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LELKÉSZI ÜZENET 
  

 1Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, 
bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, 2és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók 
királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, 
hogy imádjuk őt.” 3Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és 
vele együtt az egész Jeruzsálemet. 4Összehívatta a nép valamennyi főpapját és 
írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. 5Azok ezt 
mondták neki: „A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: 6Te pedig 
Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi 
városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, 
Izráelt.” 7Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a 
csillag feltűnésének idejét, 8majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: 
„Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről; mihelyt pedig 
megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!” 9Miután 
meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, 
előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a 
gyermek volt. 10Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. 11Bementek 
a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. 
Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 
12Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, 
más úton tértek vissza hazájukba.                                       Máté evangéliuma 2, 1-12 

 A napkeleti bölcsek történetét  sok 
ember ismeri, és inspirációt adott 
számos irodalmi és művészeti alkotásra. 
 A kérdésem ma az, hogy Téged, 
Kedves Olvasó, indított- e már valamire 
a bölcsek ismert története. Vagy ez is 
csak egy a sok szép „mese” közül, de 
valójában semmit sem alkalmazol 
belőle? Hajoljunk közel a bölcsekhez, és 
nézzük meg, van-e mondanivalójuk 
számunkra! Mit csináltak, amit ma is 
érdemes szem előtt tartani? 
 1. Kutatták az eget és csodát láttak. 
A tényeket analizálták, kikutatták 
jelentését és cselekedtek. Sok 
kényelmetlenséget és költséget 
vállaltak azért, hogy találkozzanak az 

újszülött királlyal. Te magad mire 
áldozod az idődet és tehetségedet? Mit 
kutatsz: Az internetet, facebook-ot? A 
tévét? Esetleg a tudományt vagy a 
művészeteket?  A társad, barátaid vagy 
szüleid pénztárcáját? Gondolkodj el egy 
pillanatra, mi az, amire időt szánsz és 
gondolatot! Mit nyújt ez neked? 
Megnyugvást vagy zaklatottságot? 
Örömöt vagy elkeseredést? 
Lelkiismeretfurdalást vagy békességet? 
És meddig tart? Pillanatnyi vagy hosszú 
távú a kutatások értéke? 
 Ha az előbbi időnek csak  töredékét  
Istenre fordítanád, mély hosszantartó 
ajándékot adna neked. Hisz ő maga 
mondja: „aki hozzám fordul azt ki nem 



3 

 

 

 
Mindenkinek kívánunk Istentől megáldott,  

békés, boldog Karácsonyt,  
és lelki áldásokban gazdag Új Évet! 

vetem”. Kutasd  hát te is Isten dolgait!  
Próbálj meg az imádság, igeolvasás és –
hallgatás által kapcsolatba lépni vele. Ne 
feledd, a bölcsek előtt sokkal hosszabb, 
és bizonytalanabb kimenetelű út állt, 
mégis elindultak. 
 2. Követték a csillagot, mégsem 
találták meg azonnal a Megváltót. 
Kitartóan tovább kellett menniük, míg 
célba értek. Neked is követned kell a 
Biblia tanítását és Isten kegyelme 
számodra is valósággá válik! Pál apostol 
azt mondja „utoljára nekem is megjelent 
a Krisztus”. Neked  is megjelenhet.  
 Ha úgy érzed, hogy vakvágányon van 
az életed, ne csüggedj, hanem térj vissza 
az igéhez, ahonnan ismét útmutatást 
kaphatsz. A végén ez még mások javát is 
szolgálhatja. A bölcsek is vakvágányon 
voltak Heródes királynál de az ige, a 
Biblia szava megmondta, hogy 
Betlehembe kell menniük. Ők hallgattak 
az Írásokra. És Te? 
 3. Ajándékokat vittek az Úr Jézus 
Krisztusnak: Aranyat, tömjént és mirhát. 
Az arany Jézus királyságát jelképezi, a 
tömjén Jézus főpapi voltát bizonyítja, a 
mirha pedig szenvedését vetíti előre. A 
mirha egy olyan ritka és drága fűszer, 

amit parfüm készítésére használnak. A 
kellemes illóolajak csak akkor törnek elő, 
amikor összetörik. Előképe ez Jézus 
halálának és feltámadásának, és a 
kegyelem jó illatának.  
 Te mit hozol Jézusnak? Mid van, amit 
át tudsz neki adni, hogy Ő tegye 
értékessé? Talán az összetört, 
csalódásokkal tele szíved és életed?  A 
megfáradt, ellankadt tested, vagy az épp 
az ellenkezője: fiatalos, erős, lendületes 
életvágyad. Itt, Londonban mindegyikből 
van bőven. 
 Bárhogy is vagy, gyere Jézushoz! 
Keresd Őt, tégy erőfeszítést azért, hogy 
megtaláld és légy a követője. Ne feledd: 
a bölcsek valószinűleg hosszú hetekig 
utaztak, hogy közösségük legyen 
Jézussal.  De Ő azt  ígérte: „ahol ketten 
vagy hárman együtt vannak az én 
nevemben, én velük leszek”.  
 Gyere el az Úr házába! Karácsonykor, 
de leginkább minden vasárnap, hogy 
legyen Neked is alkalmad megtapasztalni 
a Megváltó jelenlétét, a testvérek 
közösségét és fel tudd ajánlani életedet 
mint ajándékot az egyetlen örök igaz 
királynak! 

/Salánki István/ 
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Amit szem nem látott, fül nem hallott  
 

 Ígéretünk van rá, hogy a mennyországban olyat készít az Úr az őt szeretőknek, 

“amit szem nem látott, fül nem hallott és ember szíve meg sem sejtett”. Gondoltatok 

már rá, hogy milyen lenyűgöző és csodálatos lehet? Elképzelni sem tudjuk ebben a 

nehéz, sokszor fájdalmas és küzdelmes földi létben! De a mi szerető Istenünk már itt 

is készít számunkra meglepetéseket, amikor úgy érezhetjük, kicsit megnyílt a menny 

és egy csöppnyi fénysugár hullott ránk. 

 Ilyen különleges alkalom részesei lehettek azok, akik november 16-án eljöttek az 

istentiszteletre és az utána következő koncertre. A Magyar Continental Singers 15 fős 

csapata látogatott el gyülekezetünkbe, hogy énekeikkel, bizonyságtételeikkel 

elmondják, mit is jelent számukra az a hit és reménység, ami a Biblián keresztül 

valósággá vált a számukra. Fiatalok voltak, szépek és lelkesek. Modern énekeket 

énekeltek, és nem szégyellték, ha kicsordult a könnyük az előadás alatt. Ketten is 

megosztották velünk nehézségeiket és bizonyságot tettek arról, hogy Isten nemcsak a 

szép napokban és a könnyű helyzetekben Úr, hanem nagyon valóságosan jelen van a 

betegségekben, családi problémákban is. Beszédben és énekben Jézus Krisztus 

szeretete és kegyelme volt a középpontban.  

 Ezért nem meglepő, hogy a  közönségből sokakat mélyen megérintettek, nemcsak 

a koncert hangulatával, hanem sokkal tovább, maradandó gondolatokat és 

kérdéseket hagyva maguk után, amiket mindenkinek személyesen, a saját életére 

nézve kell 

megválaszolni.  

 Amit pedig csak 

kevesen tudunk az az, 

hogy mindaz, amiről 

beszéltek, nem egy 

kegyes szólam volt, 

hanem a három nap 

alatt, míg nálunk 

aludtak, ettek, várost 

néztek és próbáltak, 

élték is azt, amiről a 

gyülekezet előtt 
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bizonyságot tettek. Bár nagyszerűen érezték magukat és azóta is halljuk a visszajelzést, 

hogy micsoda kaland volt ez a számukra, egy pillanatra sem felejtették el, hogy nem 

egy hétvégi londoni útra érkeztek, hanem azért jöttek, hogy az Urat szolgálják.  

Kedvesek, tisztelettudóak voltak egymással, mégis rengeteget nevettek és viccelődtek. 

A szeretet légköre uralkodott közöttük. Nem várták el, hogy kiszolgáljuk őket, hanem 

segítőkészségükkel és hálájukkal könnyűvé, sőt, kiváltsággá tették, hogy vendégül 

láthattuk őket.  

 Nem a mennyországban voltunk, sem ők, sem mi. De az egység, szeretet, Isten 

dicsőítése és a közös szolgálat egy kis ízelítőt adott abból, milyen jó is lesz a mennyben, 

ahol együtt dícsérjük majd az Urat, önfeledten, egységben, elragadtatással.  

 Először járt nálunk a Magyar Conti. De sokan reméljük, hogy nem utoljára!         /S.T./ 

„...MI JÓ FALAT, SZEM-
SZÁJNAK KELLEMES” 

 

 Egészen másfajta élményben volt 

részünk november utolsó szombatján,  

amikor megrendeztük hagyományos 

Karácsonyi vásárunkat. Itt nem a léleknek, 

hanem elsősorban a testnek szereztünk 

örömöt, hiszen a vásár fő vonzereje az 

ízletes magyar konyha. Nincs ebben semmi 

szégyellnivaló, hiszen „Isten kezéből jön ez 

is”. (Préd 2,24) 

 Az egész gyülekezet lelkesen és 

odadóan készült, mindenki elhozta, amit a legjobban tud csinálni. Töltött káposztát, 

pörköltet, gulyást, beiglit és persze a rengeteg ízletes süteményt. Mások a munkájukkal 

tették sikeressé  a napot, kora reggeltől késő estig megállás nélkül dolgozva azon, hogy 

vendégeinket színvonalasan el tudjuk látni és mindezek után másnapra ismét templom 

legyen a teremből.  

 A gyerekek nagy izgalommal várták a Mikulást. Egyesek szégyellősen, mások  

bátrabban beszélgettek el vele, bizonygatva, hogy tényleg jó gyerekek voltak! Az 

csomagot viszont mindenki lelkesen bontogatta.  

 Kellemes hangulatú vásár volt. Jövőre megismételjük!                                             /S.T./ 
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Egyszerű ajándék 
 
 A kislány karácsonyi csomagot készített. Egy dobozt 
csomagolt be drága aranypapírba. Olyan sok papírt használt 
fel, hogy az édesapjának feltűnt, és megkérdezte:  
- Hát te meg mit csinálsz? Pazarolod a drága papírt, mintha te 
vetted volna.  
 A leány elsírta magát, és félrehúzódott egy sarokba. A 
dobozt erősen magához szorította. A szentestén, amikor a 
család tagjai megajándékozták egymást, a leány is odaadta 

apjának a szeretettel becsomagolt dobozt.  
- Papi, ez a tiéd!  
 Az apa elérzékenyült. Talán nagyon kemény volt. Végeredményben az ajándék az 
övé. Óvatosan felbontotta a csomagot. Nagy 
meglepetésére a doboz üres volt. A nem várt 
fordulat felbosszantotta és kirobbant.  
- Te meg az egész drága aranypapírt egy üres 
dobozra fecsérelted?  
 A leány okos, nagy szeméből könnycseppek 
gördültek, és így szólt:  
- Papi! Nem is üres a doboz. Egymillió puszit 
tettem bele.  
 A férfi azóta az íróasztalán őrzi a 
cipősdobozt.  
- Hiszen ez üres -mondják a kollégái.  
- Egyáltalán nem! Kislányom szeretete van benne - válaszolja a büszke apa. 

/Forrás: internet/ 
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2014. december 7-én, vasárnap du 5 órakor,  
az istentisztelet keretében  

karácsonyi  műsort rendezünk.  
A gyülekezet tagjai változatos programmal készülnek,  

valamit fellép Kozári Alinka 
operaénekesnő. 

Mindenben és egészen 
 

Egészen így cselekedtek tehát Izráel fiai. Mindent úgy cselekedtek, ahogyan 
megparancsolta az ÚR Mózesnek. (4Móz 1:54) 

 

 Íme, két mondat arról, hogy milyen az, amikor Isten népe engedelmes-

kedik. Hallják, megértik és megvalósítják az Úr szavát. Isten népének min-

denkor, ma is ez a feladata: Istenre figyelni, szavát meghallani, megérteni és 

megcselekedni. Ez az egyes hívő emberre éppen úgy vonatkozik, mint egy-

egy gyülekezeti közösségre. Ezért nélkülözhetetlen életünkben Isten Igéje. 

Olvasni, hallgatni kell azt, hogy megértsük mi a szándéka velünk az Úrnak. S 

ha megértettük, ne álljunk meg, hanem jussunk el a megvalósításig is. 

 Nagyon hangsúlyos Igénkben egyetlen mozzanat, ami mindkét mondat-

ban szerepel: „Egészen így cselekedtek." „Mindent úgy cselekedtek." Minden-

ben és egészen sikerült engedelmeskedni. Vajon megvan bennünk erre a 

szándék? Téged melyik Ige érintett meg legutóbb és mennyire tudtál és 

akartál engedelmeskedni az Úr szavának? Ahhoz, hogy mindenben és 

egészen engedelmeskedjünk, teljes odaszánásra van szükség. Megvan ez 

bennünk vagy csak fél szívvel, ímmel-ámmal hajlunk az Úr akaratának meg-

valósítására?    

********************************************************************* 

A nap gondolata: 
A szövetség engedelmesség nélkül hatástalan és használhatatlan. 

********************************************************************* 
/Forrás: Napi Ige és Gondolat/ 
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Á L L A N D Ó   A L K A L M A KÁ L L A N D Ó   A L K A L M A K  
♦ Istentisztelet minden vasárnap délután 5 órakor. 

♦ Vasárnapi iskola gyerekeknek minden vasárnap az istentisztelet alatt. 

♦ Tini káté óra, Felnőtt konfirmációi előkészítő, Imaóra, Asztali Beszélgetések, Női kör, 
Gyereknap és Örökifjak ebédje a honlapon megjelenő hirdetés szerint.  

 

T I S Z T S É G V I S E L Ő K T I S Z T S É G V I S E L Ő K   
Lelkipásztor: Salánki István          Főgondnok: Mészáros Lajos         Pénztáros: Dr Virginás Botond  
Presbiterek: Gáspár Gyula, Lawrence Eszter, Orbán Ferenc , Tárcy Árpád, Üveges Zoltán, 
Zsigmond Erzsébet 

Megjelenik: negyedévente  

Kiadja: ANGLIAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 
            THE HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN THE U.K. 
              17 St Dunstan’s Road, London W6 8RD 
              Tel.: 020 8748 8858 
            Alapítva: 1948       Lelkipásztor: Salánki István 

E G Y H Á Z I   H í R E K ,   E S E M É N Y E KE G Y H Á Z I   H í R E K ,   E S E M É N Y E K  
   

   

   

♦ 2014. december 7-én, vasárnap du. 5 órakor az istentisztelet keretében Karácsonyi 
ünnepélyt tartunk. Szeretettel várunk mindenkit, hogy együtt készüljünk lélekben az Úr 
Jézus születésének ünneplésére. 

 

♦ Karácsonyi istentiszteletek: 

∗ December 24-én szerdán du. 5 órakor Karácsony szentesti istentisztelet. Ezt karácsonyi 
vacsora követi azok számára, akik különben egyedül ünnepelnének szenteste. Erre 
jelentkezni a lelkipásztornál lehet. 

∗ December 26-án du. 5 órakor karácsonyi úrvacsorai istentisztelet. 
 

♦ A 2015. évi falinaptárt fogadják szeretettel a testvérek mint a Trinitarian Bible Society és 
gyülekezetünk ajándékát.  

♦ Internetes honlapunk a reflondon.hu címen található. Érdemes megnézni! 

♦ A Facebookon is megtalálható egyházunk. Aktuális programjaink, hirdetéseink először ide 
kerülnek fel.  http://www.facebook.com/AngliaiMagyarReformatusEgyhaz 

Karácsonyi kérések 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horst Orphal után németből fordította: 

Turmezei Erzsébet   

A pásztoroknak lábát add nekem, 

 hogy hozzád siethessek sebesen! 

 És a napkeleti bölcsek kezét, 

 hogy szívem, kincsem letegyem eléd! 

 Angyalok hangját, hogy mindenkinek 

 örömhírt és békességet vigyek! 

 S Mária igét-megőrző szívét:  

 Hadd legyek, Jézus, örökre tiéd! 


