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LELKÉSZI ÜZENET 
  

  Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de 
mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől.  Férje, 
József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy 
titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr 
angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz 
venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog 
szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből."  Mindez 
pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: "Íme, a 
szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek" - ami azt jelenti: Velünk 
az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr 
angyala parancsolta neki: magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg 
meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.”                                                                                             
Máté 1, 18-25 

 Az ismert karácsonyi történetet ma 
egy szokatlan szemszögből szeretném 
megvilágítani.  
 Képzeljük magunkat József helyébe és 
vizsgáljuk meg úgy az eseményeket. 
József egy igaz istenfélő ember,  boldog 
hisz épp most jegyezte el kedvesét, 
Máriát. Örömteli, és várakozással teli idő 
lehetett ez az ifjú pár számára. Hirtelen 
azonban egy komoly baj megzavarta ezt 
a romantikus állapotot.  Máriáról kiderül, 
hogy babát vár, amihez jegyesének 
semmi köze. A legtöbb esetben ez a 
kapcsolat biztos végét jelenti. József 
valószínűleg lélekben megsebezve érezte 
magát, hisz ő nem ezt érdemelte... Első 
pillantásra Mária szégyent hozott 
önmagára és Józsefre. 
 József kigondolta hogyan oldja meg a 
mindenki számára kellemetlen helyzetet. 
Titokban elbocsátja Máriát, azaz botrány 
nélkül vet véget a jegyességnek, és így a 
gond részéről csendben és békességben 
meg lesz oldva.  
 Emberi szemmel nézve teljes 

mértékben igaza volt! Mégsem volt 
egyáltalán igaza, mert az isteni tervnek  
csak egy kis részletét látta. Isten valami 
csodálatosan szépet és értékeset hozott 
ki ebből az egész emberiség számára. 
 Sokszor a mi életünkben is lehet 
hasonló probléma. Azt gondoljuk, hogy 
teljes mértékben igazunk van, hisz 
sérelem ért minket, amit igazán nem 
érdemeltük meg. Ezért lépünk és 
határozottan - remélhetőleg 
békességben - próbáljuk megoldani a 
problémánkat. De vajon tudjuk-e mi van 
az érem másik oldalán? Megkérdeztük-e 
Istent, hogy miért engedte meg a bajt az 
életünkben, mi a célja vele? Talán a 
válasz elképesztő. Kiderül, hogy ami 
bajnak és megalázónak néz ki, az 
valójában áldás forrása a mi számunkra 
és még sok más ember számára is.  
 Az élet próbáit Isten nem azért adja, 
hogy minket megszégyenítsen, hanem 
azért, hogy áldást hozzon lelkünk 
számára. 
 Úgy érezzük, igazságtalanság és 
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Mindenkinek kívánunk Istentől megáldott,  
békés, boldog Karácsonyt,  

és lelki áldásokban gazdag Új Évet! 

komoly erkölcsi seb esett rajtunk? 
Vigyük az Úr elé és kérjük, hogy 
változtassa azt maximális áldássá.  
 Az Ószövetségben is olvashatunk egy 
Józsefről, aki egyben Jézus egyik előképe 
is. Őt is érte nagy baj, megaláztatás, 
igazságtalanság, hamis vád, de Isten jóra 
fordította mindezt, és ő lett népe 
megmentője.   
 József is meglepődhetett, amikor az 
angyal álomban megjelent számára. A 
magyarázat világos volt: Mária a világ 
megváltóját hordozza a szíve alatt. Ami 
előtte a József szemében baj, szégyen és 
megaláztatás volt, hirtelen kiderült róla, 
hogy az ellentéte: megtiszteltetés, áldás, 
és dicsőség a számára.  
 Mindez csak attól függ, milyen 
szemszögből nézzük a dolgokat: emberi 
vagy isteni szögből? 
 Kérjük Istent, hogy adjon nekünk lelki 
látást, hogy a bajok helyet az áldást 
lássuk életünkben. Tudjunk a dolgok 
mögé nézni és meglátni Isten csodálatos 
tervét életünkre, aminek a végén 
elnyerhetjük az örök életet.  
 József magyarázatot és küldetést 
kapott Istentől mindarra, ami a lelkét 
nyomta, és ő engedelmeskedett 
mindennek, amit az angyal mondott. A 
kérdés az, hogy mi engedelmeskedünk-e 

Istennek, amikor szól hozzánk. Vagy 
ragaszkodunk a magunk igazához, ami a 
saját oldalunkról nézve tökéletes, de 
Isten szemszögéből nézve rossz. Fel 
tudjuk-e adni büszkeségünket és 
elindulni Isten útján, ami talán 
ellenkezője a mi utunknak?  
 Emberi szemmel nézve a József élete 
egy félrecsúszott élet, olyané, aki rosszul 
választott. Az igazság az, hogy a lehető 
legjobban választott – amit csak akkor 
látott tisztán, amikor megkapta az isteni 
magyarázatot.  Feleségül vette Máriát és 
önmegtartóztatást gyakorolt, Jézusnak 
nevezte el a gyermeket, amint az angyal 
mondta, hisz ő veszi el a világ bűneit - 
amibe a József bűnei is benne voltak.  
 Hit által, kedves Olvasó, Te is 
megkaphatod ugyanezt a nagy 
ajándékot. Józseffel együtt 
megtapasztalhatod Te is, hogy 
valósággal „Velünk az Isten”. 
 Kívánom, hogy ezen a karácsonyon is 
legyen velünk az Isten, 
engedelmeskedjünk az isteni intéseknek, 
és tapasztaljuk meg, hogy az Úr 
számunkra valami jobbról gondoskodott. 

/Salánki István/ 
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2012. december 9-én, vasárnap du 5 órakor, az istentisztelet keretében  
karácsonyi  műsort rendezünk.  

Gyülekeztünk tagjai az idén is lelkesen készülnek énekekkel, szavalatokkal, sőt 
még színdarabbal is, valamint szerepelnek a vasárnapi iskolás gyerekek.   

Várjuk együtt az ünnepet közös énekléssel, imádsággal,  
lelki “díszbeöltözéssel”! 

M i n d e n k i t   s z e r e t e t t e l   v á r u n k ! 

 
„Az a teljes bölcsesség, amit az emberek megérthetn ek és 
megtanulhatnak ebben az életben, Krisztusban van.  
� Még ha bolondok vagyunk is magunkban – İ Isten el ıtt a 

mi bölcsességünk.  
� Bőnösök vagyunk önmagunkban – İ a mi igazságunk. 
� Tisztátalanok vagyunk önmagunkban – İ a mi 

megszentel ıdésünk és gyógyulásunk.  
� Még magunkon viseljük a halandó testet - İ maga pedig 

a mi életünk”.                         /Kálvin Jáno s/ 
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Kis karácsonyfagyertya. Szép fehér.  

Felül törött. Talán semmit se ér.  

A belén észrevenni már, hogy égett.  

S én mégse dobom el mint semmiséget.  

Nézem, elémbe állítom,  

Majd a kezembe' forgatom.  

A cirádáit, ferdeségét,  

törött voltát, sok betegségét  

mind tudom már, mind ismerem.  

Igénytelen, értéktelen.  

Szépsége, ékessége, ára  

nincs semmi. Mégse dobom el.  

Félreteszem karácsonyfára.  

Majd a lángjába néz szemem,  

s nem lesz nekem  

igénytelen, értéktelen.  

Sok betegsége, ferdesége,  

törött volta nem semmiség-e,  

ha ott lobog az ágon,  

s vezérlőm, világom,  

útmutató fény Betlehem felé?  

Tekintetem sugarát issza,  

lelkem száll századokon vissza:  

a nagy csodát csodálja újra  

és megremeg belé.  

Magában semmi. Félredobnám.  

De ha zöld fenyőről ragyog rám,  

a szívem fölviszi az égig,  

az eget meg lehozza hozzám.  

Kezembe' forgatom, nézegetem,  

s valami egyre azt súgja nekem,  

hogy ez a kis gyertya az életem.  

Görbe, törött, beteg.  

Valami, amit senki nem keres,  

mert észrevenni nem is érdemes.  

Végigélni se volna érdemes,  

ha nem lenne karácsony…  

ha ki nem gyúlhatnék sokadmagával  

karácsonyesti csodálatos fákon…  

ha Betlehem felé utat mutatva,  

nem ragyoghatna, nem világolhatna,  

végigélni se volna érdemes.  

De van karácsony, s én úgy szeretem  

kis gyertyaéletem.  

Ameddig karácsonyra vártam,  

értelmét, célját soká nem találtam.  

Míg egy szép angyalénekes,  

halk estén Betlehembe értem,  

s fel nem ujjongtam: „Most már értem,  

Most már tudom, miért is élek  

ezen a nagy sötét világon:  

hogy világítson kicsi gyertyalángom  

előre, Betlehem felé  

és megváltatlan, Megváltóra váró,  

sok emberszív dobbanjon meg belé.”  

Kis kácsonyfagyertya. Szép fehér.  

Felül törött. Talán semmit se ér.  

De ha zöld 

fenyőről ragyog 

rád,  

a szíved felviszi az 

égig,  

az eget meg 

lehozza hozzád.  

      Túrmezei Erzsébet:      Gyertya 
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A szeretet installálása 
 

Ügyfélszolgálat: Igen, miben segíthetek?  

Felhasználó: Hát, hosszas megfontolás után úgy döntöttem, installálni fogom a 

Szeretetet. Végig vezetne, kérem, a folyamaton?  

Ügyfélszolgálat: Rendben, szívesen segítek. Készen áll az indulásra?  

Felhasználó: Hát, nem vagyok egy műszaki zseni, de azt hiszem készen állok. Mit kell 

először tennem?  

Ügyfélszolgálat: Első lépésként nyissa meg a Szívét. Megtalálta a Szívét?  

Felhasználó: Igen, de egy csomó más program is fut jelenleg. Lehet telepíteni a 

Szeretetet, miközben ezek futnak?  

Ügyfélszolgálat: Milyen más programok futnak?  

Felhasználó: Lássuk csak, van Múltbéli Megbántódás, Alacsony Önértékelés, Harag és 

Neheztelés. Ezek futnak éppen.  

Ügyfélszolgálat: Nem gond, a Szeretet fokozatosan törölni fogja a Múltbéli 

Megbántódást a jelenleg működő rendszeréből. A hosszú távú memóriában esetleg 

megmaradhat, de már nem fog megzavarni más programokat. Végül a Szeretet felül 

fogja írni az Alacsony Önértékelést a saját moduljával, amit Egészséges 

Önértékelésnek hívnak. Viszont a Haragot és a Neheztelést teljesen ki kell kapcsolnia. 

Ezek a programok megakadályozzák a Szeretet megfelelő installálását. Ki tudja 

kapcsolni ezeket?  

Felhasználó: Nem tudom, hogyan kell kikapcsolni őket. Meg tudja mondani?  

Ügyfélszolgálat: Örömmel. Menjen a startmenübe és indítsa el a Megbocsátást. Ezt 

addig kell ismételnie, amíg a Harag és a Neheztelés 

teljesen ki nem törlődnek.  

Felhasználó: Rendben, kész! A Szeretet 

automatikusan elkezdte telepíteni magát. Ez 

normális?  

Ügyfélszolgálat: Igen, de ne feledje, önnek csak az 
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alap program van meg. El kell kezdenie kapcsolódni más Szívekhez, hogy hozzáférjen a 

frissítésekhez.  

Felhasználó: Hoppá! Máris kaptam egy hibaüzenetet. Azt mondja: "Hiba - A program nem 

fut külső egységeken." Most mit tegyek?  

Ügyfélszolgálat: Ne aggódjon. Ez azt jelenti, hogy a Szeretet program Belső Szíveken való 

futásra lett tervezve, de az ön Szívén még nem futott. Kevésbé technikai nyelven ez csak 

annyit jelent, hogy önnek először saját magát kell Szeretnie, mielőtt másokat 

Szerethetne.  

Felhasználó: Tehát most mit tegyek?  

Ügyfélszolgálat: Gördítse le az Önelfogadás menüt; majd kattintson az alábbi fájlokra: 

Megbocsátok Magamnak 2.0, Felfedezem az Értékeimet 1.5, Tudomásul Veszem a 

Korlátaimat 3.0.  

Felhasználó: Rendben, kész.  

Ügyfélszolgálat: Most másolja őket az "Én Szívem" könyvtárba. A rendszer felül fog írni 

minden zavaró programot és kijavítja a hibás programozást. Ezen kívül törölnie kell a 

Terjengős Önkritikát az összes könyvtárból és kiürítenie a Kukát, hogy biztosan eltávolítsa 

teljesen, és soha ne jöhessen újra elő.  

Felhasználó: Megcsináltam. Hé! A Szívem új fájlokkal telik meg. Mosoly jelent meg a 

képernyőmön és a Béke meg az Elégedettség bemásolja magát minden felé a Szívembe. 

Valamint az egész rendszerem melegedni kezdett. Ez normális?  

Ügyfélszolgálat: Sok esetben. Másoknak eltart egy ideig, de végül minden helyreáll a 

megfelelő időben. A rendszer melegedése normális, és javítja a Szív működését, ne 

aggódjon. Egyébként jó érzés nem?  

Felhasználó: De, csak szokatlan.  

Ügyfélszolgálat:   Gratulálok, a Szeretetet sikeresen telepítette és a program megfelelően 

fut. Még egy dolog, mielőtt letennénk. A Szeretet ingyenes program. Figyeljen rá, hogy 

továbbítsa ismerőseinek, barátainak. Ők is megosztják majd másokkal, és viszonzásul új 

és izgalmas változatokat juttatnak majd vissza Önhöz.  

Felhasználó: Köszönöm...                                                                                /Forrás: internet/ 
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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. 

♦ Bibliaóra 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   
Tb. főgondnok: Borbély György         Pénztáros: Dr Virginás Botond  
Presbiterek: Gáspár Gyula, Lawrence Eszter, Mészáros Lajos, Tárcy Árpád, 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  
   

   

♦ 2012. november 24-én, szombaton du. 12-3 óráig Karácsonyi vásárt 
tartunk. Finom, magyaros meleg ebéddel is várjuk vendégeinket! A vásár 
teljes bevételét egyházunk javára fordítjuk. Mindenkit szeretettel 
várunk! 

♦ 2012. december 9-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 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 2013. évi falinaptárt fogadják szeretettel a testvérek mint a Trinitarian Bible Society és 
egyházunk ajándékát.  

♦ Egyházunk internetes honlapja a reflondon.hu címen található. Érdemes megnézni! 

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

♦ Akinek van e-mail címe és szívesen fogadná elektronikus formában (pdf) ezt az egyházi 
körlevelet, kérem jelezze a salanki.london@gmail.com címen. Költség- és környezetkímélő 
megoldás ez. 

M E G S Z Ü L E T E T T 

„Az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” Zsolt 27,3 

  

Bakos Fruszina Emma  
      2012. augusztus 24. 

 

Maudsley Livia Charlotte Ann 
2012. július 28.   


