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LELKÉSZI ÜZENET 
 
 “ Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden 

hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is,  mert Isten a 

maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van 

írva: „Az igaz ember pedig hitből fog élni.”  Róma 1, 16-17 

 „Itt van az ősz itt van újra”, mondja 
a költő és elmélkedik a természet felett. 
Szavaiban az ősz szépsége mellett ott 
bújik a tavaszi új élet reménye is. Vajon 
közülünk hányan látunk túl azon, ami a 
szemünk előtt van és gondolkodunk el a 
távolabbi jövőn?  
Életünk legfontosabb kérdése:  

„Mi lesz velünk az 
örökkévalóságban?”  

Isten nemcsak a természetnek adta meg 
az újjászületés esélyét, hanem nekünk is, 
a hit és a feltámadás által. Ami ezt 
lehetővé teszi, az az evangélium ereje .  
 Az evangélium Isten ereje minden 
hívőnek üdvösségére - olvashatjuk a 
Róma 1,16-ban. Elgondolkodtunk vajon 
azon,  hogy mire kell nekünk a hit vagy az 
evangélium? Miért küldte el Isten Jézust 
hogy meghaljon a keresztfán? Mi 
hasznunk nekünk ebből? A válasz az, hogy 

Krisztuson keresztül adta meg nekünk 
Isten az új életet az evangélium üzenetén 
keresztül. A természethez hasonlóan mi is 
újjá fogunk születni a Jézus Krisztusba 
vetett hit által.   
 „Az igaz ember hitből fog élni.” 

 Ez az ige igen erős és nem mindenki 
tudja ezt megcselekedni. Teljesen Istenre 
bízni magunkat nehéz dolog, de 
lehetséges.  

Az első képcső ehhez az, hogy igazak 
legyünk. De hogy lehetünk mi igazak? 
Sokszor tévedünk, rosszat teszünk, 
kicsúszik a szánkon olyan szó, ami nem 
illik, vagy nem teljesen igaz, esetleg 
féligazság. Sorolhatnám, hogy mennyi 
gondolata, szava, tette  lehet egy 
hétköznapi embernek, ami miatt az „igaz” 
jelzőt nem használhatjuk.  Tudnunk kell 
azt, hogy Jézus azt mondta: „Én vagyok az 
út, az igazság és az élet.” János 14,6 Ezért 
Ő meg tud igazítani mindekit, aki kéri 
tőle. Mert ha a magunk erejéből 
próbálunk megállni akkor úgy járunk, 
mint az apostol: “Mert nem a jót cselek-
eszem, melyet akarok; hanem a gonoszt 
cselekeszem, melyet nem akarok.” (Rm 
7,19) Ezt az állapotot csak úgy lehet 
legyőzni, ha hit által kérjuk Isten 
segítségét hogy Szentlelke töltsön be 
minket és tudjunk ellenálni a bűnnek. 
Így hit által tudunk élni, hasonlóan a 



 

 

hithősökhöz. Nemcsak a bibliai, de a hit 
mában élő hőseihez is, akik a 
mindennapok kihívásaival hit által néznek 
farkasszemet. 

A Zsidók 11-ben olvashatunk a hit 
hőseiről, amiből tisztán láthatjuk, mi 
mindenre elég a hit. Bármi is legyen most 
előttünk, Isten ereje teljesen elég ahhoz, 
hogy megoldja a gondunkat. Ne 
engedjük, hogy az ördög bezárja a 
szemünket a bajokkal, a megoldatlan 
problémákkal. Közelítsünk hittel 
Istenhez, akinek van hatalma 
megsegíteni. Nehémias könyvében 
olvashatjuk, hogyan próbálta az ellenség 
megakadályozni, hogy Jeruzsálem falait 
megerősítsék. Tíz fajta támadást 
számoltam össze, amin keresztül az 
ördög megkísérelte megakadályozni a 

munkát. De Nehémiás mindig bízott 
Istenben, imádkozott és nagyon 
keményen dolgozott. Hihetetlenül 
gyorsan, 52 nap alatt sikerült befejeznie 
a munkát. Nekünk is lehet sok bajunk, 
aggodalmunk, betegségünk, de ha hittel, 
imádságos lélekkel és kemény munkával 
állunk hozzá, akkor Isten megáldja 
erőfeszítéseinket. 
  Jézus mondja: "Ha akkora hitetek 
volna, mint egy mustármag, és azt 
mondanátok ennek a hegynek: Menj 
innen oda! - odamenne, és semmi sem 
volna nektek lehetetlen." Máté 17:20b  
 Higgyünk mi is és imádkozzunk 
naponként, letéve életünket munkánkat, 
családunkat Isten kezébe.  

                   /Salánki István/ 

Itt van az ősz, itt van újra, 
S szép, mint mindig, énnekem. 
Tudja Isten, hogy mi okból 
Szeretem? de szeretem.  
 
Kiülök a dombtetőre, 
Innen nézek szerteszét, 
S hallgatom a fák lehulló 
Levelének lágy neszét.  
 
Mosolyogva néz a földre 
A szelíd nap sugara, 
Mint elalvó gyermekére 
Néz a szerető anya.  
 

És valóban ősszel a föld 
Csak elalszik, nem hal meg; 
Szeméből is látszik, hogy csak 
Álmos ő, de nem beteg.  
 
Levetette szép ruháit, 
Csendesen levetkezett; 
Majd felöltözik, ha virrad 
Reggele, a kikelet.  
 
Aludjál hát, szép természet, 
Csak aludjál reggelig, 
S álmodj olyakat, amikben 
Legnagyobb kedved telik. 

(Részlet) 

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra 



 

  

   

TE MELYIK VAGY? 
Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. (Zsolt 103,2) 

 

Könnyedén tudunk hálát mondani, amikor érezzük az áldásokat, és jól 

vagyunk. De tudjuk-e Istent dicsőíteni, amikor elfogynak a jó napok? 

Megmaradunk-e hitünkben, ha nem látjuk Isten segítségét? Ezek a kérdések 

egy példát juttattak eszembe:  

Ha megfőzzük a répát, tojást vagy a kávébabokat, mindegyik másképp 

reagál. A répa megpuhul, a tojás megkeményedik, a kávé elszínezi a vizet, és 

csodálatos aromás illatot áraszt. A forró víz az életünk nehézségeit jelképezi. 

A répa, tojás és kávébab különböző 

emberi reakciókat mutatnak be, ahogyan 

a problémákra reagálhatunk. A lágy répák 

azok, akik morognak, panaszkodnak és 

sajnáltatják magukat. A kemény tojások a 

makacsok, lázadók, haragszanak Istenre a 

próbáknál. A kávébabok pedig olyan 

emberek, akik engedelmeskednek, és 

bíznak Istenben, megváltoztatják maguk 

körül a légkört, és Krisztus illatát árasztják.  

Isten mindannyiunk számára nagyobb hitet kínál, mint amekkorák a 

problémák. A probléma mértéke nem olyan fontos, mint az, hogyan 

reagálunk rá. Hitünk fogja meghatározni, hogyan válaszolunk a hétköznapi 

kihívásokra: répaként, kemény tojásként, vagy kávébabként. 

**************************************************************

Isten népe a legnagyobb próbában is tanúskodhat a kegyelemről. 

******************************************************************** 
/Forrás: csendespercek.hu/ 



 

  

Reményik Sándor: Azt mondják... 

Azt mondják, hogy fényt hintek szerteszét 

-Én olyan sötétnek tudom magam.- 

 

Azt mondják, köszöntésem: békesség. 

-S be nyugtalan vagyok, be nyugtalan!- 

 

Azt mondják, dalom ír és enyhülés,  

És több mint szépség: jócselekedet. 

 

-Bennem dúl a magamra-ismerés, 

s meakulpázva verem a mellemet.- 

 

Azt mondja, aki talállozik velem, 

Hogy tõlem kapott ajándékot. 

 

-S én tehetetlen, sajgó kínnal érzem, 

Hogy mindenkinek adósa vagyok.- 

 

Ó Barátaim, ha egy FÉNYSUGÁR  

Lelketekig hullt, át lelkemen: 

 

Nem az enyém az a fény, csak bennem jár, 

Istennek köszönjétek, - ne nekem. 



 

  
Ha a Biblia lenne a mobilom?  

 

Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, ahogy a mobilunkat?  
 

∗ ha mindig magunkkal hordanánk?  
∗ ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon 
      felejtettük?  
∗ ha az igéket úgy várnánk és olyan figyelmesen 

olvasnánk, mint az sms-eket?  
∗ ha a figyelmeztető rezgéseire minden 

helyzetben felfigyelnénk és „felvennénk”? 
∗ ha ajándékként adnánk?  
∗ ha vészhelyzet esetén elsőnként ezt vennénk 

elő?  
∗ ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk 

nélküle élni a mai modern világban?  
 

Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk.  
 

∗ Összeköt Istennel, ezáltal is tudunk Vele kommunikálni, aki ezen 
keresztül is válaszol.  

 

És miért jobb a Biblia, mint a mobil?  
 

∗ Mert soha nem kell a térerő miatt aggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus 
a  kereszthalálával megteremtette a 100%-os lefedettséget az egész 
Földön  

∗ ingyenesen hívható, mert kiontott vérével aláírta azt a szerződést, 
mely örökre szól, és állja minden számlánkat. 

Buszon, metron, sorbanállás közben is olvasható a 
Református kalauz és a Biblia egy kitűnő „app” 

segítségével.  A Bitbáró magyar cég 
által kifejlesztett Bibolka  nevű  

ingyenes application android 
rendszerű illetve iphone 

készülékeken is működik.   
Töltsd le még ma. 



 

 
KITARTÁS 

 
James Watt húsz év alatt fejlesztette ki a gőzgépet. William Harvey nyolc évig 

dolgozott azon, hogy bebizonyítsa a vérkeringést, és még huszonöt évébe telt, míg meg 

tudta erről győzni az akkori orvostársadalmat.  

Sokan alábecsüljük azt, mennyi időráfordítás kell ahhoz, hogy valamilyen 

maradandó értéket hozzunk létre. Hajlandónak kell lennünk arra, hogy a dolgok árát ilyen 

értelemben is megfizessük. A rövidebb utak keresése a türelmetlenség és a gyenge 

önfegyelem jele. Minden nagy áttörés titka az, hogy végigcsináljuk a dolgokat. Albert Gray 

mondta: „Minden siker közös nevezője az, hogy szokásunkká tesszük, hogy elvégzünk 

olyan dolgokat, amiket a kudarcot vallók nem szeretnek csinálni.” Ha azt veszed észre 

magadon, hogy folyton megadod magad az éppen aktuális hangulatodnak, meg kell 

változtatnod a hozzáállásodat! Fel kell állítanod mércéket, amelyek alapján 

elszámoltatható vagy. Semmi más nem tanít meg úgy a helyes pályán maradni, mint ha el 

kell szenvedned annak következményeit, hogy valamilyen kitűzött célhoz nem tartottad 

magad. Amint az új mércéket felállítottad, kezdj el azok szerint cselekedni, nem a 

hangulataid szerint; ez segít jó irányba haladni.  

Az önfegyelem olyan tulajdonság, amit csak gyakorlással lehet elsajátítani. A 

sikeres emberek megtanulták, hogy azt is meg kell tenni, amihez nincs kedvünk csak úgy 

maguktól. Hajlandók elviselni a kényelmetlenséget, nem hagyják, hogy figyelmük 

elterelődjön, szembenéznek a kétségekkel, és mindennek ellenére megteszik, amit kell. R. 

H. Macy, a Macy’s áruházlánc alapítója, kudarcot vallott öt különböző foglalkozásban – 

először bálnavadász volt, majd kiskereskedő, aztán aranybányász, tőzsdeügynök, később 

ingatlanügynök – mielőtt rátalált arra, amiben sikert ért el. Amikor megkérdezték tőle, mi 

tartotta meg a sorozatos kudarcokban és a kudarcok után is, így válaszolt: „céltudatosság 

és kitartás.” Ez különbözteti meg azokat, akik elérnek valamit azoktól, akik csupán 

álmodoznak.  

Ezért írta Pál: „A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében 

aratunk majd, ha meg nem lankadunk.”                                                  /Forrás: maiige.hu/ 
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Istentisztelet minden vasárnap délután 5 órakor
Vasárnapi iskola gyerekeknek minden istentisztelet alatt
Ifjúsági óra hirdetés szerint kéthetente vasárnap
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Lelkipásztor: Salánki István    Főgondnok: Borbély György  
Pénztáros: Dr Virginás Botond Presbiterek:  Gáspár Gyula, Lawrence Eszter, 
Mészáros Lajos, Tárcy Árpád, Zsigmond Erzsébet 

Megjelenik: negyedévente  
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♦ 2013. szeptember 15-én 3 órakor Baba és gyereknapot tartunk, du 5 órakor pedig 
tanévnyitó istentiszteletet. 

♦ 2013. október 6-án, vasárnap du 2 órakor bográcsgulyás ebéd lesz, amit du. 3 
órakor ifjúsági óra követ. Du. 5 órakor az istentiszteleten Wieslaw Kamyszek 
hirdeti Isten igéjét.  

♦ 2013. október 19-én, szombaton du. 6 órakor a MAOSZ szervezésében Forradalmi 
emlékünnepélyt tartunk egyházi központunkban. Előadó: Kardos Katalin 
művésznő   

♦ 2013. október 27-én, vasárnap du 5 órakor az istentiszteleten David Butler hirdeti 
Isten igéjét. Reformáció ünnepére kiosztjuk az úrvacsora szentségét. 

♦ 2013. november 30-án karácsonyi vásárt tartunk. Keresünk vállalkozó kedvű 
hölgyeket, akik beigli és más házi sütemények sütésére vállalkoznak. Dísztárgyakat 
is szívesen veszünk, kérjük juttassák el ezeket egyházi központunkba. A vásáron a 
Mikulás meglátogatja a gyerekeket. A csomag ára £5, amit előre meg kell 
rendelni. A vásár teljes bevételét önfenntartó egyházunk javára fordítjuk. 

♦ Egyházunk internetes honlapja a www.reflondon.hu címen található.  

Elhunyt 

Houghton Éva (1923-2013)                                                    Gáspár Júlia (1925-2013)    
                                                                                                                                    Matusz Erzsébet (1930-2013) 

  

Boldogok, akik az Úrban haltak meg. 


