
                   Istentiszteleti rend
                                                            (2020 április-július)

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

           

Április 26.  – DIETENHEIM -    Az evang. templomban (Carl-Otto-Str. 3)
             (úrvacsoraosztással)

Május 24.  – HEIDENHEIM –   Az Ökum. Központban (H. Thoma-Str. 50)

Június 1.   – STUTTGART –      Nemzetközi istentisztelet a Stiftskirche-ben
            (11 órától – utána együttlét 16 óráig)

Július 26.  – ULM -                     A „Haus der Begegnung” kápolnájában
           (Grüner Hof 7.)

FIGYELEM: Istentiszteletek elmaradása lehetséges, amíg a „korona-vírus”  
veszély miatt a templomok és gyülekezeti házak zárva lesznek!!
Ez idő alatt otthon hallgassunk /vagy nézzünk közvetített istentiszteleteket 
és imádkozzunk egymásért és gyülekezeteinkért!

                  MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK  
             ISTENTISZTELETEINKRE ÉS GYÜLEKEZETÜNKBE 
   (függetlenül a felekezeti hovatartozástól!) 
     Örvendünk, ha gyülekezetünk tagjai vendégeket is hoznak magukkal!
     HONLAPUNK  címe: www.ulmi-protestansok.de

Banki számlánk: Paul Varga – Ungar. Gemeinde Ulm                   
IBAN: DE15 6305 0000 0002 2166 34  BIC: SOLADES1ULM
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Emlékezetes március

Kedves Gyülekezeti Tagjaink,
Kedves Olvasóink,

2020 márciusa valószinű sokunk emlékezetében marad...
Nyilván a világszerte ismertté vált „korona-vírus” veszélyére gondolok.
Ennek következtében szinte hetente – vagy még  pontosabban – szinte 
naponta (!) érkeztek hozzánk az újabb hírek és figyelmeztetések ... 
jöttek a lemondások és a halasztások, az új rendeletek és a betiltások...
Micsoda március!

Az én húsvéti gyülkezeti levelemben be akartam számolni az 
idei „Presbiteri találkozóról” és az „Ifjúsági Konferenciáról” – mind-
kettőre április elején, Holzhausenben került volna sor... s mindkettőt 
lemondtuk, miután a konferenciai ház bezárt és az utazások is – főleg 
külföldről – lehetetlenné váltak... Maradt a vígasztalás: „jövőre  majd 
találkozunk...ugyanott, ugyanezzel a műsorral”... ha Isten éltet!

Ha visszagondolok erre a hónapra – most a hónap vége fele... –
számomra mégis emlékezetes marad e hónap, több gyülekezeti 
esemény miatt: Március 1.-én még megtartottam a magyar isten-
tiszteletet Freiburg-Merzhausenben, március 8.-án volt egy szép, 
magyar keresztelési istentiszteletünk Karlsruheben... de már a március
22.-i magyar istentiszteletet Ulmban lemondtuk – presbiteri határo-
zattal – s a tervezett „kisebb-körű” március 15.-i megemlékezés is 
elmaradt...
Minden további gyülekezeti alkalom is egyelőre bizonytalan...s hogy 
áprilisban visszatér-e a „normális” életforma, ma ezt sem tudhatjuk...
Marad tehát a várakozás, a figyelés, az imádkozás...  és a remény ! 

Varga Pál lp.
Húsvéti gondolatok 2020 tavaszán

Márciusban írom e sorokat előretekintve az idei húsvétra...
Ez az Ige ad húsvéti gondolatokat: ( 1.Kor. 15, 17+19+20)
 

„ Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még 
bűneitekben vagytok...
Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden em-
bernél nyomorultabbak vagyunk. 
Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak 
zsengéje.“

Mennyi kérdés és mennyi kihívás van ezekben a páli monda-
tokban?! S milyen fontos fogalmak jönnek itt elő: 
Hit, bűn, remény, feltámadás...Krisztus (ez a szó háromszor is!)
Húsvétot nem lehet „elkerülni“ ezek nélkül... s ezek fényében szinte 
jelentéktelenné törpül a „piros tojás“ és a nyuszi...meg a locsolás!

Pál apostol nyilván számon kér mindnyájunkat ma is: 
Hiszed-e ezt? Miben reménykedsz? Fontos-e számodra a „feltáma-
dás“? A modern ember sokszor gyakorolja magát a 
„kitérő válaszokban“... szereti a kimagyarázkodást (gyakran a 
„mellé-beszélést“ is!) A Biblia nem ezt a nyelvet beszéli!
Itt egyenes válaszokat kap mindenki: „Semmit sem ér a ti hitetek!“ 
– ha Krisztus fel nem támadott...
„Semmit sem ér a reményetek! – ha csak ebben a földi életben 
reménykedtek!
„Nyomorult emberek vagytok“ – ha nem hisztek a feltámadott 
Krisztusban! Krisztus „az elhunytak zsengéje“ – csodás kép!
Van, akit ez elriaszt – de van, aki ebből erőt és vígyasztalást nyer...

Legyen erős a mi húsvéti hitünk – és áldott az ünneplésünk!




	Istentiszteleti rend
	MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK ISTENTISZTELETEINKRE ÉS GYÜLEKEZETÜNKBE
	(függetlenül a felekezeti hovatartozástól!)
	Örvendünk, ha gyülekezetünk tagjai vendégeket is hoznak magukkal!
	HONLAPUNK címe: www.ulmi-protestansok.de
	Banki számlánk: Paul Varga – Ungar. Gemeinde Ulm IBAN: DE15 6305 0000 0002 2166 34 BIC: SOLADES1ULM

