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PROTESTÁNS HÍRADÓ 

                                                                                          

A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET                         
ÉRTESÍTŐJE 

2020.ÁPRILIS-JÚNIUS 

---------------------------- 

FONTOS KÖZLEMÉNY 
 

A járványügyi helyzetre való tekintettel, egyelőre  április 19-ig nem 
tarthatunk istentiszteletet. 

Hogy április végére feloldják-e ezt a tilalmat, csak reménykedni 
tudunk. Ezért mindenkit arra kérünk, hogy kövesse a web-oldalunkat, 

ahol az aktuális változások nyomon követhetőek. 
 

Azok a Testvérek, akik postai úton kapják a Híradót, a változásokról 
a helyi presbitereknél, vagy nálam informálódhatnak. 

A presbiterek telefonszámát a 7. oldalon közöljük. 

 

ISTENTŐL ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPET KÍVÁNUNK 
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK 
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HÚSVÉTRA KÉSZÜLVE 
 
Dr. Győri István ny. teológiai professzor gondolatai  (Sárospatak) 
  
Az ószövetségi húsvét a, páska eredetileg peszach, kikerülést jelent, mert 
Egyiptomban a szabaduláskor a tizedik csapás során az öldöklő angyal 
elkerülte az izraeliták házát.  Vajon most a vírusveszély elkerül-e minket?  
Merünk-e arra hivatkozni, hogy Isten népe vagyunk? 
Nem tudjuk hogy indult el és hogy lesz vége, de annyit tudunk, hogy nincs 
semmi Isten tudta nélkül.  A 16. században a török volt a fő veszedelem. 
Miért hozta ránk Isten? Sokan azt mondták, a magyarság a bűnei miatt  
kapta ezt a próbát. Ha  Istenhez tér, elmúlik a veszély.   Kölcsey  
Himnusza  még ezt mondja:  „ Hajh, de  bűneink miatt gyúlt harag  
kebledben.”   Ma nem is  merjük feltenni a bűn  kérdését, félünk a nemzeti 
önvizsgálattól. Könnyebb a  kínai  és olasz kormányt  hibáztatni. 
A vészhelyzet jó dolgokat is előhozott. A rádióban egy  katholikus püspök 
a miselátogatás  helyett  otthoni szentírásolvasásra buzdította a  híveket.    
Milliók tanulnak meg (újra) imádkozni. A „kommunista”  Kínában egy  
imaakcióban  100  millió! ember imádkozott egy időben otthon.  Tudjuk a 
történlemből, hogy minden egyházi megújulás,  lelki ébredés azzal 
kezdődött, hogy az emberek olvasni  kezdték a  Bibliát. Talán nem teszik 
le   és  nem felejtenek el imádkozni akkor sem, ha elmúlik a vírusveszély, 
ami nálunk  példátlan segitőkészséget, egymásra figyelést hozott ki az 
emberekből.  Van aki  a kórházhoz közeli lakását adta  oda, hogy az az  
orvosok pihenője  legyen. Az egyik  alföldi városban az  éttermek napi 100  
adag ebédet ajánlottak fel az időseknek és a  helyi vadászok vállalták, 
hogy  kiviszik a tanyán  élőknek. Eddig mindenki szidta a a városi 
terepjárósokat, most másképp néznek rájuk. Sokan segítenek az 
időseknek a bevásárlásban vagy telefonon adakoznak. Sok szeretet, 
odafigyelés jön elő önző  és sokszor felesleges  luxust hajszoló, emiatt 
egymásra irigykedő  népünkből. A középkorban a  pestis elmúltával 
hálából  szentháromság oszlopot állítottak,  pl a  Mátyás templom elé. Ha 
elmúlik a veszély, biztosan   nem fogunk majd úgy  élni, mint azelőtt. 
Bárcsak jönne egy  nagy fellélegzés, hálaadás, hitben, szeretetben 
megújulás!  Hiszen azt már látjuk, hogy  csak a mi  mennyei Atyánk tud  
megmenteni. Bár a  Marsra akarunk jutni  de  vírus ellen nincs gyógyszer. 
Vajon miért  kapja el az egyik ember, a másik  pedig nem. A mi  teremtő 
Istenünk tudja, mit miért tesz. Számon tart mindenkit  és formál minket, az 
egyik embert azzal, hogy  beleviszi a próbába, neki erre van szükség, a  
másikat azzal formálja, hogy  nem teszi próbára, neki erre van szükség.  
Higgyük el, hogy  ismer bennünket, még a jövőnket is. Tudja mire van 
szükségünk  így  igazolódik be a vírusveszélyben is, hogy „akik Istent 
szeretik, azoknak minden javukra szolgál”. Rom 8,28 
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Ökomenikus Világimanap Kölnben 
„Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj!”(Jn 5,8) 
 

Ismét március első péntekén jöttek 
össze a magyar katolikus misszió kölni 
helyiségeiben, a magyar katolikus és 
protestáns testvérek, hogy együtt 
imádkozzanak a világ „összes” 
asszonyával. Az idén a zimbabwei 
nőtestvérek állították össze a 
programot,   
aminek a mottója: „Kelj fel, vedd az 
ágyadat és járj!” József atya köszöntő 
szavai után Rheinhold Gizella 
testvérünk ismertette röviden  
Zimbabwe történetét, és a  

 
Zimbabwe-i  
asszonyok helyzetét: 
Zimbabwe az 1890-es 
évektől angol 
gyarmatnak számított. 
Függetlenségét több 
éven át tartó 
szabadságharc után 
az 1980-as években 
nyerte el.  
Az első elnök Robert 
Mugabe volt, akire nagy reménységgel tekintett a nép, ám rövid időn belül 
kiderült, hogy ő, egy önkényuralmi elnyomó rendszert hozott létre, Ez 
később csak folytatódott. Az ország azóta is gazdasági válságban él, 
melynek mélypontját 2019-ben érte el. Bár az ország alkotmánya papíron 
biztosítja a nők és féfiak közötti egyenlőséget, mégis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imanapi liturgiát felolvasó asszonytestvéreink 
 

Zimbabve-i finomságok 
 

Nonhlanla Mathe művésznő 
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többnejűség uralkodik, és sokszor egész fiatal lányokat, idős férfiakkal 
kényszerítenek házasságra. A munkabíró fiatal férfiak, elvándorlása folyik, 
mert otthon nem találnak a megélhetéshez szükséges munkát. 
Sok civil szervezet küzd azért, hogy a nők érdekében hozott törvényeknek 
érvényt szerezzenek, de addig még hosszú az út!  
A Zimbabwe-i Világimanap szimbolikus képét Nonhlanhla Mathe 
művésznő festette, aki a „Nemzeti Örökség” díjazottjai között szerepelt. A 
festmény a Zimbabwe-i társadalomban bekövetkezett változásokat örökíti 
meg. A kép alsó részét  Jn 5,2-9  
inspirálta: a szeretetet, a gyógyulást, a megbékélést – mely lehetővé teszi 
az asszonyok részére az önrendelkezés szabadságát.  
A második szakaszban a Zimbabwe-i asszonyok által összeállított liturgia 
alapján folyt az istentisztelet. Az igemagyarázatban Gulyás Márta 
lelkésznő kiemelte, hogy manapság is nagyon sokan küzdenek azzal a 
problémával, amivel a 38 éve beteg férfi, hogy amikor Jézus megkérdezi, 
„akarsz-e meggyógyulni?”, akkor a válasz nem az, hogy „igen Uram, 
örülök, hogy itt vagy, kérlek gyógyíts meg!”, hanem jön a kesergés: „nincs 
emberem”.  Jézus mégis cselekszik: „Kelj fel, vedd az ágyadat és járj!” 
Csak később jön rá, hogy bár nem volt embere, de lett Megváltója. Maga 
az Isten Fia az aki jelen volt és segített rajta. Majd tovább gondolásra 
feltette a kérdést, hogy nekünk van-e emberünk, illetve van-e a 
környezetünkben valaki, akinek emberévé lehetünk. Valóban 
elgondolkodtató!  
Az este harmadik részében a zimbabwei gasztronómiával 
ismerkedhettünk meg, az asszonytestvéreink által készített jellegzetes 
ételkülönlegességeken keresztül. 
Hálát adunk, hogy ezt az estét együtt tölthettük, megismerve az ott élő 
asszonyokat sújtó problémákat, Zimbabwe világát, és ezért együtt 
imádkozhattunk. (E.G.) 
 

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ                                                            
 
Azoknak a testvéreknek, akik 
április és augusztus között 
ünneplik születésnapjukat, 
szívből gratulálunk és Isten 
áldását kérjük további 
életútjukra.     
 
„ Azt pedig tudjuk, hogy 
akik Istent szeretik, azoknak 
minden javukra szolgál”. 
(Rom 28,8a) 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
Roth Gertrúd, a düsseldorfi gyülekezetünk 
hűséges tagja, életének 80. évében váratlanul 
elhunyt. 2020. március 09-én vettünk végső 
búcsút tőle a duisburgi Waldfriedhofban.                                       
 
Az örökkévaló Isten vigasztalja meg a 
gyászolókat!  
„Isten letöröl szemükről minden könnyet.“        
Jel 7,17b 

 
 
ÁPRILIS HAVI ISTENTISZTELETI REND  
AMENNYIBEN ENGEDÉLYEZIK 

AACHEN: Április 24-én, pénteken, 18:00 órai kezdettel  
Helye: Immanuelkirche Siegelallee 2, 52066 AACHEN  
KÖLN: Április 25-én, szombaton, 15:00 órai kezdettel 
Helye: Gemeindehaus Deutz; Mathildenstr. 34, 50679 KÖLN 
BOCHUM: Április 26-án, vasárnap, 11:00 órai kezdettel  
Helye: Hans-Ehrenberg-Gemeindehaus, Dibergstr.46, 44789 BOCHUM 
BIELEFELD: Április 26-án, vasárnap, 15:30 órai kezdettel  
Helye: Ev.-Ref. Gemeindehaus; Güsenstr. 16-18, 33602 BIELEFELD  
 
 

MÁJUS HAVI ISTENTISZTELETI REND 

MÜNSTER:  Május 23-án, szombat, 16:00 órai kezdettel   
Helye:  Haus Maria-Trost Seniorenzentrum, St.Mauritz-Freiheit 52, 
 48145 MÜNSTER 
AACHEN: Május  29-én, pénteken, 18:00 órai kezdettel  
Helye: Immanuelkirche Siegelallee 2, 52066 AACHEN 
KÖLN: Május 30-án, szombaton, 15:00 órai kezdettel 
Helye: 50679 Köln-Deutz, Tempelstr. 29, St.Johannes Kirche  
DÜSSELDORF:Május 31-én, pünkösd vasárnap 11:00 órai kezdettel 
Helye: Gemeindehaus Friedenskirche; Florastr. 55/b, 40217 
DÜSSELDORF  
BIELEFELD: Május 31-én, pünkösd vasárnap 15:30 órai kezdettel  
Helye: Ev.-Ref. Gemeindehaus; Güsenstr. 16-18, 33602 BIMELEFELD  
 
A májusi istentiszteleteinken (pünkösd) kiszolgáltatjuk az Úr szent  
vacsoráját 
IGÉT HIRDET: Gulyás Márta lelkipásztor 
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AZ ISTENTISZTELETEK MEGTARTHATÁSÁRÓL KÉRJÜK 
MINDEN ESETBEN INFORMÁLÓDNI!!! 
 
 
JÚNIUS HAVI  ISTENTISZTELETI  REND 

AACHENBEN, BIELEFELDEN ÉS BOCHUMBAN  a szokott időben és 
helyen nem lesz istentisztelet.  
Helyette, az összes taggyülekezettel közösen, 2020. június 27-én, 
szombaton, 11:00 órai kezdettel  a  St.Johannes-Kirche, Tempelstr. 31, 
50679 KÖLN-BEN, gyülekezeti nap keretében várjuk kedves 
testvéreinket. 

 
TÁJÉKOZTATÓ, A KÖLNI GYÜLEKEZETI NAPPAL 
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 
Helye: 50679 Köln-Deutz, Tempelstr. 29, St.Johannes Kirche   
Ideje:  2020. június 27, 11:00 óra   
 
GYÜLEKEZETI NAP PROGRAMTERVEZET 
11:00 Istentisztelet úrvacsoraosztással – Gulyás Márta           
12:00 Beszámoló – Gulyás Márta 
          gyülekezetünk legfontosabb eseményei az elmúlt 10 hónapban 
12:30 Ebéd, kávézás 
14:00 Előadás – A velünk élő Trianon 
          Megemlékezés a Trianoni békediktátum 100. évfordulójáról  

Dr. Popey Gyula emeritus professzor (Károli Gáspár Református                                
 Egyetem)            

          Kérdések- válaszok  
15:30 Kötetlen beszélgetés 
16:00 Ima, ének, áldás 
            

BIELEFELDRŐL ÉRKEZŐKNEK  
A tavalyi évhez hasonlóan, most is csoportos jeggyel történik az utazás. 
Aki az utazásnak ezt a formáját választja, legkésőbb június 24-ig 
jelentkezzen Filep János presbiternél, - tel: 0521/206807 -, mert ő 
gondoskodik  a csoportos jegyek megvételéről.  
Találkozás június 27-én, szombaton, 07:45-kor,  a pályaudvar 
csarnokában. A vonat   07:59–kor indul.  

MÜNSTERBŐL  ÉRKEZŐKNEK  
Münsterből is lehet csoportos jeggyel jönni. Aki az utazásnak ezt a 
formáját választja, legkésőbb június 24-ig jelentkezzen Korpos Èvánál.                    
Tel.: 0172 7520425        



 
 7 

Találkozás június 27-én szombaton 08:15-kor  a pályaudvar 
főbejáratánál.  A vonat   08:34–kor indul.  
A csoportos jegyek költségét gyülekezetünk megtéríti. 

 
KÉRELEM  MINDENKIHEZ 

A gyülekezeti napon  meleg ebéddel vendégeljük meg  a jelenlévő 
Testvéreket. Fontos lenne tudni a résztvevők hozzávetőleges 
létszámát, ezért mindenkit  kérünk, hogy lehetőleg  június 24-ig  
jelezze e-mailben: pistis1@gmail.com, vagy telefonon: 
0221/16897166  

jövetelének szándékát, illetve a vele 
érkező személyek számát . 
 
 

JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 
HÓNAPBAN NYÁRI SZÜNET,  
NEM TARTUNK 
ISTENTISZTELETET! 

 
 

PRESBITEREINK ELÉRHETŐSÉGE 
AACHEN:   Udvary Katalin  0241   68971 
                    Nagy Etelka    0241   61881 
KÖLN:        Emeritzy Géza  0221   724358 
                    Rácz Ildikó   0228   9287223  
                    Sturz Sára   02238 840213  
              Rohrsdorfer Klaus 0221   6366491 
DÜSSELDORF: Fasang János    0211   6985985 
BOCHUM:  Csontos Attila       0234   704775 
BIELEFELD:  Filep János    0521   206807 
                       Farkas Adrienn            05246 9358955 
MÜNSTER:  Korpos Éva   0251  3966425 

 
APRÓHIRDETÉS 

Közúti balesetet szenvedett Európában? Hívjon bizalommal! 
Teljeskörű kárrendezést és szaktanácsadást vállalunk.  
Oldtimer autó vétel-eladáshoz (D/B/NL) keres kapcsolatot? 
-  30 éves tapasztalattal segítünk! 
www.adamfi.de  Telefon:  0049 2407 9517318  
 

 
 

mailto:pistis1@gmail.com


 
 8 

PROTESTÁNS HÍRADÓ 
 
UNGARISCHE EVANGELISCHE GEMEINDE IN NORDRHEIN-
WESTFALEN 
Postacím: Tempelstraße 29.  50679 Köln 

 
IMPRESSUM 
 
PROTESTÁNS HÍRADÓ                                                                                                                      
A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET NEGYEDÉVES 
PROGRAMJA 
A kiadásért  felel: UEG Presbitériuma 
 
Felelős személyek:    Gulyás Márta lelkipásztor                                                                                                                                                                               

Tel.: 0221-16897166     Mail: pistis1@gmail.com 

Emeritzy Géza mb. kurátor                                                     
Tel.: 0221-724358         Mail: gemeritzy@t-online.de                                                                                    
Rohrsdorfer Klaus presbiter  
Tel.: 0221-6366491       Mail: rohrsdorfer@t-online.de 

 
Bankszámlánk:      
Inhaber: Ungarischer Evangelischer Verein in NRW                              
Bank:  Deutsche Bank PGK AG Köln                                                     
Kontonummer: 4920807                                                                                    
BLZ: 370 70024                                                                                                  
IBAN: DE 71370700240492080700                                                                                 
Bic Code: DEUTDEDEKOE 
 

Gyülekezetünk fennmaradását segítő, áldozatkész támogatásukat 
köszönettel fogadjuk.  
Az adományok a fent közölt kontószámra utalhatók át.  

 
Kérjük azon kedves adományozóinkat, akik „Spendequittung”-ra  
igényt tartanak, legyenek szívesek az átutaláson a címüket is 
feltüntetni. 

GYÜLEKEZETÜNK INTERNETES ELÉRHETŐSÉGE WEB-OLDALUNKON            
http:// ungarische-gemeinde.de 

 

Aki teheti, adja tovább a címet, hogy minél többen így is, itt is 
elérhessenek  bennünket! 

mailto:pistis1@gmail.com
mailto:rohrsdorfer@t-online.de

