PROTESTÁNS HÍRADÓ

A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET
ÉRTESÍTŐJE
2022.ÁPRILIS-JÚNIUS

---------------------------ISTENTŐL ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPET KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK
Túrmezei Erzsébet
FELTÁMADT!
Egy édes titkom van nekem.
Fénnyel betölti életem,
mosolyra nyitja számat:
a Megváltó feltámadt!

Virágok, illatozzatok!
Húsvéti, tiszta fény ragyog
elűzve minden árnyat:
a Megváltó feltámadt!

Nem, nem maradt a sír ölén.
Ujjongok az örömtől én,
hisz nem vagyok már árva.
Nincs többé sírba zárva.
Velem van nappal, éjjelen.
Mindig velem, mindig velem.
Az úton Ő vezérel
oltalmazó kezével.
Forrás: internet
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AZ IGE MELLETT
“Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és
látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az Írást, hogy fel kell
támadnia a halottak közül.” (Jn 20,8-9)
Máig megoldatlan problémánk a szenvedés, melynek felismerése újra és
újra belénk hasít. Látványosan nem tudunk vele mit kezdeni.
A
szenvedéstől félünk, az elkerüléséért mindent megteszünk. A
szeretetlenség okozta lelki sebeink némelyikét pedig egy életen át
kénytelenek vagyunk hordozni. Olyan erőtlennek, tehetetlennek érezzük
magunkat, különösen, amikor közvetlen környezetünkben tapasztaljuk meg
a szenvedést. Sok az aggodalom,a bánat,a gyász. Alig múlt el a pandemia
(ha elmúlt), a napi hírek nem hagynak nyugodni. A szomszédunkban
háború dúl. Az emberek mindenüket hátrahagyva menekülnek és
bizonytalan, a még ott maradt magyar testvéreink élete és jövője is. Keserű
miértek szegélyezik utunkat. Tiszavirág-életűnek bizonyulnak legszebb
érzéseink, és könnyen szertefoszlanak álmaink. A hiábavalóság érzésével
megküzdve, megváltásra vár az elcsüggedt lélek…. Minden bizonnyal így
volt ez akkor is, ott Jeruzsálemben, azon a napon, melyben Isten rendelése
szerint összpontosult az emberiség üdvtörténete: múlt, jelen és a jövendő…
Ellenpontok és végletek. A legszélsőségesebb érzések képesek
ugyanabban a szívben lakni. Virágvasárnap lelkesedését néhány nap alatt
felváltotta a nagypéntek köpködő gyűlölete. A Názereti Jézus magára
maradt iszonyú nagy keresztjével... Akik segíthettek volna rajta, nem
akartak, akik pedig segíteni szerettek volna, nem tehették. Nagypéntek
iszonyata az embert mutatja meg: a gőgöst, az elvakultat, a megrettentet,
az esendőt, a szenvedőt, a közömböst…Azonban mélységesen szomorú
lenne a sorsunk, ha mindig minden csak rajtunk múlna. De milyen jó, hogy
ez nem így van! Isten kegyelmes Isten és megkönyörült rajtunk bünös
embereken, ezért helyettünk, miattunk és értünk, az Ő egyszülött fia Jézus
Krisztus szenvedte el Isten haragját, büntetését, kárhoztatását. Olyan
Urunk van, aki minden szeretetlenségünk ellenére sem fordít hátat nekünk.
Így volt ez akkor is és így van ez ma is. Hiába minden ármánykodás és
gaztett, a sziklasír mégsem lett végállomás. Új hajnal virradt üdvösségünk
történetében, amikor húsvétvasárnap egy üres sír tárult a világ elé. Ez
oszlatott el minden kétséget és ez öntött reményt János apostol szívébe is,
amikor az üres sírboltba lépett: “látott, és hitt.”
A húsvéti nyitott sír hitre, reményre taínt és egy új, kegyelmes kezdés
lehetőségével ajándékozza meg az embert. Ezért húsvét ünnepén vessük
tekintetünket az üres sírra és bízzunk benne, hogy Jézus, aki megtörte a
halál erejét, mellettünk áll, közösséget vállal velünk és megcselekszi
mindazt, amit csak Ő tehet meg. Ámen (G.M)
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ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP KÖLNBEN
„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet
és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek
szánok” (Jer.29,11)
Ebben az évben is március
első péntekén, a magyar
katolikus testvérekkel közösen imádkoztunk a világ
összes asszonyával, a
Köln-i Apostol templomban.
Jubileumi alkalom volt ez,
hiszen
már
10.
éve
ünnepelünk együtt.
Egy nagy kereszt fogadta a templomba
belépőket, melyen a világ számos nyelvén
ezt a szót láthattuk: B É K E, - ami egy
utalás volt az ukrán háborúra.
Meglepetésként mindenki kapott egy kis
csomag magot, azzal a kéréssel, hogy
vesse el, ápolja és figyelje mi lesz belőle.
Ekkor még nem tudtuk, milyen összefüggés
van a magvak és az istentisztelet között.
Az idei imanapi programot Anglia, Wales és
Észak-Írország asszonyai állították össze.
Bevezetőként Rheinhold Gizella testvérünk

mutatta
be
a
három
országot. Bár a legtöbbünk
számára
többé-kevésbé
ismertek voltak, mégis sok
újdonsággal
gyarapodott
ismeretünk. József atya
üdvözlő szavaiban kitért
arra, hogy az imanapi
istentiszteletet,
a
világ
minden régiójában egyszerre
ünneplik, és
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összetartozásunkat a távoli testvérekkel, a gyertyák meggyújtásával
jelképezzük.

Jeremiás prófétától kiválasztott ige a
reménységről szólt, amelyet az imanapi
gyertyák fénye és a magvak jelképeztek.
Gulyás Márta lelkésznőnk magyarázta
meg ezt a csodálatos igét. Először az
előzményekről szólt. A babiloni fogság,
amiben az izráeli és júdeai nép 70 évig
élt, az nem véletlen volt,de nem is az
Isten gonoszsága, hanem az Isten
nélküli életük következménye volt.
Nekünk
is
szembe
kell
nézni
önmagunkkal, és meg kell látni, hogy
életünk
állapota
a
múltunk
következménye. Fel kell ismerni a saját
felelősségünket,
bűneinket.
Csak
bűnbánatot tartva, Istent keresve és
segítségül hívva lehet mienk Isten
ígérete, hogy Ő kivezet bennünket,
és békességet, reményt és jövőt nyújt.
Az igemagyarázat után három nő ismertette
élettörténetét az összeállított program során.
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Mindhárman Istenbe vetetett
hitükkel és az Ő segítségével
szabadultak meg gondjaiktól,
bántalmazásaiktól és kezdtek új
életet.
Ezt követően Gulyás Márta lelkésznőnk utalt a kis csomag magra, amit
bejövetelünkkor kaptunk. Gondolkodjunk el, mit üzenhet nekünk Isten,
milyen reményt ad, milyen jövőt tervez?
Ezek a remény magvai, ezeknek befogadó talajra van szükségük a
növekedéshez. Ültessük el a magokat emlékeztetőül, hogy soha ne
kételkedjünk Isten reményt adó szeretetében.
Az istentisztelet alatt meggyújtottuk a remény hét gyertyáját, hogy
beteljesüljenek Isten tervei és ígéretei, amit nekünk szánt.

Az istentisztelet végeztével, szeretetvendégség keretében ismerkedtünk
meg a három ország ételeivel és teáival. (É.E)
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SZÜLETÉNAPI KÖSZÖNTŐ
Azoknak a testvéreknek, akik
április és augusztus között
ünneplik születésnapjukat,
szívből gratulálunk és Isten
áldását kérjük további
életútjukra.
„Erőm és pajzsom az Úr,
benne bízik szívem. Ő
megsegített, ezért vidám a
szívem, és énekelve adok
neki hálát.” (Zsolt 28,7)

ANYAKÖNYVI HÍREK
Varga Imre, a bielefeldi gyülekezetünknek is hűséges tagja, életének 89.
évében február
19-én visszadta lelkét Teremtőjének.
Elköltözött testvérünket 2022. március 04-én
a katolikus egyház szertartása szerint
helyezték végső nyughelyére a SchloßNeuhaus-i Waldfriedhofban.
Az örökkévaló Isten vigasztalja meg a
gyászolókat!
„Isten letöröl szemükről minden
könnyet.“ Jel 7,17b

ÁPRILIS HAVI ISTENTISZTELETI REND
AZ ÁPRILISI ISTENTISZTELETEKET 1 HÉTTEL KORÁBBAN, A
HÚSVÉTI ÜNNEPKÖRBEN TARTJUK!!
MÜNSTER: Április 02-én, szombaton, 15:00 órai kezdettel
Helye: Paul-Gergardt-Haus, Friedrichstr. 10, 48145 MÜNSTER
AACHEN: Április 15-én, nagypénteken, 18:00 órai kezdettel
Helye: Immanuelkirche Siegelallee 2, 52066 AACHEN
KÖLN: Április 16-án, nagyszombaton, 15:00 órai kezdettel
Helye: 50679 Köln-Deutz, Tempelstr. 29, St.Johannes Kirche
BOCHUM: Április 17-én, vasárnap, 11:00 órai kezdettel
Helye: Hans-Ehrenberg-Gemeindehaus, Dibergstr.46, 44789 BOCHUM
BIELEFELD: Április 17-én, vasárnap, 15:30 órai kezdettel
Helye: Ev.-Ref. Gemeindehaus; Güsenstr. 16-18, 33602 BIELEFELD
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MÁJUS HAVI ISTENTISZTELETI REND
KOBLENZ: Május 08-án, vasárnap, 15:00 órai kezdettel
Helye: Koblenz-Christus-Kirche, Hohenzollenstr. 2, 56068 Koblenz
AACHEN: Május 27-én, pénteken, 18:00 órai kezdettel
Helye: Immanuelkirche Siegelallee 2, 52066 AACHEN
KÖLN: Május 28-án, szombaton, 15:00 órai kezdettel
Helye: 50679 Köln-Deutz, Tempelstr. 29, St.Johannes Kirche
DÜSSELDORF:Május 29-én, vasárnap 11:00 órai kezdettel Helye:
Gemeindehaus Friedenskirche; Florastr. 55/b, 40217 DÜSSELDORF
BIELEFELD: Május 29-én, vasárnap 15:30 órai kezdettel
Helye: Ev.-Ref. Gemeindehaus; Güsenstr. 16-18, 33602 BIMELEFELD
IGÉT HIRDET: Gulyás Márta lelkipásztor

Az áprilisi és júniusi istentiszteleteinken kiszolgáltatjuk
az Úr szent vacsoráját
JÚNIUS HAVI ISTENTISZTELETI REND
A ACHENBEN, BIELEFELDEN ÉS BOCHUMBAN a szokott időben
és helyen nem lesz istentisztelet.
Helyette, az összes taggyülekezettel közösen 2021. június 25-én,
Kölnben gyülekezeti napot tartunk, amire szeretettel várjuk kedves
Testvéreinket.
JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS
ISTENTISZTELETI REND

NYÁRI SZÜNET
NEM TARTUNK
ISTENTISZTELETET!

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
Dr.med. Judit Tax – magyarul is beszélő családorvos
Hausarztpraxis Zmarei Bawari & Kollegen
https://www.praxis-bawari.de/usere-praxis/ihre-aerzte/
Ebertplatz 7; 50668 Köln Telefon: 0221 – 734 662
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PROTESTÁNS HÍRADÓ
UNGARISCHE EVANGELISCHE GEMEINDE IN NORDRHEINWESTFALEN
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
Farkas Adrienn kurátor
Tel.: 05246-9358955 Mail: adrienn.farkas@t-online.de
Emeritzy Géza presbiter
Tel.: 0221-724358
Mail: gemeritzy@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!
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