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A kisharang akkor szól önmagában, amikor a gyülekezet  

a Miatyánkot mondja. 

A Kisharang közös imádságra hív 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

„Békességünknek büntetése rajta van, 
és az Ő sebeivel gyógyultunk meg” 

(Ézs 53,5 Károli ford.) 
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…egyszülött Fiát adta… 
 
Szép Ernő 

Jézus Krisztus 

Emberek istene, 
Istenek embere, 
Te lehajtott fejű, 
Megszegzett kezű, 
Lecsukódott szemű, 
Te megfagyott ajkú, 
Te kihasadt szívű, 
Te örökre vérző, 
Útszél elhagyottja, 
Mezítelen testű, 
Hófehér szemérmes, 
Tavasszal lombtalan, 
Nyáron napon égő, 
Te ősszel megázó, 
Te télen megfázó, 
Szélben takaratlan, 
Viharban búvatlan. 
Te nappal életlen, 
Éjszaka fekvetlen. 
Özvegyek karója, 
Leülő koldúsnak 
Támasztó párnája, 
Minden úttalannak 
Útmutató fája. 
Gyermekek rokona, 
Véneknek pajtása, 
Vándoroknak botja, 
Bohóknak tútora, 
Pásztorok vezére, 
Juhok gyapjújából 
Tövist válogató 
Szamár hosszú hátát 
Végig simogató. 
Jajnak trombitája, 
Sóhajnak vonója, 
Némának ekhója, 
Könnyeknek kendője, 
Éhes vendéglője, 
Bénának fürdője, 
Esettnek mentője, 
Vakoknak gyertyája, 
Poklosok barátja, 
Halálnak doktora, 
Mindenki testvére, 
Egyetlen magános. 
Te másról beszélő, 
Te tengerre lépő, 
Te egekre néző. 

 
 

 
 
A kínoknak grófja, 
Herczegek herczege, 
Királyok királya, 
Szegények szegénye, 
Harmincz ezüstöt érő, 
Harminczhárom éves. 
Te felhőbe szálló, 
Te mennyekben járó, 
Tejúton sétáló, 

 
Fényességben álló, 
Szivárványra dűlő, 
Te angyalt tanító, 
Te bárányt vezető, 
Galambnak gazdája, 
Kelet majorosa, 
Nyugat bíborosa, 
Csillagok csillaga, 
Örök trónörökös, 
Örökös boldogság. 
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…egyszülött Fiát adta… 
 

A Bárány 
 
„íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűneit” 
– így mutat rá János evangéliumában Keresztelő Já-
nos Jézusra. Ezzel folytatja azt a „programot”, ame-
lyet a Prológusban megfogalmazott, és amelyet Já-
nos evangéliuma végigkövet: az Ige testté lett. Hús-
vér emberré, sőt még alább: Báránnyá. Áldozattá. 
Egészen a kereszthalálig. Zsidó szemlélettel népé-
ből kitagadottá, átkozottá. Római szemmel az em-
beriségből kirekesztetté. A legeslegutolsóvá. Azért, 
hogy akire bűneinek büntetése, emberek megveté-
se rázuhan, ne lehessen a legutolsó: Az a hely fog-
lalt: az a Bárányé. Figyelmesen olvasva János 
evangéliumát, láthatóan többről van szó. Az Ige – 
aki Isten volt, aki által minden lett, ami létrejött, és 
nélküle semmi sem teremtetett – ugyan testté lett, 
de „láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya Egyszülött-
jének dicsőségét, telve kegyelemmel (=kedvesség - 

 

gel) és igazsággal (=hamisítatlan valódisággal)”. 
János tanúsága szerint a „Bárány” és a „Fiú” ugyan-
az a személy. Nem időben eltolva, hanem egyidejű-
leg. Látta, akinek volt rá szeme, és hallotta, akinek 
volt rá füle. Aki átélte a bűnei bocsánatát. 
Nehéz megértenünk, mert a görög bölcselet fogal-
mi gondolkodásában nevelkedtünk, amit az első al-
gebra órán emígy fogalmazott meg a tanár: „Min-
den dolog azonos önmagával”, azaz  A ≡ A; ha A ak-
kor nem B, és ha B akkor nem A. Vagy valóságos 
Isten, vagy valóságos ember. Megfejthetetlen titok, 
amely szétfeszíti a fogalmi gondolkodás kereteit. A 
negyedik századig, sőt azon túl is vitatkozott rajta 
az Egyház, a Niceai Hitvallás elfogadását követően 
is. Könnyebb dolga volt az arám anyanyelvű János 
apostolnak. Az arám nyelvben – Jézus anyanyelvén 
– a  „thaljá” szó egyik jelentése „fiú”, a másik pedig 
„bárány”. Egyidejűleg és egyszerre. Érdekes kísérlet 
volna – feltételezve, hogy a görög szöveg, és a ma-
gyar is az arám szó egyik jelentését elveszítette – 
János evangéliumát így elolvasni… irdatlan mélység 
tárulna fel előttünk. 
A karácsonyi történetet értelmező – helyettesítő 
Prológus a Báránnyal folytatódik és vele ér célhoz, 
ahogyan az első keresztyének énekelték valaha, 
amit Pál apostol a Filippi levél második fejezetében 
megőrzött: 

Isten formájában lévén nem tekintette 
zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel,  

hanem megüresítette önmagát, szolgai 
formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, 
és emberként élt;  
megalázta magát, és engedelmes volt 
mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.  
Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek 
fölé, és azt a nevet adományozta neki, 
amely minden névnél nagyobb,  
hogy Jézus nevére minden térd 
meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld 
alattiaké;  
és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus 
Úr az Atya Isten dicsőségére.  

A kör itt zárul: A Feltámadotté a legfőbb hatalom 
mennyen és földön.  
A fogságban ülő János apostol látomásában az idők 
végén a Bárány a Fiú hatalmával jelenik meg: Egye-
dül Ő méltó arra, hogy a hét pecsétes könyv, a Tör-
ténelem pecsétjeit felbontsa, és a történelmet ér-
telmezze. Az igazságtalan és érthetetlen szenve-
dést is. Addig pedig – a Missziói parancsban adott 
ígérete szerint – velünk van minden napon a világ 
végezetéig. Erre figyelmeztet minket a szószék 
hangvető fedelén trónoló Bárány – és a gyülekeze-
tünk logója is. 
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…nincsen üdvösség senki másban… 
 

 

Pilinszky János 

 

Harmadnapon 
 

És fölzúgnak a hamuszín egek, 
hajnalfele a ravensbrücki fák. 
És megérzik a fényt a gyökerek 
És szél támad. És fölzeng a világ. 
 
Mert megölhették hitvány zsoldosok, 
és megszünhetett dobogni szive - 
Harmadnapra legyőzte a halált. 
Et resurrexit tertia die. 

 

 
 

Weöres Sándor 
 

Örök pillanat 
 
Mit málló kőre nem bízol: 
mintázd meg levegőből. 
Van néha olyan pillanat 
mely kilóg az időből, 
 
mit kő nem óv, megőrzi ő, 
bezárva kincses öklét, 
jövöje nincs és multja sincs, 
ő maga az öröklét. 
 
Mint fürdőző combját ha hal 
súrolta s tovalibbent –  
így n éha megérezheted 
önnön-magadban Istent: 
 
fél-emlék a jelenben is, 
és később, mint az álom. 
S az öröklétet ízleled 
még innen a halálon 
 

 
 

Keresztury Dezső 
 

Esti imádság 
 

Ó, milyen vak homályba futnak 
kik nélküled indulnak útnak. 
A kezemet nézem: leszárad; 
szívem sívó homokkal árad 
 
Valamikor kézen vezettél; 
szökni akartam, nem engedtél, 
csend volt szívemben és a csendben 
szavad szólt csak, mindennél szebben. 
 
Én Istenem, hívj vissza engem! 
Magam maradtam, eltévedtem. 
Légy bátorságom, bizodalmam; 
ó, légy úrrá megint Te rajtam! 
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…nincsen üdvösség senki másban… 
 

 

 

Rónay György: 
 

Jelenlét 

 
Nézz föl az égre: ott van 
felhők és csillagok közt. 
  
Pillants körül a földön: 
ott van fűben, virágban, 
állatok ámuló szemében, 
emberek arcán. 
  
Áss le a föld alá: 
csontokból és kövületekből 
szándékainak lábnyoma 
dereng feléd. 
  
Mindenütt láthatatlan. 
Mindenben látható. 
 

 

   

Erdélyi József: 

 

Kék Miatyánk 

Legszebbek a néma imák… 
Imádkozik minden virág; 
kék imát mond a kék katáng, 
kék virága kék Miatyánk. 

Gyalogútak, dűlők fele 
kék katánggal van most tele; 
mélyűlt keréknyomok között 
milljó kék Miatyánk köszönt. 

– Ki itt jársz, légy jó emberünk, 
s néma imát mondj mivelünk; 
tekints némán az égre fel, – 
egy pillantást megérdemel. 

 

 

Szekérkerékkel töretünk 
kocsikenőcs a kenetünk, 
innen mi el nem mehetünk; 
mégis szép a mi életünk. 

Mégis víg a mi életünk, 
az égre ment felnézhetünk  
s néz ránk a Nap, az ég szeme; 
nyitott szemünk felnéz bele. 

Minden tövön száz kék katáng 
mondja némán hogy „Mi Atyánk”; 
s hervad hamar és boldogan, 
benne mert új élet fogan. 

Mert küllőkkel bár töretünk, 
kocsikenőcs a kenetünk: 
mig az égre felnézhetünk, 
örök élet az életünk… 
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…nincsen üdvösség senki másban… 
 
 

Szabó Lőrinc:  
 

Hazám, keresztény Európa 
  

Útálom és arcába vágom: 
Harminc év, vagy kétezer óta 
undorító, őrült világ ez, 
ez a farizeus Európa! 

Kenyér helyett az éhezőt 
csitítja szóval, hittel, éggel 
maszatos lelkiismeretét 
szívnyalogató versikékkel; 

Harminc év, vagy kétezer óta 
hány eszme rothadt el szívében! 
Hazám, keresztény Európa, 
mi lesz, ha majd magára döbben, 

mi lesz, ha újra földre száll 
a Megcsúfolt és Megfeszített, 
s mert jósága, szíve, imája 
egyszer már mindent elveszített: 

mi lesz, ha megjő pokoli 
lángszórókkal, gépfegyverekkel, 
vassisakos, pestishozó, 
bosszúálló angyalsereggel? 

Mi lesz, ha megjő Krisztus és 
új országot teremt a földön, 
ha elhullanak a banditák 
s nem lesz több harc, se kard, se börtön, 

ha mennyei tiszta szerelmét 
tetté acélozza a Bárány 
s újra megvált, óh, nem a jók, 
de a gonoszok vére árán: 

hazám, keresztény Európa, 
túlélve időd szörnyű végét, 
elbírod-e még te az Istent, 
a Szeretetet és a Békét? 

 

 

Reményik Sándor: 
 

Békesség Istentől  
  

 

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - a szív, 
Amíg ver, mindörökre nyugtalan. 
De mindörökké nyughatatlanul, 
Istentől mégis Békessége van. 
Nyugalma nincs, de Békessége van. 
Békesség Istentől. 

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - vihar, 
Örök hullámzás a víz felszíne. 
De lent a mélyben háborítlanul 
Pihen a tenger s az ember szíve, 
Hadd hullámozzék a víz felszíne. 
Békesség Istentől. 

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - s ez a 
Nyugtalanság, mint a járvány, ragad. 
Te sugarazd szét békességedet 
És szóval, kézfogással másnak add. 
Az Isten Békessége is ragad. 
Békesség Istentől. 

Reggel mondd, délben mondd és este mondd 
A Feltámadott első, szép szavát. 
És ragyogóbbá lesz a reggeled 
És csillaghímesebb az éjszakád. 
És békességesebb az éjszakád. 
Békesség Istentől. 

Békesség Istentől: mi így köszönjünk, 
Hogy köszöntésünkben lélek legyen - 
Vihartépett fák - ágainkon mégis 
Vadgalamb búg és Békesség terem. 
Békesség: köszöntésünk ez legyen. 
Békesség Istentől. 
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gyülekezeti élet 
 

Lelkészi jelentés a Bonyhádi Evangélikus Egyházközség 2019. évéről 
 

I. Szolgálataink 

Igehirdetői szolgálat 
Bonyhádon, Hidason és Kismányokon minden vasárnapon és ünnepnapon tartunk istentiszteletet. 
Bonyhádon a hónap első vasárnapján, Hidason a hónap második vasárnapján, illetve mindenhol a 
nagyünnepek első napján úrvacsorai istentisztelet van. Alsónánán megbeszélés alapján a hónap első vasár-
napján tartunk istentiszteletet. 2019-ben összesen 200 istentisztelet volt. A gyülekezet német hagyományai 
alapján a nagyünnepi másodnapi, illetve a hónap harmadik vasárnapján az istentisztelet német nyelvű. 
Összesen 15 német nyelvű istentiszteletet tartottunk.  

Kazuálék 
Idén 17 keresztelő, 12 temetés, valamint 4 esküvő volt. Számszerűen: 

 keresztelés konfirmáció esketés temetés 
     férfi   nő   össz.  
Bonyhád 17 6 3 3 5 8 
Hidas     1 1 
Kismányok  4   1 1 
Bátaapáti/ 
Ófalu     2 2 
Összesen: 17 10 3 3 9 12 

Gyerekmunka 
2019 szeptemberétől gyülekezeti szervezésben Bonyhádon már csak egy iskolában, ezenkívül Hidason 
tartunk rendszeresen hittanórát, összesen 10 csoportban. A Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolában 
iskolalelkész látják el a kötelező hitoktatást. A tanévet hagyományosan istentisztelettel nyitottuk és zártuk, 
ezen kívül családi istentiszteletekre hívtuk a gyerekeket szüleikkel együtt. Hittanos hétvégét szerveztünk 
ősszel. A gyerekek karácsonyi ünnepi istentiszteletén hagyományaink szerint voltunk együtt. Decemberig 
tartott a Baba-Mama Klub, melyet Hevér Bea vezetett. 

Felnőtt-oktatás 
A felnőttek körében továbbra is Hidason és Bonyhádon tartunk bibliaórákat, novembertől pedig Forráspont 
címmel kezdtünk el beszélgetés sorozatot kéthetenkénti alkalommal.  

Kórus 
A kórus továbbra is heti 1 kóruspróbával működik, létszáma 18 fő körül van. A kórus vezetője Hevér 
László. 

Ünnepélyek, közösségi- ökumenikus- és testvérgyülekezeti alkalmak 
Az ökumenikus imahéten Bonyhádon és Hidason is megtartottuk közös alkalmainkat. Világimanapon részt 
vettünk Hidason. Májusban kirándulást szerveztünk Balaton-felvidékre. Nyáron erdingiek voltak nálunk, 
Geresdlakra és Mohácsra vittük el német testvéreinket. 2019-ben Bonyhádon és Kismányokon volt 
konfirmáció. A Reformáció ünnepét pedig együtt ünnepeltük többi protestáns testvéreinkkel Hidason és 
Bonyhádon is. Egyházmegyei családi és missziói nap kétszer is volt, a tavaszit gyülekezetünk szervezte meg 
Bonyhádon, az őszire Pakson került sor. A városi, községi ünnepeken rendszeresen jelen vagyunk kérésre 
lelkészi szolgálattal. 
 
Lelkészi szolgálat 
2019-ben tette le Barcsik Zoltán beosztott lelkész a parókusi vizsgát. Ezt követően döntött úgy, hogy 
lelkészi szolgálatát a Nagybörzsönyi gyülekezetben folytatja tovább. Isten áldja meg további szolgálatát. 
Augusztustól decemberig Hevér Beatrix lelkésznő állt vissza a szolgálatba részmunkaidőben. 2020. 
januártól betegszabadságra ment, hiszen februárra várta második gyermekét, aki azóta meg is született – 
Hevér Anna.  Gratulálunk a családnak, és jó egészséget kívánunk. 
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gyülekezeti élet 
II. Anyagi ügyek 
A gyülekezet 2019. évi beszámolóját a Presbitérium február 24-én tárgyalta. Fontosabb számok a 
zárszámadásban: 
 
Gyülekezeti tagoktól 
származó bevételek 

7.990.720 Ft Nyitó pénzkészlet: 11.691.699 Ft 

Támogatások  4.772.388 Ft Összes Bevétel: 22.272.463 Ft 

Ingatlanok bevételei  8.707.000 Ft Összes Kiadás: 26.954.070 Ft 

Egyéb bevételek 802.355 Ft 
Rövid lejáratú 
kötelezettség 

426.176 Ft 

Személyi jellegű 
kiadások 

7.132.670 Ft Pénzeszköz változás: -4.681.607 Ft 

Működési, hitéleti 
tevékenységhez 
kapcsolódó költségek 

4.432.003 Ft Záró pénzkészlet: 6.583.916 Ft 

Ingatlanok, eszközök, 
egyéb kiadások 

15.389.397 Ft 
Eszközök összesen 
(vagyon): 

1.148.751.093 Ft 

 
Gyülekezeti tagjaink továbbra is a következő módokon tudják támogatni gyülekezetünket: 
- Egyházfenntartói járulékkal, melyet vasárnapi istentiszteleteinken, presbitereinken keresztül, vagy a 
Hungária Takarék helyi fiókjában a gyülekezet számlaszámára (71800013-11141187) történő közvetlen 
befizetéssel vagy átutalással is eljuttathatnak. Egyháztagjainkat ily módon tarjuk nyilván. Országos ajánlás: 
az éves nettó jövedelem 1%-a. Kérjük Testvéreinket, hogy lehetőleg ez az összeg minimum 12.000 Ft/fő/év 
legyen. Természetesen szociálisan nehéz helyzetben lévő Testvéreinktől minden kis összegű támogatásért is 

hálásak vagyunk. Mindenkit biztatunk arra, hogy több részletbe rendezze éves egyházfenntartását, így nem 
egyszerre terheli meg a családokat. Akár havonta fix összegű átutalással is lehet élni (pl. beállítunk 1.000 
vagy 2.000 Ft/hó rendszeres utalást) 
- Adománnyal: az egyházfenntartáson felül személyesen felajánlott anyagi és természetbeni felajánlásokat a 
gyülekezet szintén elfogad, melyek kötődhetnek családi eseményekhez is (temetés, keresztelés, esküvő). 
Munkában álló testvéreink még két módon is segíthetnek: 

A személyi jövedelemadó első 1%-át a Magyarországi Evangélikus Egyház (technikai szám: 0035) javára 
felajánlhatják, ezzel az Egyház országos munkaágait (oktatási, szociális területek) támogatják. Akkor is 

tegyék meg felajánlásukat, ha a várható adó „nulla” lesz, mert Egyházunk támogatásában számít a 

rendelkező nyilatkozatok száma is, nemcsak az összege. 

Az SZJA alapítványoknak felajánlható második 1%-ával közvetlenül a gyülekezet Bonyhádi Evangélikus 
Egyházközség Templom 2000 Alapítványa (adószáma: 18851564-1-17) elnevezésű alapítványát tudják 
támogatni az adószám megadásával, mellyel ingatlanjaink megújítását, programjaink szervezését segíthetik. 

III. Ingatlanok, eszközök 
Ebben az esztendőben több kisebb projekt zajlott le gyülekezetünkben. Egyrészt lebontottuk a Dózsa Gy. u. 
69. sz. alatti épületet. Ennek faanyagából a parókia udvarán autóbeálló készült. Másrészt felújítottuk a 
parókia tetőszerkezetét (kémények kijavításával együtt.) Újraépítettük a templom előtti támfalat, nagyrészt 
egyházmegyei támogatásból. Végül Hidason készült el a templom csapadékvíz elvezetése. Idén sikerült 
megvásárolni az eddig a Gimnázium használatában lévő 7 személyes Dacia Lodgy típusú járművet. Ezzel 
egy időben meghirdettük megvételre a gyülekezet kisbuszát és Opel Astra személygépkocsiját. Év végére 
sikerült eladni ezeket. 

IV. Egyházkormányzás, kommunikáció 
A gyülekezetben az elmúlt évben négy presbiteri ülésre került sor. Közgyűlést egy alkalommal tartottunk 
december hónapban. Kisharang c. újságunk 4 alkalommal jelent meg. 
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gyülekezeti élet 

Köszönet 
Köszönöm a gyülekezet munkatársainak egész évi munkáját. Köszönöm, hogy sokan vállalnak szolgálatot a 
gyülekezet tagjai közül a feladatok ellátásában (igeolvasás, egyházfi, takarítás, fűnyírás-hólapátolás, egyéb 
munkák). Köszönöm lelkészkollégáimnak, kántorainknak a szolgálatot. Köszönöm a presbitereknek az 
elmúlt év munkáit. Köszönöm György Ferenc felügyelő úrnak a szolgálatát. 
          Aradi András lelkész 
 
Felügyelői beszámoló a Bonyhád-Hidas-Kismányoki Evangélikus Egyházközség 2019-es munkaévéről 

 
„Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos” (Zsolt 145,17) 

„Ezért…szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy  
tökéletesen megismerjétek az ő akaratát minden  

lelki bölcsességgel és belátással…” (Kol,9) 
Kedves Testvérek, Tisztelt Presbitérium! 

Az egyházi előírásunknak megfelelően az elmúlt évben négy alkalommal üléseztünk és vitattuk meg 
az aktuális feladatokat. Minden presbiteri ülést megelőzően kibővített vezetőségi megbeszélésen készítettük 
elő a javasolt napirendet és a meghívót. (lelkészek, felügyelő, másodfelügyelő, jegyző, gondnok, másod 
gondnok, időnként a pénztáros). Decemberben közgyűlésen számoltunk be az elmúlt év tevékenységeiről és 
a pótköltségvetésről. 

Lelkészeinknek és kántorainknak köszönhetően minden gyülekezeti alkalmat, istentiszteletet, 
keresztelőt esküvőt és temetést megtartottunk és szép számmal részt is vettünk ezeken. (Részletes adatok a 
lelkészi jelentésben) Köszönet illeti őket és családjaikat lelkiismeretes tevékenységükért! 

Nagy előrelépést tettünk az istentiszteletek hanganyagának közzétételében. Most már rendszeresnek 
mondható, hogy az istentiszteleteken készült hangfelvétel szinte azonnal visszahallgatható a facebook illetve 
a youtube (https://www.youtube.com/channel/UCRnOYER5YSlZutKhJX6pEaw ) oldalunkon. Megtalálható 
ott az eddigi összes hangfelvétel és gyülekezeti életről szóló video. Legújabban nem csak hangfelvétel, 
hanem video is készült istentiszteletünkről. 

A Dózsa Gy. u. 69. sz. alatti épület bontási munkáiban, terep rendezésében valamint a paplak 
tetőcseréjében jelentős segítséget nyújtottak fiataljaink, fiatal felnőtteink és idősebb gyülekezeti tagjaink is. 
Ugyancsak fiatalok telepítették a gyülekezeti háznál a tiszafa sövényt, amihez csepegtető öntözést is 
készítettünk. Elkészült végre a támfal is és a csapadékvíz elvezető csatorna. Gépjármű parkunk megújítása a 
gimnázium segítségével történt. A felsorolt munkálatok és vásárlások kapcsán volt szükséges pót-
költségvetést készítenünk. A lelkészi beszámolóban olvasható, sikeresen korrigáltuk pénzügyi helyzetünket. 

Az elmúlt év tevékenységei közé tartozik még az a pályázati folyamat, aminek az idei évre terveztük a 
megkezdését. Jelenleg bizonytalannak tűnik meg tudjuk-e valósítani terveinket. Reméljük, kis késéssel, de el 
tudjuk majd kezdeni az „Élő város” pályázati program keretén belül gyülekezeti programjainkat. 

Sok segítséget kapunk a templom, a gyülekezeti terem és környezete takarításához, rendbe tartásához. 
Köszönjük szépen és kérjük mindazok jelentkezését, akik tudnak segíteni ebben a munkában. 

A közös terhek viselésében egyre nagyobb szerepe van az egyházfenntartási járuléknak és a 
gyülekezet Templom 2000 alapítványának a jövedelemadó 1% felajánlásának. Kérünk minden gyülekezeti 
tagot és szimpatizánst a lelkész beszámolóban leírt módon segítse ezt a tevékenységet a saját anyagi 
lehetőségei szerint!  

 
Az ÚRVACSORA 2020 kiadvány egyik gondolatával köszönök el: 
„Rengeteg dolgunk van, néha úgy érezzük, hogy sosem érünk a tennivalóink listájának végére. Mekkora 
ajándék az úrvacsorai hívó szó: Íme, minden kész, most pihenhetsz.”  /Pethő-Szűcs Mária  
Bonyhád, 2020. március 26. 
        György Ferenc 
            felügyelő 
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Gyülekezeti programjaink voltak… 

 
Január 

Malenkij robot 

Január 7-én emlékeztünk meg a „malenkij robot” 75. évfordulójáról. A Gimnázium előtti 
koszorúzást követően a Művelődési Házban folytatódott a megemlékezés. Itt előadással, 
műsorral készült a Német Önkormányzat, hogy méltóképpen emlékezhessünk meg az 
erőszakkal munkába hurcolt testvéreinkről. 

   
 
Ökumenikus Imahét 

Idén is Hidason és Bonyhádon szerveztük meg a különböző felekezetű testvéreink közös 
imaalkalmait. Hidason Kurdi Zoltán, míg Bonyhádon Wigand István és Mészáros Zoltán 
szolgáltak igehirdetéssel nálunk. 
 
Február 

Családi istentisztelet 
Úgy látszik már hagyomány, hogy a februári családi 
istentiszteletünket követően fánkot sütünk. Idén is így volt, 
csak most nem csöröge, hanem hagyományos fánk készült. 
 
Március 
Eddigi utolsó nyilvános istentiszteletünket előzte meg a 
március 15-i koszorúzás. Ezen a napon a koronavírus 
terjedése miatt már elmaradtak a hivatalos állami ünnepek 
is, de mi még megálltunk Borbély József és Erhardt Frigyes 
sírjánál, hogy koszorút helyezzünk el megemlékezésül a 
szabadságharc két bonyhádi evangélikus szereplőjének 
sírjánál. 
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Tájékoztatások 
 

A koronavírus járvánnyá növekedése miatt az Operatív Törzs, valamint a Püspöki 
Tanács iránymutatása alapján határozatlan időre felfüggesztjük templomainkban az 
istentiszteleteket, hétköznapi gyülekezeti alkalmainkat, és a lelkészi hivatal nyitva 
tartását. Kérjük a döntés megértő támogatását.  

Bármilyen felmerülő kérdésben telefonos segítséget, tájékoztatást kaphatnak a 
20/824-3574-es számon Aradi Andrástól. 

Mindenkinek szíves figyelmébe ajánljuk a rádiós, TV-s istentiszteleteket, online elérhető 
igehirdetéseket, melyekről az evangelikus.hu honlapon is tájékozódhatnak.  
Gyülekezetünk facebook oldalán (https://www.facebook.com/bonyhadigyulekezet/) valamint 
youtube csatornáján (https://www.youtube.com/channel/UCRnOYER5YSlZutKhJX6pEaw) 
rendszeresen közvetítünk istentiszteleteket a bonyhádi gyülekezetből.  
Addig is kérjük, jelezzék, ha idős gyülekezeti tagjainknak segítségre van szüksége – akár 
bevásárlásra, akár gyógyszer kiváltására, vagy bármilyen más segítségre. Jelezni a 
20/8243574-es telefonszámon, vagy a bonyhad@lutheran.hu  email címen lehetséges. 
Személyes látogatásokat jelenleg csak a legminimálisabbra korlátozzuk, hogy semmiképpen 
ne veszélyeztessük gyülekezeti tagjainkat. A hitoktatás a többi iskolai tantárgynak 
megfelelően, az iskolákkal egyeztetett módon távoktatásban valósul meg. 
 

 
Istentisztelet közvetítése a Duna Televízióban 

2020. április 5-én, virágvasárnap 11 órakor templomunkból a Duna Televízió egyenes élő 
adásban istentiszteletet közvetít. Erre az istentiszteletre nagyon készültünk, sokakat vártunk 
volna templomunkba. Sajnos a jelenlegi helyzetben csak zárt ajtók mögött készül felvétel, 
melyen még gyülekezetünk kórusa sem lehet jelen. A koronavírus elterjedésével kapcsolatos 
rendelkezések betartása miatt így az istentiszteletet mindenki otthonából követheti. 
Köszönjük a megértő támogatást mindenki részéről. 

 
A továbbiakról… 

 
Szomorú szívvel, de a helyzethez igazodva tájékoztatunk mindenkit, hogy jelenleg úgy tűnik, 
nem tudjuk megtartani ünnepi istentiszteleteinket. Kértük a környékbeli televíziós 
társaságokat, hogy tegyék lehetővé helyi istentiszteletek közvetítését televíziós 
csatornájukon. Addig is használják ki ezt a kényszerű otthonlétet, hogy imádkozásban, 
igeolvasásban vagy otthoni éneklésben gondoljanak egymásra, és kérjék Istent, hogy óvjon 
meg a gonosz minden támadásától. Amint feloldásra kerül a vészhelyzet, és a Püspöki 
Tanács útmutatása szerint elkezdhetjük a nyilvános istentiszteletek tartását, azonnal 
értesítünk mindenkit a gyülekezet hirdetőtábláján, facebook oldalán. 
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IMA JÁRVÁNY IDEJÉN 

Őrizz meg minket, jó Urunk, irgalmasságod árnyékában. A bizonytalanság 

és a próbatétel idején is, kérünk, állj mellettünk. Támogasd és oltalmazd, jó 

Urunk, az aggodalmaskodókat és a félelmes szívűeket, emeld fel mindazokat, 

akik mélységeket járnak ezekben a napokban, hetekben. 

Hadd örvendezhessünk újra a Te jóságodnak, tudván bizonyosan, hogy 

semmi sem szakíthat el Tőled, sem szeretetedtől, mert Te vagy a mi Urunk, Jézus 

Krisztus. Ámen. 

 
Áldott ünnepeket kívánunk a gyülekezet minden tagjának! 

 

Egyházfenntartói járulékot, adományt jelenleg személyesen nem lehet befizetni. Kérjük, hogy átutalással vagy a 

Hungária Takarék bankfiókjában készpénz befizetéssel rendezzék az alábbi számlaszámra (Bonyhád-Hidas-

Kismányoki Evangélikus Egyházközség; Számlaszáma: 71800013-11141187) a befizető nevének és az összeg céljának 

pontos megjelölésével. Köszönjük adományaikat! 

Elérhetőségünk: 

Evangélikus Lelkészi Hivatal  

7150 Bonyhád, Dózsa Gy.u. 67. 

Tel./fax: 74/452-975 

Email: bonyhad@lutheran.hu 

Honlap: bonyhad.lutheran.hu 

Facebook oldal: 
https://www.facebook.com/ 
bonyhadigyulekezet/ 

Aradi András lelkész 

7150 Bonyhád, Dózsa Gy.u. 34. 

Tel:  20/824-3574 

Email: andras.aradi@lutheran.hu 

 

Krähling Dániel nyugd. lelkész 

Tel.:  20/824-52-29 

Email: 46lupus0103@gmail.com 

 

A Kisharang a Bonyhádi Evangélikus Gyülekezet belső használatra szánt, ingyenes időszakos körlevele. Utcai 

terjesztésre nem kerül. Szerkeszti: Aradi András és Krähling Dániel. 


