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ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT                 
KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK ! 

 
Fejes Ádám: Betlehem...  
  
Te régi fészek - Isai régi fészke, 
te drága otthon Ótestamentum éke, 
jóízű forrás, amelyből inni kéne -  
nem zár el tőled bűnöm riasztó réme! 
  
Te régi fészek - Dávid szép öröksége, 
város - hisz rád néz a szentekreménysége,  
gyönyörű múlt, te, jövőnknek öle voltál -  
istálló később és még későbben oltár! 
  
A csillag fénylik sejtelmes éjszakában, 
pásztorok, bölcsek régen volt lábnyomában 
Dicső tegnapból angyalok énekelnek!  
ballagok s látom: a jászolban a  Gyermek! 
 
A mi időnk ez! Messzi fények, hogy égnek! 
Ha szomjúság bánt, e forrásban reménylek. 
Kezdet voltál csak, s hogy lettél Győzelemmé  -  
emlékeinkből légy győzelmes jelenné!  
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A HÓNAP IGÉJE 
 

Karácsonyi fények 
Dr. Győri István ny. theologiai professzor  gondolati  
 
 „Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: 
ő jött el a világba”(Jn 1, 9). 
 
A  karácsony elképzelhetetlen a  fények nélkül. Ahogy  hűvösödik az idő  
és  hosszabbak az éjszakák, ösztönösen is vonzódunk a fényhez, a  
meleghez.  Legjobb  ilyenkor a  meleg szobában. 
Az első keresztyének a szombat  utáni első napot  ünnepelték az  Úr 
napjaként minden héten,  mert  Jézus feltámadása ezen a napon volt. 
Évenkénti  ünnepként először a  húsvétot  ünnepelték, mert a feltámadás 
volt a  fontos számukra, másrészt ezzel akarták  jelezni, hogy a zsidó  
pászkaünnep  új értelmet  és időpontot kapott.  
Eleinte  Jézus  születéséről is  tavasszal emlékeztek meg azzal az 
indoklással, hogy   Jézus születésével az  új teremtés  kezdődött el, ezért 
akkor kell rá emlékezni, amikor a természet  is  megújul.  Később mégis 
áttértek a december végi időpontra, amikor a téli napforduló után már  
kezdenek a napok hosszabbodni arra való hivatkozással, hogy  Jézus a 
világ világossága..., ezzel utalva  János evangéliuma bevezetőjére:  
„Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: 
ő jött el a világba”(Jn 1, 9).  A  negyedik századtól általánossá vált a  
karácsony  téli ünneplése.  Ádvent idején sokfelé állítanak  betlehemet.  A 
legszebb,  ha  üres a jászol, mert azt  üzeni, hogy  karácsonykor  
Jézusnak a szívünkben kell megszületnie.  Karácsony felé mindenütt 
fények ragyognak.   Az árnyékban megbúvó betlehem a  maga 
egyszerűségében emlékeztet, hogy az, akit   harsány fényekkel, sokszor 
hazug reklámokkal akarunk ünnepelni,  valójában ilyen egyszerű helyen 
született:  egyszerű istállóban.  A  legtöbb középkori festő  úgy festette  
meg a  betehemi   istállót, hogy a  jászolbölcsőből sugárzik a fény, ettől 
lesz  fényes a napkeleti bölcsek  és a pásztorok arca. Gondolatban mi is 
odaállhatunk  közéjük.  Nem mi hozzuk ide a fényt, hanem  itt van a fény 
forrása, ahogy   az  „Itt állok jászolod felett”  kezdetű  énekünkben 
énekeljük:  
„Terólad ömlik rám a fény: a béke, boldog élet “. (RÉ 329,3) 
Menjünk hát el  Betlehemig, lássuk a csodát,  töltekezzük fel és vigyük 
magunkkal! - így lehet  áldott  a  karácsonyunk.  
 
Dr. Győri István ny. professzor elküldte a másolatát  a  kiadásra 
váró  adventi áhitatoskönyvének, ami a web-oldalunkon  a "Napi 
áhitatok"  alatt található.  
Internettel nem rendelkező Testvéreknek,  - igény  esetén kérésre -  
el tudjuk küldeni nyomtatott formában. 
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ÍGY ÉLTEM MEG A BONNI GYÜLEKEZETI HÉTVÉGÉT 
 
 

 
 
 
A KINCS NYOMÁBAN  
  
Szeptember 22-én, egy borongós őszi napon, Bonn városában gyűltünk 
össze éves találkozásunkra. A város felfedezése után mindenki jóleső 
érzéssel foglalta el szálláshelyét és üdvözölte a sokszor rég nem 
látott,  kedves és ismerős arcot, de öröm volt új ismeretségeket is kötni.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haus Venusberg, Bonn 
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Még a vacsora előtt egy színes, képes beszámólón keresztül mutatta be 
eddigi életújtát  Korpos Éva münsteri presbiter, ami a vasárnapi 
istentisztelettel egybekötött   presbiteri eskütételét, felszentelését előzte 
meg. Ezt követően,  már összeszokott csapatként  igyekeztünk 
elfogyasztani az Isten kegyelméből kirendelt, finom vacsorát.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az esti áhitaton elcsendesedéssel hangolódtunk Simon Márta 
bizonyságtételére, csodálatos gyógyulásáról.  Magával ragadó volt 
nyíltsága, őszintesége, természetessége.                       
A sötétségben elrejtett kincsek - amit könyve címének is adott -, mindig 
előkerülnek, ha jól figyel és elég erős hitű az, akinek e kincsekre szüksége 
van.  
A bizonyságtétel után, mindenki szeretettel és örömmel vette elő a 
pogácsákat, süteményeket és a torokfrissítők sem maradhattak el a “terülj 
terülj asztalkám”-ról. Az éjszakába nyúló beszélgetések után testileg 
megfáradva, ám lélekben feltöltődve hajtottuk fejünket nyugovóra. 
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Másnap reggel lassan-lassan mindenki megtalálta a reggelihez vezető 
utat és frissítette fel magát a ránk váró nap előtt.  
A délelőtti istentisztelettel egybekötött úrvacsoraosztás tovább épített 
bennünket lelkileg és erősítette együttlétünket. 
A gyermekekröl sem feldkeztünk meg. Velük  a két nap alatt Bántó Abigél 
pedagógus  foglalkozott. Bibliai történet  hallgatása mellett ének tanítás és 
kézmüves tevékenység  színesítette ottlétüket. A tanult éneket  be is 
mutatták, amivel osztatlan sikert arattak. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A kézmüves foglalkozáson 
készült gyermekrajzok   
- Az összes kép a web-oldalunkon 
tekinthető meg - 
 
 

Mezei Kevin 

Fleischer Noel 

Kubiczka Marcell 
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Örömmel vehettük birtokba gyülekezetünk megújított, megszépített, 
korszerűsített honlapját, amit - maga a készítő -,  Tőkés Szabolcs mutatott 
be. A gyors, de finom ebédet autóbuszos városnézés követte. Keresve se 
lehetett volna jobb, időjárás-konform programot találni. Az idegenvezető a 
szokásos történelmi részen kívül több lényegretörő, érdekes 
megjegyzéssel gazdagította csapatunkat és többünk kedvét is meghozta 
egy esetleges későbbi, napsütéses bonni városnézéshez. Csodálatos 
hangulatú építmények, sok történelmi változást megélt kövek, kellemesen 
széles utcák. Reméljük még visszatérünk! 
A kaland sem maradhatott el, hiszen egy épp nem kellemesen széles úton 
és egy elhagyott, bár hasznosnak tűnő „buszoknak behajtani tilos” tábla 
miatt megismerkedhettünk a bonni rendőrség és tűzoltóság több 
alkalmazottjával is. Megnyugtató volt sofőrünk kitartása és nyugalma. 

Kalandunk után már csak a búcsúzkodás maradt hátra, abban a jóleső 
hitben, hogy jövőre újra együtt leszünk.  
Köszönjük a szervezők áldozatos munkáját, kitartását, rugalmasságát. 
Köszönjük, hogy együtt otthonosan érezhettük magunkat és kívánunk 
gyülekezetünk minden tagjának egy lelkiekben gazdag, hittel teli évet a 
következő gyülekezeti napokig.  
Szóljon ez az év mindenkinek a kincskeresésről! (Vass Bíborka Kinga) 
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FONTOS INFORMÁCIÓK 
Münsterben december 08-án, szombaton 14:30 órai kezdettel  
református  adventi/karácsonyi istentiszteletet tartunk,  úrvacsora 
osztással. Helye Haus Maria-Trost Seniorenzentrum emeleti helyisége, 
St.Mauritz-Freiheit 52, 48145 MÜNSTER   
A korai kezdés oka, hogy mindenki - aki szeretne - részt vehessen    a 
magyar katolikus gyülekezet Szent Miklós napi és karácsonyi 
ünnepségén, ami ugyan ott, a Seniorenzentrumban, 16:00 órakor 
kezdődik. 
 

Kölnben december 15-én, szombaton 15 órai kezdettel,  - reménységünk 
szerint -,  az istentisztelettel párhuzamosan gyermekfoglalkozás is lesz . 
Az istentiszteletet követően  - tradíciónkhoz híven -,    a Szakál családnak 
köszönhetően, most sem marad el a töltöttkáposztás vacsora, amelyre 
mindenkit szeretettel hívunk  A „jógyerekekhez”     az idén is megérkezik a 
Mikulás, ezért külön hívjuk a gyermekes családokat, hogy minél többen 
vegyenek részt a színes programban is.  
Egy rövid visszajelzést kérnénk hogy hány gyermekkel érkeznek, hogy 
elegendő ajándékkal tudjunk készülni.  
 

Bielefelden az istentiszteleti hely változására  kérjük mindenki 
figyeljen! -Tavaly is itt tartottuk a karácsonyi istentiszteletet. 
Varga Rozika és férje jóvoltából, az idén is ünnepi vacsorára készülünk. 
Szívesen veszzük, ha valaki a házi készítésű  sültkolbász  mellé egy kis 
tészta-, vagy krumplisalátát hoz... 
 

DECEMBER  HAVI  ISTENTISZTELETI  REND   

Münster: December 8-án, szombaton, 14:30 órai kezdettel  

Helye: Seniorenzentrum Haus Maria-Trost, Sankt-Mauritz-Freiheit 52, 

48145 Münster 

AACHEN: December 14-én, pénteken, 18:00 órai kezdettel  

Helye: Immanuelkirche, Siegelallee 2,  52066 AACHEN 

KÖLN: December 15-én, szombaton, 15:00 órai kezdettel  
Helye: St.Johannes-Kirche,Tempelstr. 31, 50679 KÖLN   
BOCHUM: December 16-án, vasárnap, 11:00 órai kezdettel  
Helye: Hans-Ehrenberg-Gemeindehaus, Dibergstr.46, 44789 BOCHUM 
BIELEFELD: December 16-án, vasárnap, 15:30 órai kezdettel  
Helye: Ev.-Dietrich Bonhoeffer  Gem. Matthäus-Kirche, Am Brodhagen 36, 
33613 BIELEFELD 
Decemberi istentiszteleteinken  kiszolgáltatjuk az Úr  szent 
vacsoráját. 
 
IGÉT HIRDET: Gulyás Márta lelkipásztor       
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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  

 

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

Kiöregedés miatt átadó Aachenban egy komplett  berendezett        
3 állásos autójavító műhely, amihez még tartozik egy kb. 25 autó 
részére alkalmas árusító terület, valamint egy -több mint 30 éve 
működő-  gépjármű-szakértői iroda . Német nyelvtudás szükséges. 
Bérleti díj 1.500,- € /hó. www.adamfi.de    
Telefon: 0049 2407 9517318  
 

Gyülekezetünk fennmaradását segítő áldozatkész támogatásukat 
köszönettel fogadjuk. 

 
 
Adományok az alábbi bankszámlára utalhatók át: 
Bankszámlánk 
Kontoinhaber: Ungarischer Evangelischer Verein in NRW 
Bank: Deutsche Bank PGK AG Köln 

BLZ: 370 70024 
IBAN: DE71370700240492080700 
BIC/SWIFT-Code:               DEUTDEDBKOE 
Kérjük azon kedves adományozóinkat, akik „Spendequittung“-ra igényt 
tartanak, legyenek szívesek az átutaláson a címüket is feltüntetni. 
 
 
 
FIGYELEM !  
TEKINTSE MEG GYÜLEKEZETÜNK MEGÚJULT WEB-OLDALÁT:  
http://ungarische-gemeinde.de 
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