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LELKÉSZI ÜZENET 
  
26A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, 
Názáretbe, 27egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A 
szűznek pedig Mária volt a neve. 28Az angyal belépve hozzá így szólt: „Üdvözlégy, 

kegyelembe fogadott, az Úr veled van!” 29Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és 
fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. 30Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária, mert 

kegyelmet találtál az Istennél! 31Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz 
Jézusnak. 32Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja 
atyjának, Dávidnak a trónját, 33ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának 

nem lesz vége.” 34Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit 
nem ismerek?” 35Az angyal így válaszolt neki: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos 

ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. 36Íme, a 
te rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit 
meddőnek mondanak, 37mert az Istennek semmi sem lehetetlen.” 38Ekkor így szólt Mária: 

„Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!” S ekkor eltávozott tőle 
az angyal.                                                                                                                  Lukács 1,26-38 

 Képzeld el, hogy holnap reggel 

bekopog hozzád Vilmos herceg Katalin 

hercegnővel és azt mondja neked: 

„Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr 

veled van!” Úgy gondoltuk, rád bízzuk a 

kisfiunkat, György herceget. Légy a 

dajkája és neveld fel te, mert megbízunk 

Benned, kedves vagy te előttünk. Vajon 

szóhoz jutnál-e egyáltalán, vagy csak 

álmélkodva állnál a királyi pár előtt? 

 Valami hasonlót érezhetett Mária, 

amikor megjelent előtte Gábriel 

arkangyal. Mária minden valószínűség 

szerint istenfélő, szép fiatal lány volt, de 

feltételezem, hogy a legmerészebb 

álmaiban sem mert arra gondolni, hogy 

abban a kegyelemben részesül, hogy a 

világ Megváltójának az édesanya 

lehessen. Ahogy te sem gondolnál arra, 

hogy téged választanak a királyi herceg 

dajkájává. 

 Ha ma, kedves Olvasó, te egy 

istenfélő ember vagy, téged is érhet 

meglepetés, hiszen az Úr olyan dolgokat 

tud rád bízni, amit remélni sem mernél. 

Isten téged is akar használni az ő 

munkájában! A kérdésem feléd az, hogy 

tudsz-e erre úgy válaszolni, mint Mária: 

„Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék 

velem a te beszéded szerint!”  Vagy íme 

az Úr szolgálója ….. 

 Te képes vagy elfogadni azt, amit 

Isten rád bízott? Vajon mit, vagy kit 

bízott rád az Úr: gyermekeket, 

családtagokat, barátokat, szomszédokat, 

munkatársakat, főnököket – hogy 

példamutató életeddel előttük járj, 

gondoskodj róluk és az Úr útjára vezesd 

őket?!  

 Talán te is azt mondod: „Hogyan 
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Mindenkinek kívánunk  
békés, boldog Karácsonyi ünnepeket  

és Isten áldásában gazdag Új Évet! 

lehetséges ez?” Hisz nincs meg hozzá 

mindaz, ami az elhíváshoz szükséges. 

Talán a körülmények, talán az 

adottságaid, talán a készség hiányzik. 

Mária hajadon volt, Sára öreg, Mózes 

dadogós, Jeremiás fiatal. De vajon 

nekünk kell Isten figyelmét felhívni a 

hiányosságainkra? Nem Ő az, aki ismert, 

mielőtt még az anyaméhben megformált 

volna? (Jer 1,5) Nem Ő az, aki igazgatja 

minden lépésünket?  

 Annak ellenére, hogy kifogásaik 

valósak és talán jogosak voltak, 

Máriában, Sárában, Mózesben és 

Jeremiásban végül a hit győzött, és 

hajlandóak voltak az Úr szolgálatába állni. 

Te meghallod-e Isten hívását? Elfogadod-

e a rád bízott feladatot, akkor is, ha 

lehetetlennek látszik vagy nem egyezik az 

elképzeléseiddel? Leszel-e a Mennyei 

Király szolgája?   

 Imádkozz az Úrhoz, hogy küldje el 

Szentlelkét hozzád és segítsen, vezessen 

általa, előkészítve az alkalmakat, amikor 

Krisztusba vetett hitedről kedvesen és 

szelíden bizonyságot tehetsz.  

 Lehet, hogy azt gondolod, képtelen 

vagy rá. De az úr téged is alkalmassá tud 

tenni az Ő szolgálatára. Most közeledik 

karácsony.  Kitűnő alkalom arra, hogy 

hirdesd a jó hirt: Jézus Krisztus 

emberként megszületett, hogy örök 

életet biztosítson neked, nekem, nekünk. 

 Kifogásokat keresel, vagy hittel 

magadévá teszed az igazságot és 

másoknak is hirdeted?  Tégy bizonyságot 

hitedről! Hívd el barátaidat, ismerőseidet 

is templomba, hogy hallják a hirdetett 

igét. Légy Isten nagykövete! Ennél jobb 

alkalom ritkán adódik. Használd ki, és 

ádventben, karácsonykor szólj a 

Megváltóról, aki uralkodik a Dávid 

trónján! Ő Úr lehet nemcsak a te 

szívedben, de családod, barátaid 

munkatársaid, munkaadód szívében is. 

Jézus Krisztus a legnagyobb karácsonyi 

ajándék. Neked, nekem, nekünk. Vidd az 

örömhírt!  

 Valószínű, hogy a királyi pár nem 

kopog be hozzád holnap reggel: De Jézus 

hív, hogy higgy benne mint 

Megváltódban. És aztán feladatot bíz rád. 

Légy az Ő hírnöke ezen a karácsonyon! 

Fogadd be Krisztus szeretetét és add 

tovább másoknak is!  

/Salánki István/ 
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A négy ádvent 
„Bizony, hamar eljövök." Ámen. Jöjj, Uram Jézus! (Jel 22,20) 

 

 A karácsony előtti négy hetet adventi időszaknak szokták nevezni. Ez a szó 

az adventus Domini latin kifejezésből jön, ami ezt jelenti: az Úr eljövetele, és 

Jézus Krisztusnak a történelem végén bekövetkező második eljövetelére utal. 

 Bod Péter, a 18. században Erdélyben élt tudós református lelkész és 

irodalomtörténész ezt írja: „A mi Urunk Jézus Krisztusnak négy adventusa, 

eljövetele van: midőn testben megjelent, midőn a szívbe beszáll és az embert 

megtéríti, midőn halála óráján elmégyen az emberhez, és midőn eljő az utolsó 

ítéletre.” 

 Advent idején jó ezeken elgondolkodnunk. Az első megtörtént, minden 

Jézus eljöveteléről szóló ígéret pontosan beteljesedett karácsonykor. Jézus 

elvégezte a megváltás munkáját, és megígérte, hogy visszajön majd ítéletre. 

 Egy ember szívébe akkor száll be ő, amikor az illető rádöbben, hogy 

gyakorlatilag Jézus nélkül élt, és ez maga a halál. Nem akar tovább így 

maradni, s átadja az uralmat élete felett Jézusnak. Tőle kér bocsánatot a 

múltjára, rábízza a jövőjét, s neki akar engedelmeskedni a jelenben. 

 Halálunk órája mindnyájunknak eljön, s addig van módunk arra, hogy 

Jézussal összekössük az életünket. Ha ez megtörtént, magához vesz a 

mennyei dicsőségbe, ha azonban ez az óra nélküle, a benne való hit nélkül ér, 

az örök kárhozat következik. 

 És mi most ebben a világkorszakban várjuk, hogy egyszer hirtelen 

megjelenik majd a mi Urunk ítélni élőket és holtakat, véget ér a történelem 

mostani szakasza, s elkezdődik egy új világ, 

aminek már nem lesz vége. 

 Jó, ha meghányjuk-vetjük ezzel 

kapcsolatos gondolatainkat, és Istentől 

kérünk világosságot, hogy tisztán lássunk, 

és idejében rendezzük, amit kell. 

/Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja,  

Budapest, Harmat Kiadó 2011/ 
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Szeretethimnusz karácsonyra 
 

� Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő 

harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, 

nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.  

� Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, 

ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek 

elő, de a családom felé nincs benne szeretet, nem vagyok egyéb, mint 

szakácsnő.  

� Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi 

énekeket, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom 

felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem. 

� Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, 

ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus 

Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a 

karácsony.  

� A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.  

� A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. 

� A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.  

� A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi 

porcelán és odaillő asztalterítő van.  

�  A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem 

hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.  

� A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel 

ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.  

� A szeretet mindent elvisel, mindent 

hisz, mindent remél, mindent eltűr.  

� A videojátékok tönkre mennek, a 

gyöngysorok elvesznek, a 

számítógépek elavulnak, de a 

szeretet ajándéka megmarad.  

� A szeretet soha el nem múlik.                                                 

Áldott karácsonyi készülődést! 
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Azzal szolgálunk, amink van 
 

  Két év óta másodszor látogatott el a londoni Református 

Egyházba a Magyar Continental Singers együttese november 8-án vasárnap. 

A modern, közvetlen formában evangéliumot hirdető nemzetközi 

Continental mozgalom célja, hogy fiatalos és tiszta keresztény 

előadóművészettel a Biblia örömhírét közvetítse. 

Az együttes tagjai a délelőtti Istentiszteleten szolgáltak, majd a 

gyülekezettel együtt elfogyasztott  közös ebéd után a délutáni koncerten 

modern zenével, magával ragadó hangulattal, lelkesítő és hitet sugárzó 

előadással erősítették a gyülekezetet. 

A bemutatkozásból megtudtuk, hogy az Istent dícsérő énekekkel 

szolgálatot végeznek, mert Isten üzenetet bízott rájuk, az Evangélium 

kristálytiszta üzenetét. "Mosollyal, szeretettel, amit Isten ránk bízott, abban 

igyekszünk hűségesek lenni." S hogy miért teszik ezt? "Hisszük, hogy Isten 

szava ma is képes megváltoztatni a világot. Hiszünk Jézusban, látni 

szeretnénk a keze munkáját, és tesszük azt, ami rajtunk áll." 

Az előadás közben elhangzott bizonyságtételekből megismerhettük 

az együttes tagjainak személyes hitét és saját tapasztalatait Isten hűségéről, 

szeretetéről és jóságáról.  
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2015. december 6-án, vasárnap du. 5 órakor,  
az istentisztelet keretében  

karácsonyi  műsort rendezünk.  
Fellépnek a vasárnapi iskolás gyerekek, a tini ifi  

és gyülekezetünk felnőtt tagjai. 
Öltöztessük ünneplőbe a szívünket! 

A lelkes és hálás közönség többszöri visszatapsolással köszönte meg a 

hiterősítő élményt,majd  az együttes szolgálata a koncertet követő délutáni 

istentiszteleten folytatódott.  

Az este szeretetvendégséggel és az imádságról tartott kérdezz - felelek 

alkalommal, majd kis csoportokra osztott közös imádkozással záródott.  

Feltöltődve, megújulva, a Szentlélek jelenlétében megerősödve 

búcsúztunk a vendégektől. Felejthetetlen, áldott nap volt, köszönjük nektek 

Continental. Isten velünk volt, megáldotta a szolgálatot és a gyülekezetet.  

 Soli Deo Gloria.                                                                     /Baker Mónika/ 

Imádkozzatok és buzgón kérjetek! 
 

 

  Az imádság egyszerre kötelesség és kiváltság. Ezt tanítjuk a 

gyerekeknek a vasárnapi iskolában az Imádságról szóló öt leckés 

sorozatban. És ezt tapasztaljuk gyülekezetünkben a szeptemberben 

indult imaórákon. Néha örömmel és vidáman, néha vonakodva és szégyellősen jönnek 

a résztvevők, hiszen nem könnyű mások előtt megnyílni. Ezeken az alkalmakon 

mindenki elmondhatja saját, családi vagy barátai imakéréseit, megosztjuk örömeinket, 

nehézségeinket és imában hordozzuk egymást, gyülekezetünket. 

 Az elmúlt három hónapban láthattuk, amint kapcsolatok rendeződtek, betegek 

meggyógyultak, eseményeken áldás volt. Mindez azért, mert Urunknak úgy tetszett, 

hogy így válaszoljon imáinkra. Te megtapasztaltad már az ima örömét és megtartó 

erejét?  

 Minden istentisztelet után közösen imádkozunk. Csatlakozz hozzánk Te is!   /S.T./ 

Semmi felől ne aggódjatok, hanem... 
mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt! Fil 4,6 
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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 délelőtt 11 és délután 5 órakor. 

♦ Vasárnapi iskola gyerekeknek mindenkét istentisztelet alatt. 

♦ Felnőtt konfirmációi előkészítő, Imaóra, Női kör, Tini ifi, Gyülekezeti ebéd és egyéb 
rendezvények 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  www.reflondon.hu 
             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  
   

♦ 2015. november 28-án szombaton déli 12 órától du. 3 óráig megrendezzük hagyományos 
Karácsonyi vásárunkat. Mindenkit szeretettel várunk!  

♦ 2015. november 29-én, vasárnap mindkét istentiszteleten Martin Leech, az Európai Missziós 
Szolgálat vezetője hirdeti Isten igéjét angol nyelven, tolmáccsal.  

♦ 2015. december 6-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 csütörtökön 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 szombaton du. 5 órakor Karácsonyi úrvacsorai istentisztelet. 

♦ A 2016. 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 valamint 
eseményeinken készült fényképek először ide kerülnek fel.  http://www.facebook.com/
AngliaiMagyarReformatusEgyhaz 

 

M E G S Z Ü L E T E T T 
 

 Njugunah Wanjiru                Magyar-Furulyás   
     Mónika                    Kristóf Péter   

  2015. október 8.                 2015. október 28. 
 

„Az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.”  Zsoltárok 127,3 


