PROTESTÁNS HÍRADÓ

A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET
ÉRTESÍTŐJE
2015. SZEPTEMBER-DECEMBER

-------------------------Zelenka Brigitta

Templom eladó
Nincs az Isten,
ne keresd itt,
régen elszállt
innen a hit,
porból függöny
árny gomolyog,
ólom ablak
hályog-homok,
nyelv-kitépett
Bach orgona,
partitúra
egérrágta,
derékbatört
feszületen
ébredőben
Sátán röhej,
ne keresd,itt
nincs az Isten,
ha volna is
futna innen,
mert a hívek
ősi nyája

szétszaladt az
éjszakába‘
harang nyelve,
rozsda-marta,
kárhoztatva
némaságra,

minek zúgjon
ha a templom,
Isten háza,
meghirdetve
eladásra?

Bielefeld, 2015. Fergeteg hava,28.
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A HÓNAP IGÉJE
„dicsérték az Istent , és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig
napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.“ (ApCsel 2,47)
Hol van gyülekezet? Jézus azt mondta, hogy ahol ketten, vagy hárman
az Ő nevében összejönnek. Tehát a legkisebb közösséget, a legkisebb
gyülekezetet két ember jelenti. Bizonyára minden lelkész elcsüggedne,
ha csak ketten, vagy hárman hallgatnák. Jézus viszont azzal, hogy a
jelenlétét ígéri, arra tanít, hogy neki két ember is számít. Sőt! – a
gyülekezetnél nem a tagok száma a döntő. Ez persze nem jelenti azt,
hogy nem örvendetesebb, ha többen vannak. Ezt mi is érezhettük a
gyülekezeti napon, amikor a nyári szünet előtt, utoljára találkoztunk.
Istennek hála nagyon sokan tudják, hogy gyülekezet nélkül nem lehet
keresztyén életet élni. A közösség, a gyülekezet az a hely, ahol Isten
Lelkének ereje áradhat a közösségre nézve, ahol épülhetünk és
bátoríthatjuk egymást.
Pál apostol azt írta a jeruzsálemi gyülekezetről, hogy minden nap
gyarapodott, nem anyagiakban, nemcsak létszámban, hanem
üdvözülőkkel! Manapság sajnos kevés gyülekezetről lehet ezt
elmondani. Sőt, ha a statisztikát megnézzük, azt látjuk, hogy egyre
többen fordítanak hátat az egyháznak, aminek szomorú következménye,
hogy templomok várnak eladásra…
Nálunk mi a helyzet ? Az én gyülekezeti tagságom csak anyagi és
létszámbeli többletet jelent, vagy velem az üdvözülendők is többen
vannak?
Az első gyülekezetről azt olvastuk, hogy "dicsérték az Istent , és kedvelte
őket az egész nép..."
Jelenlétem, lelki testvéreimhez való viszonyom közelebb vonja-e az
embereket a közösséghez, vagy eltaszítja őket?
Mit tehetünk a növekedés
érdekében? Az első, hogy legalább
önmagunkkal gyarapítsuk a gyülekezetet!
Aztán szolgáljunk ott ahol lehet és akkor, amikor szükség van ránk.
Mindenki a maga képessége és lehetősége szerint, ami azonban
nem lehet hangulat dolga. Következetességet és kitartast igényel.
Keressük meg a "keresőket"! Hívjuk fel, látogassuk meg az „alvó“
testvéreket, akiket régen láttunk közösségünkben.
Mi lenne, ha ezt mindenki komolyan venné és a következő
istentiszteletre meghívna, vagy elhozna magával egy régi/új tagot?
Àpoljuk a közösségi szellemet a gyülekezetben! Legyünk jóságosak,
alázatosak, szelídek, türelmesek egymáshoz. Örüljünk az örülőkkel és
érezzünk együtt a sírókkal! Minél többet megvalósítunk ezekből, annál
inkább hozzájárulunk ahhoz, hogy a gyülekezet amelynben élünk,
gyarapodjon az üdvözülőkkel! Amen (G.M.)
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GYÜLEKEZETI NAP
Köln, 2015. június 20
Az Északrajna-Vesztfáliai
Magyar
Protestáns
Gyülekezet 2015. június
20-án,
szombaton
gyülekezeti napot tartott.
Ennek helye a KölnDeutz-i német evangélikus
gyülekezet temploma és
gyülekezeti terme volt.
Gulyás Márta lelkipásztor
meghívására – és kitartó
szervezése
nyomán
–
mintegy 100 magyar gyűlt
össze erre a napra Kölnben.
Eljöttek
Aachenből,
Münsterből,
Bielefeldből,
Bohumból, Düsseldorfból és
természtesen
Köln
és
környékéről
is
a
németországi
legnagyobb
magyar protestáns diaszpóra
gyülekezet tagjai erre a nyári,
gyülekezeti ünnepélyre, de
vendégek még máshonnan is érkeztek, pl. Kaiserslauternből és
Gyergyószentmiklósról, illetve részt vett Dr. Windisch Teréz, az újból
megnyílt düsszeldorfi főkonzulátuas konzul asszonya is. Öröm volt látni
ennyi magyart együtt ezen a napon, ezen a közös gyülekezeti
találkozón.
A kölni gyülekezeti napnak 3 súlypontja volt:
Az úrvacsorai istentisztelet, a közös ebédelés és egy előadás és ennek
megbeszélése.
Az istentiszteleten Gulyás Márta helyi lelkipásztor és Varga Pál, az Ulmi
Magyar Protestáns Gyülekezet lelkésze, a Németországi Magyar
Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke szolgált. A liturgiai
szolgálatot a helyi lelkésznő végezte, az Igét – (Jn 2,1-11) alapján Varga Pál hirdette, az úrvacsorát együtt osztották a mintegy 80
úrvacsorázónak.
Az igehirdető a bibliai mennyegző témáját a helyi gyülekezeti
ünnepnappal, a Jézussal való mai találkozás és ünneplés eseményével
kapcsolta össze. A jelenlevők között még házasságkötési jubileumot

3

ünneplők is voltak, így a téma még
időszerűbb volt. Akárcsak a kánai
mennyegző bor-csodája, az úrvacsora
is egy állandó csoda a mi egyházunk
életében, – mondta az igehírdető –
mint ahogyan a víz borrá változtatása
egy jel volt Kánában, úgy a
Heidelbergi Káté szerint az úrvacsora
is „jele és pecsétje” a Jézussal való
találkozásnak és közösségnek.
Az istentisztelet végén két ének szólót
hallhattunk egy 14 éves fiatal remek
előadásában
és
Gulyás
Márta
lelkipásztor beszámolt az elmúlt
gyülekezeti nap óta eltelt egy év
legfontosabb
magyar
gyülekezeti
eseményeiről
(nemcsak
Kölnben,
hanem
az
egész
tartományban!).
Az istentisztelet utáni
közös ebéd jó alkalom
volt az ismerkedésre
és beszélgetésre, de a
szakács
is kitett
magáért, mert a finom
gulyás mind elfogyott!
A délutáni együttlét – a
kávé és sütemény
mellett – egy előadás meghallgatására és megbeszélésére adott
alkalmat. Az 1415. júliusában mártírhalált halt előreformátorra, Husz
Jánosra emlékezett Varga Pál az előadásában.
Husz Jánost mint „cseh reformátort” tartjuk számon, aki Bohémia
(Böhmen) terülétén már 100 évvel Luther előtt egy „reformátori
mozgalmat” indított el és a „husziták” ennek hatására még hosszú ideig
harcoltak az egyházban a „reformátori gondolatok” gyakorlatba való
átviteléért. Husz Jánost - aki egyház-megújító tanait nem volt hajlandó
visszavonni -, a konstanzi zsinaton ítélték el, mint eretneket. A zsinatot
Luxemburgi Zsigmond német-római császár és magyar király vezette.
Husz halálának ez évben van a 600. évfordulója. Az előadás utáni
kérdések és a beszélgetés hozzájárult a téma elmélyítéséhez.
A gyülekezeti nap délutánja végén – amikor sokan már hazautaztak
Kölnből – a gyülekezet presbiterei és munkatársai közösen segítettek a
terem rendbetélében, ami szerintem a gyülekezeti tagok önzetlen
segítőkészségét és a jó szervezést húzza alá! Örvendek, hogy ennek a
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gyülekezeti napnak részese lehettem és megismerhettem nem csak a
kölni gyülekezet vendégszeretetét, életét és tevékenységét, hanem a
közeli Aachen híres dómját (a magyar kápolnával!) és az aacheni
gyönyörű városházát (tanácsházát) is. Utam kicsengéseként beültem a
vonat indulás előtt a kölni dómba és csendben megköszöntem Istennek
ezt a szép találkozást. (Varga Pál, ulmi lelkipásztor)

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ
Azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik
szeptember, október, november,
vagy december hónapan ünneplik
születésnapjukat, szívből gratulálunk
és Isten áldását kérjük további
életútjukra.
"Vesd az Ùrra terhedet, és ő
gondotvisel rád! Nem engedi
sohasem, hogy ingadozzon az
igaz.“ (Zsolt 55,23)

VÁLTOZÁSOK
---a düsseldorfi, bochumi és aacheni
testvérek figyelmébe!
A régi beosztástól eltérően
DÜSSELDORFBAN szeptember-novemberjanuár-március és május hónapban, míg
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BOCHUMBAN október-december-február-április hónapokban
tartunk istentiszteletet.
DÜSSELDORFBAN szeptember 27-én, a nekünk otthont adó
német gyülekezet gyülekezeti napot tart, ezért nem tudnak
helyet biztosítani számunkra, ellenben mindenkit szeretettel
hívnak a 12:05-kor kezdődő ünnepi istentiszteletre, és az azt
követő ünnepségre, mely előreláthatólag 17:00ig tart.
AACHENBEN -a szervező presbiterek távolléte miatt- szeptember 25én nem tartunk istentiszteletet. Aki teheti szeptember 26-án
szombaton a kölni istentiszteletre jöjjön el, vagy vasárnap
Düsseldorfban a német gyülekezeti napon vegyen részt.

APRÓHIRDETÉS
Közúti balesetet szenvedett Európában? Hívja Ádámfi György
gépjármű-szakértő irodáját! Vállaljuk kárrendezését. Telefon: 00-49172-98 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
HITELES FORDÌTÀS
Stern Melinda hiteles fordító és bírósági tolmács Köln/Bonn
Geltorfstrasse 30
53347 Alfter
Tel.: 0172/2548491
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
ELADÒ BUDAPESTEN A VÀROSLIGETNÈL EGY ÖRÖKLAKÁS
GARÁZZSAL, ami bútorozott, galériás, átalakítható, a Keleti
pályaudvar és a Városliget között fekszik. Közelben van a
Széchenyi thermálfürdő, orvosi és fogorvosi rendelők, a Péterfi
kórház, patika, élelmiszer üzletek, Garay piac, vendéglők és a
Népstadion. Az autóbusz- és a trolibusz megálló a ház előtt van.
Èrdeklődni :Tel: 0228/46 81 10, vagy 01794502646 Erdős István
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