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LELKÉSZI ÜZENET 
  

  Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a 
nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr 
dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne 
féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: 
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez 
lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” És 
hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent 
és ezt mondták: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség és az 
emberekhez jóakarat.”  Miután elmentek tőlük az angyalok, a pásztorok így szóltak 
egymáshoz: „Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt 
mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.” Elmentek tehát sietve és megtalálták Máriát, 
Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az 
üzenetet, amit erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott 
azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat 
megőrizte és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és 
magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő 
megüzente nekik.                                                                     Lukács evangéliuma 2,8-20 

 

Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, 
bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók 
királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, 
hogy imádjuk őt.” … 
Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak fel-
tűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely 
fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. 
Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták 
őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és 
mirhát.                                                                            Máté evangéliuma 2,1-2. 9-11 

 Az elmúlt két évben Isten kisbabával 
ajándékozott meg több, mint tíz családot 
gyülekezetünkben. Minden alkalommal 
lelki öröm és melegség töltötte el a 
családtagokat és környezetüket az 
újszülött megérkezésével. Távol élő 
rokonok, barátok is azonnal láthatták a 
babát és köszönthették a büszke szülőket 
facebook-on, skype-on keresztül. Ha 
templomba jöttek, széles mosoly várta 

őket, amiben a babának nagy szerepe 
volt.  
 Az Úr Jézus születése még ennél is 
különlegesebb volt.  A modern 
technológia helyett az Atyának angyalok 
és égitestek álltak rendelkezésére, hogy a 
jó hírt tudassa az emberekkel. Egyszerű 
pásztoremberek és távoli bölcsek 
indultak útnak, hogy köszöntsék az 
újszülöttet. Jézus születése nemcsak egy 
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Mindenkinek kívánunk  
Istentől megáldott,  

békés, boldog Karácsonyt,  
és lelki áldásokban gazdag  

Új Évet! 

kis közösségnek, hanem az egész akkori és 
jövendő világnak örömöt hozott. 
Ezért volt az, hogy még messze 
napkeletről is eljöttek a bölcsek, hogy 
tiszteljék és imádják Jézust. Kutatták az 
eget és megtalálták a Megváltó csillagát. 
Ám nem elégedtek meg azzal, hogy a 
csillagot felfedezték, hanem tovább 
kutatták az írásokat, amíg megértették a 
jelentését. Még ez sem volt elég nekik, 
személyesen akartak a királlyal találkozni. 
Nem nézték a hosszú, fáradságos, 
költséges, és veszélyes utat, hanem 
elmentek megkeresni az Úr Jézust. 
 Tudom, hogy Londonon belül, sőt 
kívülről is sokan sokat utaznak, hogy 
eljöjjenek Isten házába és az Úr 
jelenlétében legyenek. Ezt érdemes 
megtenni, mert meg van írva, „ahol ketten 
vagy hárman az én nevemben 
egybegyűltök, én is ott leszek” - mondja 
Jézus. A találkozás mindig örömteli. A 
bölcsek örültek, megérte a nagy út. Jézus 
öröme betöltötte a szívüket, egy életre 
szóló, ételformáló élmény volt a számukra 
ez a találkozás. A kérdésem az, hogy mi 
találkoztunk-e már Jézussal lélekben. Ha 
igen, akkor nyilván vágyunk a jelenlétére. 
Ha nem, akkor kérjük Istent, hogy tegye 
lehetővé a számunkra.  Tegyük meg azt, 

amit a bölcsek tettek: figyeljünk felfelé, és 
addig ne nyugodjunk, amíg meg nem 
nyílik a szemünk, értelmünk a valódi 
üzenetre. Keressük az Urat, 
tanulmányozuk a Bibliát, és tartsuk meg 
mindazt, amit olvasunk benne. A bölcsek 
kutatták az írásokat, és követték a 
csillagot - nekik az mutatta az utat. Nem 
adták fel Jézus keresését, amíg 
személyesen nem találkoztak vele.  Te 
se add fel a reményt, amíg nem találkozol 
személyesen Jézussal. Vannak, akiknek 
egyszerre ragyog bele Isten fénye az 
életükbe, mint a pásztoroknak, és vannak, 
akiket hosszú, fárasztó út vezet Istenhez, 
mint a bölcseket. De a szemünknek mindig 
az ég felé kell fordulnia és követni az 
útmutatást. A pásztorok ezt mondták: 
„Menjünk el egészen Betlehemig, és 
nézzük meg: hogyan is történt mindaz, 
amiről üzent nekünk az Úr.”Lk 2,15  
 Az Úr üzen nekünk is, ma is, az igén 
keresztül. Menjünk el mi is egészen addig, 
amíg megértjük az üzenetet, meglátjuk 
lelki szemeinkkel az Úr Jézust, a mi 
személyes Megváltónkat. Zárjuk 
szívünkbe, éljünk vele úgy, mint Mária is 
tette, legyen az életünk része. 

Salánki István 
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CSAK EGY ICI-PICI BILLEGÉS 
Kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér 

megtörésében és az imádkozásban. (ApCsel 2,42) 
 

 Amikor korán reggel férjemmel, 
Jerry-vel biciklizni indultunk, 
észrevettem, hogy az első kerekemben 
egy küllő el van törve. Fogtam magam, 
és egyszerűen letörtem.  
- Nem gondolod, hogy meg kellene 
javítani? - kérdezte Jerry.  
- Egyetlen küllő nem számít. - 
jelentettem ki határozottan.  

 Először tényleg nem számított. Egy ideig az alig észrevehető billegés a kerékben 
nem befolyásolt semmit, néhány nap alatt azonban ez a billegés felerősödött. A 
férjemnek igaza volt, mikor aggódott; végül már nem tudtam vele menni, mert a testi 
épségemet kockáztattam volna.  
Így van ez a lelki életben is. Ha eltörik a lelki fegyelem egy küllője - a 
bibliatanulmányozás, imádság, templomba járás vagy a közösség ápolása - először 
úgy tűnik, nem számít semmit. Idővel azonban az életünk szemmel láthatóan billegni 
kezd. Nagy hatással lehet Istennel és másokkal való kapcsolatunkra, ha továbbra sem 
veszünk róla tudomást, és elhanyagoljuk Isten dolgait.  
 A korai egyház tudta, milyen fontos a lelki fegyelem. A Biblia azt mondja, hogy 
"kitartóan részt vettek" a szent élethez tartozó dolgokban.  
 Bárcsak mi is vigyáznánk, és erősen tartanánk lelki életünk minden küllőjét. 
********************************************************************* 

Urunk, add, hogy hűségesek legyünk hozzád a mindennapokban.  
********************************************************************* 

/Forrás: csendespercek.hu/ 
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ZENÉS BABATALÁLKOZÓ 
 
 

 November 3-án délután 3 órakor ismét megrendezésre került a babatalálkozó.  

Mai témánk a zene fontossága  volt a babák 

életében. Ezen belül kitértünk az éneklésre, 

gyerekdalokra és mondokákra, klasszikus 

zenére és az egyházi dalokra.  

 Megosztottuk egymással hogyan is lép be 

a zene a babánk mindennapi életébe. Mint 

kiderült, mindannyian éneklünk a babánknak 

napközben különböző helyzetekben, mint 

például fürdetés előtt, pelenkázás vagy öltöztetés közben, hallgatunk velük 

gyerekdalokat, mondokákat a youtube-ról, CD-ről vagy DVD-ről és nem utolsó sorban 

vasárnaponként elhozzuk a templomba.  

 Megtanultunk néhány egyszerűbb egyházi és egyéb dalocskát, továbbá 

megosztottuk egymással a számunkra leginkább bevállt CD-ket DVD-ket, dalos könyvet. 

 Persze a zenén kívül még nagyon sok hasznos érdekességet osztottunk meg 

egymásal amikor elmeséltük tapasztalatainkat például általálnos altatási és etetési 

szokásainkat és ezekhez kapcsolodó problémáinkat és lehetséges megoldásokat.  

 A babák és szülők is nagyon jól érezték magukat, persze az idő ilyenkor gyorsan 

elszáll Jó lett volna még hosszabban beszélgetni, hiszen ha a csöppségekről van szó az 

Anyukák kifogyhatatlanok a szóból.  

 Szerettettel várunk téged is és olyan témát is amiről szívesen beszélgetnél ezen az 

alkalmon.                                                                                /Magyar-Furulyás Mónika/ 

 

 

2. A Megtartó ma született,  

Ég-föld örül ma veletek.  

Egy ártatlan kis csecsemő,  

Egész világ üdve lesz ő. 
 

 

3. Ez Krisztus, Isten szent Fia,  

Ki mennyből jött a földre ma.  

ő üdvözít, ő törli el  

Világ bűnét szent vérivel. 
 

 

 

 

4. Mit sok ezer szív kérve kért,  

Mit Isten régen megígért,  

ő hozza, tőle nyerheted  

Az üdvöt, örök életet. 
 

 

5. Ráismertek, ez a jele:  

Kemény jászol fekvőhelye,  

És szegénység a bölcsője,  

Bár világ Üdvözítője. 
 

 

6. Ó, jertek, mi is örvendjünk,  

A pásztorokkal bemenjünk,  

Hogy lássuk, mit ad Istenünk  

ő szent Fiában minekünk! 
 

7.Nyílj meg, szívem, fogadd be 

őt, Az áldott égi csecsemőt,  

Ki e világ üdvére jött!  

Borulj le jászola előtt! 

Luther Márton 1483-1546. 
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A kis betlehemi csillag 
Karácsonyi mese felnőtteknek 

 

 A kis csillag a milliárdnyi többi között állt 
fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér 
pont volt csupán. Senki sem vette észre - 
éppen ez volt a bánata. Hajnalban nem az ő 
fénye világított a legerősebben, nem ő volt az 
Esthajnalcsillag. A Nagy Medve sem ő volt, de 
még csak a gyeplő sem a Göncölszekér 
rúdjánál. 
 Amikor látta, hogy a betlehemi istálló 

feletti csillag milyen erősen fénylik, ezt gondolta: - Én is szeretnék egyszer így 
világítani! Egyszer ott állni az istálló felett, ahol a gyermek megszületett! De a 
Föld nagyon távol volt. 
 A gyermek a jászolban mégis meghallotta kívánságát. És a sok-sok más csillag 
között a kis csillagot is meglátta. Ezután a következő történt: a kis fehér pont 
lassan kezdett kiválni a Tejútból, és süllyedt mélyebbre, egyre mélyebbre. Ahogy 
egyre ereszkedett, úgy lett mindig nagyobb és nagyobb. Már olyan nagy lett, 
mint egy kéz, öt sárga csóvaszerű nyúlvánnyal. Úgy nézett ki, mint egy igazi 
csillag. És ekkor nagy csöndben leereszkedett egészen az istállóig. Odacsücsült a 
jászol szélére, de kissé ijedtnek látszott. Mária, aki éppen aludt, csodálkozott, 
hogy egyszerre mégis milyen világos lett. 
 - Karácsony van - mondta a gyermek a csillagnak -, kívánhatsz valamit. 
Tudom, hogy van egy nagy kívánságod. 
 A kis csillag látta a gyermek arcát, amint éppen rámosolygott. 
 - Nincs semmi kívánságom - mondta a kis csillag, egyáltalán nem 
szerénységből. Valóban elfelejtette, amit korábban oly nagyon kívánt magának. - 
Egyet szeretnék csak - mondta ki végül. - Hadd maradjak itt, a közeledben, ahol 
téged láthatlak. Mindig melletted szeretnék lenni. Maradhatok? 
 - Igen - válaszolta a gyermek. - De csak úgy maradhatsz velem, ha elmész. El 
az emberekhez, akik itt laknak a Földön. S ha elmondod nekik, hogy láttál engem.  
 - Az emberek nem fogják megérteni az én nyelvemet, s nem fognak hinni 
nekem - mondta a kis csillag. - És ... hogyan jutok el hozzájuk? Mind a házukban 
vannak. Az ajtók zárva, s olyan hideg van. 
 - Épp azért, mert hideg van, neked kell odamenned és felmelegítened őket. 
Az ajtók? Én magam fogom azokat kinyitni. Én is ott leszek azoknál az 
embereknél, akikhez te elmész.  
 A kis csillag hallgatott. Még kisebbnek érezte magát, mint korábban. 
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2013. december 8-án, vasárnap du 5 órakor, az istentisztelet keretében  
karácsonyi  műsort rendezünk.  

Gyülekeztünk tagjai az idén is lelkesen készülnek énekekkel, szavalatokkal,  
színdarabbal, 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 ! 

Amikor a gyermek látta, hogy a csillag szomorú, rámosolygott:  
 - Ha rászánod magad, ajándékozok neked valamit. Minthogy öt csillag-ágad 
van, öt dologgal ajándékozlak meg téged. Ahova elmész, ott mindig világos lesz. 
Az emberek meg fogják érteni beszédedet. Meg tudod majd érinteni a szívüket. A 
szomorúakat fel tudod majd vidítani, s végül a békétleneket ki tudod engesztelni. 
 - Megpróbálom! - mondta a kis csillag. Ahogy indulni készült, érezte, hogy a 
fényből, amely a gyermeket körülvette, egy kevés ő mellé is szegődött. Egy kevés 
a melegségből és az örömből s az ő békéjéből.  
 A istálló fölötti kis csillag továbbra is apró és fénytelen maradt, láthatatlanul 
vándorolt a Föld fölött. Vitt viszont egy titkot magával, amelyről a többi csillag 
semmit sem sejtett: rámosolygott a gyermek, s őt küldte útra. Hitet adott neki, 
hogy miért, alig tudta felfogni.  
 Épp hogy elindult, egy kunyhóhoz ért. Egy öregasszonyt talált ott, az asztalra 
könyökölve. Alig vette észre, olyan sötét volt a házban. 
 - Jó estét! - köszönt a kis csillag. - Sötét van itt nálad. Bejöhetek? 
 - Nálam mindig sötét van - mondta az öregasszony. - Még akkor is, ha fényt 
gyújtok. Vak vagyok. De kerülj beljebb, akárki vagy is. 
 - Köszönöm - mondta a kis csillag, és leült az asztalhoz az asszony mellé. Amint 
ott ültek, a csillag elmesélte hosszú útját az égből, és azt, amit Betlehemben átélt. 
Olyan szépen mesélt, hogy az asszony azt mondta:  
 - Mintha én is látnám a gyermeket a jászolban. De hát én vak vagyok, a 
gyermek is messze van. Ha nálam maradsz, akkor világosabb lesz. Maradj nálam, 
akkor nem leszek annyira egyedül. 
 - Te már soha többé nem leszel egyedül - mondta a csillag. - A gyermek fénye 
most már mindig nálad marad! De milyen különös is ez a fény: csak akkor tudod 
megtartani, ha tovább ajándékozod. 
 - Értem - mondta az asszony. 
 Miután elbúcsúztak, az asszony bezárta kunyhója ajtaját, és elindult a 
mezőkön keresztül. Úgy ment, mint bárki, aki lát. Az úton előtte ott volt a fény. Az 
a fény, amit a világtalanok is látnak.                                                    /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. 

♦ Ifjúsági óra kéthetente, hirdetés szerint. 
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            Alapítva: 1948       Lelkipásztor: Salánki István 
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♦ 2013. november 30-án, szombaton du. 12 – 15 óráig 
Karácsonyi vásárt tartunk. Finom, magyaros meleg 
ebéddel is várjuk vendégeinket! A vásár teljes bevételét 
egyházunk javára fordítjuk. Mindenkit szeretettel  
hívunk! 

♦ 2013. december 8-án, 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 kedden 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 

M E G S Z Ü L E T E T T 
Dávid  Lele Ziva Philippa    
        2013 szeptember 4. 

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

Zsolt 27,3 


