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„ÚGY RAGYOGJON

A TI VILÁGOSSÁGOTOK AZ EMBEREK ELőTT,
HOGY LÁSSÁK JÓ CSELEKEDETEITEKET
ÉS DICSőÍTSÉK A TI MENNYEI ATYÁTOKAT.”
MÁTE 5,16

LELKÉSZI ÜZENET
1

Emlékezz, URam, mi történt velünk! Tekints ránk, és lásd meg gyalázatunkat!

2

Örökségünk bitorlókra szállt, házunk idegenekre. 3Apátlan árvák lettünk, anyáink

özvegyek. 4Vizünket pénzért isszuk, fánkért fizetnünk kell. 5Nyakunkon vannak
hajszolóink, fáradozunk pihenés nélkül.

6

Egyiptomnak adtunk kezet, meg

7

Asszíriának, hogy legyen elég kenyerünk. Atyáink, akik vétkeztek, már nem élnek:
nekünk kell hordanunk bűneik terhét. 8Szolgák uralkodnak rajtunk, nincs, aki
kiragadjon kezükből.

9

Életünk kockáztatásával hordjuk be élelmünket, a
10

pusztalakók fegyverétől veszélyeztetve.

Bőrünk tüzel, mint a kemence, a kínzó

11

éhségtől. Meggyalázták az asszonyokat a Sionon, a szüzeket Júda városaiban. 12A
vezéreket felakasztották, a vének személyét sem becsülték.

13

Az ifjaknak kell a

malomkövet forgatniuk, a gyermekek a fahordásban botladoznak. 14Nincsenek már
vének a kapuban, nem muzsikálnak az ifjak. 15Odavan szívünk öröme, tánc helyett
gyászolunk. 16Leesett fejünkről a koszorú, jaj nekünk, mert vétkeztünk! 17Ezért lett
beteg a szívünk, emiatt homályosodott el szemünk,

18

mert pusztává vált a Sion

hegye, rókák szaladgálnak rajta. 19De te, URam, trónodon ülsz örökké, királyi széked
megmarad nemzedékről nemzedékre.

20

Miért feledkezel meg rólunk ilyen sokáig,

miért hagysz el minket oly hosszú időn át?

21

Téríts magadhoz, URam, és mi

megtérünk, tedd újra olyanokká napjainkat, mint régen voltak!
vetettél el minket végképp, nem haragszol ránk annyira!
Jeremiás Siralmainak a témája a
szomorúság, elkeseredettség és
fájdalom, valamint hogy hogyan tudjuk
mindezt Istennel feldolgozni. Sokan nem
szeretnek erről beszélni, inkább magukba
zárják érzelmeiket. Isten igéje azonban
arra buzdít, hogy fájdalmunkkal menjünk
Őhozzá. Maga Jézus mondja: „Jöjjetek
énhozzám mindnyájan, akik
megfárdatatok és vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28)
Az ötödik rész első felében

22

Bizonyára nem

Jeremiás Siralmai 5. rész

láthatjuk, hogy milyen az, amikor Isten
haragszik ránk, de a rész második feléből
láthatjuk hogyan hívja segítségül a
próféta Urunk kegyelmét.
Sajnos, nem mindenki teszi ezt. Vannak
emberek, akik a bajban nem Istenhez
fordulnak, hanem még több bűnt
követnek el, és ennek következménye az,
hogy magukat a depresszióba ássák.
Jeremiás szíve, lelke olyan volt, mint egy
háborgó tenger, de mégis teljesen
lecsendesedett.

Sok ember a bajaival barátaihoz megy,
akikkel együtt szórakoznak. Csakhogy
egyszer a zenének vége van, a barátaink
hazamennek és ismét magunkra
maradunk. Isten mindenkor velünk van, Ő
a tenyerén hordoz minket. Tehát nem az a
fontos, hogy mekkora a gondunk, az sem
fontos, hogy milyen hangos a kiáltásunk,
csak az fontos, hogy kit szólítunk meg.
Továbbá azt is szem előtt kell tartanunk ,
hogyan mondjuk el dolgainkat Istennek.
Az ő „titka” az, hogy imádságban Istenhez Amit Ő elvár, az őszinteség és tisztelet.
Jeremiás nagyon őszintén mondja el
fordult.
bajait, a leghétköznapibbat is. Tedd te is
Az ige ezt mondja: „Hagyd az Úrra utadat, ezt, meglátod, nem bánod meg.
bízzál benne, mert ő munkálkodik.” Zsolt
37,5 Isten ezt várja el Tőled is. Hív és vár, Ahogy a szülő lehajol a gyermekéhez és
ölbeveszi, megvígasztalja, úgy Isten is
mint a tékozló fiút kitárt kezű édesapja.
megvígasztal minket, ha őszintén kiöntjük
előtte a szívünket. Tegyük ezt jó és rossz
Bajok mindenkor vannak, mindannyiunk
életében, de nem mindegy hogy reagáljuk napokban egyaránt, tudva hogy
le azokat. Mert van jó problémamegoldás mindkettő Istentől van.
és van rossz problémamegoldás is.
„Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem
Klasszikus példa erre Júdás és Péter
trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és
példája: az egyik könnyek közt megtért
kegyelmet találjunk, amikor segítségre
míg a másik öngyilkos lett.
van szükségünk.” Zsid 4,16

Az imádság nem pótkerék,
amit a bajban előhúzunk,
hanem kormánykerék,
ami a helyes úton tart
egész életünkben.

Most indult
Istennek hála, gyülekezetünk folyamatosan gyarapszik. Ha vasárnap
szétnézünk a templomban, örömmel látjuk, hogy a legkisebbtől a
legidősebbig minden korosztály megtalálható. Hálás a szívünk, hogy a
Londonban és környékén élő magyarok lelki vággyal érkeznek és figyelmesen
hallgatják az Igét. Jézus példáját szeretnénk követni abban is, hogy
mindenkinek a neki megfelelő módon szolgálunk. Ezért a már meglévő
csopotok mellet (Felnőtt keresztelési, konfirmációi előkészítő, Női kör,
Örökifjak bibliaórája, Vasárnapi iskola és Gyereknapok) három új
kezdeményezéssel indítottuk a szeptembert.

Tini káté óra - Az idén hat fiatal készül konfirmációra. Három fiú és három
lány olvassa hétről hétre a Bibliát és beszélik meg a főbb történeteket. Később
a Heidelbergi Káté kérdései alapján ismerkednek majd református hitünk
alapjaival. Kísérjük őket imádsággal!

Szingli ifi - Vidám, mégis tartalmas délutánt szervezünk egyedülálló
fiataloknak minden hónap harmadik vasárnapján. A bibliai beszélgetés mellett
játékok, ping-pongozás és közös falatozás teszi kellemessé az együttlétet.

Asztali Beszélgetések - Szeptember második vasárnapján az istentisztelet
után a megszokottól kicsit ünnepélyesebben rendeztük be a termet - fehér
abroszokkal és virággal terítve meg az asztalokat. 8 fős csoportokban ültünk le
beszélgetni, de nem csak az időjárásról vagy a családi, munkahelyi
problémákról, hanem az igehirdetésben elhangzott gondolatokról és azok
személyes vonatkozásáról. Jó volt látni, hogy mindenki bekapcsolódott és
értékesen szólt hozzá a felvetett témákhoz. Többen már alig várják a
következő alkalmat, amit október 12-re tervezünk.
(A nagy reformátor, Luther Márton minden étkezésnél számos diákját
vendégül látta. A baráti környezetben a testi táplálék fogyasztása mellett
heves teológiai beszélgetések, viták alakultak ki, amit később Asztali
Beszélgetések címmel, több kötetben ki is adtak. Innen jön az elnevezés.)

AKINEK SZÉP LELKÉBEN AZ ÉNEK...
…amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el… (Róma 2:1)
Öreg bölcs üldögélt a Korinthusba vezető út szélén...
A városba igyekvő idegen rövid pihenőt tartva beszédbe elegyedett vele:
- Milyenek itt az emberek? - tudakolódta.
- Hová valósi vagy? - kérdezett vissza az öreg bölcs.
- Athéni vagyok.
- És felétek milyen nép lakik? - kérdezett tovább az öreg.
- Hát tudod, rettenetes társaság! Mind csaló, lézengő, lusta és önző. Ezért is jöttem el
onnan.
- Nincs szerencséd! Korinthusban sem jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval és lézengővel,
lusta és önző emberrel fogsz találkozni. - mondta az öreg. A vándor búsan folytatta útját.
Nem sokkal később újabb idegen állt meg az öreg bölcs előtt. Őt is az érdekelte, hogy
milyen emberek laknak Korinthusban. A helyzet úgy hozta, hogy ő is Athénből jött. Neki
is feltette az öreg bölcs a kérdést, hogy ott milyenek az emberek.
- Nagyszerű emberek élnek ott! Barátságosak, segítőkészek és nagyon becsületesek! válaszolta nem kis büszkeséggel az utas.
- Nagy szerencséd van! Korinthusban is ugyanilyen nagyszerű emberekre találsz majd! mondta az öreg bölcs.
A vándor vidáman fütyörészve folytatta útját a város felé.
A két beszélgetést végighallgatta egy fiatalember, aki gyakran időzött az öreg bölcs
társaságában. Felháborodottan jegyezte meg:
- Nagyot csalódtam benned! Sose hittem volna, hogy te is ennyire kétszínű vagy!
Az öreg bölcs mosolyogva
csillapította:
Babits Mihály: A második ének
Tévedsz, fiatal barátom. Tudod, a
világ a szívünkben tükröződik.
Megmondom a titkát, édesem a dalnak:
Akinek a szíve gyanúval van tele,
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
az mindenhol csalókkal fog
Mindenik embernek a lelkében dal van,
találkozni. De akinek a szívét
és a saját lelkét hallja minden dalban.
jóindulat tölti el, az a világon
És akinek szép a lelkében az ének,
mindenhol
barátságos
az hallja a mások énekét is szépnek.
emberekre talál.

Nincs időm!
„…most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét.”
(1Sámuel 9:27)
Íme, egy ősi Ige modern üzenettel: „És amikor leértek a város végére, ezt
mondta Sámuel Saulnak… most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten
beszédét.” (1Sámuel 9:27)
Manapság az emberek úgy gondolkodnak, hogy ahhoz, hogy sikert érjenek el,
teljes sebességgel kell rohanniuk, amíg be nem esnek este az ágyba. Mi ennek a
hátulütője? Kevesebbet, vagy egyáltalán nem foglalkozunk az Úrral.
Az állandó elfoglaltság lelki kiszáradáshoz vezet. Lehet, hogy a hajszában való
részvétel izgalmas vagy jutalmat ígérő, de nem hagy időt az Úrra, vagy csak nagyon
keveset. Nem kell ehhez elfoglalt üzletembernek lenni. Nézd csak meg a
kisgyermekes anyákat: minden percüket lekötik a cseppnyi teremtmények, akik
húzgálják őket, összefirkálják a falat, sáros cipővel jönnek be, és még arra is
képesek, hogy felébresszenek az éjszaka közepén. Ha veled is ez történik, neked is
időt kell kérned, mint egy edzőnek a meccsen.
Azzal kell kezdened, hogy nemet mondasz bizonyos dolgokra, és vállalod
annak kockázatát, hogy egyeseknek nem fog tetszeni, amit teszel. De ez az egyetlen
mód arra, hogy békességben élj Istennel, és lehetőséged legyen meghallani, ha szól
hozzád. Nem könnyű, de van-e bármi a világon, ami hosszútávon fontosabb vagy
kifizetődőbb?
/ forrás: internet/

MEGSZÜLETETT
Pál-Orosz
Bercel Olivér
2014. július 14.

Okafor
Osazee Dávid Uyi
2014. szeptember 11.

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

EGYHÁZI HíREK, ESEMÉNYEK
♦
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♦
♦
♦
♦
♦

♦

2014. szept. 28-án, vasárnap du. 3 órakor Szalonnasütés lesz.
2014. okt. 5-én, vasárnap du. 3 órakor Női kör.
Bibliatanulmányozás: „Milyennek lát minket Isten?”, Téma: Öröm
2014. okt. 12-én, vasárnap du. 2 órakor Örökifjak ebédje (£5) és bibliaóra
Az istentisztelet után: Asztali beszélgetések
2014. okt. 19-én, vasárnap du. 3 órakor Szingli ifi
2014. okt. 25-én, szombaton du. 6 órakor Forradalmi megemlékezés lesz a Szent István
Házban. (62 Little Ealing Lane, London W5 4EA)
2014. nov. 16-án a Magyar Continental Singers ad koncertet templomunkban.
2014. nov. 29-én karácsonyi vásárt tartunk. Keresünk vállalkozó kedvű hölgyeket, akik
beigli és más házi sütemények készítésére vállalkoznak. A vásáron a Mikulás
meglátogatja a gyerekeket. A csomag ára £5, amit előre meg kell rendelni. A vásár teljes
bevételét egyházunk javára fordítjuk.
Egyházunk internetes honlapja a www.reflondon.hu címen található, valamint
www.facebook.com/AngliaiMagyarReformatusEgyhaz

Elhunyt

Bodnár Gábor (1939-2014)

Silman Dezső (1945-2014)

Boldogok, akik az Úrban haltak meg.

ÁLLANDÓ ALKALMAK
Istentisztelet minden vasárnap délután 5 órakor
Vasárnapi iskola gyerekeknek minden istentisztelet alatt
Keresztelési, konfirmációi előkészítő felnőtteknek minden vas. du 2.30h
Tini káté óra minden vasárnap du. 4.15h
Minden hónap
1. vasárnapján du. 3h - Női kör
2. vasárnapján du. 6h - Asztali Beszélgetések
3. vasárnapján du. 3h - Szingli ifi
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