
       Istentiszteleti rend gyülekezetünkben 
                                                        (2018 szeptember-december)

       Magyar istentisztelet gyülekezetünkben havonta egyszer van, 
   általában a negyedik vasárnapon, délután 3 órakor 
       - ezzel egy időben van gyermek-istentisztelet is –

       Minden istentisztelet után: szeretetvendégség

Szept. 23.        –  DIETENHEIM – az ev. templomban (Carl-Otto-Str. 3)
- együtt a szent-galleni magyar gyülekezet tagjaival –

Előtte: Városnézés Ulmban – magyar vezetéssel -
Találkozás: 11.00 órakor az ulmi városháza előtt
(a mi gyülekezetünk tagjai is részt vehetnek ezen!)
Ebéd az ulmi „Rathauskeller”-ben, utána utazás 
Dietenheimba – ott istentisztelet 15.00 órakor
Igehídetö: Hieble Erika ref. lelkész, Szent Gallen

Október 28.    –  HEIDENHEIM – Ökum. Központ (H.-Thoma Str.50)
              Reformációi emlékünnep – úrvacsora-osztással

November 25. –  ULM –  a  Magyar Kultúregyesületben
               (Unterer Kuhberg 16)
               Megemlékezés az elhunytakról

December 16.  – HEIDENHEIM – Ökum. Központ
                Karácsonyi ünnepéllyel

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

      

2013 - 4. szám

  

2018 – 3. szám
   

A lelkipásztor címe: 
Varga Pál

74074 Heilbronn, Geibelstr.5
Tel: 07131-1242154



Itt van az ösz...

...itt van újra, s szép mint mindig, én nekem...
Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem...”

(Petöfi: „Szeptember végén”)

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, kedves Olvasóink,

Elmult a nyári „vakáció”... s bizony sok helyen nagy volt a szárazság 
ezen a nyáron! Aki tehette, locsolt naponta a kertben, de sok helyen 
bizony kiszáradt a fü és a növények szenvedtek a hosszan tartó  
höségben. Érezzük, hogy környezetünkben változások mennek végbe – 
úgy a természetben, mint a társadalmi és gazdasági életben.
Aki figyelemmel kiséri a napi eseményeket, tudja, mire célzok.

Milyen változások történnek viszont a gyülekezetünkben, az egyházban 
és a keresztyén világban? Nem feladatom itt „politikai kérdéseket” 
feszegetni és fejtegetni, de igenis jó, ha az egyházi eseményeket nyitott 
szemmel követjük.

Szerintem a szétszórtságban élö magyar egyháztagjaink és általában 
kis gyülekezeteink számára, biztató jelek jönnek a Kárpát-medencéböl.

Idén szeptemberben elindul a magyar kormány részéröl – egyeztetve 
az ottani egyházi szervekkel - egy új segély-nyújtási akció a magyar 
„diaszpóra- gyülekezetek” számára.
Az eddigi „Körösi-Csoma Sándor”-ösztöndijasok jórészt kulturális 
tevékenységet folytattak a magyar diaszporában (így a különbözö 
kulturális szervezetekben, kulturegyesületekben dolgoztak, s a magyar 
nyelv, irodalom, történelem, tánc és más népi hagyományok örizése, 
megismertetése volt a feladatuk). Ez én szeptemberétöl „teológus” 
ösztöndíjasok jönnek a nyugati diaszpórába, Európa, Amerika és 

Ausztrália magyar gyülekezeteibe, hogy ott az egyházközségekben, a 
gyülekezeti munkában legyenek egy-egy helyi lelkész segitségére, 
vagy végezzenek lelkigondozói munkát ott, ahol jelenleg nincs 
lelkész. Ez több esetben nagy segitség a diaszpóra gyülekezeteiben – 
a gond csak az, hogy ez az ösztöndíj csupán 9 hónapra szól! (de 
reménység van arra, hogy ezt meg lehet majd hosszabbítani, az 
igények szerint...).

Németország magyar protestáns gyülekezetei is kaptak ilyen 
teológus-ösztöndíjasokat : Stuttgartban, Észak-Németországban 
(Hannoverben és környékén) és Baden területén (Mannheimban) 
kezdik meg a szolgálatot szeptemberben. Ezek mellett az 
ösztöndíjasok mellett egy-gy „mentor” áll, aki a munkájukat
koordinálja és kapcsolatot tart az ösztöndíjat adó szervezettel.

Ezeken az „állami ösztöndíjasokon” kívül lesznek Németországban 
az egyetemeken is magyar ösztöndíjasok, akiket az egyházak 
küldtek ki tovább-képzésre. Mi is reméljük, hogy Tübingenböl 
magyar ösztöndíjas látogatja majd a mi gyülekezetünk alkalmait is.

Mindezek jó kilátások az itteni diaszpóra számára, mert a jövöben 
is szükség lesz a gyülekezetek építésére, gondozására és meg-
tartására. A sok magyar vendégmunkás között vannak hívö, tudatos 
egyháztagok is, akik keresik a kapcsolatot az itteni magyar 
gyülekezeteinkkel. Számukra sokat jelent a magyar igehirdetés, egy  
testvéri közösség, a beszélgetés és kölcsönös támogatás. Mindezt egy-
egy gyülekezetben, egyházi közösségben keresik és kapják meg.
A magyar gyülekezeteink feladatai tehát inkább növekednek – hála 
Istennek – és mi ne feledjük el a „jó házigazda” szerepét: fogadjuk 
az  „újakat” nyitott szívvel, adjunk otthont nekik gyülekezteinkben!



Tallinni konferencia és gyülekezeti találkozó

A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövet-
sége  - a 2000-ben történt megalakulása óta - már a 18. találkozót 
szervezte meg taggülekezetei számára, idén aug. 30. - szept. 2. között. 
Erre a találkozóra Észtország fővárosában, Tallinnban került sor.  Az 
elözö években sorba látogattuk e konferenciák és közgyülések 
alkalmával azokat a nyugat-európai magyar prot. gyülekezeteket, 
amelyek a Szövetség tagjai. Az észtországi magyarokhoz idén 
látogattunk el elöször egy teljes, 4-napos konferenciával, amelyen 
mintegy 35 nyugat-európai magyar gyülekezet küldöttje vett részt – 
Svédországtól Ausztriáig. A rendezők a helyi magyar gyülekezet 
tagjaival való találkozást is bevették a műsorba egy tallinni  
istentisztelet, majd szeretetvendégség keretében. Jó volt ismerkedni 
egymással, az észtországi magyarok különös történetével és a jelenlegi 
észtországi kis magyar gyülekezet életével. 
(Kép a közös istentiszteletröl a tallinni dóm-templom kápolnájában:)

A tavalyi, Balatonszárszón – tehát Magyarországon - megrendezett, 
elsö ilyen NyEMPGYSZ - találkozó után, idén is folytattuk a 
Kárpát-medencei magyar egyházakkal való jó kapcsolat ápolását, a 
közös feladatok felmérését a nyugati  magyar diaszpórában – 
különösen a mi szórvány gyülekezeteinkbe küldött hazai teológus-
ösztöndíjasok új helyzetével való ismerkedést. Elöadónk volt 
Magyarországról Czanik András.

A konferencia résztvevöi a Talinn közelében levö szálló bejáratánál.



Több gyülekezetünk nagyon hálás azért, hogy idén ösztöl  - 
állami támogatással (Körösi Csoma Sándor ösztöndíjjal) - érkeznek 
nyugat-európai gyülekezeteinkbe lelkészek, akik gyülekezeti szolgálatot 
vállalnak( pl. Stuttgartban és Hannoverben). Öröm az is számunkra, 
hogy egy ilyen ösztöndíjas lelkipásztor megindítja Németországban a 
„Badeni Magyar Protestáns Diaszpóra” felépítését Karlsruhe, 
Mannheim és Freiburg központokkal, a dél-német és francia határ 
mentén. Itt is sok magyar él – ennek egy része vendégmunkásként 
dolgozik -, de eddig nem volt ott egy helyi magyar lelkipásztor az ö 
gondozásukra. Köszönjük, hogy Ráksi Lajos ref. lelkipásztor – aki 
gyülekezetünkben ez év júliusában már szolgált – vállalta a badeni 
magyarok összefogását e három körzetben.
Természetesen sor került idén is, Tallinnban, a mi nyugat-európai 
diaszpóra-gyülekezeteink fontos kérdéseinek közös megbeszélésére. 
Hálásak vagyunk a szervezöknek - különösen a helyi magyaroknak -, 
akik nagy igyekezettel és fáradtságot nem ismerve fogadtak minket 
és megismertettek Tallinn nevezetességeivel is. (kép Tallinnról)

A NYEMPGYSZ – nyilatkozatából:
(részlet)

... „  A NYEMPGYSZ 2018 elején felmérést készített a nyugat-
európai magyar protestáns gyülekezetek helyzetéröl. Az ered-
ményes felméres átfogó képet nyújtott a Szövetség taggyülekeze-
tei egyházi életéröl, feladatairól és aktuális gondjairól. 
A jövöbeni partneri együttmüködésre vonatkozóan kérjük (a hazai 
egyházaktól és az ösztöndíjat adó szervektöl) diaszpóra-
gyülekezeteink gyakorlati tapasztalatainak figyelembevételét.

Újból felvetödött az igény, hogy az 51 nyugat-európai 
(magyar) diaszpóra gyülekezet önálló egyházkerületté szervezödjön.
Ennek értelmében a NYEMPGYSZ Választmánya – felhatal-
mazásának megfelelöen – megteszi a szükséges lépéseket. 
A Nyugat-Európai Magyar  Református Lelkigondozó Szolgálat 
támogatja ezt a kezdeményezést.

A NYEMPGYSZ évi találkozóinak kiemelkedö célja egymás 
segítése, az összetartozás tudatának mélyítése és a kapcsolataink 
megerösítése a személyes találkozások által. 
A 2018-as közgyülés vezérígéje híven tükrözi célkitüzéseinket:

„A testvéri szeretetröl pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen 
titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert ti 
gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt...” ( 1. Thessz. 4, 9-10)

( a zárójelbe tett kiegészítés csupán a megértést szolgálja – szerk.)
*****

A fényképeket Bán István, az észtországi magyar gyülekezet gondnoka 
készitette



Presbiteri továbbképzés

Gyülekezeteink presbiterei számára igen fontosak az évi holzhauseni 
(németországi) találkozók, ahol a nyugat-európai magyar 
presbitereink továbbképzése a fö cél (természetesen e mellett igen 
fontosak a személyes találkozások és beszélgetések is). 
Gyülekezetünk presbiterei idén egy más jellegü továbbképzésben is 
részesültek: a genfi reformáció nyomain járhattak! 
A csoportos utazás 2018 július 27-29. között volt. Genf városában egy 
helyi magyar presbiter vezetése alatt ismerkedtünk a város 
történetével, a reformáció ottani állomásaival, a magyar vonatkozású 
genfi emlékhelyekkel és a helyi kis magyar gyülekezet életével. 

Csoportkép a „reformációi emlékfal”-nál, a Bocskai szobor elött

Nagyon hálásak vagyunk a genfieknek ezért a lehetöségért, 
mert megismerhettük a „Kálvin templomát”, a „reformációi emlék-
falat”, a genfi óvárost és természetesen a Genfi-tavat a híres 
szökökúttal. A tanulmányút másik fontos állomása a Genf melletti 
Ökumenikus Intézet volt a Bossey-i kastélyban. Ez a több mint 50 
éve létesített teológai föiskola számos fiatal teológusnak adott és ad 
lehetöséget az ökumenikus mozgalom megismerésére és 
gyakorlására. A presbitereink és élettársaik– a lelkész házas-párral 
együtt – gazdag tapasztalatokkal és szép emlékekkel tértek haza.
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