Istentiszteleti terv
(2017 / 1. félév)
Magyar istentisztelet gyülekezetünkben havonta egyszer van,
általában a negyedik vasárnapon, délután 3 órakor
- ezzel egy időben van gyermek-istentisztelet is Istentisztelet után: mindig szeretetvendégség
Figyelem: Nehány istentiszteletünket nem tudjuk a 4. vasárnap
- a szokott időben – tartani. Az alábbi alkalmakat kövessük:
Január 8. - ULM – Wengenkirche, Ökum. Istentisztelet
Február 12. – HEIDENHEIM – az Ökum. Központban
Hans-Thoma-Str. 50
Március 26. – ULM - A Magyar Kultúregyesületben
Unterer Kuhberg 16
Igehirdető: Seres Annamária, Heidelberg
Előadás az „Előreformációról” (Varga Pál)
Április 30. -- DIETENHEIM – az evang. templomban
89165-Dietenheim/Iller, Carl-Otto-Str. 1
Május 28. – ULM – az Ulmi Magyar Kultúregyesületben
Istentisztetet tart: Kató Szabolcs ref. lelkész
Előadás a”Lutheri-reformációról”(Varga Pál)
Június 5.
- STUTTGART – 10.30 órakor (!) Pünkösd-hétfői
nemzetközi istentisztelet (több nyelven)
utána közös ebéd és tarka műsor 16.00 óráig
Június 18. – Gyülekezeti kirándulás St-Gallenbe – városnézés, majd
közös istentisztelet a szent-galleni magyarokkal
(részletes leírás a következö levelünkben)

2017 - 1. szám

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

A lelkipásztor címe:
Varga Pál
74074 Heilbronn, Geibelstr.5
Tel: 07131-1242154

Újévi köszöntés - egy prédikációval
- Ulm, Wengen-templom – 2017.01.08 Prédikáció az év „vezér-Igéjéröl“ : Ezékiel 36,26

„ÚJ SZÍVET ADOK NEKTEK ÉS ÚJ LELKET ADOK BELÉTEK;
ELTÁVOLÍTOM TESTETEKBÖL A KÖ-SZÍVET ÉS HÚS-SZÍVET ADOK NEKTEK“!
Kedves Magyar Testvéreim,
Egyik legnagyobb magyar regényírónk, Jókai Mór nagy sikerű történelmi
regényének és izgalmas családi históriájának ezt a címet adta:
“ A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI“.
Nyilván többen olvasták ezt a regényt, amely az 1848-as szabadságharc éveire
tekint vissza egy család 3 fia: Baradlay Ödön, Jenö és Richard történetén
keresztül; Az ő apjuk - az író szerint – a „kőszivű“ ember.
Amikor diák koromban olvastam ezt a regényt nem is figyeltem fel különösen a
címben szereplő „kőszívü“ szóra, de amikor készültem erre a prédikációra - és
ma, amikor ezt az Igét mindnyájan halljuk - meg kell állnunk ennél a szónál:
„Kő-szív“!
A kő, az kemény, szilárd, az érzéktelen és élettelen, az roppant hideg tud lenni
(különösen ilyen téli idöben!), s ha valaki „kő-szívü“, akkor arra az emberre is
jellemzők ezek a szavak! Ha én valakinek ma azt mondanám, hogy „Te kőszivű
vagy“, akkor az nem venné jó néven tölem ezt a jelzőt! Igen, mert ezzel én azt
adnám tudtára, hogy nincs benne elég érzelem, melegség, érzékenység, odafigyelés, nyitottság, megbocsájtási-készség és szeretet… A „kő-szív“ kemény,
merev és könyörtelen.
A “kő”-ről a Bibliában sok helyen olvashatunk – akárcsak a “szív”-röl!
Forduljunk ezért most a Bibliához és figyeljünk arra, hogy mit akar ezzel az évi
“vezér-Igével” mondani nekünk Isten?
Ezékiel próféta által a népéhez szólt akkor az ÚR – ahhoz a néphez, amely éppen
fogságban élt, s a prótéta is egy volt a Babilonba hurcolt foglyok közül!
Azt adja tudtára a népnek, hogy Isten a “kő-szívű” – azaz kemény, merev és
Istennel szemben is hideg, közömbös “kőszivű népet” meg akarja változtatni,

meg akarja tisztítani és végül meg akarja szabaditani ettöl a kő-szívtöl az Úr
Ezt üzeni neki a próféta által:
“ÚJ szívet adok nektek és új lelket adok belétek, eltávolítom
testetekből a kőszívet és hússzivet adok nektek!”
Ma, ha egy modern ember ezt a mondatot hallja, akkor valószínü “szívátültetésre” gondol… Viszont tudjuk, hogy a Krisztus elötti 6. században
ilyesmi még nem létezett, mégis Isten úgy cselekszik itt, mint egy orvos, egy
sebész: eltávolítja a testből a kő-szivet és hús-szivet ad az embernek
...csodálatos ez a kép, ez a szimbólum: a régi kő-szív helyére egy eleven,
meleg hús-szív kerül – és ez lesz az Ige szerint az “új szív”az emberben!
Élő, meleg és lüktetö új szív! Ezt a gondolatot veszi át az Újszövetségben Pál
apostol is, amikor így ír: “...ti Krisztusnak .. levele vagytok, amely nem tintával,
hanem az élő Isten Lelkével van felírva, és nem kötáblára, hanem a szívek
hústáblájára” (2. Kor. 3,3).
Újesztendő első napjaiban ezt ígéri nekünk is Isten: “új szivet” adok nektek!
Mekkora ajándék! Igen, ajándék, mert nem azért adja ezt Isten, mert ezt mi
kiérdemeltük, hanem azért, mert Ő ismeri a mi hibáinkat, a gyenge és bűnös
“rossz szíveinket”, de Ő szeret minket és meg akarja jobbítani a szívünket, az
életünket.
A hallott bibiai mondat második fele is nagyon fontos: Új lelket adok
belétek! Új esztendőt kezdeni új, megújult lélekkel és szívvel! Van-e ennél
szebb igéret? Kell-e ennél több egy embernek? S nem akármilyen “lelket” ad
nekünk Isten, mert a következő versben a próféta által ezt mondja szó szerint:
“Az én lelkemet adom belétek...!” Mintha máris - január elején - pünkösd
lenne, mivel ezt halljuk: Isten Lelke árad, adatik belénk, emberekbe! A kö-szív
helyébe új, hús-szív kerül és az emberekben a “rossz” lelket Isten a maga
“Lelkével” cseréli ki!
Hát igen, ilyen a mi Istenünk egy “gazdagon ajándékozó Isten”! Nemrég –
karácsonykor – éreztük és hirdettük is ezt! Fiát adta e világnak, Isten önmagát
adta ebbe az emberi világba– és ma is ezt halljuk:
“Az én Lelkemet adom belétek”!

Egy magyar mondás jút eszembe, amelyik valahogy így hangzik: “A lelkét adta
érte”! Ezt szoktuk mondani például egy szerető édesanyáról: “A lelkét adta a
gyermekeiért!” vagy “...a lelkét tette ki értük”!
Isten is a “lelkét adta” értünk és belénk, hogy végre megvilágosodjunk,
megismerjük Őt, a szerető Istent és kő-szív helyett élő, meleg szívvel fogadjuk be,
imádjuk és tiszteljük őt!
A prófeta által ezt üzente akkor népének: “Az én lelkemet adom belétek és azt
művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek” (idéztem a fejezet 27. versét is). Nekünk - az “Új
szövetség” népének - pedig ez az Ige ezt mondja: ÚJ szívet és új lelket adok
belétek, hogy a földre érkezett szeretetet – Isten Fiát, Jézust – megismerjétek és
az ő parancsai szerint éljetek! A “kő-táblákra” írt u.n. „mózesi törvények“ és
parancsolatok helyett a szívünk “hústáblájára” írja Isten a jézusi “új parancsolatot”: “...egymást szeressétek!”
Istennek célja van tehát velünk, emberekkel. A célja az, hogy élő, eleven szívünkkel megismerjük és szeressük Őt, az Ő utján járjunk, törvényéit kövessük és
teljesítsük...és “szeressük embertársainkat, mint magunkat”! Senki sem
mondhatja ezután, hogy “nem tudom, mit kiván Isten tőlem?” Milyen
jó, hogy Isten szól az Ő Igéje által hozzánk és cselekszik ma is, s mi tudjuk,
megtudhatjuk, hogy Ő mit akar tölünk és mi a mi feladatunk?!
Ezért csak hálásak lehetünk neki – úgy az újév elején, mint ennek az évnek minden egyes napján! Isten nem hagyta el – és nem hagyja el az embert! Ha rossz
útra tért is – mint egykor a választott nép, amely bálványokat imádott – akkor
Isten talán megbüntet, de aztán megkönyörül rajta és terve szerint „új szívet és
új lelket ad beléje“.
Így van ez ma is – ezért az Igéjéért és igéretért áldjuk együtt az Ő nevét!
Ámen.
Ulm , 2017 januárjában
Varga Pál ny. lp.

Nyugat-Európai Magyar
Protestáns Gyülekezetek Szövetsége
Varga Pál lelkipásztor - szervező
D-74074 - Heilbronn
Geibelstraße 5

Meghívó
a 15. nyugat-európai presbiteri továbbképzésre
Holzhausen (Németország) 2017. ápr. 7-9.
A témánk ez évben így hangzik: „ A reformáció a magyar-lakta területeken”
Előadónk: Dr. Juhász Tamás professzor (Kolozsvár)
M ű s o r t e r v:
Április 7. - péntek –

Érkezés 15 órától ( a szoba-beosztás a recepciónál)
18.15 órakor: vacsora
19.30-tól ismerkedés, a műsor megbeszélése
21.30 órakor esti áhítat - utána: együttlét

Április 8. - szombat –

7.30 imaóra
8.00 reggeli
9.00 reggeli áhítat
10.00 Előadás: A reformáció a magyaroknál (I.rész)
11.00 – szünet 11.30: Az előadás megbeszélése
12.30-tól – ebéd majd ebédszünet
15.00: Kávé
15.30: Előadás: A reformáció a magyaroknál (II. rész)
17.00-18.00 A téma megbeszélése plénumban
18.15 órakor: vacsora
19.30-tól: Közös esti műsor az Ifjúsági Konferenciával
21.00 Esti áhitat - utána: együttlét

Április 9. – vasárnap- 8.30 - reggeli
9.30 – A presbiteri találkozó kiértékelése,
új szervezök választása és tervezés a jövöre nézve
10.30 – Virágvasárnapi istentisztelet
12.00 – Ebéd és elutazás
Az Ifjúsági Konferencia műsora folytatódik nagypéntekig! Az árak a tavalyiakhoz
hasonlóak – egész időre 110.- ill. egyágyas szobában, teljes ellátásaal 130.- euró

Beszámoló a Németországi Magyar Protestáns Gyülekezetek
2016-os évi közgyülése határozatairól
Már az ötödik rendes közgyűlését tartotta 2016 nov. 28.-án, Hannoverben a
2012-ben megalakult Németországi Magyar-nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége
(e.V.). Az éves közgyűlésre a német Evangelisches Kirchenamt (EKD) épületében került
sor. Erre a fontos közgyűlésre elküldte 8 tag-gyülekezet a képviselőjét (egyedűl a berlini
gyülekezet küldött csupán egy írásbeli évi jelentést), de jelen voltak érdeklődő vendégek
is – föleg a helyi, Észak-Németországi Magyar Ref. Gyülekezetek tagjai. Az anyaországi –
minket támogató - egyházakat Cselovszkyné, dr. Tarr Klára képviselte, s így az dvent első
munkanapján mintegy 30 résztvevő ülésezett Hannoverben.
A közgyűlésnek volt több mint 20 tárgysorozati pontja, amelyek közül kiemelem
itt: a következő év költségvetéseinek megtárgyalását és elfogadását, az új elnökség
megválasztását, az egyesület anyagi helyzetének megbeszélését, valamint a
gyülekezetekben ez évben történt személyi változásokat. Természetesen meghallgattuk ez
alkalommal is az anyaegyházak képviselőjének beszámolóját és köszönetet mondtunk az
anyagi és erkölcsi támogatásért. A reformáció jubileumi rendezvényeiről is beszéltünk és
2017-ben ezekben mi is kivesszük a részünket.
A Németországi Szövetségünk anyagi helyzete 2016 végén „stabil“ – aminek
nagyon örvendünk / az ulmi gyülekezet is jól gazdálkodott!/. Köszönjük a pénzügyekkel
foglalkozók munkáját – úgy a központi elszámolást, mint a gyülekezeti pénztárosaink
minkáját. A német adóhivatal felé a Szövetségünket - amely egy németországi bejegyzett
egyesületként működik – egy hannoveri, német adótanácsadó iroda pontos évi elszámolással és egyben ellenőrzéssel képviseli. A 2017-es évi költségvetést a közgyűlés a Szövetség
számára 165.405.- euró összegben fogadta el (ebben benne van a mi gyülekezetünk 5.000
eurós évi költségvetése is).
A személyi változások terén 2016-ban is volt esemény: új segédlelkész, Seres
Annamária végzi a szolgálatokat szeptembertől Heidelberg, Frankfurt és Mainz magyar
gyülekezeteiben, aki a Debreceni Református Teológiai Fakultással történt szerződés
alapján 10 hónapos gyakorlatra jött e gyülekezeteinkbe. Az elnök köszöntötte őt, aki e
közgyűlés áhítatát is megtartotta Hannoverben (egyúttal köszönetet mondunk az előző
debreceni „kiküldöttnek“, Csatári Bíborkának is az itteni eredményes szolgálataiért).
Egy németországi magyar református lelkésznőnk, Magyar Virág elhagyta idén
novemberben Németországot, miután Ausztriában vállalt gyülekezeti szolgálatot.

A berlini gyülekezetünk várja 2017-ben egy új magyarországi evangélikus ösztöndíjas
teológus érkezését és szolgálatait. A Szövetségünknek különben jelenleg
6 fizetett alkalmazottja van (lelkipásztorok, ösztöndíjasok, egy titkár és egy könyvelő).
Az új elnökséget a közgyűlés 2 évre megválasztotta: elnök: Varga Pál (Ulmi
gyülekezet), alelnök: Gémes Pál (stuttgarti gyülekezet), kincstárnok: Orosz Mária
(Észak-Németországi gyülekezet) és további 2 elnökségi tag: Nagy Etelka (a RajnaVesztfáliai gyülekezet presbitere) és Seifert András (a müncheni gyülekezet
gondnoka).
A Németországi Szövetségünk jó kapcsolatokat ápol a Kárpát-medence
történelmi magyar egyházaival (a MEE-al és a Ref. Generális Konventtel), a helyi
német EKD-val, a mi gyülekezeteinket befogadó helyi német gyülekezetekkel, a
Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségével és szervezi ill.
támogatja az évi Nyugat-Európai Magyar Presbiteri Konferenciát és az Ifjúsági
Konferenciát, amelyek megrendezésére a németországi Holzhausenben kerül sor.
A híreinket a Németországi Szövetség honlapján, a – www.magyar-protestansok.de
alatt közöljük és ezen keresztül keressük a kapcsolatot pl. a Németországban
vendégmunkásként dolgozókkal és die látogátó magyarokkal is.
A következő közgyűlésünk időpontja: 2017 nov.27. – ismét az EKD hannoveri
épületében.
Kép a hannoveri közgyülés résztvevöiröl:

