
 

„Olyan szegény még sose voltam, hogy ígérni ne tudjak.” Aki mondja, 
mindig viccnek szánja, és amikor nincs tétje, jót nevetünk rajta, pedig va-
lójában szomorú képet fest korunkról ez a mondat. Azt sugallja, amit ta-
pasztalunk is: az adott szónak gyakran nincs súlya.  
Karácsony az isteni ígéret beteljesülésének ünnepe: Isten elküldte a 
megígért Megváltót.  
Már a Biblia első lapjain olvashatjuk Isten ígéretét, amikor a bűnbeesés 
után ezt mondta a kígyónak: „Ellenségeskedést támasztok közted és az 
asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a 
sarkát mardosod.” (1Móz 3,15) Isten Fia emberré lett, hogy legyőzze a 
gonoszt, és a bűnösöknek bűnbocsánatot hozzon. 
Prófécia szól a betlehemi születésről: „Te pedig, efrátai Betlehem, bár a 
legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki 
uralkodni fog Izráelen.” (Mik 5,1) Augustus császár rendelete miatt Má-
ria és József Betlehembe ment, ahol megszületett a Megváltó. 
„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának 
földjén lakókra világosság ragyog. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú 
adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodála-
tos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézs 
9,1.5) Az angyalok nagy fényesség kíséretében jelentek meg a pásztorok-
nak, de ennél is ragyogóbb az a világosság, amit a Szabadító Jézus Krisz-
tus hoz az életünkbe. Erőt, békességet, üdvösséget ajándékoz. 
Amikor József tudomást szerzett a várandósságról, az Úr angyala egy pró-
fécia (Ézs 7,14) beteljesüléséről értesítette: „Íme, a szűz fogan méhében, 
fiút szül, akit Immánuélnek neveznek – ami azt jelenti: Velünk az Is-
ten.” (Mt 1,23) Jézusban valóban megtapasztalhatjuk Isten hozzánk lehaj-
ló szeretetét. 
Olyan Istenünk van, aki ígéretét teljesíti, és igazán szeret. 2016 karácso-
nyán is ez teszi áldottá az ünnepet…              

Hulej Enikő  
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Sokak számára lehet ismerős az evangélikus családokban 
az a rajzolt kép, amelyen Luther és szerettei a gyertyáktól 
ragyogó karácsonyfa körül ünnepelnek. Ez a rajz azt a 

legendát próbálja rögzíteni, amely szerint a fenyőállítás szokását a reformátor 
vezette be. Bár számos kutató látja igazoltnak, hogy ez a hagyomány a 16. száza-
di Németországból ered, semmiféle közvetlen utalást nem találunk arra, hogy 
személyesen Lutherékhoz lehetne azt kötni. Ezzel szemben közvetlenül maradtak 
ránk ünnepi énekek, amelyek a Luther-család – karácsonykor sem szűk körben 
körülült – asztalánál elhangzottak. Ezekben nagy erővel szólal meg az a fordulat, 
amely az ószövetségi próféciák, reményteli ígéretek beteljesüléséről szólnak. A 
karácsonykor beköszöntő fordulat az emberiség életében Isten irgalmáról, a 
Krisztust várók mindent felülmúló reményéről és öröméről zeng: „Mennyből 
jövök most hozzátok, jó hírt mondok, jer, halljátok! Mert nagy örömet hirdetek, 
méltán ujjong ma szívetek… Mit sok ezer szív kérve kért, mit Isten régen meg-
ígért, ő hozza, tőle nyerheted az üdvöt, örök életet.” (ÉK 150) 
A Jézus születésével bekövetkezett fordulatot hirdette Luther számos ránk ma-
radt karácsonyi prédikációjában is, mint például az angyalok öröméneke (Lk 
2,10) alapján is: „Ez az első prédikáció a Kisdedről Krisztus születése után, 
amely aztán át- meg átjárja a világot egészen a világ végezetéig. Ezt kell tehát 
szorgosan megjegyeznetek, mert itt az áll, hogyan lettek a jóságos angyalok a 
barátaink, és milyen örvendetes hírrel érkeztek hozzánk, ezt hirdetve: Nem kell 
többé félnünk, mert a Kisded értünk született és üdvösségünk akar lenni. Ez az 
igazi, legnagyobb és legjobb vigasztalás, mert az ember egészen megbizonyosod-
hat Isten kegyelme és irgalma felől… Amiben hiányunk van, azt benne találjuk 
meg, ő segítségünk és vigaszunk akar lenni, hogy ezután Isten és közöttünk szerte 
foszoljék minden harag, és a helyén csupa szeretet és barátság legyen.” 
Luther karácsonyán azt hallhatjuk tehát, hogy a reformációt elindító kérdésre – 
hogyan juthatok el a kegyelmes Istenhez? – kapott válasz öröme járja át: a meg-
térő bűnösnek Isten választ, jelt és kegyelmet ad. „Nyílj meg szívem, fogadd be 
őt, az áldott égi csecsemőt, ki e világ üdvére jött! Borulj le jászola előtt!” (ÉK 
150,7) 
 

Dr. Korányi András 

LUTHER MŰVEI - 12. 
Luther Karácsonya 
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  December hónap igéje:  
 

Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt. 

Ez a sóvárgó mondat egy megrendítően szép zsoltárból lett a december hónap igéje. Kü-
lönleges imádság ez az igevers, amelyben ott feszít az óhaj, Uram, tekints rám, ne késle-
kedj. Tudom, hogy várnom kell, mégis – ha lehet – most fordulj felém, siess, mert bajban 
vagyok, bocsánatodra várok, jobban várlak, mint őrök a reggelt. 
 Nagyon is ismerős az őrök említése. Magam is tapasztaltam még sorkatonai első 
őrszolgálatom idején – jó ötven éve – milyen lassan telik az idő. Éjjel, csőre töltött fegy-
verrel a a kézben, a csillagos égbolt alatt, fel és alá járkálva kellett őrizni a lőszerraktár 
területét, miközben azt vártam: csak már megvirradna végre és jönne a váltás. 

Manapság sokféle tapasztalatunk van a várakozásról. Várakoznunk kell az orvo-
si rendelőben, a busz megállójában, az áruház pénztáránál, az okmányirodában és még 
számos helyen. Hol türelmesen, vagy beletörődve, máskor aggódva, esetleg tépelődve, 
próbáljuk múlatni az időt. Emberi természetünk, hogy szeretnénk tudni, meddig kell vá-
rakoznunk. Mikor kerülünk sorra, mikor következik be a várt esemény. Így vagyunk ka-
rácsony ünnepével is. A gyerekek számolják, hányat kell még aludnunk, amíg elérkezik 
karácsony estje. Mi meg szeretnénk ajándékainkkal örömet szerezni gyermekeinknek, 
szeretteinknek. Készülünk karácsonyra, Megváltónk születése megünneplésére. 
  Arról az ádventi várakozásról viszont kevesebb szó esik, amikor újra eljön a mi 
Urunk Jézus. Hiába keressük a Bibliánkban, hogy mikor következik be az egész világot 
megrázó esemény, ”amikor a csillagok lehullanak az égről” és az Emberfia eljön a felhő-
kön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Az Őt faggató tanítványoknak csak ennyit mon-
dott Jézus: „Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!” (Mt. 
25.13); 

 Hogyan éljünk az utolsó időkben? Példázatával nem tétlenségre, hanem  tevé-
keny várakozásra buzdította az Úr az övéit. „Boldog az a szolga, akit munkában talál ura, 
amikor megjön!” (Mt. 24.46); Pál apostol pedig így inti a galatákat: „A jó cselekvésében 
pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lanka-
dunk.” (Gal. 6.9)  
A mai felgyorsult időben a megélhetés gondjai, az információ áradat ne vonja el figyel-
münket az igazi ádventről.  Ha megfáradunk, meglankadunk akkor is reménykedjünk 
abban, hogy az Úr meghallja hangunkat, mégha a mélységből kiáltunk is Hozzá. Az ős-
keresztyének a várakozás idején így imádkoztak: Marana tha! Urunk jövel. Legyen ez a 
mi ádventi imádságunk is.  

Horváth Miklós 

Zsoltár 130,6 



Ezúton köszönjük meg az egyházfenntartási hozzájárulást mindazoknak, akik már ren-
dezték ez évi befizetésüket. Kérjük, hogy a mellékelt csekket a jövő évi befizetéshez 
használják fel. Értesítjük Testvéreinket, akik ezután kívánják eljuttatni adományaikat a 
gyülekezet támogatására, hogy ezt személyesen a lelkészi hivatalban, vagy a mellékelt 
csekken, illetve a 11718000-20328597 OTP-számlaszámon rendezhetik.  

> A LUTHER KÁPOLNA SZÁMLASZÁMA: 18203349-06020437-40010012 < 

27 va ÁDVENT– 1. vasárnap  
 10.00 – istentisztelet úrvacsora 
 Gyertyagyújtás: Sztehlo Általános Iskola 

01. csü 18.00 - Adventi teaházi est  (LÉT) 
 Vendég: Dr. Kránitz Mihály th.dékán  
02. pé 18.00 – Imakör  
03. szo 10.00 – Konfirmáció 
04 va ÁDVENT– 2. vasárnap  
 10 .00 – istentisztelet úrvacsora 
 Gyertyagyújtás: Fecskefészek óvoda 
08. csü 15.00 - Bibliaóra 
09. pé 18.00 – Imakör  
10. szo 10.00 – Konfirmáció 
11 va ÁDVENT– 3. vasárnap  
 10 .00 – istentisztelet úrvacsora 
 Gyertyagyújtás Sztehlo Gimnázium 
 Születésnaposok köszöntése 
13. ke 17.00 - Bibliaiskola 
15. csü 15.00 - Bibliaórások karácsonya 
16. pé 18.00 – Imakör  
17. szo 10.00 – Konfirmáció 
18 va ÁDVENT– 4. vasárnap  
 10 .00 – istentisztelet úrvacsora 
 15.00 - CSALÁDI KARÁCSONYVÁRÓ 
19. hé  16.00 - Sztehlo Ált. Karácsony tpl. 
20. ke 16.00 - Sztehlo Gimn. Karácsony tpl. 
24. szo 16.00 -  Szenteste - istentisztelet 
25. va  Karácsony ünnepe 
 10 .00 – istentisztelet úrvacsora 
26.hé.  Karácsony ünnepe 
 10 .00 – istentisztelet úrvacsora 
31.szo  Óév 16.00 -  Esti it.  23.30 Áhítat 
01.va  Újév napja  
 10:00 Istentisztelet + úrvacsora 

 18:00 Istentisztelet + úrvacsora 

27. va Advent 1. vasárnapja 
10:30 Istentisztelet + Úrvacsora 

30. sze 14 óra Bibliaóra 
03. szo 15 óra Társasjáték klub 
04. va Advent 2. vasárnapja 

8 óra Istentisztelet 
12 óra IFI 
15 órától Adventi éneklés ifisek-
kel 

07. sze 14 óra Bibliaóra 
09. pé 17 óra IFI 
11. va Advent 3. vasárnapja 

8 óra Istentisztelet  
14. sze 14 óra Bibliaóra + úrvacsora 
15. csü 18 óra Asztali beszélgetések 
18. va Advent 4. vasárnapja 

10:30 Gyermek-istentisztelet Szü-
letésnaposok köszöntése 
12 óra IFI karácsony 
15-18 óráig Ajándékcsomagolás a 

Kastélydombi Általános IskolábaN 
22. csü 15 óra Bibliaórások karácsonya 
24. Szenteste 
 14 óra Istentisztelet 
25. Karácsony első napja 

10:30 Gyermek istentisztelet 
26. Karácsony második napja 
 10:30 Istentisztelet + úrvacsora 
01.va Újév napja 
 8:00 Istentisztelet + úrvacsora 


