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Alkalmainkra mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk!
Erős vár a mi Istenünk! 

 

Április 
3. Nagypéntek 
5. Húsvét ü. Úrvacsora 
19. Húsvét ü.u. 2. vasárnap 
 
Május 
10. Húsvét ü.u. 5. vasárnap 
24. 24. 24. Pünkösd, 
Úrvacsora 
 
Június 
14. Pünkösd ü. Úrvacsora 
28. Szenth.ü.u. 1.vas. 
 
Július 
12. Szenth. ü.u. 6. vas. 
Úrvacsora 
26. Szenth.ü.u.8.vas. 
 
Augusztus 
9. Szenth.ü.u. 10.vas.  
23. Szenth.ü.u. 12.vas. 
 

Szeptember 
6. Szenth.ü.u. 14.vas.
20.Szenth.ü.u. 16. vas.
 
Október 
4. Szenth.ü.u. 1
hálaadó vas. 
18.Szenth.ü.u. 20
31.Reformáció ü. 
(Evangélikus templomban) 
Úrvacsora 
 
November 
8.Szenth.ü.u.u.e.(Ítélet) vas.
Úrvacsora 
22.Szenth.ü.u.u.vas. Megemlékezés 
halottainkról 
 
December 
6. Advent 2. vas.
25.Karácsony ü. 
31. Óév este 15.oo óra

4-bam  

Alkalmainkra mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk! 

Nagyatádi Örömhír
Az Evangélikus Gyülekezet

alkalmi hírlevele

201

Erős vár a mi Istenünk!

Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében 
tegyétek” Kol 3,17 

Kedves Testvérek, Gyülekezeti tagok!
Olvastam egy templomról, amit a II. világháború alatt találat ért. 
Ebben a templomban volt egy Krisztus
robbanás a két kezét. A háború után, amikor ezt a templomot 
renoválták, visszaállították eredeti helyére a Krisztus
két kezét nem javították ki. És most ott áll a Krisztus
nélkül. Elé odatettek egy táblát, és arra ez van írva: „az én kezeim ti 
vagytok”! Mi mindent tettek Jézus kezei? Áldottak, imára 
kulcsolódtak össze, nyomorultak felé nyúltak ki szeretettel. Ezek a 
kezek gyermekfejeket áldottak, árusokat űztek ki 
kenyeret törtek a szegényeknek. Ezek a kezek vihart csendesítettek le a 
tengeren. Ezek a kezek betegeket segítettek.
mennyi mindent adott nekünk! Magyarázott, intett, hívogatott, 
biztatott. A Krisztus szobor előtti tá
ezek a kezek „mi” vagyunk. De valóban, ezek a kezek mi vagyunk? 
Tettek már ma ezek a kezek valamit valakiért? Vagy élettelenül 
hullnak alá? Pedig olyan sok a gyógyítani való seb, olyan sokan 
segítségre szorulnak. Olyan sok sz
szükség. Olyan sokan várnak csak egy kedves szóra, egy biztos 
útmutatásra. Kedves olvasó, a keresztyénség nem tan, hanem élet! 
Tehát nem hangulat vagy érzéshullámzás, vagy valamiféle 
gondolkodásmód, hanem egy életmód. Jézus 
egészen újat hozzon ebbe az önző világba. Azért támadt, hogy az Ő 
feltámadásának az ereje által ismerjük meg Őt, új életre keljünk, s 
gyakoroljuk az új életformát. Betöltve azt a küldetést, melyre 
Megváltó Urunk hívott el!  

Bízzuk Újra Életünket 

6. Szenth.ü.u. 14.vas. Úrvacsora 
20.Szenth.ü.u. 16. vas. 

. Szenth.ü.u. 18., Aratásért 

8.Szenth.ü.u. 20.vas. 
31.Reformáció ü. 16 óra 
(Evangélikus templomban) 

.Szenth.ü.u.u.e.(Ítélet) vas. 

.Szenth.ü.u.u.vas. Megemlékezés 

. Advent 2. vas. 
25.Karácsony ü. Úrvacsora 

15.oo óra 

Nagyatádi Örömhír 
Az Evangélikus Gyülekezet 

alkalmi hírlevele 

2015. április 
 

Erős vár a mi Istenünk! 
 

Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében 

Kedves Testvérek, Gyülekezeti tagok! 
Olvastam egy templomról, amit a II. világháború alatt találat ért. 
Ebben a templomban volt egy Krisztus-szobor, amelynek levitte a 
robbanás a két kezét. A háború után, amikor ezt a templomot 
renoválták, visszaállították eredeti helyére a Krisztus-szobrot is, de a 
két kezét nem javították ki. És most ott áll a Krisztus-szobor kezek 
nélkül. Elé odatettek egy táblát, és arra ez van írva: „az én kezeim ti 

Mi mindent tettek Jézus kezei? Áldottak, imára 
kulcsolódtak össze, nyomorultak felé nyúltak ki szeretettel. Ezek a 
kezek gyermekfejeket áldottak, árusokat űztek ki a templomból, 
kenyeret törtek a szegényeknek. Ezek a kezek vihart csendesítettek le a 
tengeren. Ezek a kezek betegeket segítettek. Ó Jézus csodálatos keze, 
mennyi mindent adott nekünk! Magyarázott, intett, hívogatott, 
biztatott. A Krisztus szobor előtti tábla alapján azt kell mondanunk 
ezek a kezek „mi” vagyunk. De valóban, ezek a kezek mi vagyunk? 
Tettek már ma ezek a kezek valamit valakiért? Vagy élettelenül 
hullnak alá? Pedig olyan sok a gyógyítani való seb, olyan sokan 

Olyan sok szeretetre és együttérzésre lenne 
szükség. Olyan sokan várnak csak egy kedves szóra, egy biztos 

Kedves olvasó, a keresztyénség nem tan, hanem élet! 
Tehát nem hangulat vagy érzéshullámzás, vagy valamiféle 
gondolkodásmód, hanem egy életmód. Jézus azért született, hogy 
egészen újat hozzon ebbe az önző világba. Azért támadt, hogy az Ő 
feltámadásának az ereje által ismerjük meg Őt, új életre keljünk, s 
gyakoroljuk az új életformát. Betöltve azt a küldetést, melyre 

letünket Krisztusra 2015-ben is! 



 
 
 

- Köszönjük a testvérek adományait és 

teherhordozását. Isten áldja az adakozókat és az 

adományik helyes felhasználását! 

 

- Gyülekezetünk presbitériumának döntése alapján 

az egyházfenntartói járulék mértéke az idén nem 

változott. Keresőképes felnőtteknek havi 600 Ft 
(évi 7200), nyugdíjasoknak havi 300 Ft (évi 

3600). Az országosan elvárt és ajánlott 

összjövedelem 1 %-ánál ez jóval kevesebb, és 

nem is lenne elegendő gyülekezeti tagjaink egy 

részének adományai nélkül. 

 

- Kérjük a testvéreket, ha Isten lelke arra indítja 

önöket, támogassák gyülekezetünket 

adományaikkal. 

 

- Adományaikat átadhatja minden istentiszteleti 

alkalmaink után gyülekezetünk pénztárosának 

(Vinkó Sándor), de közvetlen átutalással 

megteheti a Somogyi Takarékszövetkezetnél 

vezetett 67000014-11016164 sz. 

számlaszámunkra, vagy a mellékelt csekk 

felhasználásával. 

 

 

- A Somogy Megyei Bíróság 2006 tavaszi bejegyezése 

alapján, Nagyatádi Evangélikus Közhasznú Alapítvány 
néven működő szervezetünk is várja adományait. Az 

alapítványi forma megteremti a lehetőségét a pályázati 

források igénybevételére későbbi beruházásainkhoz, épület 

felújításhoz. Természetesen lehetőség arra is, hogy 

adományait a mellékelt csekk felhasználásával vagy 

átutalással fogadni tudjuk.  

- Működése óta először 2011-ben élhettünk az 1 %-os 

felajánlások fogadásával, ami sikeres volt. Ezúton is 

köszönjük, hogy minket választottak! Az idén jóváírt 

összeget hittantáborozók támogatására, templomunk belső 

berendezéseinek újítására, rászoruló, idős testvéreink 

támogatására, szánjuk. Kérjük, hogy adóbevallást készítő 

ismerőseik körében is ajánlják az alapítványunk 

adószámának feltüntetésével történő felajánlást!  

- Alapítványunk adószáma: 18781368-1-14 
- Az alapítvány számlaszáma:  

67000014-11016676-00000000. 
- Gyülekezeti híreinkről, alkalmainkról olvashatnak 

internetes honlapunkon a http://nagyatad.lutheran.hu 

elérhetőségen. 

 
A lelkészi hivatal elérhetősége: 
8840 Csurgó, Basakúti u. 2. Telefon: 06-82/471-968 

Györgyi Zsolt mobil száma: 06-20/824-8635 

E-mail: zsolt.gyorgyi@lutheran.hu 

Helyi elérhetőség: 
Varga Vince gondnok 06-30/636-0840 


