
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kedves Hamburgi Gyülekezet, 
 

bár  örömmel készülünk  lélekben Karácsony ünnepére, az advent 

még türelemre int.  A várakozás ideje ez, ami sok alkalmat kínál arra, 

hogy elcsendesedjünk és készüljünk Jézus születésének ünnepére.   

Ünnepeljük együtt Isten szeretetének ajándékát, ami már az adventi 

várakozásban is örömre és hálára ad okot! 

Várunk  szeretettel mindenkit  (idősebbeket, fiatalabbakat,  gyermekeket, 

családokat, német házastársakat, más felekezetűeket is) az  
    

amit 

a Finn Tengerésztemplomban /Ditmar Koel Str. 6. 

 

Üdvözlettel, szeretettel 

                  Menkéné Pintér Magdolna  
                                 református lelkész 

 



Én pedig várom az Urat, aki elrejté orcáját Jákób házától, 

és benne bízom.        /Ézs 8,17 

 
 Amikor a próféta ezeket mondja, még sötét van. Nem csak Ő, 
valamennyire a nép is érzi, hogy az Úr elfordult tőlük. Ellenségeik 
szövetkeztek és együtt készülnek ellenük. A próféta tudja, hirdeti, hogy bár 
ettől a babiloni támadástól nem kell félniük, de azért baj van. Istennek pere 
van a néppel, és el is mondatja, hogy miért. Hirdetteti Ézsaiással a közelgő, 
még nagyobb veszedelmet, ítéletet.  
E közben szólal meg a fenti vallomás: Én pedig várom az Urat. Azt az Urat, 
aki „elrejté orcáját.” Aki ítél és joggal ítél. Őt várom, Benne bízom, mert ki 
mást várhatnék, ki másban bízhatnék? Nincs más akihez fordulhatnék, 
akitől bármi jót remélhetnék, csak Ő. Várom és bízom Benne, mert tudom, 
hogy kegyelmes Isten, akinek még az ítélettel sem a megsemmisítés a célja, 
hanem a megtisztítás, a formálás. Most elrejtette arcát, de nem ez az utolsó 
szava. Átvisz ezen és felemel. „Sírba visz és visszahoz….Megaláz s fel is 
magasztal…” „…megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is 
gyógyítanak” (1Sám 2,6.7; Jób 5,18) 

Ugyanígy vall Mikeás is: „De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom 
Istenét; meghallgat engem az én Istenem! Ne örülj én ellenségem! Elestem 
ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék is, az Úr az én 
világosságom!” (Mik 7, 7k)  S aki így várja Őt, az nem hiába várja. Aki így is, 
akkor is Benne bízik, az nem csalódik. Pár sorral a próféta „bizalmi 
vallomása” után a jól ismert, adventben sokat idézett ige szólal meg: „De 
nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. .…A nép, amely 
sötétségben járt, lát nagy világosságot …(Ézs 8, 23 kk) 
Ezt hirdette a Betlehemi csillag fénye is: megszületett az, aki a szabadítást 
hozta, a Szabadító (ezt jelenti Jézus neve is). János evangélista őt a világ 
Világosságának nevezi. A karácsonyi történet erről világosít fel minket: nem 
a sötétségé és nem az ítéleté az utolsó szó, hanem a kegyelemé, az Istentől 
való életé, a megtartásé! Mindannyiunk számára. 

 

ÁLDOTT ADVENTI ÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET! 
 
 
 
 

 



Istentiszteletek gyülekezeteinkben 
                    2014 decembertől 2015 márciusig: 

 
BRAUNSCHWEIG:   Martin Luther Gemeinde,  Zuckerberg Weg 26.  

A hónap 1. vasárnapján 16 óra :  dec 7., jan. 4., febr. 1., márc. 1. 

 

 

BRÉMA:  Martin Luther Kirche, Neukirchstr. 86.  

A hónap 3. vasárnapján, 11.30 :  dec. 14.,  jan.18., febr.15., márc. 15. 

 
 

GÖTTINGEN: ref. templom, Untere Karspüle 11.  

Vasárnap 11.30 :  dec. 7.,  jan. 11., febr. 8.,  márc. 1. 

 

 
HAMBURG:   Finnische Seemansskirche, Ditmar Koel Str. 6.  
 

A hónap 3. vasárnapján 17 óra:  dec. 21., jan. 18.,  febr. 15.,  márc. 15.  

 

 

HANNOVER:  ref. templom, Lavesallee 4.  
 

A hónap 2. vasárnapján 16 órakor: dec.13., /kivételesen szombat!  

  jan. 11.,  febr. 8., márc. 8.  Márc. 15-i ünnepséggel 

 dec.  26-án, pénteken, (Karácsony második napján) 10 órakor 

 közös, kétnyelvű  istentisztelet lesz a német ref. gyülekezettel. 

 
HILDESHEIM:  ref. templom, Immengarten 22.  

A hónap 2. szombatján 16 óra:  dec. 6., jan. 10., febr. 14.,  

   márc. 8-án közösen a hannoveri gyülekezettel, 

   Márc.  15-i ünnepséggel együtt 

 

 

 



 Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az 
elmúlt évben is perselypénzzel és adományokkal támogatták 
gyülekezeteinket. Észak-Németországi Magyar Református 
Lelkigondozói Szolgálatunk működésének, gyülekezeti 
programjaink magtartásának feltétele, hogy tagjai anyagilag is 
segítsék.  Ezért kérjük, aki megteheti, támogassa munkánkat újra 
adományával, melyről tudunk elismervényt (Spendenbescheinigung) 
adni.  
Segítségüket előre is köszönjük! 
 
Bankszámlánk adatai: 

 Bund Ungarisch-sprachiger Protestantischer Gemeinden  

 Evangelische Bank  

 IBAN: DE 05 5206 0410 000 36 93 384   

            BIC:  GENODEF1EK1   
 
 
 

       

 

Juhász Gyula:  Karácsony felé 

Szép Tündérország támad föl 

szívemben  

Ilyenkor decemberben.  

A szeretetnek csillagára nézek,  

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,  

Ilyenkor decemberben.  

…Bizalmas szívvel járom a világot,  

S amit az élet vágott,  

Beheggesztem a sebet a szívemben,  

És hiszek újra égi szeretetben,  

Ilyenkor decemberben.  

…És valahol csak kétkedő beszédet  

Hallok, szomorún nézek,  

A kis Jézuska itt van a közelben,  

Legyünk hát jobbak, s higgyünk 

rendületlen,  

S ne csak így decemberben.  

1902 


