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A HÓNAP IGÉJE 

„És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, akivel el vagytok jegyezve a    
megváltás napjára.” (Ef 4,30)        

A pünkösd igen nagy jelentőségű a gyülekezet, a „Krisztus menyasszonya” 

számára. Az első pünkösdkör Krisztus ígérete teljesedett be, s valahányszor 

ez az ígéret megvalósul, pünkösdje van a gyülekezetnek. A hivatalos 

pünkösd ünnepe erre emlékeztet. 

Pünkösd napján, az ígéretet váró tanítványi csoport  „megtelt Szentlélekkel”. 

Ez azt jelenti, hogy életközösségre léptek Vele. 

Akik szent életet akarnak élni, azoknak szól ez az üzenet: „...ne 

szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét...”  

Akik szeretik Őt, azok nagyon vigyáznak erre, hiszen valakit lehet sérteni, 

bosszantani, vagy felingerelni, de szomorítani csak azt lehet, akit szeretünk, 

s aki minket szeret. A Szentlélek az ige szerint megszomorítható, s hogy mi 

okoz neki szomorúságot, azt leginkább a Bibliában található nevei mutatják 

meg. A teljesség igénye nélkül kiemelek néhányat. 

Igazságnak Lelke. Minden igazságtalanság és hazugság,  minden 

hamisság és képmutatás szomorítja Őt. Gondolatainkat, 

véleménynyilvánításunkat milyen sok esetben az önigazság lelke irányítja. 

Vígaztalásnak Lelke. Minden vígasz nélküli szomorúság, minden 

reménytelen csüggedés nagyon bántja Őt, hiszen ez azt igazolja, hogy  

vígasztalásának erejét nem akarjuk igénybe venni. 

Hitnek Lelke. Szomorítja minden kishitűség, kételkedés, aggodalmaskodás, 

amelyben nem tudjuk problémáinkat őszinte gyermeki hittel Rá bízni. 

Kegyelemnek Lelke. Szomorítja minden keménység, szeretetlenség, 

megbocsátást nem ismerő haragtartás, mert ez azt mutatja, hogy mi 

magunk sem fogadtuk el igazán a nekünk felkínált kegyelmet, különben mi 

is tudnánk gyakorolni a kegyelem és megbocsátás lelkületét. 

Bölcsességnek Lelke. Minden önhittség, beképzeltség, álbölcsesség, vagy 

bölcselkedés, lelki érdektelenség szomorítja  Őt. Hányszor kellene bölcsebb 

magatartást tanúsítanunk és hányszor kellene bölcsebben szólnunk, vagy 

hallgatnunk! 

Életnek Lelke. Szomorítja Őt minden élettelenség, közönyösség és lelki 

vegetálás. Milyen szomorú, amikor azt kell mondania: „...az a neved, hogy 

élsz, pedig halott vagy!” Jel 3,1b   Az ima, ige, vagy közösség nélkül 

sorvadó lélek lehet-e igazán az Èlet birtokában? 

Dicsőségnek Lelke. Szomorítja Őt minden öndicsőség, dics-, és becsvágy. 

Szomorú, amikor látja, hogy az  Ő dicsősége helyett, a magunk dicsőségét 

keressük.  
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Vizsgáljuk meg az életünket, hogy elkövettünk-e valamit, amivel 

megszomorítottuk Isten Szentlelkét ! Kérjük jelenlétét az életünklben, ahogy 

az a 463. dícséretünkben énekeljük:  „Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj le rám! 

Égi lángod járja át szívem és a szám! Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!” Így 

legyen!  Ámen (G.M.) 

 

 

AMSZERDAMBAN JÁRTUNK.... 

 

Az időjárás jelentés gyönyörűen szép,  kissé szeles tavaszi időt jósolt 
gyülekezeti kirándulásunk napján. Korán reggel 7:40-kor volt a találkozónk a 
deutzi pályaudvaron. Hamarosan mindannyian ott voltunk és az autóbusz 
pontosan 8 órakor indulhatott Sterkrade felé. 

Utasaink  egyharmada gyülekezetünk északi városaiból - Bielefeldből, 
Bochumból és a települések környékéről -  várakozott a sterkradei 
parkolóban, hogy  onnan  együtt  indulhassunk tovább. 
Lelkésznőnk a köszöntő szavak után egy rövid áhitatban Péter apostol 
„…most kezdem igazán érteni“ Ap.Csel. 10,34  élményéről szólt . Valóban 
nagy élmény, de egyben ajándék is, ha  megértjük, hogy az Isten nem 
személyválogató, ezért nekünk is el kell fogadnunk  egymást minden 
különbözőségünk ellenére. 
A lelki táplálék után a „tarisznyákból“ hamarosan előkerültelek a házi 
készítésű sütemények, az elmaradhatatlan  pogácsa és egyéb finomságok, 

na meg Lacika - immár 
hagyományos-  „hazai 
itókája“. 
12:45 kor végre ott álltunk a 
Rijksmuseum előtt , ahol 
némi tétovázás után, egy kis 
segitséggel eligazodtunk a 
nagy tömegben, így  
hamarosan mindannyian  
bemehettünk,  részben az 
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állandó kiállításra, részben pedig  Rembrandt  késői korszakából 
összegyűjtött  festményekből, rajzokból és metszetekből összeállított 
időszaki kiállításra.                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elképesztő volt a rengeteg festmény a 
csodaszépen tatarozott múzeumban. 
Utána még maradt  egy kis idő 
városnézésre, de figyelnünk kellett az 
óránkra, mert utunk tovább vezetett a  
tengerhez. 
16:15 kor érkeztünk Zaandfort 
tengerpartjára. Nagy szél volt, szikrázó 
napsütéssel. A lezser hollandok 
természetesen rövidnadrágban, mezitláb 
élvezték a tavaszt, mi magyarok pedig 
beöltözve, mint az eszkimók…  

S ha már a tengernél voltunk, akkor a 
halvacsora sem maradhatott el. Egyesek  - bokáig süppedő homokban 
gyalogolva -  rögtön találtak egy kellemes  menedékhelyet, amit a nyílt tűz 
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melege temperált, s ott hamarosan élvezhették a chef ajánlatát.  
Mások halas büfék kínálatából  kerestek kedvükre valót, megint  mások  -
mint én is- napoztak, kagylót gyűjtöttek vagy a szörföző ifjúságot csodálták. 
Sajnos 17:30-kor ismét  buszba kellett szállnunk, ami az utazásunk végét 
jelentette. Sterkradenál búcsút vettünk “északi” testvéreinktől, mi pedig 
tovább folytattuk utunkat Kölnig. 
Mindannyiunknak egy csodaszép együttlét volt  sok új ismeretséggel, pozitív  

 
tapasztalatokkal. 
Ilyen nagy kirándulásunk még nem volt. Összesen hatvanan voltunk együtt, 
nagyon sok fiatallal. Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy lehetővé tette 
számunkra ezt a csodálatos napot. (ifj. Benedek Gábor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MEGHÍVÓ 
Május 30-án szombaton  
17 órai kezdettel,   
ifj. Benedek Gábor vetített képes 
beszámolót tart szentpétervári útjáról. 
Mindenkit nagy  
szeretettel hívunk már  
15 órára az istentiszteletre és az azt 
követő kávézásra is.  Gemeindehaus 
Deutz Mathildenstr. 34 
50679 Köln 
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ANYÁK NAPJA alkalmából  ezt  a virágcsokrot nyújtjuk át az Édes-

anyáknak, és életükre Isten  áldását kérjük. Túrmezei Erzsébet  versével 
pedig hálás szeretettel emlékezünk azokra az Édesanyákra,  akik már nem 
lehetnek közöttünk. 
 

Túrmezei Erzsébet         

                 Hiába vár.. 

Megint hazaindulok nemsokára 
Nagy néma csend borult a kis 
szobára 
Üres, kihalt lett, az ajtaja zárt 
Nincs már ott aki eddig hazavárt. 
 
Békülten mondom: elköltözött 
Nem lakik többé az élők között 
Óh hogy várt mindig 
milyen nehezen szorongva leste 
mikor érkezem 
S amikor egyszer csak elébe 
léptem 
Úgy felragyogott az a kedves két 
szem! 
 
Pedig szolgálatom hívó szavára 
Én olyan gyakran hagytam őt 
magára 
És neki fájt minden búcsúvétel 
Körültipegett anyai féltéssel. 
 
Amíg csomagoltam és rendezgettem 
Szeme kísért, csendesen ült mellettem. 
S belesűrítve minden féltő gondot 
Néhány búcsúzó szóval annyit mondott: 
Vigyázz magadra gyermekem! 
 
Azután egyszer Ő is útra kelt... 
Végső tekintetével átölelt és indult 
hangtalanul, csendesen... 
 
Elment! Elment! Hiába keresem 
Ő utazott el - ismételgetem. 
Tudta hogy örök hajlék hívja fenn 
És most előrement és hazavár 

 
Csak egy kevés idő van hátra már! 
 
S ha véget érnek próbák, földi harcok 
Megint meglátom azt a kedves arcot 
Ott hol nem választ el soha semmi 
És soha többé nem kell búcsút venni. 
 
Kicsiny szobánk most csendesen 
fogad 
De csendje is tud drága titkokat 
Hogy vár mint eddig: hogyne várna 
rám! 
Hazavár most is az Édesanyám. 
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FONTOS INFORMÁCIÓ 
 

JÚNIUS 20-án, Kölnben gyülekezeti napot tartunk. A nap programjáról 
a következő számunkban részletes tájékoztatást adunk. 
Bielefeldről, Münsterből és Aachenből érkező testvéreink  utazása 
költségét gyülekezetünk átvállalja.  Jelentkezni a gyülekezetek 
presbitereinél, illetve Münsterben Korpos-Gyulai házaspárnál a  
0175 8798379 telefonszámon lehet. 
Adjuk tovább a hírt és hívogassunk másokat is! 
 

 
APRÓHIRDETÉS 

 

Közúti balesetet szenvedett Európában? Hívja Ádámfi György 
gépjármű-szakértő irodáját! Vállaljuk kárrendezését. Telefon: 00-49-
172-98 20 844; Fax: 00-49-241-162 666; E-mail: adamfi@t-online.de 

 

Szállás Budapesten! Központi, mégis nagyon csendes helyen, az  
Opera közelében, 2 szoba, konyhás, fürdőszobás lakás kiadó. 
Információ: Tel: 02223-3588, vagy fewo.budapest@gmx.de                                   

 

Budai hotelszoba használati joga átadó (Best Western Hotel Orion 
Hungary 3-4*) Budapesten, 2015. október 13-28-ig, amikor az 56-os 
forradalomra emlékezve a város különösen mozgalmas, kulturális 
eseményekben igen gazdag. A hotel az Erzsébet híd budai oldalán, a 
budai vár tövében a most felújított Várkertbazártól 4 percre van. A 
hangszigetelt és légkondicionált szobákban WiFi szolgáltatás, a 
hotelben szauna és fittness van, reggeli térítés ellenében. 2 év alatti 
gyermek részére kiságy térítésmentesen, pótágy térítéssel 
igényelhető.  13 éjszakára a szoba ára 130 ezer Ft/2 fő részére, 
rövidebb időre ár megbeszélés szerint. Érdeklődni lehet:                          
Pavlik +36-1-344-0050, pav7732@mail.iif.hu elérhetőségeken.                 

 

Ocskay Viktória,  Magyarországon, biztosításokkal foglalkozó 
vállalkozó, ajánlja segítségét a következőkben:  élet- és 
balesetbiztosítások, vagyon-, felelősség- és gépjármű biztosítások, 
Fundamenta Lakáskassza és minden egyéb  biztosítás, a 
Magyarországon működő összes biztosítóval.  
Elérhetőség:  Tel:+36-20-319-5575                                                          
E-mail: ocskay.viktoria@gmail.com    

 

 

mailto:adamfi@t-online.de
mailto:fewo.budapest@gmx.de
tel:%2B36-1-344-0050
mailto:pav7732@mail.iif.hu


 
 8 

Aachen és környékén munkát kereső fiatal nő vagyok, középfokú angol 

és kezdő német nyelvtudással. Gazdasági diplomával rendelkezem, de 

bármilyen adminisztratív jellegű (gyors- és gépírás), vagy könnyű 

fizikai munkát elvállalok. Tel.: +49-15163612462                                      

E-mail: eniko7toth@gmail.com 

ELADÓ BUDAPESTEN A VÀROSLIGETNÉL EGY ÖRÖKLAKÁS  
GARÁZZSAL, ami bútorozott, galériás, átalakítható, a Keleti pályaudvar 
és a Városliget között fekszik. Közelben van a Széchenyi thermálfürdő, 
orvosi és fogorvosi endelők, a Péterfi kórház, patika, élelmiszer 
üzletek, Garay piac, vendéglők és a Puskás F.(Népstadion). Az 
autóbusz- és a trolibusz megálló a ház előtt van.  
Èrdeklődni :Tel: 0228/46 81 10, vagy  01794502646 Erdős István                 

 
 

MÁJUS  HAVI  ISTENTISZTELETI  REND 
 

AACHEN: Május 29-én, pénteken, 18:00 órai kezdettel  
Helye: Martin-Luther-Haus; Martin-Luther-Str. 16, 52062 AACHEN  
KÖLN: Május 30-án, szombaton, 15:00 órai kezdettel  
Helye: Gemeindehaus Deutz; Mathildenstr. 34, 50679 KÖLN 
BOCHUM: Váratlan szervezési nehézségek miatt e l m a r a d 
Hans-Ehrenberg-Gemeindehaus, Dibergstr.46, 44789 BOCHUM 
BIELEFELD: Május 31-én, vasárnap, 15:30 órai kezdettel  
Helye: Ev.-Ref. Gemeindehaus; Güsenstr. 16-18, 33602 BIELEFELD  
Igét hirdet: Gulyás Márta lelkipásztor       
 
Gyülekezetünk fennmaradását segítő áldozatkész  támogatásukat 
köszönettel fogadjuk. Adományok az alanti bankszámlára utalhatók át. 
Bankszámlánk 
Kontoinhaber: Ungarischer Evangelischer Verein in NRW 
Bank: Deutsche Bank PGK AG Köln 

BLZ: 370 70024 
IBAN: DE71370700240492080700 
BIC/SWIFT-Code:               DEUTDEDBKOE 
 
Kérjük azon kedves adományozóinkat, akik „Spendequittung“-ra igényt 
tartanak, legyenek szívesek az átutaláson a címüket is feltüntetni. 
 

 
FIGYELEM !  
TEKINTSE MEG GYÜLEKEZETÜNK WEB-OLDALÁT:  

http://ungarische-gemeinde.de 
 

mailto:eniko7toth@gmail.com
http://ungarische-gemeinde.de/

