
Kedves Testvérek! Luther Rózsa Alapítványunk idén is nagy összegű 

adománnyal, (200 ezer Ft-tal) támogatta Gyülekezetünk nyári 

gyermektáborát, a gyermekek karácsonyát, és a karácsonyi  

szeretetcsomagokat. Köszönjük szépen adójuk 1 %-ának a Luther Rózsa 

Alapítványunk javára történt felajánlását! Kérjük szépen  további 

támogatásukat!  Luther Rózsa Alapítvány Adószáma: 18691315-1-13; Az 

Alapítvány Bankszámlaszáma: 11742025-20063951. Az adó másik 1%-val 

támogassa a Magyarországi Evangélikus Egyházat! Technikai Száma:  

0035; Egyházfenntartói járulékok: Aktív felnőttnek: 8000 Ft/év; 

Nyugdíjasn vagy Felsőiskolás: 4000 Ft/év 

Ceglédi Evangélikus Egyházközség OTP-s banksz.la száma: 11742025-

20019402 Kérjük, utaláskor tüntessék fel, hogy EgyházFenntartás vagy 

ADomány. Köszönjük szépen! 
 

EZ ÉVBEN EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉKOT FIZETETT GYÜLEKEZETI TAGOK  (Dec. 

közepéig) 

Bakosné Viszolajszky Rózsa, Bálint Lászlóné,Botos Pálné, Bíró Anita, 

Bezzegh Ferencné , Brisendinené Varga Tünde , Csehné Szeker Anikó, Csurgai 

Istvánné, Czakó Györgyné,  Gyursó Zoltán, Kiss Józsefné, Hajdú Lajosné, 

Hajdú Zsolt, dr. Illnaicz György,  dr. Jankovics Árpád, Jankovics Attila, 

Kántor Erika, Kiskun Géza, Kiskun Gézáné, Kottlár Ferencné,  Kozleff 

Péterné, dr. Kürtösi László, Lovas Tímea,  Majorosné Lasányi Ágnes, Majoros 

Ágnes, Madarasi Józsefné, Mód Vilmosné, Mód Károly, ifj. Mód Vilmos, Mári 

Károlyné, Mészáros Andrásné, Monori Éva, Nagy Pálné,  Nagy László, Nagy 

Lászlóné,  Oláh Istvánné, Oláh Pálné,  Orsányi Anna, Pálvölgyi Istvánné, 

Pap Kálmánné, Péter Zoltán, Péterné Mestery Rita, Petneházyné Hegyi Rita, 

Petneházy Antal,  Pintér Sándor, Rábai Istvánné, Rábai Ilona, Raffay 

Gyuláné, Rajkortné Farkas Julianna, Rákóczi Péterné, Seprák Józsefné, 

Süveges Eszter, Süveges Ferenc, Szabadi Jánosné,Szalisznyó  Istvánné, 

Szenczy Györgyné, Szebeni Benőné, Szeker Sándorné,  Sziklai Gábor,  

Sziládiné Kárász Ilona, Tamasóczki Dóra, Tamasóczki Józsefné, Tímár Imréné,  

Török Szilárdné, Tóth Istvánné, Tóth Éva, Varga Miklósné,Varga Viktória,  

Verli Sándorné,  dr. Verli Sarolta, Víg Jánosné, Virágné Ádám Mária,  

Átvételi elismervénnyel nevesített adományfizetők listája 
(T=Templomfelújításhoz; E=Emlékezés elhunytra; Tgy=Testvérgyülekezeti vendéglátásra; 

Gy=Gyermekprogramra)  

Bálint Lászlóné(T), Bánkúti Albinné (E), Czakó Györgyné, Farkas Miklósné, 

dr. Fülöp Hajnalka (E), Gyursó Mihályné(T), Hajdú Lajosné, Kiskun Géza és 

Kiskun Gézáné, Kántor Erika(T), Kottlár Ferencné, Lovas Erika (Gy), Mári 

Károlyné(T), Mészáros Andrásné, Mód Vilmosné, Ifj.Mód Vilmos, Pálinkás 

Csaba és Kaczúr Csilla, Péter Zoltán és Péterné Mestery Rita(T), 

Petneházyné Hegyi Rita, Süveges Eszter és Süveges Ferenc, Szenczy Györgyné, 

dr. Szentpétery Kálmán(Tgy), Török Szilárdné(T), dr. Verli Sarolta(T), Víg 

Jánosné (T), 

 Gábor Csaba és Gábor Istvánné 100 ezer Forintot adományoztak 

templomunk felújítására! Köszönjük szépen a rendkívül nagylelkű 

adományt! 

 Köszönetet mondunk azoknak a nem nevesített Kedves 

Adományozóknak is, akik akár felszerelési eszközzel, kézműves 

nyersanyaggal, akár élelmiszerrel, akár perselypénzadományaikkal 

támogatták idén gyülekezetünk céljait és programjait. Sokan vannak 

ilyenek is! Hálás köszönetünk az ő segítségükért is! Soli Deo 
Gloria! 
 

2014. év igéje: De nekem olyan jó Isten közelsége! (Zsolt 
73,28a) 

-------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Felelős kiadó: Péter Zoltán ev. lelkész; Tel: 20/824-2881; E-mail: 

cegled@lutheran.hu; 

Gyertyaláng

A Ceglédi Evangélikus Egyházközség időszaki kiadványa - 2013 Karácsony 

 
Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek! 

(Tit 2,11) 
 



 
 

A karácsonyi ünnepkör istentiszteletei (mind a GyH: Szolnoki 
út 2.-ben!) 

 

 Dec. 22. Ádvent 4. vasárnapján 10 óra: Úrvacsorás 

istentisztelet. 

 Dec. 24. 16 órakor - Szentesti istentisztelet gyermekek 

műsorával. 

 Dec. 25. 10 óra Karácsony 1. ünnepnapi Úrvacsorás 

istentisztelet.  

 Dec. 26. 10 óra Karácsony 2. ünnepnapi Úrvacsorás 

istentisztelet.  

 Dec. 29. 10 óra Karácsony utáni vasárnapi i.t.(dr. 

Illanicz György). 

 Dec. 31. 17 óra - Óév esti istentisztelet.  

 2014. Január 1. 10 óra – Újév ünnepi Úrvacsorás 

istentisztelet.  

          Január 5. 10 óra - Újév utáni 1. vasárnap 

Úrvacsorás istentisztelet.  
 

Minden kedves Olvasónak áldott, békés, lelket gazdagító 

karácsonyi ünnepet és jó reményeket teljesítő, boldog új 
esztendőt kíván a Gyülekezet elnöksége:  

dr. Jankovics Árpád, felügyelő és Péter Zoltán, lelkész 

  Karácsonyi szeretethimnusz      ( 1Kor 13 karácsonyi 

változata)  

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő 

harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem 

szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.  

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök 

kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan 

megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs 

bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.  

Ha a szegény-konyhában segédkezem, az öregek otthonában 

karácsonyi énekeket zengek, és minden vagyonomat segélyként 

elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, 

mindez semmit nem használ nekem.  

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt 

hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a 

templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a 

szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony.  

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.  

A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a 

házastársát.  

A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.  

A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól 

kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.  

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az 

útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.  

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem 

örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják 



viszonozni.  

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, 

mindent eltűr.  

A szeretet soha el nem múlik.  

A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a 

számítógépek elavulnak.  

De a szeretet ajándéka megmarad.  

 

Istentiszteleteinket minden vasár- és egyházi ünnepnapon 10 órakor 
tartjuk (téli időszakban) a Szolnoki út Belvárosi végénél  

található Gyülekezeti Házunkban! 

(Mi, akik hiszünk Istenben...) Nem a láthatókra nézünk, hanem a 
láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig 
örökkévalók. Hitben járunk, nem látásban! (2 Kor 4,18 és 5,7)  
 

"-Mindig csodálom, kedves Dorotheám, hogy olyan sok időd van 
templomi istentiszteletekre.  
Gerhardt-né arcát futó pirosság szinesíti, azután csendesen 
válaszol: 
- Sok időről nem szólhatunk. Nem tekinteném vasárnapnak, ha délelőtt 
nem mehetnék evangéliumhirdetésre és nem volnék méltó Istentől adott 
anyaságomra, ha délután gyerekeimmel együtt nem vennék részt a 
kátétanításon. A zsoltármagyarázat kedden van, az epistola 
(Újszövetségi levél) prédikáció pedig pénteken. Hát ennyi időt csak 
kell fordítanunk lelkünk építésére? 
- Jó, jó, ha valakinek van ideje, de nekem nincs! - veti közbe 
Weise-né. 
Gerhardt-né hallgat egy ideig, mintha tusakodnék lelkében, hogy mit 
és hogyan válaszoljon. Azután valami szelíd sugárzás ömlik el arcán 
s szemeiből nagy boldogság bizonyossága mosolyog. 
- Minden egyéb mulandó és esetleges, ez az egy állandó és 
örökkévaló! Jó apám szokta mondani: Isten és a lélek jelenti az 
életet, a kettő viszonyától függ boldogságunk vagy kárhozatunk! E 
kettőre feltétlenül kell időt fordítanunk." 
 (Részlet Kapi Béla: Isten Hárfása című történeti elbeszéléséből) 

 

Gerhardt Pál - a fenti idézet szerinti Gerhardt-né fia-17. századi 

német ev. lelkész és  énekszerző, költő volt. 21 énekszövege van 

Énekeskönyvünkben. 1607-ben született a németországi 

Gräfenhainichenben. 12 évesen elvesztette édesapját, majd két év 

múlva édesanyját is. 1628-ban beiratkozott a wittenbergi egyetem 

teológia szakára. 1651-ben szentelték lelkésszé. Mittenwaldéban 

szolgált.  48 évesen házasodott össze Anna Maria Bertolddal. Az 

esküvőt Berlinben tartották. Elsőszülött kislányukat Maria Elisabet 

nem élte meg az 1. születésnapját. Második kisleányuk Anna Katherina 

is mindössze 1 évet élt. Harmadik gyermekük, Andreas születése után 

azonnal meghalt. 1657-től a berlini "Miklós templomban" szolgált. Az 

1661-es Crüger énekeskönyvben már 90 „Gerhard-ének” volt. 1662-ben 

újabb gyermekük született: Paul Friedrich életképes volt. Ő volt az 

egyetlen gyermeke, aki megmaradt. 1665-ben született Andreas 

Christian, aki még ugyan ebben az évben meghalt. Később a 

reformátusok a választófejedelem vezetésével ediktum aláírására 

akarták kötelezni az evangélikus lelkészeket, hogy így 

biztosíthassák beolvasztásukat a református egyházba.  Többek között 

Gerhardt Pál sem írta ezt alá. Tettének súlyos következménye lett. 

Elmozdították állásából. Énekeivel együtt kitiltották Berlinből.  

1668-ban meghalt a felesége is. Sokadszor temetett. Egyedül a fia 

maradt mellette. 1676. elején végrendeletet készített és átadta 

egyetlen élő fiának. Májusban halt meg Lübbenben, ahol élete végén 

szolgált, ott is temették el az evangélikus templomban. 
 

Ó, én lelkem mért csüggedsz? Van neked Istened, Őt nem vesztheted 

el;  

Ki venné el üdvösséged, A mennyet, amelyet Jézus szerzett néked? 

Földi kincsem, testem, lelkem, Mindenem, Istenem Kegyelméből 

nyertem. Ha ő mindezt visszakéri, Nem bánom, Őt áldom, Ajkam őt 

dicséri.  (Ev. ÉK. 341. ének) 

Keresztelések, esketések, temetések a gyülekezetben 2013-ban. 
 

Megkereszteltettek:  
 

GÉR BOGLÁRKA (2012.12.), (Szülei: Gér Zoltán és Harkály Szilvia-

Cegléd), PÁLINKÁS PETRA EMESE (2012.11.)(Sz.:Pálinkás Csaba és 

Kaczúr Csilla- Csemő)  JUHÁSZ ZÓÉ CSENGE (2012.09.) (Sz.:Juhász 

Szilárd és Péter Ágnes - Budapest) + Karácsonyi istentiszteleten 



várható: VIRÁG GERGŐ ÁDÁM (2012.06.) (Sz.:Virág Ottó és Virágné Ádám 

Mária-Cegléd) 
 

   A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy 
amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, 

úgy mi is új életben járjunk (Rm 6,4) 
Megeskettek:   
JANKOVICS ISTVÁN (ev.) és VARRÓ HAJNALKA (ref.)-Ceglédiek, 

Márciusban; 

KÁNTOR IMRE (bapt.) és KÁNTOR (Páncél) ERIKA(ev.) - Ceglédiek, 

Májusban; 
 

Éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket,  
és önmagát adta értünk. (Ef 5,2) 

 

Elhunytak:     (2013-ban elbúcsúztatott Testvéreink)        

Emlékük legyen áldott! 
OLÁH ISTVÁN  (r.kat., életének: 78 évében) ;   id. özv. LENYICZKY 

JÓZSEF (ev. 93.); özv. KÁROLY LÁSZLÓNÉ HANGYA ERZSÉBET (ev. 90.); 

MISÁK JÁNOS ANDRÁS (ev. 63.); özv. BAKOS GERGELYNÉ SZUCHOVSZKY 

ARANKA (ev. 99.); HÖRÖMPŐ JÁNOS (ev. 75.); id. SZEBENI BENŐ (ev. 

86.); ifj. LENYICZKY JÓZSEF (ev. 56.); özv. KUTASI SÁNDORNÉ LAKATOS 

MAGDOLNA (ev., volt presbiter,96.); SZABÓ JÓZSEF (ev. 34.); özv. 

KÁRÁSZ JÓZSEFNÉ BENKE MÁRIA (ev. 82.); özv. NEUMANN BÉLÁNÉ ATKÁRI 

KAROLINA (r.kat. 90.); OLÁH PÁL (r.kat. 84.); MARK ALAN BRISENDINE 

(bapt. 55.); özv. dr. TÓTH DÉNESNÉ KRISKÓ ERZSÉBET (ev. 94.); 

HORVÁTH JÓZSEF (ev. 64.); KULIK JÁNOSNÉ SEPRÁK ANNA (ev. 94.) 

         Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak 
meg. (Jel 14,13) 

 

TEMETÉSSEL kapcsolatos DÍJSZABÁSOK -  Mező u.-i Ev. Temető 

Sírhely (egyes) 25 évre 15,000 Ft Sírhely (dupla) 25 

évre 30,000Ft Temetési díj:  Lelkészi stóla + temető fenntartási  

díj : 4000+8000= 12,000 Ft 

(Temetési díj Egyházfenntartást rendszeresen  fizetett egyháztag 
után nem kerül felszámításra!  Temető fenntartásra adomány adható.) 
Sírkő beszállítási engedély díja: Egyes sír: 4,000 Ft, Dupla sír: 

6,000 Ft 

Sírásásért díj: 8,000 Ft; Urnaelhelyezési díj: 3,000 Ft  

Intézés: a Lelkészi Hivatalban személyesen. Előzetes telefonos 

egyeztetés kívánatos! Cegléd, Szolnoki út 2.,  ☏: 53/317-886; M: 

06-20-824-2881, Sírhelymegváltással kapcsolatos ügyeket is itt 
intézzük! 
Levelezésicím: 2700 Cegléd, Bercsényi u. 2. E-mailcím: 

cegled@lutheran.hu 
Kedves Testvérek! Tájékoztatásul szolgál: a  nyarán új 
temetőkerítést csináltattunk! 

 ÜZENETED VAN!          Karácsonyi Üzenet!              

ÜZENETED VAN!  

 

És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert íme hirdetek 
nektek nagy örömet, mely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő 
született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 
(Lukács 2, 10-11.) 

 
Ezen a kis „néktek” szócskán ujjongnunk kellene. Mert nem 

holmi fatuskónak, vagy a köveknek mondja ezt az angyal, hanem 

az embereknek. Nem is csupán egy-kettőnek, hanem az egész 

népnek. Mit kezdjünk hát vele? Kételkedjünk továbbra is az 

Isten kegyelmében? Mondogassuk, hogy Péter és Pál örülhet a 

Megtartónak, de nékem szegény bűnösnek e drága kincshez nincs 

jogom?! De ha nem a tied, akkor hát kié? Tán bizony a ludak, 

récék és tehenek kedvéért jött a Krisztus? Nézz rá! Ha valami 

más teremtményen akart volna segíteni, akkor annak a képében 

jött volna el. Ő azonban ember Fia lett. 

Kié legyen hát ez a gyermek, ha nem miénk, embereké?! Az 

angyalok nem szorulnak rá, az ördögöknek nem kell. Mi azonban 

rászorulunk, aminthogy értünk lett emberré. Úgy illik hát, 

hogy örömmel vegyük, ahogy az angyal mondja: „Született néktek 

a Megtartó.” Nem nagyszerű és dicső, hogy ilyen örömhírt hoz 

embernek angyal az égből? S ujjongó angyalezrek biztatnak, 

hogy mi is örvendezzünk, s hálával vegyük e nagy kegyelmet?! 

Írjuk hát a „néktek” szócskát lángbetűkkel a szívünkbe, s 

Megtartónk születését fogadjuk örömmel.   

  (Luther Márton) 
 

mailto:cegled@lutheran.hu


 
 

Az Újtestamentum odaállít bennünket Isten emberré lételének 

nagy csodaténye elé, de a "hogyan és miként" kérdésre nem ad 

olyan feleletet, amely elméleti kíváncsiságunkat kielégítené. 

Azért itt is helyesebb, ha imádságos alázattal állunk meg a 

csodatény előtt, elmerülve az újtestamentumi Krisztus-kép 

kimeríthetetlen gazdagságában, csodálva azt az óriási boltíves 

feszültséget, amely a Megváltó istensége és valóságos 

embersége között fennáll. Igyekezzünk fölmérni egyfelől bűnös 

elesettségünket, másfelől a hozzánk leereszkedő kegyelem 

nagyságát. 

     id. Prőhle Károly  (teol. 

professzor) 

Weöres Sándor: Rongyszőnyeg 13. 

Én is világot hódítani jöttem / s magamat meg nem hódíthatom,  

csak ostromolhatom nehéz kövekkel, / vagy ámíthatom és becsaphatom.  

Valaha én is úr akartam lenni; / ó bár jó szolga lehetnék!  

De jaj, szolga csak egy van: az Isten, / s uraktól nyüzsög a 

végtelenség. 

Karácsonyi ének: Ev. ÉnekesKönyv 156. 

1. Jöjj, Isten népe, áldjuk őt, A mindenség Urát, Kitárta a menny ajtaját, Elküldte 

szent Fiát, Elküldte szent Fiát. 

2. Jön Atyja szívéről közénk, És gyengén, szegényen Ott fekszik kicsiny gyermekként 

A jászolbölcsőben, A jászolbölcsőben. 

3. Letette minden hatalmát, Erőtelenné lett, Felvette szolga formáját, Ki mindent 

teremtett, Ki mindent teremtett. 

4. Mily csodálatos változás: Az Úr szolgává lett! ő alászállt, mást felemelt, Áldd őt, 

Istenedet, Áldd őt, Istenedet! 

5. Kitárta újra minekünk Az Éden kapuját*; Az út szabad, beléphetünk. Ó, áldd az ég 

Urát, Ó, áldd az ég Urát!  (*Itt: Üdvösség, Örök élet) 

Óévi ének: Ev. ÉnekesKönyv 174.  

1. Nap és év elröpül, Száll sebes nyíl módjára És vissza nem kerül Soha senki 

számára; Ím, ez az év is már Gyorsan végére jár. 

2. Most jertek, hálával Dicsérjük Istenünket, Ki annyi áldással Szerette életünket,  

S naponként mint Atyánk, Híven vigyázott ránk. 

3. Ha munkánk híven folyt, Ha valami jót tettünk, Megsegítőnk ki volt? Erőt rá kitől 

vettünk? Szívünk dicsérete Nem őt illeti-e? 

4. Megvalljuk, szívünket Gyakran bűnnel szennyeztük. Ne büntess bennünket,  

Ahogy megérdemeljük, Nagy irgalmú Atyánk, Szánó szemmel nézz ránk! 

5. Nagy kegyelmed nékünk Sok hetet, esztendőt ád. Eltűröd sok vétkünk,  

Hogy megtérjünk tehozzád; De majd üt az óra, Mely hív számadóra. 

6. Ha majd, örök bíránk, Székednél megjelenünk, Nézz irgalommal ránk,  

Hogy ott örvendezhessünk, Hol örök koronát A te kegyelmed ád! 

Újévi ének: Ev. ÉnekesKönyv 181. (részlet) 

3. Utunk áldás kísérje! Hulljon kegyelmed fénye Kicsikre és nagyokra,  

Eljövendő napokra! 4. Az elhagyottat védd meg! Tanácsold, ki eltévedt! Légy 

sötétben világunk,  Ínségben gazdagságunk! 

5. Légy minden beteg mellett! Adj enyhülést, ha szenved! A roskadót segítsd fel,  

Áldd meg reménnyel, hittel! 6. S a legnagyobbra kérünk: Légy Lelkeddel vezérünk, 

Hogy utaidon járjunk,  És hűséggel szolgáljunk! 

7. Ha szívünk eléd visszük, Meghallgatsz minket, hisszük. Megáldod bízó néped,  

S te adsz boldog új évet. 

GYERMEKOLDAL - színező és kereső 
Hány angyalka van ezen a képen?  Hány gömbdísz , hány gyertya , hány 

szívecske  és végül, hány kisharang  van a karácsonyfán? Összesen mennyi 

dísz van a fán?    Jó számolgatást, örömteli  színezést kívánunk! 

 



 


