
                   Istentiszteleti terv 
                                                           (2017 január-június)

       Magyar istentisztelet gyülekezetünkben havonta egyszer van, 
   általában a negyedik vasárnapon, délután 3 órakor 
       - ezzel egy időben van gyermek-istentisztelet is -
         Istentisztelet után: mindig szeretetvendégség 

2017 jan. 8.  - ULM – Ökum. istentisztelet a Wengen-templomban
      Utána ott a gyülekezeti teremben találkozás 
      (kávézás) az ulmi magyar kat. gyülekezettel

Február 12.  – HEIDENHEIM – az Ökum. Központban
      Hans-Thoma-Str. 50 

Március 26.  – ULM  - A Magyar Kultúregyesületben
      Unterer Kuhberg 16,  majd 17.00 órától:
      Elöadás „Az elöreformáció”-ról (Varga Pál)   

Április 30.   --  DIETENHEIM – az evang. templomban
      Carl-Otto-Str. 1

Május 28.    –   ULM – az Ulmi Magyar Kultúregyesületben 
      (Cím: lásd fennebb) Utána 17.00 órától:
      Elöadás a „Lutheri reformációról”(Varga Pál)

Június 5.      -    STUTTGART – Ev. Stiftskirche 10.30 órakor (!) 
             Pünkösd-hétföi nemzetközi istentisztelet (több nyelven)

      utána: közös ebéd és tarka müsor 16.00 óráig
Június 18. – Gyülekezeti kirándulás St-Gallenbe – városnézés, majd

      közös istentisztelet a szent-galleni magyarokkal
      (részletes leírás a következö levelünkben)

MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK     
             ISTENTISZTELETEINKRE ÉS GYÜLEKEZETÜNKBE 
   (függetlenül a felekezeti hovatartozástól!)  
     Örvendünk, ha gyülekezetünk tagjai vendégeket is hoznak magukkal!

         Gyülekezetünk banki számlája:
Varga Pál  – Ungar. Prot. Gemeinde Ulm
IBAN: DE15 6305 0000 0002 2166 34
BIC: SOLADES1ULM – Sparkasse Ulm

  

2013 - 4. szám

2016 - 6. szám
   

A lelkipásztor címe: 
Varga Pál

74074 Heilbronn, Geibelstr.5
Tel: 07131-1242154



Heidenheimban is otthon vagyunk...

A heidenheimi ökumenikus templom és gyülekezeti központ már 1988-tól 
a mi kis magyar gyülekezetünknek is otthont ad. Jelenleg évente 4 magyar istentiszteletet
tarthatunk itt – ingyen és bérmentesen. Ez nem magától értetődő vendégszeretet!
A heidenheimi „Versöhnungskirchengemeinde”, ahol Varga Pál 1991-ig német gyülekezeti
lelkész volt, azóta is nyitott ajtóval és szívvel vár minket, magyarokat.

A modern és művészetileg is nagyon értékes templom-teremben (ahol katolikus
mise is van rendszeresen) szépen hangzik a „magyar ének” és alkalmanként olykor a gyü-
lekezeti tagjaink fele – 50 %-a (!) jelen van. Újabban örömmel látjuk, hogy fiatal magyar
családok is megtaláltak minket gyermekeikkel együtt. Sok esetben könnyebben elérhető
Heidenheim a környék magyarjai számára, mint Ulm vagy Dietenheim – ezért is
ragaszkodunk ehhez az istentiszteleti helyhez is. Igyekszünk arra, hogy mindig legyen itt 
is a gyermekekkel foglalkozás: gyermek-istentisztelet! Ebben jó segitöink: Kató Szabolcs
tübingeni doktorándus, református lelkipásztor és Kovács Gergő ösztöndíjas, aki budapesti
3-éves ref. teológiai hallgató és egy évet tölthet a tübingeni egyetemen.

Adventet és karácsonyt is itt fogjuk idén ünnepelni – dec. 17-én, advent 4. vasár-
napján – s erre az alkalomra is hívjuk gyülekezetünk kicsinyeit és nagyjait. A gyerekek ez-
úttal is kapnak egy kis ajándék-csomagot a magyar gyülekezettöl. Jó remény-
séggel nézünk az újév elé, amikor – tervünk szerint – ismét 4 alkalommal leszünk itt Hei-
denheim-Mittelrainban, az ökumenikus központban. 
A lenti kép Máthé Zoltán felvétele a gyülekezetünk 2016 októberi istentiszteletéről:

Milyen rendezvények lesznek 2017-ben?

E kérdés nyomán nyilván mindenki a reformáció 500-éves jubile-
umára – pontosabban a „Luther 95 tétele kifüggesztésének” a jubileumá-
ra - gondol. De itt nem csak ezt a fontos eseményt szeretnénk emlékezet-
be idézni, hanem összegezzük a mi gyülekeztünk tagjaira is vonatkozó
rendezvényeket.  Ide kivánkozik  a meghívás  egy előadás-sorozatra,  az
Ulmi Kultúregyesületben az ottani 3 istentiszteletünk után:
Az „előreformáció”, a lutheri reformáció és végül a helvét reformáció. 

1. Nyilván a legfontosabbak a  havi istentiszteleteink (amelyek rendjét
2017 első felére e levélben már olvashatjuk). 3 városban is tartunk rend-
szeresen istentiszteletet: Ulmban, Heidenheimban és Dietenheimban.
2. A presbiterekkel ismét találkozunk Holzhausenben április 7-9.-én. 
A 16. presbiteri továbbképző témája ez: A reformáció elterjedése a ma-
gyar területeken – meghívott előadónk: Dr. Juhász Tamás professzor
3. Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem „Akadémiai Napjait” a
Balaton-parti  Révfülöpön  tartja  május  21-27.  között  és  e  rendezvény
mottója: A reformáció kihatásai a mai világunkra.
(A részletes „Műsorfüzet” 2017 januárjától kapható a lelkésznél).
4. Közös kirándulásra készülünk 2017 június 18.-án a svájci St-Gallen-
be. Az egész-napos kirándulást privát autókkal tervezzük és erre bárki
jelentkezhet a lelkipásztornál. A St-Gallenben levő kis magyar reformá-
tus gyülekezettel együtt tartunk ezen a délután istentiszteletet is.
5.  A Nyugat-Európai  Magyar  protestáns  Gyülekezetek  Szövetsége  –
amelynek a mi gyülekezetünk is egyik alapító tagja – 2017 aug. 31. és
szeptember 3. között tartja évi konferenciáját, ezúttal Magyarországon a
„Soli deo gloria” református konferenciai központban, Balatonszárszón.
6. A Németországi Magyar-nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetségé-
nek évi közgyülése pedig Hannoverben lesz 2017 dec. 4.-én.

Aachenben tartotta őszi konferenciáját a NyEMPGYSZ



Miről híres Aachen városa? 

Egy régi német város, a nagy német uralkodó 5. Károly császár városa, a
mai német-holland-belga hármas határ közelében. Nagy Károly császár e
várost a 800-as években a „második Rómá”-vá kivánta kiépíteni, s az ő ide-
jében épült a város szívében a híres aacheni dóm és koronázó templom. 
Az UNESCO 1978-ban az aacheni dómot  - első német emlékműként – a
világ kultúr-örökségévé nyilvánította. De az épitészeti  remekek közé kell
sorolni az aacheni városházát is, amely a polgári önállóság és szabadság
jelképe már a 14. századtól (átépítették a 17. és 18. században barokk stí-
lusban). Ezenkívül Aachen a múzeumairól, a régi városnegyed értékes mű-
emlék házairól, a süteményeiröl, a Tivoli-parkról és a fürdöiröl híres!

Miért soroltam fel mindezt?

Itt volt 2016 szeptember 22-25. között a  Nyugat-Európai Magyar Protes-
táns Gyülekezetek Szövetsége közgyülése, s az aacheni „Jugend-herberge”
adott szállást a több mint 40 gyülekezeti küldöttnek – 8 országból - s akik e
napokban itt tartották a Szövetség idei konferenciáját.
Aachenben is van egy kis magyar protestáns gyülekezet, amely az Észak-
Rajna-Vesztfáliai nagy magyar szórvány-gyülekezet része. A Kölnben lakó
református lelkésznő, Gulyás Márta, 7 német városban tart magyar-nyelvű
istentiszteletet, s a konferencia idején lehetőség nyílt egy közös úrvacsorai
istentiszteletre is a helyi gyülekezetek tagjaival, a közeli Köln város egyik
evangélikus templomában: Deutzban. E konferencia alatt nyilván meg-láto-
gatta  a  résztvevők serege Aachen és Köln városát  is  (  a kölni  dómot,  a
Rajna-partot  Kölnben,  az  aacheni  dómot,  a  kincstárat  és  a  városházát
Aachenben) A vezetéses városnézések emléke még sokáig élni fog a részt-
vevőkben – s én ezuttal itt köszönetet mondok a helyi lelkes szervezőknek.
Még egy zenei est is tarkította a konferencia műsorát!
Kép Aachenben a konferencia résztvevőiröl – Máthé Zoltán felvétele

Miről szólt a konferencia?
A tanácskozásoknak 2 súlypontja volt (röviden): A taggyülekezetek rész-
letes beszámolói és a Szövetségünknek az anyaországgal való kapcsola-
ta. Ezen kívül volt idén választás is (3-éves időre választ a közgyűlés
egy Választmányt és ennek tagjai megválasztják az elnökséget és továb-
bi tisztségviselőket), de foglalkozott a közgyűlés a NyEMRLSZ-al való
viszonyunk kérdésével  és  a  jövő évi  konferencia  helyéről  is  szó volt
(amely Balatoszárszón lesz 2017 szeptembere első napjaiban). Az igen
tartalmas ülésszakokon gyülekezetünket Máthé Zoltán presbiter, felesé-
ge Jutta és Varga Pál lelkipásztor képviselték.  

Megemlékezés 1956-ról



Okt. 23-án Heidenheimban a szeretetvendégség keretében mi is megemlé-
keztünk az 1956-os forradalom eseményeiről? Mi is történt akkor? A ma-
gyarországi események 1956 októberében közvetlenül kötődnek az ekkor
Lengyelországban bekövetkezett történésekhez. 1956 okt. 21-én Wladislaw
Gomulka került  szovjet  vezetés nyomása ellenére is a párttitkári  székbe.
Ennek  hatására  szimpátiatüntetés  szerveződött  az  egyetemisták  körében
Debrecenben és Budapesten a lengyelek védelmében okt. 23-án. Estére már
200000 tüntető kérte a vélemény- és sajtószabadságot, szabad választáso-
kat, a Szovjetuniótól való függetlenedést, valamint Nagy Imre kormányzá-
sát. Mikor a tüntetők egy része ledöntötte a nagykörúti Sztálin szobrot, egy
másik része pedig ostromolni kezdte a rádió épületét, tűzharcra került sor,
melyben sokan vesztették életüket. Mindez fegyveres ellenálláshoz vezetett
a felkelők körében. A kezdeti vereségek ellenére a forradalom győzött, és
okt. 28-án Nagy Imre megalakíthatta új kormányát. Első rendelkezésként
amnesztiát ígért a forradalom résztvevőinek, és elrendelte a terroreszközei-
ről elhíresült Államvédelmi Hatóság (ÁVH) feloszlatását. Kádár János nov.
1-én titokban Moszkvába utazott, hogy Hruszcsovval és a többi kommunis-
ta ország vezetőjével tárgyaljon a magyar helyzetről. Kádár árulása megpe-
csételte a forradalom sorsát. Nov 7-én a szovjet tankok és csapatok élén vo-
nult be Budapeste, akik Nov. 11-ig véres összecsapások árán átvették az el-
lenőrzést Magyarországon. A rendszerváltásig a kommunista rezsim ellen-
forradalomnak és puccskísérletnek nevezte az 56-os eseményeket. A rend-
szerváltás folyamatában azonban 1989 okt. 23-án kiáltották ki a köztársasá-
got, és 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep.

Mindez azt jelenti, hogy a történelem igazolta az 1956-os forrada-
lom jogosságát és igazságát.. „Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság” (2Kor
3,17)Isten lelke ad erőt nekünk és vezérel el bennünket a szabad-ságig. Is-
ten lelkével  telve hordozzuk magunkban 56 emlékezetét,  és tegyük meg
azt, amit a történelem és a mindenkori helyzet megkövetel tőlünk. 

Gyülekezeti levelünk e számában bemutatjuk Kovács Gergő, tübingeni ma-
gyar ösztöndíjast:

Kovács Gergő vagyok, a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem
Hittudományi  Karának  harmadéves  lelkész  szakos  hallgatója.
Családommal Budapesttől nem messze, Monoron élek. Az érettségi előt-
ti nyárig teljesen világos volt a jövőképem, volt egy gyermekkorom óta
dédelgetett  álmom,  amit  sok  példaértékű  elöljárómnak  köszönhetően
kaptam: tanár szerettem volna lenni. Ennek jegyében készültem az érett-
ségire, így választottam fakultációkat a gimnáziumban.  Azonban Isten
terve valami egészen más volt velem, és ezt a tervet annak idejében, a
legmegfelelőbb pillanatban tudatta is velem. Azonban akkor és ott, nem
hogy nem tűnt egyszerűnek az isteni akarat, hanem éppen hogy rémisztő
és félelmetes volt. Történt ugyanis egy törvényváltoztatás nálunk a fel-
vételi rendszerben, ami keresztülhúzta a számításaimat. Így nagy elkese-
redettségben, imádságban megkérdeztem a Gondviselőt, hogy mit is kel-
lene most tennem, ha ekkora akadály áll köztem és az „álomszakmám”
között?! Rá nem sokkal a napi igéből egy váratlan válasz érkezett a Já-
nos  evangéliumából,  Péter  elhívásának  történetéből:  Harmadszor  is
szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott,
hogy  harmadszor  is  megkérdezte  tőle:  Szeretsz-e  engem?  Ezért  ezt
mondta neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged.
Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én juhaimat!
 S ezt a „felszólítást” még kettő követte, mire már nem lehetett nemet
mondani. Világos volt, hogy az Úristen nem tanárként, hanem az Ő ara-
tásában lelkipásztorként szeretne látni. A legnehezebb talán az a momen-
tum volt, amikor ki kellett mondani, hogy nem a saját akaratom, vágyam
az elsődleges, hanem az isteni akarat. Hiszen igazán a helyemen akkor
lehetek,  ha ott  vagyok, ahol  Isten látni  szeretne.  S így ma már nagy
örömmel és lelkesedéssel tanulok teológiát, készülve arra, hogy akkor és
oda megyek, ahol az Úristen látni szeretne.
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