PROTESTÁNS HÍRADÓ
A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET
ÉRTESÍTŐJE

2017. JANUÁR-MÁRCIUS
-

BÉKÉS, BOLDOLG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES
OLVASÓNKNAK

Füle Lajos:
ÉBEN-HÁÉZER
Mindeddig megsegített
bennünket az Úr! (1Sám 7,12)

Múltam, ha nézem, ámulva
nézem.
Ében-Háézer! Ében-Háézer!*
A mát ha nézem, csodákat látva
gyümölcsöt érlel bennem a hála.
Jövőm ha nézem, Jézusra nézek:
Őbenne áll fenn minden ígéret!

*Ében-Háézer = a segítség köve
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A HÓNAP IGÉJE
"Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem
fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat." (Luk 5,5)
Az óév mögöttünk van, s a fordulópont után úgy tűnik, hogy megújulva,
friss erővel, nyitott szívvel és nyitott lélekkel lépünk bele az új forgatagba.
Látszólag ez egy olyan időszak, amikor az emberek tele vannak
lendülettel, elhatározással, és egy változni/változtatni akaró erővel.
Azonban az életben nem mindig olyan könnyű csak úgy, egyszerűen
mindent magunk mögött hagyni, és valami újat kezdeni.
Nehéz búcsut venni azoktól, akiket szerettünk és elveszítettünk. De
ugyanígy nehéz elengedni beteljesületlen álmokat , terveket és vágyakat.
Sokszor - reménységünk ellenére - nem úgy alakulnak a körümények,
ahogy szeretnénk, vagy szerettük volna, és ezek a kudarcélmények
elcsüggesztenek bennünket.
Talán Simon is hasonlóképpen lehetettt a Lukácsi történet szerint: Egész
éjjel kint volt a Galileai tengeren és halászott, azonban a terve nem
sikerült. Ùgy tért vissza, hogy nem fogott semmit, - a hálója üres maradt.
Simon okkal lehetett csüggedt, hiszen a megélhetése függött ettől.
Azonban Jézus megjelent, és meggyőzte, hogy még egyszer menjen ki
a csónakkal és vesse be a hálóját. Simon habozott - hiszen ő már éjjel
mindent megpróbált. De Jézus Szava végül is meggyőzte Simont és azt
mondta: "A te szavadra kivetem a hálót."
És bizalma jutalmat nyert, mert mikor Simon kivonta a hálót, az tele volt
hallal. Ettől kezdve követte Jézust és tanítványa lett.
Ez a bibliai történet nagy vígasztalás lehet számunkra, mert tudjuk, hogy
mi is Isten szavára "kivethetjük a hálóinkat". Akkor is, ha az életünkben
nem minden és nem mindig úgy alakul, ahogy azt elterveztük, mégis
tudjuk, hogy Istenre bízhatjuk magunkat. Az Ő ígérete, az Ő szava és
jelenléte, a mi védőpaizsunk.
Az ad nekünk új reményt és új erőt, hogy soha ne adjuk fel. Sőt ez arra
ösztönöz, hogy dolgokat, embereket, beteljesületlen álmokat, tudatosan
tudjunk elengedni. Jó lelkiismerettel, mert Isten velünk van, ő nem hagy
cserben! Ahogy Simon lépteit irányította Jézus, bízzunk benne, hogy úgy
irányítaja Isten is a mi lépteinket. Úgy jó, ahogy van! Mert Istennek egy
nagyobb terve van az életünkkel. Így próbáljuk meg ebben az évben is amennyire csak lehetséges, a régi dolgokat elengedni és az
újat elfogadni. Örülni mindennek, ami Isten akaratából jön. (G.M.)
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Reményik Sándor

MÉLTATLANUL
1
Szakadoztak a halaktól a hálók
A csodálatos halfogás után S a Csodatévő már a parton állott.
S ahogy vergődtek hálóban a halak
S kínjukban vadul egymásnak ütődtek,
Úgy ütődött sok gyötrő indulat
Egymásba Péter szakadó szívében.
Egész éjjel hiába fáradott,
S hiába eddig egész életében S most ennyi hal - és ennyi hangulat
És ennyi mélység és ennyi Csoda Ennyi szeretet, ennyi félelem Jaj, nem lehet meghálálni soha!
Még szembenézni sem lehet Vele Azzal, aki a Csoda okozója.
Az ő csodáit el nem bírja háló
S el nem bírja a lélek rongy-hajója!
Olyan jó lenne mindég vele lenni,
Kék ég-csodában, mélység
mámorában
S mégis jó volna futni, messze menni!
Hisz a szakadék áthidalhatatlan:
Itt csupa szenny - ott csupa tisztaság,
Itt egy állhatatlan pillangó-lélek,
Amott egy égig-érő kék virág.
Szürcsölni mézét egyetlen üdvösség

S ugyanakkor biztos
szentségtörés,
Ülni mellette: simító sugár
És a vesékig lehatoló kés.
Mert teljességgel méltatlan
vagyok,
S hamisság minden, mi kijő
belőlem,
S fertőzi még a lehelletem is
A Genezáret esti levegőjét Azért Uram: ragyogó kék virág,
Ki állsz a parton mozdulatlanul:
Eredj el tőlem!

Csodálatos halfogás (Raffaello Santi után
Urbino, 1483 – Róma, 1520) Szépmüvészeti
Múzeum
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Nekem Nekem nem volt az Istennel
soha
Ilyen döbbentő nagy találkozásom.
De csodáit emberszívekben látom.
Mindenki, akit valaha szerettem,
S aki jóságát reám pazarolta:
Nekem csoda volt, isteni csoda.
Közel volt hozzám - s végtelenül
messze,
És mindíg végtelenül nagyobb nálam,
És nálam mindíg végtelenül több,
Hozzásímulni alig mert a vállam
S érinteni alig mertem kezét És szakadék volt így kettőnk között:
Gyönyörű és borzasztó szakadék,
Mint aki néma áhítatra döbben
S emberben sejti meg az Istenét.
Nekem minden drága testvér, barát
Virág volt, kihez méltatlan vagyok:
Üdvösségemre felnőtt kék virág.
És mert csodának láttam és akartam,

Ki áll a parton fénylőn,
mozdulatlan,
Ő tisztaságban - én a szennyes
árban,
Ő teljességben - én az
ürességben,
És bárha tudtam: nélküle nincs
élet,
Ki-kivágyott a kiáltás belőlem:
Testvér, tisztaság, igazság és
élet:
Távozzál tőlem!!
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Születénapi köszöntő
Azok a testvérek, akik január, február,
vagy március hónapban
ünneplik
születésnapjukat, szívből gratulálunk
és Isten áldását kérjük további életútjukra.
“Tiszta szivet teremts bennem, Istenem,
és az erős lelket újítsd meg bennem!“
Zsolt 51,12

ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP
2017.03.03 17:30 órakor
Már most felhívjuk minden érdeklődő figyelmét, hogy idén is megtartjuk a kölni
magyar protestáns és katolikus közösségek ökumenikus világimanapját, a
Katolikus Lelkészség II. emeleti termében.
AM RINKENPFUHL 10.
50676 KÖLN

A világimanap idei
mottója:
Igazságtalanul bánok én
veled?
Mt 20,13 alapján

A 2017. évi borítókép címe: Fülöp-szigeteki pillanatkép
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ÁDVENTI VÁSÁR VOLT KÖLNBEN
november 26-án szombaton, a deutzi evangélikus templomban.
Az idén is résztvettünk a deutzi német gyülekezet e hagyományos karácsonyi
összejövetelén, amit egészében idén úgy jellemezhetnék: lehettünk volna
többen is.
A tiszteletes aszony most is igyekezett jellegzetes magyar finomségokkal, mint
csabai kolbász, tájjellegű magyar borok, „mackós” méz, savanyúságok,
magyaros szendvicsek, érdekessé tenni a „magyar pavilont”. Érdekes volt a
német és a magyar gyülekezet megnyerő külsejű lelkésznőinek találkozása,
mikoris Gulyás Márta tiszteletes asszony átnyujtott egy kis magyaros ajándékkosarat a „kisbaba” szabadságát töltő Koschmieder Susanne német
lelkésznőnek. Egy szívet-lelket gyönyörködtető zenés istentisztelettel zárult a
karácsonyi vásár.
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KARÁCSONYI KÖRKÉP
Aachen, december 16.
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KÖLN, december 17.

Amikor megjelent a piros köpenyes Mikulás bácsi, aki a Rajna jegén is a
rénszarvasokkal vontatott szánkójával kelt át, feszült figyelem követte minden
mozdulatát. Nem véletlenül! Hiszen a Lappfölről érkezett "nagyszakállú" egy
zsákra való ajándékot osztott szét a gyermekek között.
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BOCHUM, december 18.
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BIELEFELD, december 18.
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MÜNSTER
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UEG
UNGARISCHE EVANGELISCHE GEMEINDE
IN NORDRHEIN - WESTFALEN
ISTENTISZTELETI REND

Aachen

2017. Január
2017. Február
2017. Március
2017.01.27 2017.01.28. 2017.01.29. 2017.02.24. 2017.02.25. 2017.02.26. 2017.03.18. 2017.03.19.
Péntek
Szombat
Vasárnap
Péntek
Szombat
Vasárnap
Szombat
Vasárnap
18:00
18:00

Bielefeld

15:30

15:30

Bochum

11:00

Düsseldorf

11:00

Koblenz

U

Köln

15:00

15:30

15:00

Köln
Münster

Aachen

U

16:00

2017. Március
2017. Április
2017.03.24 2017.03.25 2017.03.26 2017.04.28 2017.04.29 2017.04.30
Péntek
Szombat
Vasárnap
Péntek
Szombat
Vasárnap
18:00
U 18:00

Bielefeld

15:30

Bochum
Düsseldorf

U

15:30

U

11:00

11:00

Koblenz
Köln

15:00

U

15:00

Köln
Münster

Igét hirdet: Gulyás Márta, ref. lelkész
Jelmagyarázat:
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Úrvacsora alkalmaink
Ifjusági összejövetelek időpontja egyeztetés alatt,

PRÉDIKÁLÓÁLLOMÁSAINK MEGTALÁLHATÓK:
Aachen:

Martin-Luther-Haus; Martin-Luther-Str. 16, 52062 AACHEN

Bielefeld:

Ev.-ref. Gemeindehaus; Güsenstr. 16-18, 33602 BIELEFELD

Bochum:

Hans-Ehrenberg-Gem.haus; Dibergstr. 46, 44789 BOCHUM

Düsseldorf: Gem. H. Friedenskirche; Florastr. 55/b, 40217 DÜSSELDORF
Koblenz:

Gemeindehaus an der Lucaskirche; Weitersburger Weg 8.
56179 VALLENDAR

Köln:

Gemeindehaus Deutz; Mathildenstr. 34, 50679 KÖLN

Münster:

Haus Maria-Trost Seniorenzentrum; St. Mauritz-Freiheit 52,
48145 Münster

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
HITEL ES FORDÌTÀS
Stern Melinda hiteles fordító és bírósági tolmács Köln/Bonn
Geltorfstrasse 30
53347 Alfter
Tel.: 0172/2548491
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