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LELKÉSZI ÜZENET 
 
39Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök 

életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, 40és mégsem akartok hozzám jönni, 

hogy életetek legyen. 41Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, 42rólatok viszont 

tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. 43Én az Atyám nevében jöttem, 

mégsem fogadtatok be; ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. 44Hogyan 

tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely 

az egy Istentől van, nem keresitek? 45Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni 

benneteket az Atyánál. Van, aki vádol benneteket: Mózes, akiben ti reménykedtek. 

46Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem: mert énrólam írt ő. 47Ha pedig az ő 

írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek?” János 5:39-47 

   Jó dolog olvasni, még jobb dolog 
Isten igéjét olvasni. Legjobb dolog 
azonban kutatni a Bibliát, elmélyülni 
benne, tudva  azt, hogy lelki kincseket 
rejt magában. De vajon mindazt, amit 
olvasunk hisszük-e, éljük-e? Vagy csak az 
áldásokat akarjuk magunkévá tenni, 
figyelmen kívül hagyva mindazt, ami 
nekünk nem tetszik?!  
 Ismertem egy üzletembert, aki 
megtudta, hogy egy keresztény munkása 
mennyit takarít meg heti bevételéből. 

Annyira meglepődött az összegen, hogy 
kikérdezte beosztottját, hogyan képes 
ennyit félretenni. A válasz az volt: „én 
egyszerűen a Biblia tanítása szerint élek. 
Így tudok spórolni.” A főnök erre vett egy 
Bibliát és elkezdte kutatni, remélve, hogy 
ő is hatékonyabb lesz a pénzügyeivel. 
Csakhogy rájött, a Biblia nem egy üzleti 
útmutató, ezért hamar letette.  
 Sokszor ott a kísértés, hogy 
tárgyilagos ismeretet szerezzünk csupán 
a személyes hit helyett. Máskor 
útmutatást kersünk a Bibliában, de csak 
akkor, amikor nagy bajban vagyunk vagy 
nehéz döntés előtt állunk.  Olyan ez, 
mintha az Olimpián egy sportoló edzés 
nélkül állna ki a rajtvonalhoz: „Na, most 
mindent beleadok, és megnyerem a 
versenyt.” Nem hosszú hónapok, évek 
eredménye egy-egy aranyérem? Így van 
ez az igeolvasással is. Ha nem keressük 
folyamatosan az Urat és igyekszünk 



 

 

megismerni Őt hétköznapjaink során, 
akkor kevés esélyük van, hogy a bajban 
vagy nehézségben azonnal megértjük a 
szavát. Igaz, Istenünk nagyon kegyelmes 
és sokszor szól hozzánk akkor is, ha előtte 
nem figyeltünk rá. Ha őszinte bűnbánattal 
és alázattal állunk meg előtte, Ő tud 
irányítani és vezetni akkor is, ha korábban 
elhanyagoltuk Őt. De ez nem mentség 
nekünk és nem alkalom arra, hogy csak 
időszakosan keressük az Urat, amikor 
„gyors-segélyre” van szükségünk. Vigyázz! 
A Szentírás nem fájdalomcsillapító vagy 
görcsoldó, amit bekapsz és ha segített, 
elfelejted! 
 Jézus figyelmeztet: a hit a fontos. 
Igazi lelki látásra és helyes hozzáállásra 
van szükség ahhoz, hogy az egész Biblián 
keresztül - Mózestől a Jelenések könyvéig 
- tisztán tudjuk látni az Úr Jézus munkáját. 
Nem új jelenség ez, hiszen már az 
Ószövetségben ezt olvashatjuk:  
„Azután eljönnek hozzád, mintha 
népgyűlésre jönnének; odaül eléd az én 
népem, hallgatják beszédedet, de nem 
aszerint élnek. Pajzán dallá lesz az a 
szájukban, az eszük pedig nyereségen 
jár.” (Ezékiel 33:31)  Nem mindegy, hogy 
amit az Igében olvasol, mire használod. 

Számodra mit jelent a  Biblia? Értékesnek 
tartod?  
 Egyszer egy kisgyerek elment egy 
boltba, hogy cukorkát vegyen magának. A 
boltosnak nem volt csomagolópapírja 
ezért egy régi Bibliából tépett ki egy lapot 
és abba tekerte az édességet. Hazaérve a 
gyermek elkezdte olvasni a 
„csomagolópapírt”. Isten megérintette 
általa és mivel nem tudta belfejezni az 
elkezdett történetet, újra visszement 
cukorkáért. De akkor már nem az édesség 
érdekelte, hiszen lelki éhsége sokkal 
nagyobb volt! Végül megismerte Jézus 
Krisztust, hívővé lett egész családjával 
együtt.  
 Pál apostol ezt írja a fiatal 
Timóteusnak: „A teljes Írás Istentől 
ihletett, és hasznos a tanításra, a 
feddésre, a megjobbításra, az igazságban 
való nevelésre.” (2Tim 3,16) 
 Neked van Bibliád? Szeresd és 
olvasd az igét, forgasd a szívedben, hogy 
Isten igazsága átjárja gondolataidat, 
érzéseidet, egész életedet! Olvasd és 
higgy, hisz Jézus érted is eljött erre a 
földre. Itt élt, tanított, meghalt és 
feltámadt azért, hogy Neked örök életed 
legyen.                                /Salánki István/ 

Isten békessége,  

mely minden értelmet 

meghalad, őrizze meg 

szíveteket és 

gondoltaitokat  

a Krisztus Jézusban!  



 

  A reformáció tüzeA reformáció tüzeA reformáció tüze 

 A reformáció és a tűz fogalma sokkal több szálon fonódik össze, mint 

amennyit erről általában gondolni szoktunk. 

 A középkori egyházban kiemelt helye volt a tűznek. Egyrészt, sokat beszéltek 

róla:  a tisztítótűzről és az örök kárhozat tüzéről, melynek rémséges györtelmét 

pedagógiai, -de tegyük hozzá - , hatalmi szempontból is előszeretettel használtak. 

Sajnos földi tüzeket, máglyákat is lobbantottak amikor veszélyes ellenfelektől, az 

eretnekségtől igyekeztek megtisztítani az egyházat és a világot.  

 Eric Till Luther című filmjében ez úgy jelenik meg, hogy Tetzel János, 

dominikánus-rendi szerzetes az egyik német város főterén bemutatót tart a 

bűnbocsátó cédulák áldásairól. Nemcsak a tűzben gyötrődő kárhozottak képét 

mutatja be, hanem a nagyobb hatás kedvéért saját kezét is látványosan elégeti. 

Üzenete arról szól, hogy az egyház segíteni kíván a szegény lelkeken és hogy a 

bűnbocsátó cédula micsoda vissza nem térő lehetőség... 

 A másik szerzetest, a reformációt elindító Ágoston-rendi Luther Mártont 

éppen a bűnbocsátó cédulák hátterében lévő teológiai tévedés lobbantotta lángra. 

Jóhiszeműen, a visszaélés korrekciójában bízva, - a pápától is megértő támogatást 

remélve - tűzte ki 95 tételét a wittembergi vártemplom kapujára. Luther ismerte a 

viszonyokat. Tudta, hogy ha megmarad az általa felismert teológiai igazság mellett, 

akár az életébe is kerülhet... Alatta is fellobbanhat a máglya mint ahogy eretneknek 

bélyegzett írásai alatt.  

 Amikor Luther az átokbullát a tűzbe vetette, a pápai pecsét leolvadt róla, 

Luther sorsa azonban megpecsételődött. Amire viszont sem ő, sem ellenfelei nem 

számítottak: bátor fellépése példává lett és híre futótűzként terjedt. Ezzel Luther 

nem elszigetelődött, hanem a reformáció szellemi vezetőjévé vált, akit később 

követett Kálvin is.  

 Az emlékezés segítsen minket, mai protestánsokat, hogy felfedezzük az 

evangélium igazi értékét! Isten Igéje forrósítsa fel kihűlt szívünket!  

/Pátkai Róbert, evangélikus püspök/ 



 

 



 

  A SZENTÍRÁS ÉS A SZENESKOSÁR 
Boldogok, akik az Úr törvénye szerint élnek, ...megfogadják intelmeit, teljes 

szívvel keresik őt.” (Zsoltárok 119, 1-2) 
 

 A történet egy öregemberről szól, aki Kentucky hegyei közt élt fiatal unokájával. 

Minden reggel a nagyapa korán kint ült a konyhában, és olvasta régi, megviselt 

Bibliáját. Az unokája, aki ugyanolyan szeretett volna lenni, mint ő, mindenben 

utánozni igyekezett a nagyapját. 

 Egyik nap megkérdezte, "Papa, én is próbálom olvasni a Bibliát úgy, mint te, de 

nem mindent értek, és még azt is elfelejtem, amint becsukom. Mire jó a 

bibliaolvasás?" A nagyapa, aki közben szenet tett a tűzre, csendesen odafordult 

hozzá, és azt mondta: "Fogd meg ezt az üres  szeneskosarat, menj le a folyóhoz, és 

hozz egy kosár vizet!" 

 A fiú úgy tett, ahogy mondták neki, bár az összes víz kicsurgott a kosárból, 

mielőtt visszaért volna a házhoz. A nagyapa nevetett, és azt mondta, "A következő 

alkalommal egy kicsit jobban szedd a lábad!" - és visszaküldte azzal, hogy próbálja 

újra. Ezúttal a fiú gyorsan futott, de a kosár csak üres volt, mire hazaért. A szuszból 

kifogyva mondta nagyapjának, hogy lehetetlen a kosárban vizet hozni, és elindult, 

hogy vödröt kerítsen a kosár helyett. Az öregember ezt mondta, "Nem akarom, hogy 

vödörrel hozd a vizet; én egy kosár vizet kérek. Meg tudod te azt csinálni, csak nem 

igyekszel eléggé" - ezzel el is indult, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy megnézi, 

hogyan sikerül a következő forduló. 

 Bár a fiú tudta, hogy lehetetlen, most már csak azért törte magát, hogy 

nagyapja lássa az igyekezetét. Megmerítette a kosarat, és futott, ahogy csak tőle telt. 

Természetesen sokkal azelőtt, hogy elérte volna a nagyapját, a kosár már üres volt. 

Alig bírt beszélni, "Látod, papa, nincs értelme, ugye te is így gondolod?". 

Az öregember azt mondta: "Nézd meg a kosarat!". A fiú ránézett, és a kosár 

másmilyen volt. A régi, piszkos szenes kosár helyett egy tiszta kosarat látott.  

 "Fiam, ez történik akkor is, amikor a Bibliát olvasod. Lehet, hogy nem érted 

pontosan, vagy nem emlékszel mindenre, de amikor figyelmesen olvasod, az kívül-

belül megváltoztat. Ez Isten munkája az életünkben. Ez az, amit csak Isten tud 

elvégezni: átalakítani bennünket kívül-belül, hogy lassan Krisztushoz,  a mi 

Megváltónkhoz hasonlók legyünk".                                                 /Forrás: internet/ 



 

 

                      M E G S Z Ü L E T E T T 
Goschy Bernadett Liza 

2015. június 11. 
„Az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.”  

Zsoltárok 127,3 

HOGYAN OLVASSAM? 
Hasznos tanácsok a Biblia naponkénti olvasásához  

 

� Határozd el, hogy naponként, amikor friss vagy és jól működik az agyad az Úr 
jelenlétében való egyedüllétre szánod. (Ez többnyire kora reggel van.) Ebben a 
döntésedben légy következetes! 

� Ne foglalkozz mással, tedd félre napi gondjaidat és elintéznivalóidat, kizárólag 
Istenre és az Ő Igéjére koncentrálj! (Kelj fel elég korán ahhoz, hogy ne kelljen 
sietned!) 

� Mielőtt kinyitod a Bibliát, kérd Istent, hogy nyissa ki a szívedet! 
� Olvasd el a soron következő bibliai szakaszt lassan, ha lehetőséged van, többféle 

fordításból is. (Érdemes valamilyen útmutatót, bibliaolvasó kalauzt használni, hogy 
egy rendhez igazodhasson az igeolvasásunk.) 

Igeolvasásodat az alábbi kérdések segíthetik: 

? Mit tanít ez a rész Istenről (az Atyáról, Jézusról, és a Szentlélekről)? 

? Milyen jó vagy rossz példával találkozok a felolvasott igeszakaszban? 

? Milyennek mutat az Ige engem? 

? Rámutat-e valamilyen bűnre, amit meg kell vallanom, és el kell kerülnöm? 

? Paranccsal, felszólítással, figyelmeztetéssel találkozok-e az igeszakaszban? 

? Milyen ígéreteteket tartalmaz? 

? Milyen imádságra indít? 
 

Jegyezd fel a kérdésekre adott válaszaidat, illetve Isten számodra adott személyes 
üzenetét! Jegyezd fel azt is, amit nem értesz. Testvéri közösségben, gyülekezetben 
kérdezd ezt meg másoktól! 
Jelölj ki egy mondatot a napi bibliai részből, amit kívülről megtanulsz! Jó, ha ezt az 
igehellyel együtt teszed. Napközben emlékezz vissza, miről olvastál reggel. 
 

Az imádság szője át egész csendesórádat, a bibliaolvasás és az elmélkedés idejét is! 
Próbálj válaszolni Isten szavára! Imádságod tartalmazzon: 
� imádást, 
� hálaadást, 
� bűnvallást, 
� másokért és magadért való kérést, 
� könyörgést. 
Este gondold át, hogyan alkalmazhattad a gyakorlatban aznap, azt, amiről reggel 
olvastál!                                                                                                      /Forrás: mbb.hu/ 



 

  

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 minden istentisztelet alatt
Keresztelési, konfirmációi előkészítő felnőtteknek minden vas. du 3.30h
Minden hónap 1. vasárnapján du. 3h - Női kör

     

T I S Z T S É G V I S E L Ő K    N É V S O R AT I S Z T S É G V I S E L Ő K    N É V S O R A  
 

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              
              Founded in 1948       T: 020 8748 8858     
              www.reflondon.hu  

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. okt. 4-én, vasárnap du. 3 órakor Női kör.   
         Bibliatanulmányozás: „Miért hallgat Isten?” 

♦ 2015. okt. 18-án, vasárnap a délelőtti istentiszteletet 
követően gyülekezeti „batyus” ebéd lesz. Aki tud, hozzon 
valami finomságot, süteményt vagy innivalót.  

♦ 2015. okt. 24-én, szombaton du. 6 órakor Forradalmi megemlékezés lesz a 
Szent István Házban.  (62 Little Ealing Lane, London W5 4EA) 

♦ 2015. nov. 1-én, vasárnap  

∗  Reformáció ünnepére mindkét istentiszteleten megterítjük az Úr szent  
     asztalát. Készüljünk az úrvacsorára imádságos lélekkel! 

∗  de. 11 órakor az istentiszteleten Sung-jin Suh koreai lelkipásztor hirdeti 
     Isten igéjét angol nyelven, tolmáccsal 

∗  du. 3 órakor a Női kört Penny Leech vezeti. Téma: Változások 

∗  du. 5 órakor az istentiszteleten Martin Leech, a European Missionary  
 Fellowship igazgatója hirdeti Isten igéjét angol nyelven, tolmáccsal.  

♦ 2015. nov. 8-án a Magyar Continental Singers ad koncertet templomunkban.  

♦ 2015. nov. 28-án karácsonyi vásárt tartunk. Keresünk vállalkozó kedvű 
hölgyeket (urakat), 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 


