
    

 
 

Nagy szeretettel hívjuk Önt és kedves családját  
 

adventi istentiszteletünkre 
 

december 15-én, vasárnap, 17 órától;  Úrvacsorával 
 

Ennek keretében  

Hamburgi Magyar Iskola  

zenés-verses karácsonyi műsorát láthatjuk 
 

Az istentisztelettel egyidőben  gyermekfoglalkozás is lesz. 
 

Az alkalom második felében sütemény, szendvicsek, kávé, tea mellett együtt 

maradhatunk még ünnepelni, beszélgetni.  

Kérjük, aki teheti, gazdagítsa az asztalra tehető választékot! 
 

Helyszín: Hamburg, Ditmar Koel Str. 6. Finn Tengerésztemplom 
 

Szeretettel várunk mindenkit 

felekezeti különbségre való tekintet nélkül! 
 

Menkéné Pintér Magdolna     és           Juhos Barnabás         .  . .    
 református lelkész                   KCSP ösztöndíjas teológus 

 



 
„Ő Isten dicsőségének a kisugárzása  
és lényének képmása.”    Zsid 1,3   
     

 Az emberi isten-keresés és erőfeszítés helyett a karácsonyban 
teljesen váratlanul, szinte meghökkentően, Isten jelent meg közöttünk. 
Nem erővel és pompával, ahogyan ezt mi emberek képzeltük volna el. Egy 
jelentéktelen kis tartomány egyszerű emberei között, emberi módon 
megszületett egy védtelen kis gyermek. Ez a gyermek, ahogy 
felnövekedett, nem filozófiai bölcsességgel, nem erőfitogtatással, nem 
helyezkedéssel, hanem a legegyszerűbb dolgos emberi élettel ízelítőt 
adott az Isten valóságából, közöttünk és bennünk lakozásából. A nagy 
kérdésekre ő sem adott kategorikus válaszokat, de megmutatta, hogy a 
legmostohább körülmények között is lehet Isten gyermekeként élni. 
Megmutatta, hogy az emberi bűn és gyarlóság alól van szabadulás, hogy 
az elrontott élet nem a végső állomás, hogy a megbocsátott vétek eltörölt 
vétek.  
Saját élete példázza az önmagát másokért adó szeretet valóságát. Ez a 
fajta szeretet nem csak másokat emel fel, de önmagunkat is teljessé tesz. 
Ilyen életet már érdemes élni.  
Isten Jézus Krisztusban eljött közénk, emberré lett, minden emberi próbát 
és szenvedést, a meggyalázást, a korbácsolást, még a halált is átélte. Ott 
van velünk minden emberi sorsban és helyzetben. Nem vagyunk egyedül. 
Immanuel –velünk az Isten.  
Az emberi lét élethelyzetek sorozatából áll. Vannak boldog pillanatok és 
kemény próbák. Mindennek rendelt ideje van. Nevetünk a nevetőkkel, 
örvendezünk a boldog pillanatokban és együtt sírunk a sírókkal, amikor 
annak jön el az ideje.  
A hívő ember örül a pásztoroknak és a napkeleti bölcseknek, de már 
karácsonykor is tudatában van Nagypéntek közelgő sötét éjszakájának, 
majd a húsvéti feltámadás boldog reggelének. Emberi ésszel most sem  
fogjuk teljesen fel, de Jézus Krisztusban „kisugárzik”, megérint minket az 
Isten dicsősége. Mi Isten valóságát és titkát Jézus Krisztuson keresztül 
élhetjük át.  
Óriási karácsonyi ajándék ez!  
Immanuel = Velünk az Isten!  
 

  

 

 



Baja Mihály: Karácsony 

Te most is az vagy, áldott szent    

Karácsony,  

Mi Betlehemben legelőször voltál:  

Újjászülője a kerek világnak,  

Hitünk napfénye, a szívünkben oltár.  

Az angyaloknak ajkán a hozsánna  

Ma is elhat a pásztorok füléhez,  

s koldust, királyt vezet ma is a csillag  

Az idvezítő jászol-bölcsőjéhez.  

Te most is az vagy, csak mi változánk meg,  

Csak nekünk ócska minden, ami régi.  
Nem hallgatunk az angyalok szavára,  

Nem kell nekünk a csillag se, ha égi.  

 

     

Mennek, mennek a pásztorok seregben,  

de nem a Jézus jászol-bölcsőjéhez.    

Mennek, mennek a bölcsek és királyok,  

De nem az élet örök kútfejéhez.  

Ó, szent karácsonyéj csillagvilága…  

Ragyogj, ragyogj csak változatlan újra.  
Az én lelkem csak téged vár, s tetőled  

száz lidérc fény közt el nem tántorodna.  

A gyermekhitnek hófehér palástját  

Borítsd reám csak egy éjszakára,  

És én megáldlak, síromig követlek  

Ó, szent Karácsonyéj csillagvilága

 

   

VISSZATEKINTÉS  

Gyülekezeti találkozó 2019 
 

Az Észak-Németországi Lelkigondozói Szolgálat a Hannoveri Magyar 

Egyesület támogatásával október 26-án gyülekezeti napot rendezett, 

amelyen mind a hat gyülekezet képviseltette magát. 

Már negyedik alkalommal szervezte meg Menkéné Pintér Magdolna a 

hannoveri presbitérium és gyülekezeti tagok áldozatos segítségével e 

találkozót. Évről évre egyre nagyobb az érdeklődés a találkozó iránt. Ezt 

mutatja az is, hogy eddigi évekhez képest a legtöbben, mintegy 166 

személy fordult meg a találkozón. A köszöntések után a résztvevők, az 

előző ösztöndíjasok -Adamekné Németh Zsófia és Deli Csanád-, által jól 

összeállított kisfilmet nézhettek végig, ami az elmúlt 30 évre tekintett 

vissza. Majd ezt követően „Küldetés” címmel előadásra került a sor, amit 

Bella Péter, györújbaráti lelkipásztor tartott. Ugyanebben a témában 

folytatódott a nap és 3-3 percben több felkért jelenlévő is bizonyságát 

tehette annak, hogy mit is tekint saját maga küldetésének ebben az életben. 

Mindezen idő alatt a gyerekek, valamint a 10-14 éves tinik is külön 

csoportban foglalkoztak Pál apostol küldetésével és tapasztalhatták meg a 

közösség örömeit.  

 



Egy németországi magyar közösség, egy magyar találkozón nem követheti 

el azt a vétket, hogy ne magyar ételt szolgáljon fel ebédre. Így történt ez itt 

is, nem maradhatott el sokak kedvence, a töltött káposzta, amit három 

csoportban főztek házilag, területünk különböző pontjain. Miután 

mindenki kiélvezte a hagyományos magyar falatokat, különböző fórumok 

vették kezdetüket. Ilyen volt a „Küldetés az irodalomban” csoport, ahol 

kiemelkedő magyar költők, Babits Mihály, Wass Albert, Szabó Magda, 

Reményik Sándor költeményeit elevenítették fel, de Pócsi Róbert, a 

gyülekezet lelkes tagja is csak emelte az alkalom színvonalát Küldetés 

című versével. A másik csoport Ravasz László életével, munkásságával és 

a híres „Magyarnak lenni küldetés” mondatával foglalkozott.  

A fiatalabb generáció a saját korosztályában talált elfoglaltságot. A 

gyerekek a játszótérre vonultak, a tinik egy mély üzenetet hordozó 

pantonimot készítettek, amit az istentiszteleten elő is adtak, a 18 év 

körüliek, pedig arról beszélgethettek, hogy hogyan is lehet megkapni a 

helyes küldetést ebben az életben. 

Az érzés, hogy nem elég a hely és a következőkben nagyobb helyszín után 

kell nézni, 4 óra körül következett be, amikor is Tóth-Pál Zoltán szüreti 

játéka vette kezdetét. Ekkor megtelt a terem, és gyerekek-felnőttek együtt 

tudták élvezni a magyar nép ránk ruházott örökségét, amelyet Tóth-Pál 

Zoltán tökéletesen megjelenített Szüreti játék című interaktív előadásában. 

Ezek után érkezett el a nap utolsó program pontja, az úrvacsorás 

istentisztelet, aminek a végén hála telt szívvel, egy nagy kört alkotva, 

kézenfogva énekelhette mindenki:  

 „Ó, terjeszd ki, Jézusom, oltalmazó szárnyad”.    

       

 

 
 
 
             
 
           
 
 
 
 

   

 
  



 

Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói  Szolgálat          lelkész:   Menkéné Pintér Magdolna 
                         T:  05171/ 80 24 44 45  mob.: 0173/3524852 
           magyar mobil: 00 36 30 7487330 
           e-mail: m.p.magdolna@gmail.com 

Istentiszteleteink 2019 decembertől 2020 márciusig                                     honlap:   http://magyar-reformatusok.de/  
                                                                                                                                  facebook:  Észak-Németországi Magyar   

                                                                                                                                                                                                   Református  Lelkigondozói  Szolgálat              

Minden gyülekezetben  tartunk gyermekistentiszteletet is az istentisztelet idejében!  
 

 BRAUNSCHWEIG  BRÉMA GÖTTINGEN HAMBURG HANNOVER    HILDESHEIM 

a gyülekezetek 
székhelye és az 
istentiszteletek 

szokásos 
időpontja: 

 

Martin Luther 

Haus,  

Zuckerberg 

Weg 26. 

vas. 16 óra 

Martin Luther 

Kirche, 
Neukirchstr.     

86. 

vas. 10:30-

kor 

ref. templom, 

Untere 

Karspüle 11. 

vas. 11:30-kor 

Finnische 

Seemannskirche, 

Ditmar Koel 

Str. 6. 

vas. 17 óra 

ref. templom,  

Hannover 

Lavesallee 4.  

vas. 16 óra 

ref. templom, 
Hildesheim 

Immengarten 

22. 

szo. 16 óra 

 

december 
dec. 8. vas. 
17 órakor 

Úrvacsorával 

dec. 8. vas. 
11 órakor 

Úrvacsorával 
 

dec. 1.  
Úrvacsorával 

 

dec. 15. 
Úrvacsorával 

 

dec. 7. SZO.!!  
16:30-kor  

Úrvacsorával 
 
 
 
 
     

dec. 14.  
18 órakor !! 
Úrvacsorával 

 
 
 

január 
 

jan. 12.  
 

 
jan. 19. 

 

 
jan. 12.  

 

 
jan. 19. 

 

 
jan. 12.  

 

jan. 18. 

február 

 

febr. 2.  
Úrvacsorával 

 
márc.  

 

febr. 16. 
Úrvacsorával 

 

febr. 2 
Úrvacsorával 

febr. 16. 
Úrvacsorával 

febr. 9. 
Úrvacsorával 

 

febr. 8. 
Úrvacsorával 

 
 
 

március 
 

márc. 1.  
 

márc.15. márc. 1. márc. 15.  márc. 8. márc. 14. 

 

mailto:m.p.magdolna@gmail.com
http://magyar-reformatusok.de/


Ezúton is szeretnénk hálánkat kifejezni MINDEN 

ADAKOZÓNAK az elmúlt évben az észak-németországi 

szolgálatunk javára utalt, vagy perselybe tett adományokért.  

Idén is útiköltségekre, terembérekre, ifjúsági és gyermekmunkára, 

iratmissziós könyvekre, gyülekezeteink képviselőinek 

konferenciákon való részvételére, kisebb-nagyobb gyülekezeti 

programok lebonyolítására, előadók útiköltségére fordítottuk. 

Hálásan fogadunk ezután is támogatásokat, melyre továbbra is 

szüksége van szolgálatunknak.  Előre is köszönjük!  

Az adományokról tudunk elismervényt adni, aki ezt kéri, kérjük, 

jelezze!   

Bankszámlánk adatai (ez kizárólag a mi észak-németországi 

gyülekezeteink számlája): 

  
Bund Ungarisch-sprachiger 

Protest.GemeindenDeutschland eV. 
Evangelische Bank  

IBAN: DE05 5206 0410 0003 6933 84  

BIC:GENODEF1EK1 

 
 

 
 

 


