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Olosz Lajos:

Könyörtelen mesék
Vérből vérbe, tízezer éve
Átszáll mindíg egy súlyos, forró nagy kereszt,
együtt nő velünk
és ha nőttünk,
magához szorít és nem ereszt.
Két karunkkal szélesen átöleljük,
szorosan hozzásimulunk,
ajakunkat reá tapasztjuk
és emésztő tüzében elhalunk.
Amerre megyünk, magunkkal visszük,
fejünk felett magasan áll,
feltört vállunk sebe, ha éget,
terhe alatt, ha lépni nem tudunk,
nem fogad el semmi mentséget.
Forró fáján, ha nagyon kiégtünk,
parancsára, ha állunk és kérdezünk,
ha az asszonyok között eszünkbe jut
az Anyánk és Mária,
akkor érezzük, hogy kereszt a kereszt,
vérünkre döbbenünk,
megítéljük magunkban
a garázda, szilaj ősöket
és vallatóra fogunk
egy halotthalvány, ifjan elhallt
porladó dédanyát
és akkor lelkünkre hullanak
a sötét, forró, könyörtelen, mesék.
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A hitetlenségtől a hitig - igemagyarázat a Ján.20: 2429 alapján
A húsvét ünnepének központi üzenete Isten Igéje szerint:
Jézus Krisztus feltámadt, mi is
feltámadunk.
Fogalmazzuk meg ezt mondatot most így: csak akkor
hihetjük feltámadásunkat, ha hisszük, hogy Jézus
feltámadt.
Jézus Krisztus feltámadása napjának estéjén megjelent a
tanítványai között, akik félelmükben bezárkóztak. A
tanítványok amint meggyőződtek, hogy valóban az áll
előttük, akit megfeszítettek-örvendeztek. Tamás azonban
nem volt ott azon a napon, Jézus feltámadásáról csupán a
többi tanítványtól hallott és semmiképp sem akarta elhinni,
hogy Ura és Mestere valóban feltámadt.
Rendszeres igehallgató hívő emberek, csodálkozunk ezen a
hitetlenségen, ,,hitetlen Tamásnak“ nevezünk ma is minden
kételkedő embert. De hát kétségeink, félelmeink, sokszor
megingott hitünk miatt nem ismerünk-e magunkra mint
hitetlen Tamásokra?
Nyolc nap múlva a tanítványok ismét együtt vannak, s
most Tamás is közöttük van. Jézus ismét megmutatja nekik
a sebhelyeket, hogy a tanítványok meggyőződjenek arról,
hogy valóban ugyanaz támadt fel, mint akit megfeszítettek.
Vajon milyen lehet a megdicsőült, feltámadott test? Elég
tudni-e azt, hogy lesz feltámadás, hogy ugyanaz leszel
majd ott is aki voltál…de mégis más. Elegendő-e ez
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nekünk Isten részéről magyarázatnak, gondolkodó, hívő és
kételkedő embereknek?
De Tamás, aki eddig csak hallott Jézus feltámadásáról,
most látja is a feltámadott Urat, de még mindíg nem hisz.
Márpedig kételkedéssel a szívében nem lehet hite és
békessége. Tamást a hallás nem vezette el a hitre de a látás
igen. Azt mondja: ,,Én Uram és én Istenem” Ebben a
mondatban benne van a csodálkozás, hogy valóban
feltámadt az Úr, benne van a szégyen is, hogy eddig ezt
nem tudta hinni, de benne van az öröm is, hogy most végre
hihet.
Tamás látott és hitt. De Jézus azt mondja, hogy ,,boldogok,
akik nem látnak és hisznek. Jézus ezzel a mondatával ránk
gondol, akik bár hallunk a feltámadásról de nincs
alkalmunk egyelőre szemtől szembe találkozni a
feltámadott Úrral, mégis eljuthatunk a hitre. A
mennybemenetel utáni nemzedékre gondol, reánk gondol,
akik arra vagyunk ráutalva, hogy nem látva Őt, mégis
higgyjünk. Az igehirdetés mindíg örömhír, ezt halljuk
húsvétkor és vasárnapról- vasárnapra és Isten azt akarja,
hogy az örömhír hallása az örömteljes hitre vezesse el a mi
gyülekezetünket is. Ámen.
Csákvári Dániel

4. oldal

Diaszpóra - I. évfolyam 1. szám

2008. március

Gyülekezeti alkalmaink - 2008. március-június
BRAUNSCHWEIG:
Helyszín:
www.martin-luther-gemeinde-braunschweig.de
Istentiszteletek:
Március 2, Vasárnap 16.00 órakor Húsvéti
istentisztelet, Úrvacsorával egybekötve
Április 6, Vasárnap 16.00 órakor
Május 4, Vasárnap 16.00 órakor
Június 1, Vasárnap 16.00 órakor
Magyar ovi-suli Braunschweigban ( megegyezés szerint
a hónap második illetve negyedik szombatján)
Március 22-én a húsvéti szünet miatt elmarad!!!
Április 12, Szombat 10.00 órakor
Május 24, Szombat 10.00 órakor
Június 14, Szombat 10.00 órakor
Helyszín: www.martin-luther-gemeinde-braunschweig.de
, Zuckerbergweg 26, 38124 Braunschweig
Bibliaórákat Braunschweigban előzetes megegyezés
alapján tartunk. Az alkalmak felől érdeklődni lehet a
lelkigondozói szolgálat telefonszámán (0511-4747949)
vagy a braunschweigi gyülekezet presbiterénél Zach
Anikónál a 05309-5914-es telefonszámon.
HANNOVER:
Helyszín: www.hannover-reformiert.de
Istentiszteleteink minden hónap második vasárnapján:
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Március 9, Vasárnap 16.00 órakor ( egybekötve a
Hannoveri Magyar Egyesülettel közösen szervezett
március 15-ei ünnepséggel)
Április 13 Vasárnap, 16.00 órakor
Május 11, Pünkösdvasárnap, 16.00 órakor,
Úrvacsorával egybekötve
Június 8 ,Vasárnap, 16.00 órakor
Bibliaóráink a hónap második vasárnapját követő
második csütörtökön:
Március 20-i bibliaóránk a Holzhausen-i ifjúsági találkozó
miatt elmarad!
Április 24, Csütörtök 19.30 órakor
Május 22, Csütörtök 19.30 órakor
Júniusban előreláthatólag bibliaóránkat egy korábbi
időpontban fogjuk tartani!
Helyszín: Ev.ref. Kirchengemeinde Hannover,
Lavesalle 4, 30169 Hannover
Magyar fiatalok találkozója filmvetítéssel, kellemes
beszélgetéssel egybekötve, minden hónap második
csütörtökén:
Március 13, Csütörtök 19.30 órakor
Àprilis 10, Csütörtök 19.30 órakor
Május 8, Csütörtök 19.30 órakor
Június 12, Csütörtök, 19.30 órakor
Helyszín: Ev. ref. Kirchengemeinde Hannover,
Lavesalle 4, 30169 Hannover
Hannoveri magyar ovi-suli minden hónap harmadik
szombatján:
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Március 15, Szombat 10.00 órakor
Àprilis 19, Szombat 10.00 órakor
Május
17, Szombat 10.00 órakor
Június 21, Szombat 10.00 órakor
Helyszín: Ev.ref. Kirchengemeinde Hannover,
Lavesalle 4, 30169 Hannover
HAMBURG:
Istentiszteleteink minden hónap harmadik vasárnapján:
Március 22-én a húsvéti istentiszteletünket a
megszokott időben 17.00 órától tartjuk a finn
evangélikus gyülekezettel közösen szervezett húsvéti
koncert után
Április 20, Vasárnap 17.00 órakor
Május 18, Vasárnap 17.00 órakor, Úrvacsorával
egybekötve
Június 15, Vasárnap 17.00 órakor
Helyszín: Finnische Seemanskirche, Dietmar Köel Str. 4,
20459 Hamburg
Az istentiszteleti alkalmaink a Hamburgi Magyar
Egyesület honlapján is megtalálhatóak:
www.hamburgi-magyarok.de
BRÉMA
Istentiszteletek minden hónap harmadik vasárnapján:
Márciusi istentiszteletünk a Holzhauseni Ifjúsági
Konferencia miatt elmarad!
Április 20, Vasárnap 10.30 órakor
Május 18, Vasárnap, 10.30 órakor
Június 15, Vasárnap, 10.30 órakor
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Az istentiszteleti helyről bővebben tájékozódhatnak a
www.martin-luther-findorff.de oldalon
ISTENTISZTELETEK GÖTTINGENBEN
minden hónap negyedik vasárnapján:
Helyszín: www.refo-goettingen.de
Március 23, Húsvétvasárnap, 11.30 órakor
Úrvacsoraosztással egybekötve!!!
Áprilisban előreláthatólag kétnyelvű közös
istentiszteletünk lesz a helybeli német gyülekezettel a
hónap második vasárnapján!!! A részletekről értesíteni
fogjuk a gyülekezeti tagjainkat.
Május 25, Vasárnap 11.30 órakor
Helyszín: Ev. Ref. Kirchengemeinde,
Untere Karspüle 10, 37073 Göttingen
Az istentiszteleti alkalmaink a Göttingeni Magyar
Klubb honlapján is megtalálhatóak:
www.ungarischerklub.de.vu
Istentiszteletek Hildesheimban
minden hónap negyedik vasárnapján:
Április 20, Vasárnap 16.00 órakor
Május 25, Vasárnap 16.00 órakor
Helyszín: Ev. Reformierte Gemeinde Hildesheim,
Immengarten 22

8. oldal

Diaszpóra - I. évfolyam 1. szám

2008. március

Az Észak- Németországi Magyar Református
Lelkigondozói Szolgálat az idén 2008. május 31. és
június 1. között rendezi meg a szokásos gyülekezeti
hétvégéjét, és újból a hannoveri gyülekezet vállalja a
házigazda szerepét. Gyülekezeti hétvégéinknek célja
hogy hitben, a közösség és az összetartozás érzésében
erősítse a nagy nyugati szórványnak ezen a felén élő
magyar nyelvű testvéreinket.
Az idei gyülekezeti hétvégénknek a témája: ,,BŰN ÉS
BŰNHŐDÉS". Az előadás megtartására Dr. Kaszó
Gyulát a Budapesti Református Teológiai Intézet
pasztorálpszihológia szakos tanársegédét kértük fel, aki
nagy szeretettel el is fogadta meghívásunkat. A hétvége
részletes programját a későbbiekben a meghívóban
fogjuk mellékelni, amit igyekszünk
mindenkinek
idejében eljuttatni . Kérjük szépen, hogy mindazok
akik élni szeretnének ezzel a lehetőséggel jelezzék
részvételi szándékukat a lelkigondozói szolgálat
telefonszámán, legkésőbb május 24-ig, hogy szükséges
mennyiségben tudjunk ebédet készíteni. A gyülekezeti
hétvégére távolabbról érkező résztvevők szállásáról és
ellátásáról
a
hannoveri
gyülekezet
tagjai
gondoskodnak. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy
mint minden más rendezvényünk ez is ökumenikus
nyitottságú, örömmel várjuk az evangélikus, katolikus
egyházhoz, vagy más felekezethez tartozó magyar
nyelvű és magyarul értő testvéreinket is.
A hétvégénk zenei és irodalmi része ez alkalommal sem
marad el. Idén a kolozsvári Két Ágú Református
Egyházközségben szolgáló Adorjáni család
hat
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gyermekét
hívtuk meg, hogy muzsikájukkal,
színdarabjaikkal megörvendeztessenek bennünket.

FELHÍVÁS
A gyülekezeti alkalmainkról való rendszeresebb és
pontosabb tájékoztatás érdekében a gyülekezeti
nyílvántartóban levő név és címlistát folyamatosan
ellenőrizzük és aktualizáljuk. Hálásak vagyunk a
Hannoveri Magyar Egyesületnek azért hogy honlapjukon
(www.ungvh.de) az egyházi híreinket is feltüntetik, ami
nagyban elősegíti az alkalmainkról való gyors és pontos
tájékoztatást.
Tudjuk azonban hogy még sokan vannak gyülekezeti
tagjaink közül akik még igénylik hogy gyülekezeti
lapunkat postai úton is elküldjük. Kérünk szépen minden
kedves gyülekezeti tagunkat hogy értesítsék lelkigondozói
szolgálatunkat az esetleges név és címváltozásról vagy azt
is hogy ha már nem igényelnek postai értesítést. Ahonnan
rendszeresen visszaérkeznek a kiküldött leveleink azokat a
címeket sajnos törölnünk kell a névjegyzékünkből! Nagyon
fontosnak tartjuk a visszajelzéseiket, mert ennek
megfelelően tudjuk a postaköltségeinket alakítani és a
munkánkat hatékonyabban végezni.
Együttműködésüket ez alkalommal is nagyon szépen
köszönjük!
TÁMOGATÓINK SZÍVES FIGYELMÉBE
Minden évben bizonyos gyülekezeti célok támogatására
nagyobb erejű gyűjtést rendezünk. Az ünnepi
perselypénzeket és az adományokat ez alkalommal egy
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színvonalasabb gyülekezeti lap indítására és az így
előreláthatólag
megnövekedett
postaköltségeink
fedezésére, valamint a ,,CD Misszió” beindítására
szeretnénk fordítani. Ez utóbbi kezdeményezésnek a célja,
hogy Istennek Igéjét eljuttassuk olyan otthonokba is
ahonnan ritkán vagy egyáltalán nem tudnak eljönni az
istentiszteleteinkre és hogy CD segítségével otthon akár
újra is vissza lehessen hallgatni az igehírdetést.
Ezek mellett tervbe vettük, hogy egy CD összeállítást
készítünk magyar költők istenes és a magyar irodalom
legszebbnek tartott verseiből, mely összeállítással a
szórványban élő gyülekezeti tagjainknak a magyar
irodalom terén és a lelkiekben való tájékozódásához és
fejlődéséhez szeretnénk hozzájárulni.
Amennyiben hasznosnak és fontosnak találják ezeket a
kezdeményezéseket, kérjük támogassák ezt lehetőségük és
lelkiismeretük szerint anyagiakban is. Adakozni, az
istentiszteleti persely mellett a gyülekezeti körlevéllel
kiküldött átutalási szelvénnyel is lehetséges, valamint a
honlapunkon feltüntetett gyülekezeti bankszámlára is lehet
adományokat átutalni.
UNGAR.REF.SEELSORGEDIENST 30169
HANNOVER
KONTONUMMER: 2956307
BLZ: 25010030
Kreditinstitut des Begünstigsten: POSTBANK NL
HANNOVER
Kérjük azokat a támogatóinkat, akiknek adójóváírás
céljából elismervényre van szükségük, adományaikat a
német református gyülekezet bankszámlájára utalják át,
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mivel csak ők állíthatják ki az adójóváíráshoz szükséges
nyugtát (Spendequittung). Ahhoz, hogy a magyar
gyülekezet az adományt megkapja, az átutalás
jogcímeként (Verwendungszweck) feltétlenül be kell írni:
Diakonie, Ungarischsprachiger
Seelsorgedienst
Empfänger: Ev.ref. Kirchengemeinde Hannover
Konto-Nr. 325 759
BLZ:
25050180 Sparkasse Hannover
Az adományokat utólag és előre is köszönjük és kérjük
Istent áldja meg az adományozókat, az adományok
célját és mindazokat is, akik hasznát veszik az
adományoknak.
A gyülekezeteink presbitériuma nevében:
Csákvári Dániel
református lelkész
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