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„AKI ELKEZDTE BENNETEK A JÓ MUNKÁT,
ELVÉGZI A KRISZTUS JÉZUS NAPJÁRA.”
FILIPPI 1,6

LELKÉSZI ÜZENET
„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak
ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből,
amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg
előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek
Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek adta nekik,
hogy szóljanak... Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték
Pétertől és a többi apostoltól: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” Péter így válaszolt:
„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében,
bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az
ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív
magának az Úr, a mi Istenünk.” Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte
őket: „Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől!” Akik pedig hittek a
beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek
csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a
közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden
lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek,
együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották
mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra állhatatosan, egy szívvel,
egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret,
örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az
egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.”
Ap Csel 2, 1-4 . 37-47

Újból itt van Pünkösd szent
ünnepe, amit az Isten népe
generációkon keresztül ünnepelt. Jó
dolog ünnepelni és visszagondolni
arra, hogy Isten hogyan adta a Tíz
parancsolatot Izráel népének és
küldte el a Szentlelkét.
Talán kevesen tudják, hogy a
tíz parancsolatot azon a napon adta
Isten, mint a Szent Lelket. Isten
részéről soha nincsenek véletlenek, Ő
mindig mindent okkal csinál és hiszem
azt, hogy ennek is oka van. A tíz
parancsolat egy kitűnő iránytű, hogy
megmutassa, mi az, amit Isten elvár
az őt követőktöl.
Nekünk is
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törekednünk kell, hogy ne vétkezzünk
ellene.
Ugyanakkor
mindannyian
tapasztaltuk, hogy lehetetlen a
parancsolatokat betartani. Ezért Isten
már az Ószövetségben megígért egy
új szövetséget a Messiáson keresztül,
aki tökéletesen betölti a törvényt és
kegyelem által utat készít az Atyához.
Jézus Krisztus, aki mindezt számunkra
elvégezte, mennybemenetele előtt
megígérte, hogy elküldi a Pártfogót,
Isten Szentlelkét. Ez teljesedett be
Pünkösd ünnepén. Ekkor töltetett ki a
Szentlélek a 12 apostolra és később az
igehirdetést hallgató emberekre. Így

jött létre az első gyülekezet.
Csodálatos dolog látni, hogy Isten
terve minden apró részletben
tökéletes.
Az Újszövetségben Isten az Ő
igéje és Szent Lelke által tanácsol
minket, a kérdés az, hogy nyitottak
vagyunk-e erre az útmutatásra vagy
sem.
Pünkösd napján sok ember
volt Jeruzsálemben, akik ünnepre
jöttek, és közülük néhányan
gúnyolódtak a Szentlélek munkájan,
mások viszont – mintegy háromezren
-,
megtértek
bűneikből
és
megkeresztelkedtek. Mi hajlandók
vagyunk-e megtérni bűneinkből,
elhagyni bűnös szokásainkat és
Istenhez fordulni? Vagy talán túl nagy
bennünk
az
arogancia,
az
önigazultság
és
jobban
esik
gúnyolódni, és továbbmenni az élet
egyik
legnagyobb
lehetőségét
kihagyva? Ha tisztán látnánk a
tényeket, akkor valószinűleg senki
nem hagyná ki ezt a lehetőséget,
hogy Istenhez forduljon, hiszen Isten
szeretetét megtapasztalni csodálatos
dolog. A bűnbocsánat öröme
kimondhatatlanul jó érzés, láttam
megtért embereket örömkönnyeket
hullatni. Ez az Isten szerinti
megszomorodás
végül
örök
dicsőséget
szerez,
és
Isten
országának lakosává válunk, aminek
szépségét olvashatjuk a Jelenések
könyve 21. fejezetében.
Van egy példázat a Bibliában
a vetőmagról, melyek közül némelyik
jó földbe esett, mások köves talajba,

vagy útszélre és tövisek közé. Csak az
hozott gyümölcsöt, amelyik a jó
földbe esett, a többi elhalt. Mi melyik
csoportba tartozunk? Hozzuk a
megtérés
gyümölcseit?
Gondolkodjunk
el
rajta,
és
imá dk oz z unk
a
Sze ntlé le k
újjáteremtő munkájáért.
Saját erőnkből semmire sem
vagyunk
képesek.
Képtelenek
vagyunk gyümölcsöket hozni, vagy
ellenálni a különböző kísértéseknek.
Kell az isteni segítség és áldás. Jézust
magát is megkísértette az Ördög a
pusztában, de ellenállt neki, mivel
tele volt Szentlélekkel. A Lukács 4:1ben olvashatunk erről. Mennyivel
inkább szükségünk van nekünk arra,
hogy újból és újból visszatérjünk
Istenhez és kérjük a Szentlélek
megerősíté sét.
Mindannyian
tapasztaljuk a gonosz behatásokat
életünkben, környezetünkben és
saját erőnkből nem tudunk megállni,
szükségünk van a Szentlélek
segítségére.
Jézusnak szüksége volt rá,
ugyanúgy a tanítványoknak és az első
gyülekezetnek is. Kérjük mi is nyitott
szívvel az áldást és a Lélek erejét
életünkre és adjunk halát Istennek az
ő kimondhatatlan jóságáért.
Isten ma is növeli a
gyülekezetet az üdvözülőkkel, ami a
Szentlélek munkájának világos jele.
Kérjük hát a Szentlélek ajándékát mi
is
saját
életünkben
és
a
gyülekezetünkben, hogy áldássá
lehessünk. Ámen.
/Salánki István/

450 éves a Heidelbergi Káté
Keletkezése
1563. január 19-én jelent meg először nyomtatásban a református egyház
egyetemes hitvallása, a Heidelbergi Káté. III. Frigyes pfalzi választófejedelem
megbízásából Zacharias Ursinus és Caspar Olevianus református hittudósok
egy olyan hitvallás megírására törekedtek, amely a Biblia tanítását hűen
tükrözve alkalmas lenne a hétköznapi hívő ember használatára, hogy tisztán
és igazán megismerje a keresztény vallást. Az elkészült művet a zsinati
jóváhagyás után a fejedelem saját előszavával ellátva és címerével diszítve
közrebocsátotta.

Magyar nyelvű változata
A káté rövid idővel keletkezése után magyar nyelvterületen is ismeretessé
lett. A szatmárnémeti nemzeti zsinat 1646-ban kánonilag kimondotta, hogy a
heidelbergi káté mindenütt megtartassék és taníttassék. Magyar nyelven
először 1577-ben jelent meg Pápán, Huszár Dávid nyomdájában.
/forrás:http://hu.wikipedia.org/

A káté mint irodalmi műfaj, kérdésből
és feleletből áll. A Heidelbergi Káté 129
kérdést és feleletet tartalmaz 52
Úrnapjára , azaz az év minden
vasárnapjára tematikusan elosztva.
Ha az alábbi szemelvényből valakinek
kedve támad az egészet elolvasni,
kérjük jelezze a lelkipásztornál , és
szívesen adunk vagy postázunk egy
példányt.

53. K.: Mit hiszel a
Szentlélekről?
F.: Először, hogy Ő az Atyával
és a Fiúval egyenlő valóságos
és örök Isten. Másodszor,
hogy Ő nekem is adatott;
hogy igaz hit által engem
Krisztusban s minden Ő
jótéteményében részeltessen,
vígasztaljon és mindörökké
velem maradjon.

60. K.: Isten előtt hogyan lettél megigazulttá?
F.: Egyedül a Jézus Krisztusba vetett igaz hit által. Oly módon, hogy bár
lelkiismeretem vádolva mondja: hogy súlyosan vétkeztem Istennek összes
parancsolatai ellen és egyet sem tartottam meg azok közül, sőt még most is
hajlandó vagyok minden gonoszra, mindazáltal Isten, minden érdemem
nélkül, pusztán kegyelemből, nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztus
tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét. Úgy, mintha sohasem lett
volna bűnöm s nem is vétkeztem volna. Sőt, mintha én is mindenben éppen
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olyan engedelmes lettem volna, mintahogy Krisztus engedelmes volt érettem.
De csak annyiban, amennyiben hívő szívvel elfogadom e jótéteményt.
61. K.: Miért mondod, hogy egyedül csak a hit által igazulsz meg?
F.: Nem azért, mintha hitem érdeméért volnék kedves Isten előtt. Hanem
azért, mert egyedül Krisztus elégtétele, igazsága és szentsége az én igazságom
Isten előtt. És hogy ezt semmi más módon el nem fogadhatom, sem
magamévá nem tehetem, csak egyedül hit által.
62. K.: De miért nem lehetnek jócselekedeteink Isten előtt való igazsággá,
vagy annak valami részévé?
F.: Azért, mert csak a teljesen tökéletes és Isten törvényével minden részében
megegyező igazság állhat meg Isten ítélőszéke előtt. És mert a mi legjobb
cselekedeteink is e földi életünkben mind tökéletlenek és bűnökkel
beszennyezettek.
63. K.: De hogyan? Hát semmi érdeme sincs a mi jócselekedeteinknek?
Pedig Isten azt ígéri, hogy mind e földi, mind a jövő életben megjutalmazza
azokat?
F.: Ez a megjutalmazás nem érdemünkért, hanem kegyelemből történik.

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után
Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt - esedezés, esengés.
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten.
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!

Lelki rehabilitáció
Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal,
ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismerjük őt,
aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. (2Pt 1,3)
Néhány évvel ezelőtt szívinfarktuson estem át. Az orvosok egy koszorúér
műtétet hajtottak végre, majd gyógyszeres kezelést és rendszeres mozgást
írtak elő. Javasolták, hogy vegyek részt egy szívgondozói rehabilitációs
programon is. Néhány hét elteltével a kezelőorvosok azt mondták, az
edzés-programot folytassam tovább rendszeresen, s így a rendszeres
gyakorlatokkal és a gondos odafigyeléssel jó egészségre van kilátásom.
Amikor elgondolkoztam ezen, felismertem, hogy a lelki egészségem jó
karbantartásához is kell végeznem "rendszeres gyakorlatokat".
Gyakran előfordul, hogy elveszítjük a hit iránti buzgalmunkat, és
visszacsúszunk a régi, kiábrándult életünkbe. Péter apostol attól
tartott, hogy a frissen megtért hívők visszatérnek régi életükbe, és
meginognak tanítványi odaszánásukban. Ilyen időszakokban a Biblia lehet
az a becses forrás, amely megtart, és visszairányít a Krisztus útjára.
Ha programunkká tesszük a napi
elcsendesedést, és a Biblia
tanulmányozását, ezek megőrizhetnek a
megingástól, és továbbsegítenek a
megígért, Jézusban gyümölcsöző életben.
****************************************************************

Drága Urunk, szeretnénk azokra a dolgokra törekedni,
amelyek a hitünkben erősítenek. Ámen.
********************************************************** *****
/Edwin C. Wentz, csendespercek.hu/
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ÉNEKTANULÁS
Immár egy éve, hogy minden hónap első és ötödik vasárnapján gitáros
istentiszteletet tartunk. Ezeken az alkalmakon új énekeket is tanulunk, a
legutóbbi álljon itt emlékeztetőül azoknak, akik jelen voltak, és új énekként
azoknak, akiknek nem volt alkalma templomba jönni.

Magyar-Furulyás
Ildikó
március 26.

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

Kozma
Annabel Zsófia

Turmely
Kitti Anna

április 28.

április 29.

EGYHÁZI HíREK, ESEMÉNYEK
♦

Május 19-én, vasárnap du. 5 órakor
Pünkösdi istentisztelet Úrvacsoraosztással
Június 2-án vasárnap du. 3 órakor babatalálkozót tartunk a 18 hónapos kor
alatti gyerekeknek és szüleiknek. Jó idő esetén kerti pikniket tervezünk, téma:
gyermekorvosi ellátás itt és otthon.
Vendég: Dr Csiki Zsuzsanna, gyermekorvos.
Június 15-én, szombaton, kirándulást szervezünk Warwick kastély, Stratfordupon-Avon és Oxford körútra.
Június 29-én, szombaton garden party-t rendezünk.
Kerti grillezés lesz ízletes magyar ételekkel. Jó
hangulat, régi ismerősök, új barátok várják a kedves
vendégeket. Érdemes eljönni! Az ebéd ára £15, melyet
önfenntartó egyházunk javára fordítunk. Jelentkezni a
lelkipásztornál lehet szerda (jún. 26.) estig.
Ifjúsági órák hirdetés szerinti vasárnap du. 3 órakor.
Egyházunk internetes honlapja a www.reflondon.hu címen található.

♦

♦
♦

♦
♦

Ölbey Irén: Pünkösdi Lélek
Szárnyaljon bennem ének:
Legyek pünkösdi lélek.
A nemesben, a jóban
örömmel munkálkodjam.
S a célom itt a földön
az Isten felé törjön.

Mértéken túli mérték,
szépségen túli szépség:
a szeretet csodája
üssön át, mint a dárda
s hevítsen, lelkesítsen.

Éljek reményben s hitben,
s a fénylő igazságnak
igaz ösvényén járjak
s mindig ihletben égjek.
Jöjj el, jöjj el, Szentlélek.

ÁLLANDÓ ALKALMAK
♦
♦

Istentisztelet minden vasárnap délután 5 órakor
Vasárnapi iskola gyerekeknek minden istentisztelet alatt

TISZTSÉGVISELŐK
Lelkipásztor: Salánki István
Főgondnok: Borbély György
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Eszter, Mészáros Lajos, Tárcy Árpád, Zsigmond Erzsébet
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Tel 020 8748 8858 Founded in 1948
8

Lawrence

