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TÚRMEZEI ERZSÉBET: 

                         Újévi kérés 

„Isten erejével a mázsás teher könnyű, 
mint a szalmaszál – nélküle mázsás 
súly a szalmaszál is.”  (Luther) 

 

Láttam, Uram! 
Egyik béna volt, a másik aszott, sárga… 
vagy nem volt lába… 
De a Te fényed hullt a betegágyra! 
Hitükkel elrejtőztek Nálad, 
és úgy hordozták mázsás terhüket, 
a Te erőddel, mint a szalmaszálat. 

És láttam szalmaszál alatt roskadókat. 
Mert mázsás teher 
könnyű, mint a kis szalmaszál, Veled. 
De nélküled 
a szalmaszál is mázsás súly lehet. 

Új évbe indulok, 
és nem tudom, mi vár rám. 
Csak azt tudom: velem vagy, nem hagysz árván. 
Csak azt tudom: utam már kijelölted. 
Mint bízó gyermek, járhatok előtted. 
Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet, 
s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett. 

Csak egyet adj: hogy céliránt haladjak, 
hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak! 
És ha szereteted mázsás teherrel 
tenné próbára ezt a gyenge vállat – 
segíts úgy vinni mázsás terhemet 
a Te erőddel – mint a szalmaszálat! 

 
 
AZ IGE MELLETT 
 
“Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 
4,13) 
Mindenre van erőm- írja Pál apostol, és ahogy olvasom, visszahngzik a 
fülemben a szó, hogy m i n d e n r e…,  aztán rögtön megfogalmazódik  
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bennem a kérdés, hogy tényleg mindenre? – tényleg  mindenre van 
erőnk? – nem éppen arra panaszkodunk, hogy már elfáradtunk, 
belefáradtunk mindenbe?  
Gondoljunk csak a hétköznapjainkat meghatározó pandemiára, aminek 
még mindig nem látjuk a végét. Hónapról-hónapra várjuk és reméljük, hogy 
jön az áttörés, de csak kis „morzsák“ érkeznek, amit aztán hamar egy újabb 
szigorítás követ. Elfáradtunk. Nincs erőnk, s ennek mindenki másképpen 
ad hangot. Van, aki elmegy tüntetni, van, aki depresszióba süllyed, s van, 
akiben még él a remény és keresi a kapaszkodót.  
De az élet más területén is sokszor azt látjuk, hogy az embereknek  nincs 

erejük szeretni, nincs erejük az indulat legyőzésére, a megbocsátásra,  

egy-két barátságos lépést tenni a másik felé, de sokszor még imádkozni, 

Bibliát olvasni, igét hallgatni sincs erő.   

És miért nincsen? – azért, mert nincs kapcsolat ez „erőforráshoz“, és ha ez 

így van, akkor a természet törvénye szerint, egyszer csak elfogy az energia. 

Ez olyan, mint az akkumulator. Ha a telefonunkat nem töltjük fel, akkor egy 

idő után lemerül és nem tudjuk használni. 

Bármennyire is munkabíró valaki, telve van szellemi vagy testi energiával, 

alvás és pihenés nélkül az erőtartartalék előbb, vagy utóbb elfogy és 

bekövtkezik a kimerülés, az összeomlás. És ez mindenkire érvényes. 

Ézsaiás próféta írja, hogy még a legkülönbek is megfáradhatnak. 

Mi a teendő ilyenkor? A fenti ige adja meg a választ: “Mindenre van erőm 

abban, aki megerösít engem.” 

Lelki erőforrásunk Jézus Krisztus. Lelki háborgásunkra egyetlen gyógyszer 

az Ö békessége. Kétségeink között benne találjuk meg újra a 

bizonyosságot. A Golgotai keresztre feltekintve mindig új erőt nyerünk a 

próbáink elhordozásához. 

Erőforásunk a Biblia. Ezt a könyvet nem lehet kiolvasni. Az élő vizü forrást 

sem lehet kimeríteni, csak meríteni lehet belőle. 

És végezetül az erőgyüjtésnek van még egy nagyon jó lehetősége,  a 

gyülekezet közössége. Sajnos az utóbbi időben épp ennek érezzük  

leginkább hiányát, hiszen ott – egymás hite által – mindig megerősödünk, 

lelkileg felfrissülünk, új erőre kapunk.  

Ne hagyd, hogy  a reméység lángja kialudjon! Ne hagyjuk lemerülni az 

“akkumulátort”! Keressük az “Eröforrást”, legyen az életünk összekötve  

Vele  és akkor mi is hittel vallhatjuk: “Mindenre van erőm a Krisztusban, aki 

megerősít engem.” Ámen  (G.M.)  
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Születésnapi köszöntő    

                                                                                                                                
Azok a testvérek, akik január, február, vagy március hónapban ünneplik 
születésnapjukat, szívből gratulálunk és Isten áldását kérjük további 
életútjukra.     

 

“Mivel ragaszkodik 

hozzám, megmentem 

őt, oltalmazom, mert 

ismeri nevemet. Ha kiált 

hozzám, meghallgatom, 

vele leszek a 

nyomorúságban, kira-

gadom onnan, és 

megdicsőítem őt.  

Megelégítem hosszú 

élettel, gyönyörködhet 

szabadításomban.” 

(Zsolt 91,14-15) 

 

 

Karácsonyi pillanatképek 

Aachen 
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Köln 
 

 
És megérkezett a várva várt 
MIKULÁS bácsi is 
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FONTOS KÖZLEMÉNY 
 

A járványügyi helyzetre való tekintettel, január 31-ig nem tarthatunk 
istentiszteletet. Azok a Testvérek, akik postai úton kapják a Híradót, a 
januári igehirdetést nyomtatott formában olvashatják. Az internettel 
rendelkezők -úgy, mint az első hullám idején-,  a youtube csatornára 
feltöltve web-oldalunkon (www.ungarische-gemeinde.de), vagy a 
gyülekezetünk Facebook oldalán vasárnaptól hallgathatják meg.     
 
Jelen körülmények között nehéz tervezni, de ha február végére 
feloldják ezt a tilalmat, akkor a lejjebb közölt beosztás szerint alakul 
az istentiszteleti rend. Mivel ez csak egy „optimista tervezet”, 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 

 
  

 
FEBRUÁR HAVI  ISTENTISZTELETI  REND 

 
AACHEN: Február 26-án, pénteken, 18:00 órai kezdettel  
Helye: Immanuelkirche Siegelallee 2, 52066 AACHEN 
 
KÖLN: Február 27-én, szombaton, 15:00 órai kezdettel 
Helye: Gemeindehaus Deutz; Mathildenstr. 34, 50679 KÖLN 
 
BOCHUM: Február 28-án, vasárnap, 11:00 órai kezdettel  
Helye: Hans-Ehrenberg-Gemeindehaus, Dibergstr.46, 44789 BOCHUM 
 
BIELEFELD: Február 28-án, vasárnap, 15:30 órai kezdettel  
Helye: Ev.-Ref. Gemeindehaus; Güsenstr. 16-18, 33602 BIELEFELD  
 

 
MÁRCIUS HAVI  ISTENTISZTELETI  REND  
 
KÖLN: Március 27-én, szombat, 15:00 órai kezdettel 
Helye: St.Johannes-Kirche Tempelstraße 31.  50679 KÖLN 
 

http://www.ungarische-gemeinde.de/
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DÜSSELDORF: Március 28-án, virágvasárnap, 11:00 órai kezdettel 
Helye: Gemeindehaus Friedenskirche; Florastr. 55/b, 40217 
DÜSSELDORF 
 
BIELEFELD: Március 28-án, virágvasárnap, 15:30 órai kezdettel  
Helye: Ev.-Ref. Gemeindehaus; Güsenstr. 16-18, 33602 BIELEFELD  
 
AACHEN: Április 02-án, nagypéntek, 18:00 órai kezdettel  
Helye: Immanuelkirche Siegelallee 2, 52066 AACHEN  
 
A márciusi istentisteleteinket a húsvéti ünnep jegyében tartjuk 
úrvacsoraosztással. 
Igét hirdet: Gulyás Márta lelkipásztor 
 
 

PRESBITEREINK ELÉRHETŐSÉGE 
AACHEN:   Nagy Etelka    0241   61881  
                    Udvary Katalin  0241   68971 
KÖLN:        Emeritzy Géza  0221   724358 
                    Harms Júlia  0220   77032260 

Rácz Ildikó   0228   9287223                       
              Rohrsdorfer Klaus 0221   6366491 

Sturz Sára   02238 840213 
DÜSSELDORF: Fasang János    0211   6985985 

Szörényi Erzsébet 02132 8764           
BOCHUM:  Csontos Attila       0234   704775 
BIELEFELD:  Farkas Adrienn            05246 9358955 
   Filep János    0521   206807 
MÜNSTER:  Tőkés Szabolcs  01575 0143056 
 
 

 
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  
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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:                                                                                         
Kontoinhaber: 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

