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„ KRISZTUS JÉZUS
AZÉRT JÖTT EL A VILÁGBA,
HOGY A BŰNÖSÖKET
B NÖSÖKET ÜDVÖZÍTSE,
AKIK KÖZÜL AZ ELSŐ
ELS ÉN VAGYOK.”
1TIM 1,15

LELKÉSZI ÜZENET
2
Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az Olajfák hegyére ment. Követték a
tanítványai is. 40Mikor pedig odaért arra a helyre, így szólt hozzájuk: „Imádkozzatok,
hogy kísértésbe ne essetek.” 41Azután eltávolodott tőlük, mintegy kőhajításnyira, és
térdre borulva így imádkozott: 42„Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat,
mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.” 43Ekkor angyal jelent meg
neki a mennyből, és erősítette őt. 44Halálos gyötrődésében még kitartóbban
imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. 45Amikor az
imádkozás után felkelt, odament tanítványaihoz, de a szomorúságtól alva találta őket.
46
Ekkor így szólt hozzájuk: „Miért alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy
kísértésbe ne essetek!” 47Miközben ezeket mondta, íme, sokaság közeledett, amelynek
élén Júdás, a tizenkettő egyike haladt, és Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. 48Jézus
így szólt hozzá: „Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát?” 49Amikor a körülötte levők
látták, hogy mi készül, megkérdezték: „Uram, odavágjunk a karddal?” 50Egyikük oda is
csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. 51Jézus azonban megszólalt, és ezt
mondta nekik: „Hagyjátok abba!” És megérintve a fülét, meggyógyította őt. 52Majd
ezt mondta a főpapoknak, a templomőrség vezetőinek és a véneknek, amikor
odaléptek hozzá: „Úgy vonultok ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló
ellen. 53Amikor nap mint nap veletek voltam a templomban, nem emeltetek rám kezet.
De ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje.” 54Miután pedig elfogták őt, elvitték
és bekísérték a főpap házába. Péter pedig távolról követte. 55Mikor az udvar közepén
tüzet raktak, és körülülték, Péter is leült közéjük. 56Amint ott ült a tűz világánál,
meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette, és így szólt: „Ez is vele volt.” 57Ő azonban
letagadta, ezt mondva: „Asszony, nem ismerem őt!” 58Röviddel ezután más látta meg,
és rászólt: „Te is közülük való vagy!” De Péter így válaszolt: „Ember, nem vagyok!”
59
Körülbelül egy óra múlva másvalaki is bizonygatta: „De bizony, ez is vele volt, hiszen
ő is Galileából való.” 60Péter azonban ismét tagadta: „Ember, nem tudom, mit
beszélsz.” Még beszélt, amikor hirtelen megszólalt a kakas. 61Ekkor megfordult az Úr,
és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta
neki: „Ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem.” 62Aztán
kiment, és keserves sírásra fakadt.
Lk 22, 39-62
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Húsvétkor az emberek szívesen
ünnepelnek és örömmel veszik, hogy
van egy munkaszüneti nap. De most
kivételesen nem az ünnepre, hanem az
áldozatra szeretném irányítani a
figyelmet.
Jézus nagycsütörtök estéjén

előrelátó bölcsességgel figyelmeztette a
tanítványokat, hogy imádkozzanak,
hogy kisértésbe ne essenek.
Természetesen, mivel a tanitványok
emberek voltak, ezért inkább aludtak.
Vajon Te, kedves Olvasó, hányszor
alszol imádság helyett, csupán azért,
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mert figyelmen kivül hagyod az isteni
szót? Sokszor azért kerülünk nagy bajba
mert nem vesszük komolyan azt, amit az
Úr mond. Majd könnyen elveszítjük
önuralmunkat és hibát hibára halmozunk,
akárcsak Péter. Először levágta a katona
fülét, majd háromszor megtagadta Jézust.
Mennyi lelki fájdalomtól, kudarctól és
szégyentől megmenekülhetett volna, ha
hallgat Jézusra és imádkozik, hogy
kísértésbe ne essen.
Te felkészülsz imádságban a
lehetséges nehéz helyzetekre? Kéred az
Urat, hogy ma megpróbáltatás ér,
hűséges tudj maradni Hozzá és hittel
viseld el a szenvedéseket? Egy sportoló
sem úgy nyeri meg a versenyt, hogy
egyszer csak eszébe jut és kiáll a
rajtvonalra. Hosszú hónapok, évek edzése
előzi meg a győzelmet. Miért várjuk hát,
hogy megállunk majd a kísértésben,
bajban, próbában, ha lelki izomzatunkat
nem edzzük rendszeresen? Folyamatos
imádsággal és igeolvasással készülhetünk
csak fel az élet kihívásaira!
Nézzük meg ezzel szemben Jézust, aki
imádkozott. Péter hibáit sorra kijavítja.
Meggyógyitja a katona fülét, vállalja a
megaláztatást és a szenvedést testi és
lelki téren. Nem panaszkodik, nem
fenyegetőzik, nem üt vissza, holott
minderre joga és hatalma is volt. Inkább
némán betöltötte a próféciát: „mint a
bárány némán megy a vágóhidra”.
Ezt tette Jézus érted is. Te is sokszor

elmulasztottad az imádság lehetőségét,
talán mert fáradt voltál, vagy egyszerüen
nem akartál imádkozni, ezért kísértésbe
estél és vétkeztél. Talán elvesztetted
önuralmad és felemelted a hangod, vagy
talán tettleges bűnt is elkövettél. Vajon
viselkedéseddel, beszédeddel hányszor
tagadtad meg Jézust? Ha úgy érzed,
ezeket a hibákat Te is elkövetted, akkor jó
hírem van: Jézus érted is meghalt a
keresztfán, helyetted is szenvedett, de fel
is támadt, hogy örök életed legyen. Kérd
Őt, hogy állítson helyre úgy, mint azt
Péterrel is tette, hogy hibáidat kijavítva és
lelkiismeretedet megtisztítva tudj Te is
örülni húsvét ünnepének.
Egyszer egy amerikai igehirdető
elment Jeruzsálembe. Amikor a Golgotára
értek, az idegenvezető rámutatott egy
pontra, ahol a kereszt állhatott. Ekkor az
igehirdető levette kalapját és könny
csordult le az arcán, mire az idegenvezető
megkérdezte hogy miért sír, talán járt
már itt? A válasz az volt: „Igen, több mint
2000 évvel ezelőtt itt voltak a bűneim,
amiket Jézussal szegeztek a keresztfára.”
Te átélted mát
ezt? Adj hálát azért a
nagy kegyelemért,
amit Jézus Neked is
felajánl. Húsvétkor
hirdesd a jó hirt, hogy
Jézus nemcsak
meghalt, de fel is támadt. Érted is.
/Salánki István/

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk Mindenkinek!
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Hármas ünnep....
Szívünkhöz közel álló, talán a „legmagyarabb” nemzeti
ünnepünk március 15-e. A nyelvünk, nemzetünk
megmaradásáért kiobbant forradalom és szabadságharc a mai
ember számára is példaértékű, hiszen az értékeinkért való
áldozatvállalás nélkül egyszerűen beleolvadunk a szürke,
arctalan tömegbe.
Így talán az sem véletlen, hogy gyülekezetünket éppen egy
március 15-én alapította az akkori fasori református
lelkipásztor, Dobos Károly. Hazánkból elmenekült vagy kényszerből Angliában ragadt
magyarok érezték szükségét, hogy nemzeti identitásukat, hitüket itt is aktívan
ápolják. Így 1948-ban megalakul Az Angliai Magyar Református Egyház. Már csak
kevesen vannak közöttünk, akik jelen voltak ezen az első alkalmon. Ők, akik az
idegenben is hittel álltak meg Isten előtt, bízva abban, hogy a magyar
reformátusságnak Londonban is van jövője. Micsoda öröm látni, hogy reménységük
nem szégyenült meg! A gyülekezet 67 év múltán is virágzó, élő közösség, mely
otthont ad az idegenben élő magyaroknak, hogy saját anyanyelvükön hallgathassák
Isten Igéjét.
Az idén az tette különlegessé emlékezésünket, hogy egyúttal a jövőbe is
tekintettünk. Nagy öröm, hogy az utóbbi években folyamatosan nőtt a gyülekezet
létszáma, és sok fiatal kapcsolódott be programjainkba. Ezért elérkezettnek láttuk az
időt, hogy - Istenünk vezetésére figyelve, és gondosan megtervezve - egy új
istentiszteletet indítsunk be. A hagyományos formátumú, délután 5 órakor kezdődő
alkalom mellett mostantól minden vasárnap délelőtt 11 órakor is lesz istentisztelet,
aminek keretében modern egyházi zenét játszunk és új énekeket éneklünk.
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Az éneklést vezető csoportok szorgalmasan és odaadóan gyakoroltak, hogy
felkészülve állhassanak a gyülekezet elé. Meg is volt az eredménye, hisz a
zsúfolásig megtelt templomban több mint 100 résztvevővel zökkenőmentesen
zajlott le az ünnepi alkalom.
Külön megtiszteltetés
volt, hogy velünk
ünnepelt Szabadhegy
Péter, Magyarország
Nagykövete kedves
feleségével, Gabriellával
és két gyermekével. A
nagykövet úr köszöntötte az ünneplő gyülekezetet és elmondta, hogy a
megújulás és a nemzeti identitás ma is éppen olyan fontos mint 167 éve,
amikor a „márciusi ifjak” történelmet írtak...
Salánki István lelkipásztor igehirdetésében
figyelmeztetett, hogy az árulás halálos vétek.
Évezredek során sem változott, hogy bűneinkből csak
Jézusnál van menekvés.
Az ünnepi istentisztelet után állófogadást
rendeztünk. Gyülekezetünk tagjai konyhaművészetük
legjavát hozták el, és a roskadásig telt asztalokon
finomabbnál finomabb ételek és sütemények várták
a kedves vendégeket.
Az első új alkalom kitűnően sikerült. Szeretettel várunk mindenkit ezentúl
minden vasárnap délelőtt 11 és délután 5 órakor istentiszteletre!
Épüljünk együtt lélekben és ápoljuk hitünket, anyanyelvünket!
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/S.T./

Várj három napot!
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Szép tavaszi nap volt. A fiatalasszonyt békesség töltötte el, miközben
húsvét közeledtével Jézus haláláról és feltámadásáról elmélkedett. Megállt egy
pillanatra és kinézett a főutcára, amely már tele volt munkába siető
emberekkel.
A régi helyén, az átjárónál ült az idős virágárus
néni. A lába elé, egy újságpapírra sorakoztatta a
friss virágokból készített csokrait. A néni
mosolygott; idős, ráncos arca valamilyen benső
örömtől sugárzott. A fiatalasszony nem sokat
gondolkodva lehajolt, kiválasztott egy csokrot és
közben megkérdezte a nénitől:
-Ahogy nézem, ma boldog, ugye?
-Miért ne lennék? - válaszolta. - Minden rendben van, hát nem?
A fiatalasszony meglepődött a matróna válaszán. Toprongyos volt és
nagyon öreg...
-Maga már évek óta itt ül és mindig mosolyog. Úgy látszik, jól viseli a bajokat!
-Aki ilyen magas életkort megélt, mint én, az tapasztalta, hogy a bajokat nem
lehet elkerülni. Tudja, kedvesem, olyan ez, mint Jézus és a nagypéntek...
-Mint micsoda?- kérdezte a fiatalasszony.
-Mondom, mint Jézus és a nagypéntek... Amikor Jézus pénteken meghalt a
kereszten, az volt az emberiség legrosszabb napja. Amikor jönnek a bajok,
nekem mindig ez jut az eszembe. Mert ilyenkor az is eszembe jut, mi történt
harmadnap, húsvétkor. Jézus feltámadt a halálból. Amikor a dolgok rosszul
mennek, már megszoktam, hogy várok három napot, mert akkor valahogy
minden jóra fordul.
A fiatalasszony búcsúzásul a nénire mosolygott, majd továbbment. Azóta,
amikor csak gondjai támadnak, mindig eszébe jutnak a néni szavai:
"Adj alkalmat Istennek, hogy segítsen. Várj három napot!"
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BÉKESSÉG NÉKTEK!
Krisztus feltámadt!
Valóban feltámadt!
– hirdetik a sírnál járt asszonyok.
De a tanítványok hitetlenül
bezárkóznak.
Zárt ajtók mögött idézgetik
emlékeiket, csalódásaikat.
Vádolják Istent,
nem csalta-e meg
saját magát és barátait?
Nem tette-e őket nevetségessé
mindenki előtt?
Vádolják a népet:
hogyan ujjongott feléje,
elfogadta segítségét,
hallgatta igéit,
aztán halálra ítélte.
Vádolják önmagukat:
Nem hagyták-e el Őt
gyáván a bajban?!

kinyújtja kezét a panaszok és
önvád vigasztalan háborgása
fölé: Békesség néktek!
Feltámadott,
a Te békeköszöntésed
több, mint köszöntés!
Győzelmed az és aratásod!
Azért lettél testté,
hogy békét szerezz.
Azért éltél, tanítottál,
szerettél és szenvedtél.
Azért szálltál le
a Halál mélységébe.
Megszerezted a békességet.
És most hozod a békességet.
Te vagy a békesség!
Megbékéltetted az embert
Istennel és önönmagával,
hogy mint megbékélt, legyen
embertársai testvére, barátja.
Feltámadott!
Rejts el békességedbe
minket, barátainkat,
ellenségeinket –
embereket és állatokat –
korokat és tereket –
most és mindörökre!

Zárt ajtók mögött
szállnak perbe Istennel, a
világgal, önmagukkal.
De Jézus behatol a zárt ajtón át
bezárt szívükbe.
S ahogyan egykor a
hullámoknak
csendet parancsolt,

Ernst Lange
Ford. Túrmezei Erzsébet
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EGYHÁZI HíREK, ESEMÉNYEK
♦

8 15-től kezdődően minden vasárnap délelőtt 11 és délután 5 órakor is tartunk
Március
istentiszteletet. Mindkét alkalom alatt van vasárnapi iskolai foglalkozás 3-11 éves
gyerekeknek. Bibliai lecke, éneklés, kézművesség, játék teszi színessé a programot. A
kissebbeket kellemes babaszoba várja, ahol a szülők láthatják és hallhatják az
istentiszteletet.
Húsvéti istentiszteleteink:
∗ Április 3. Nagypéntek
◊ du. 5h - istentisztelet és úrvacsoraosztás.
∗ Április 5. Húsvét vasárnap
◊ de. 11h - istentisztelet és úrvacsoraosztás
◊ du. 5h - istentisztelet és úrvacsoraosztás

♦

Április 12-én, de. 11 és du. 5 órakor az istentiszteleten Vad Zsigmond, a Debreceni
Nagytemplom esperese hirdeti Isten igéjét.

♦

Május 3-án, vasárnap * du. 3h - Családi nap

♦
♦

∗du. 5h - Anyák napi istentisztelet a vasárnapi iskolás gyerekek szereplésével.
Egyházunk internetes honlapja a www.reflondon.hu címen található.
Rendszeresen frissítjük egyházunk facebook oldalát is. Reméljük, „tetszik”!
https://www.facebook.com/AngliaiMagyarReformatusEgyhaz

MEGSZÜLETETT
MÉSZÁROS ZSÓFIA - 2015. február 12.
„Az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.”
Zsoltárok 127,3

Á LLANDÓ A LKA LMA K
 Istentisztelet minden vasárnap de. 11 és du. 5 órakor
 Vasárnapi iskola gyerekeknek minden istentisztelet alatt
 Női kör havonta egyszer hirdetés szerint
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