
 
 1 

PROTESTÁNS HÍRADÓ 

                                                                                           

A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET 
ÉRTESÍTŐJE 

2023.JANUÁR-MÁRCIUS 
---------------------------------------------------------------------- 
BÉKÉS, BOLDOLG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN 
KEDVES OLVASÓNKNAK 
 
LUKÁTSI VILMA – HÁTHA TEREM MÉG? 

Elhallgatott a Kiáltó szava, 

repedt nádakat ingat a szél, 

nem zeng az ének az Olajfák hegyén, 

a kerteken fehérlik a dér, 

„a fejsze a fák gyökerén!” 

– Nem halljátok, milyen csikorogva 

fordul az esztendő a tengelyén? 

Ítélettel terhes a jövő 

annak, aki csak magának él,               

dús lombozattal, gyümölcstelenül: 

„a fejsze a fák gyökerén!” 

Mindegy, hogy minek álcázzuk 

önzésünk üdezöld leveleit, 

a Gazda jár a szőlőskerteken, 

és megjelöli a fák törzseit… 

Ha a Vincellér elébe nem áll 

könyörgő szóval: „Hátha terem még?” 

– Vajon esztendő virradna-e még? 

Átszegezett keze tartja vissza 

– talán egy évig – tőlünk a fejszét! 
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KÖSZÖNET MINDEN ADOMÁNYÉRT 

Örömmel osztom meg a hírt, hogy a nehéz gazdasági helyzet 

ellenére, nagyon sok Testvérünk -meghallva kérésünket-,  fontosnak 

tartotta gyülekezetünk anyagi támogatását. Hálásan köszönjük! Isten 

áldása legyen az adományozókon és adományaik felhasználásán!  

Egyben kerjük, hogy anyagi áldozataikkal és imádságaikkal továbbra 

is kísérjék gyülekezetünk életét és munkáját!                                  

(Kontószámunk az utolsó oldalon, az Impressumban található.) 

 

AZ IGE MELLETT  

„Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és 
megtrágyázom,  hátha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki!“  
(Lukács 13,8) 

A történelem Ura Izrael népét úgy állította be a világba, mint akaratának 
teljesítőit. Egy fügefához hasonlítja népét, mely gyümölcsöt nem termett, 
pedig a gazda gyümölcsöt keres. Már Keresztelő János megmondta, hogy 
minden fát, mely gyümölcsöt nem terem, kivágnak és tűzre dobnak. De 
Isten türelmes Isten. A terméketlen fának még időt ad a 
gyümölcstermésre. 

Végtelen sok irgalom van ebben a három szóban: “...még ez évben…“ .  
Egy újabb év kezdetén jó hír, hogy  még ez esztendőben békét hagy a 
gazda a terméketlen fának, pedig mióta várta hogy gyümölcsöt kapjon 
róla. Az ítélet is elhangzott: vágd ki! Most mégis egy évi haladékot ad, 
hogy bizonyíthasson a fa: gondos műveléssel terem gyümölcsöt. Ha 
terem! - És ha nem, akkor nincs kegyelem. 

A türelem nagy szerepet játszik Jézus tanításában. Az Ő türelme  
ellentétben áll a mi türelmetlenségünkkel, mert emberi természetünk 
inkább a türelmetlenség felé hajlik. A gyümölcsöt gyorsan teremje meg a 
fa, és ha a gyümölcs elmarad, akkor gyorsan következzék az ítélet. Ilyen 
a mi emberi természetünk. Istennek  van türelme. Miért?                                                                                                 
Mert Isten kegyelmes. Nem adja fel az elveszetteket. Türelme kegyelmes 
türelem, reménykedő türelem. A fügefa életében Istennek két ideje van. 
Az első idő a kegyelem -  ítélet nélkül.  A második az ítélet – kegyelem 
nélkül. 

Most, a kegyelmi időben élünk. Nem kell félni az új évtől, hiszen Isten 
“kertjében” vagyunk. Övé az erőnk, a pénzünk, a jókedvünk, és a 
bánatunk is. Neki mindenhez köze van. Bűneinket eltörli, bánatunkban 
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megvígasztal. Örülni kell, mert Isten tulajdona vagyunk! Tudja 
gyümölcstelensegünk okát, ismeri terheinket, családi nehézségeinket. 
Alkalmat ad a helyreállításra, megtérésre, újjászületésre. Ehhez felkínálja 
erejét, amit el lehet fogadni és mivel szabadok vagyunk, vissza is lehet 
utasítani. Ő most megvizsgált, és visszavonta a gyümölcstelenség miatti 
ítéletét.  Ne csüggedj el, ne a múlton bánkódj! Előre kell indulni.  Nézz 
reménységgel a Gazdára! Ő is reménykedik benned, és várja tőled a 
gyümölcsöt.  Add oda neki életedet! Ő elfogadja “ez évben”,  és a 
következőkben megajándékoz úgy,  ahogy csak a teremtő Isten képes 
megajándékozni bennünket.  Ámen (G.M.) 

 

ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP 
2023.03.03  16:00 ÓRA 

 
MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKET NAGY SZERETETTEL HÍVUNK 
ÉS VÁRUNK A KÖLNI MAGYAR KATOLIKUS ÉS PROTESTÁNS 
GYÜLEKEZET 2023. MÁRCIUS 3-ÁN 16:00 ÓRAKOR KEZDŐDŐ  
ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP ALKALMÁRA.  
 
HELYE: KATOLIKUS LELKÉSZSÉG II. EMELETI KÖZÖSSÉGI TEREM                                    
AM RINKENPFUHL 10.  50676 KÖLN 

 
AZ IDEI ÉVBEN A TAJVANI ASSZONYOK 
ÁLLÍTOTTÀK ÖSSZE AZ IMANAP 
ANYAGÁT.                              
 
MEGISMERHETJÜK TAJVAN 
TÁRSADALMÁT, GAZDASÁGÁT, 
KULTÚRÁJÁT, GASZTRONÓMIÁJÁT ÉS 
AZ OTT ÉLŐ ASSZONYOK ÉLETÉT, 
MAJD EGYÜTT IMÁDKOZUNK. AZ 
IMANAPOT AGAPÉVAL ZÁRJUK. 
 
 
A VILÁGIMANAP MOTTÓJA: 
 „ ... hallottam az Úr Jézusba vetett 
hitetekről és a bennetek minden szent          
iránt megnyilvánuló szeretetről.” (Ef.1,15)  
                                                                      Hui-Wen HSAIO: Hallottam a ti hitetekről 
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JELENTKEZÉS AZ ŐSZI VALLENDARI GYÜLEKEZETI 

HÉTVÉGÉRE 

 
2023. november 4-5-én tartjuk ez évi gyülekezeti találkozónkat.  
Az előzetes visszajelzések szerint, az idén is nagy az érdeklődés, ezért  
az egész házat lefoglaltuk.  
Fontos változás, hogy a részvétel önköltséges.    
Az aktuális szobaárak teljes ellátással értendők:  
 
EZ mit eigenem Bad: 67,90€ 
EZ mit geteiltem Bad: 63,90€ 
DZ mit eigenem Bad: 123,80€ 
DZ mit geteiltem Bad: 115,80€ 
Kinder zw. 3 und 12: 29,60€ 
Kinder zw. 13 und 17: 42,95€ 
 
A vezetőnő kérése, hogy mihamarabb jelezzünk vissza, hogy  hány 
szobára tartunk igényt. Hogy ennek a kérésnek eleget tudjunk tenni, a 
januári, de legkésőbb a februári istentiszteleten a helyi presbitereknél 
lehet jelentkezni, a részvételi díj 50%-ának befizetésével.  

 
KÖNYVAJÁNLÓ 
TRIANON – MORDVERSUCH AN EINER NATION 
 

A Magyarok Világszövetségének Elnöksége 
úgy döntött, hogy száz év múltán, a trianoni 
nemzetgyilkossági kísérletről világnyelveken 
egy átfogó, tényfeltáró és leleplező könyvet 
jelentet meg. Elsőként a német nyelvű készült 
el –Trianon - Mordversuch an einer Nation 
címmel. A könyvet Vajta Dénes szerkesztette, 
Raffay Ernő professzor - a Trianon  kérdés 
első számú szakértője - ajánlja, és olyan jeles 
szerzők írásait tartalmazza, mint Drábik János, 
Kocsis István, Lord Rothermere, Patrubány 
Miklós, Zétényi Zsolt és mások. 
Akit érdekel a könyv és szeretné 
megvásárolni, az Gulyás Márta lelkésznőnek 
jelezze ebbéli szándékát, mert a megrendelés 
a Lelkészi Hivatalon keresztül, egyben 
történik.  
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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.     

 
„Ne a régi dolgokat 
emlegessétek, ne a múlton 
tűnődjetek! Mert én újat 
cselekszem, most kezd 
kibontakozni – talán nem 
tudjátok? Már készítem az 
utat a pusztában, a 
sivatagban folyókat 
fakasztok.”  (Ézs 43,18-19) 

 
 
 
KARÁCSONYI PILLANATKÉPEK 

 
 
 

  

 

 

Kölni Istentiszteleten  

 
Istentisztelet után, Aachen 
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JANUÁR HAVI  ISTENTISZTELETI  REND 
 
VÀLTOZÀS!!!!! A düsseldorfi istentisztelet januárban egy héttel 

korábban, január 22-én lesz, mivel a szokásos időpontban a terem 
foglalt.  
A parkolással kapcsolatos korábbi információra mindenki figyeljen! 
 
DÜSSELDORF: Január 22-én, vasárnap, 11:00 órai kezdettel Helye: 
Gemeindehaus Friedenskirche; Florastr. 55/b, 40217 DÜSSELDORF 
KOBLENZ: Január 22-én, vasárnap 15 órai kezdettel 
Koblenz-Chritus-Kirche Hohenzollenstr. 2 56068 Koblenz 
AACHEN: Január  27-én, pénteken, 18:00 órai kezdettel  
Helye: Immanuelkirche Siegelallee 2, 52066 AACHEN 
KÖLN: Január  28-án, szombaton, 15:00 órai kezdettel 
Helye: St.Johannes-Kirche;Tempelstr. 31 50679 KÖLN 
BIELEFELD: Január 29-én, vasárnap, 15:30 órai kezdettel  
Helye: Ev.-Ref. Gemeindehaus; Güsenstr. 16-18, 33602 BIELEFELD  

  

 

Istentisztelet Bielefelden 

Köln 
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FEBRUÁR HAVI  ISTENTISZTELETI  REND 
MÜNSTER: Az időpont egyeztetés alatt van. Külön körlevélben értesítünk 
mindenkit a pontos idöpontról. 

Helye:  Paul-Gergardt-Haus, Friedrichstr. 10, 48145 MÜNSTER 
AACHEN: Február  24-én, pénteken, 18:00 órai kezdettel  
Helye: Immanuelkirche Siegelallee 2, 52066 AACHEN 
KÖLN: Február 25-én, szombaton, 15:00 órai kezdettel 
Helye: St.Johannes-Kirche;Tempelstr. 31 50679 KÖLN 
BOCHUM: Február 26-án, vasárnap, 11:00 órai kezdettel  
Helye: Hans-Ehrenberg-Gemeindehaus, Dibergstr.46, 44789 BOCHUM 
BIELEFELD: Február 26-án, vasárnap, 15:30 órai kezdettel  
Helye: Ev.-Ref. Gemeindehaus; Güsenstr. 16-18, 33602 BIELEFELD  

 
MÁRCIUS HAVI  ISTENTISZTELETI  REND  
AACHEN: Március  24-én, pénteken, 18:00 órai kezdettel  
Helye: Immanuelkirche Siegelallee 2, 52066 AACHEN  
KÖLN: Március  25-én, szombaton, 15:00 órai kezdettel 
Helye: St.Johannes-Kirche;Tempelstr. 31 50679 KÖLN 
DÜSSELDORF: Március 26-án, vasárnap, 11:00 órai kezdettel Helye: 
Gemeindehaus Friedenskirche; Florastr. 55/b, 40217 DÜSSELDORF 
BIELEFELD: Március 26-án, vasárnap, 15:30 órai kezdettel  
Helye: Ev.-Ref. Gemeindehaus; Güsenstr. 16-18, 33602 BIELEFELD  
 
Igét hirdet: Gulyás Márta lelkipásztor 
 
 
 
 

 
 

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  

 

http://www.adamfi.de/
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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              
Farkas Adrienn kurátor                                                    
Tel.: 05246-9358955     Mail: adrienn.farkas@t-online.de  

                                     Emeritzy Géza presbiter                                             
Tel.: 0221-724358          Mail: gemeritzy@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

