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AZ ÉN TESTEM,

AMELY TIÉRTETEK MEGTÖRETIK.”
1KOR 11,24

LELKÉSZI ÜZENET
“A2 hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal
vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor
bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi
lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték
tekintetüket, akkor így szóltak hozzájuk: “Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs
itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még
Galileában volt: az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és
megfeszítettnie, és a harmadik napon feltámadnia.” Ekkor visszaemlékeztek az ő
szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek. A
magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más, velük lévő asszonyok
elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották mindezt a
beszédet, és nem hittek nekik. (Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor
behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a
történteken.)”
Lukács 24, 1-12

hisznek benne. Így az öregedéstől és
az elmúlástól sem kell félnünk, mert
Jézus erre a megoldás. Hit által egy
„egyszerű költözés” lesz az egész.

Megkérdezhetnék sokan, hogy
mire jó a húsvét ünnepe, hisz oly rég
történt eseményekre emlékezünk.
Igaz, a nagyheti események több,
mint kétezer évvel ezelőtt történtek,
de hatásuk mindmáig aktuális. Jézus
győzelmét ünnepeljük, amikor
legyőzte az emberiség legnagyobb
ellenségét, a halált. Azért halt meg
nagypénteken és támadt fel
húsvétkor, hogy a Benne való hit által
megszabadítson a bűn hatalmából és
bevihessen bennünket az örök élet
csodálatos világába.

Az állatvilágban a hím méhek
életüket adják az anyakirálynő
védelmében. A családot megtámadó
betolakodókat mérges szúrásukkal
megölik, de ebbe maguk is
belepusztulnak.
Istennel pont fordítva van a
helyzet. Ő a a világmindenség
királya , mégis—érted és értem—
elküldte szent Fiát , aki egyszeri és
tökéletes áldozatával győzött a Sátán
felett. Jézus Krisztus halála árán
mentett meg bennünket, de nem
maradt a halálban. Feltámadt, hogy
visszatérjen az Atyához és helyet
készítsen számunkra.

Az emberek nagy része rengeteg
pénzt költ arra, hogy életét
meghosszabítsa gyógyszerekkel,
gépekkel, fiatalitó krémekkel vagy
egészséges életmóddal. Jézus nem
egy hosszabb, hanem egy tökéletes,
örökké tartó életet ígér azoknak, akik
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Kolumbusz Kristóf idejében a
Gibraltári szoros szikláira ez volt felírva:
3
”E sziklák mögött nincs semmi, mert
onnan még soha senki nem jött vissza.”
Amikor Kolumbusz elhajózott és
visszatért az ismeretlen világ
bizonyitékaival, a feliratot kénytelenek
voltak megváltoztatni. „Van élet e
sziklák mögött, az óceán másik
oldalán.” Hasonlóképp van élet a halál
után. Jézus visszatért és a tanítványok
látták a megdicsőült, feltámadt testet.
Erről életük végéig nagy

meggyőződéssel tettek bizonyságot sőt
hajlandóak voltak érte a mártírhalált is
vállalni. Az ő áldozatuk is aláhúzza a
feltámadás tényét.
Higgyünk hát mi is Jézusban, hogy
örök életünk legyen. Hirdessük a jó hírt
másoknak is, meggyőződéssel, félelem
nélkül.
Ünnepeljük együt Húsvét szent
ünnepét ha lehetséges, itt a
templomban. Ha nem, akkor lélekben
adjunk hálát ezért a csodálatos
kegyelemért. Ámen
/Salánki István, lelkipásztor/

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk Mindenkinek!

Túrmezei Erzsébet: Húsvéti
Lelkem, dalolj a húsvét öröméről!
Csengjen a hangod,
mint a hegyi csermely
fentről hozott,
kristályos-tiszta hangja,
mint a hóvirág fehér harangja.
Legyen dalodban élet és erő…
fakadó rügyek, fesledő virágok:
a tavasz, mely meggyőzte a világot.
Legyen benne ragyogó diadallal
a hosszú éjszakát elűző hajnal!
Az a mosolygó, bíborfényű reggel,
melyen a sírban hasztalan keresték
gyászt illatozó, könnyes kenetekkel
a Názáreti Jézus drága testét,
mert élt, előttünk feltámadva járt.

csend

Visszhangozva szívük ujjongó szavát.
Húsvétról zengjen,
zengjen hát az ének!
Lelkem, adj hangot
húsvét örömének!
Figyelek….várok…
Csend van, hosszú, tiszta,
mint mikor az ég harmatkönnyét issza
minden fűszál még…és hiába kérem:
ösvényein ott jár az élő Mester
feltámadottan, tündökló-fehéren,
bűn és halál felett vett diadallal.
Ujjongó lelkem lépteire hallgat
és ezt a csendet hogy zavarná dallal?!
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Vízirovarból szitakötı
4
A csendes tavacska felszíne alatt, a félhomályban, egy egész csapat vízirovar élt
boldogan. Tevékeny mindennapjaik a puha iszapban teltek, de furcsállták, hogy
társaik közül van, aki egyszer csak hátat fordít nekik és minden erejét arra
összpontosítja, hogy a vízililiom szárán felfelé kapaszkodjon, - egészen addig, míg
eltűnik a szemük elől.
- Nézd csak! – bökte meg az egyik rovar a másikat. – Már megint felfelé mászik valaki
azon a vízililiomon. Vajon hova mehet?
Szóban forgó társuk ügyet sem vetett
rájuk. Lassan, de megállíthatatlanul haladt
felfelé, míg a két barát szeme láttára eltűnt.
Vártak egy ideig, de hiába. Többé nem látták.
- Hát, ez furcsa.
- Nem érezte itt jól magát?
- Hova tűnt?
A választ senki nem tudta. Az egész csapat értetlenül állt az esemény előtt. Sok
fejtörés után az egyik nagytekintélyű társuk javaslattal állt elő:
- Van egy ötletem! Ígérjük meg egymásnak, hogy aki legközelebb felmászik a
vízililiom szárán, visszajön és elmondja hol járt és mit csinált.
- Ígérjük, ígérjük. - Hangzott a válasz kórusban.
Nem sokkal ezután, egy szép tavaszi napon pont a mi nagytekintélyű rovarunk
találta magát a vízililiom szárán. Megállíthatatlanul tolta felfelé valami és mielőtt
észrevette volna, már fel is tört a felszínre. Kimerültségében azonnal elaludt a
vízililiom puha levelén. Amikor végre felébredt, nem tudott hova lenni a
csodálkozástól. Egészen megváltozott. Amint megmozdult, a meleg napsütésben
megszáradt teste a levegőbe emelkedett. Szép, színes szitakötő szárnyaival
örömittasan repkedett a tavacska fölött. Mikor leszállt megpihenni, tekintete a víz
felszíne alá esett. Hűha! Ott voltak mind a barátai, serényen szaladgálva a ragacsos
iszapban. Ekkor eszébe jutott, mit ígértek egymásnak. Gondolkodás nélkül
nekirugaszkodott, hogy bebújjon a víz alá. Ám a felszínről ladbaként pattant vissza.
Most, hogy átalakult a teste, nem tudott a víz alá bújni!
- Nem tudok visszamenni! – állapította meg elkeseredve. - Lehetetlen betartani az
ígéretem, pedig annyira szeretném. Persze... úgy megváltoztam, hogy nem is biztos,
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hogy megismernének a barátaim. Hát, azt hiszem nem marad más, csak
megvárni, míg belőlük is szitakötő lesz. Akkor majd ők is meglátják, hogy hová
5 miért.
tűntem és
Ezzel a színesen csillogó szárnyú szitakötő boldogan elrepült, hogy
csatlakozzon a ragyogó napsütésben szárnyaló társaihoz.
/Doris Stickney,Waterbugs&Dragonflies, Explaining Death to Young Children ford. Salánki Tünde/

Urunk, köszönjük, hogy a vízirovarokból csillogó szitakötők
lesznek. Ezt a csodát csak Te vagy képes véghezvinni. Kérlek,
emlékezz meg szerettünkről, ____________, aki már
elhagyta a tavacskát, ahol élünk. Hisszük, hogy ő már egy jobb
és boldogabb életet él az örök napsütésben.
Segíts nekem is, hogy egy nap majd vele lehessek. Ámen.
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Nálunk történt...
Orchidea-kiállítás
6
Ha február, akkor orchidea-kiállítás a Kew Gardens-ben! Fiatalok, idősebbek egyaránt
ámulattal csodálták Isten teremtő képzeletét. Jó volt ilyen gyönyörű helyet látni.
Ráadásul a társaság is kellemes volt!

Szalonnasütés
A tavasz első ragyogóan napsütéses hétvégéjét szalonnasütéssel köszöntöttük. Finom
volt, jól éreztük magunkat. Utána bibliaóra következett, „hiszen nemcsak kenyérrel
(szalonnával) él az ember, hanem Isten minden igéjével”.

Örökifjak ebédje és bibliaórája
Milyen

kincs,

hogy

az

idősebb

generáció

is

hűségesen

temlomba!

60

év

jár

föltöttieknek

rendeztünk ebédet és bibliaórát
március 16-án. Testi, lelki táplálékkal
gazdagodott
alkalmon.

aki

részt

vett

az

A következő alkalmat a

templomban, valamint a honlapunkon hirdetjük. Minden Örökifjat szeretettel várunk!

Kirándulás Windsorba
Március 22.én, szombaton húsz fős gyülekezeti csapat indult felfedezni Windsor és
E aton

s zé p sé g eit.

Rendhagyó

bibliaórával

kezdődött

a

közös

p rogram—a

Costa

kávézóban,

majd

kastélylátogatás

és

városnéző séta következett. Aki ott volt, jól érezte magát.

Teológusnap
Március utolsó hétvégéjén 11 tagú csoport érkezett hozzánk Budapestről.
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teológushallgató volt közöttük, akik tanulással, tapasztalatszerzéssel készülnek Isten
szolgálatára. A fiatalok lelkesen vetették bele magukat a londoni forgatagba, majd
vasárnap értékes alkalmakat tartottak a gyülekezet számára. Az ízletes bográcsgulyás
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ebéd

után

bibliaóra

volt, ahol a beszélgetés
7 arról,
élénken zajlott
mit

is

jelent

Jézus

követése.

Az

istentiszteleten

a

csoportvezető,
Bölcsföldi

András

lelkipásztor hirdette az
Igét Jézus ígéretéről: „Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”
Az igehirdetés honlapunkon meghallgatható, fényképek a honlapon és a Facebook
oldalunkon találhatók.

Női Kör
Van szükség külön női körre? A hónapok óta összegyűlő lelkes kis csapat láttán
egyértelmű a válasz: van, bizony! A februári alakuló alkalom óta is rendszeresen és
örömmel járnak a lányok, asszonyok, hogy az Ige köré gyűljünk. Először egy bibliai
szakasz kapcsán beszélgetünk, majd rövid szünet után, - amihez mindig valaki más
hoz ízletes házisüteményt—egy számunkra fontos és aktuális témát beszélünk meg.
Beszámolók, a bibliatanulmányok és tematikus beszélgetések anyaga, valamint a
finom sütik receptje a honlapunkon megtalálhatók. http://reflondon.hu/noi_kor.htm
Minden hónap első vasárnapján 3 órakor talákozunk.
Szeretettel várjuk a hölgyeket! /S.T./

MEGSZÜLETETT
KOVÁCS MÁTÉ - 2014. március 7.
„Az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.”
Zsoltárok 127,3
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EGYHÁZI HíREK, ESEMÉNYEK
♦

♦
♦
♦
♦

♦

♦

8 istentiszteleteink:
Húsvéti
∗ Április 18-án du. 5h - nagypénteki istentisztelet és úrvacsoraosztás.
∗ Áprilsi 20-án du. 5h - húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás.
május 4-én, vasárnap de. 11h kirándulás a Richmond Parkba —részletek a
templomban és a honlapon.
május 4-én, vasárnap du. 5 óra - Anyák napi istentisztelet a vasárnapi iskolás
gyerekek szereplésével.
május 18-án du. 5 órakor az istentiszteleten rev W.R Champan guernsey-i
lelkipásztor hirdeti Isten igéjét.
Május 25-26-án, vasárnap és hétfőn csendesnapokat tartunk.
Téma: Párválasztás, gyermeknevelés Előadók: dr Pálhegyi
Ferenc pszichológus és Brouwer Pálhegyi Krisztina családi
tanácsadó. Részletes program a mellékelt meghívón olvasható.
Egyházunk internetes honlapja a www.reflondon.hu címen
található. Itt lehet feliratkozni e-mailben küldött hírleveleinkre
is, melyben tájékoztatjuk a kedves olvasókat aktuális programjainkról.
Rendszeresen frissítjük egyházunk facebook oldalát is. Reméljük, „tetszik”!
https://www.facebook.com/AngliaiMagyarReformatusEgyhaz

Elhunyt

Lawrence Gordon (1934-2013)

Boldogok, akik az Úrban haltak meg.

ÁLLANDÓ ALKALMAK





Istentisztelet minden vasárnap du. 5 órakor
Vasárnapi iskola gyerekeknek minden istentisztelet alatt
Női kör minden hónap első vasárnapján du. 3 órakor
Bibliaóra hirdetés szerint
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