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„A REMÉNYSÉG ISTENE PEDIG TÖLTSÖN BE TITEKET
A HITBEN TELJES ÖRÖMMEL ÉS BÉKESSÉGGEL,
HOGY BÖVÖLKÖDJETEK A REMÉNYSÉGBEN
A SZENTLÉLEK EREJE ÁLTAL.”
RÓMA 15,13

LELKÉSZI ÜZENET
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Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak
ugyanazon a helyen, 2hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az
égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. 3Majd valami lángnyelvek
jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.
4
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy,
ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. 5Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott
akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. 6Amikor a
zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a
maga nyelvén hallotta őket beszélni. 7Megdöbbentek, és csodálkozva mondták:
„Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? 8Akkor hogyan
hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén: 9pártusok, médek és elámiták, és
akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és
Ázsiában, 10Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné
mellett van, és a római jövevények, 11zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok:
halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól.” 12Álmélkodtak
mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: „Mi akar ez lenni?”
13
Mások azonban gúnyolódva mondták: „Édes bortól részegedtek meg.”
ApCsel 2 :1-13
Csodálatos dolog, amikor Isten
meglátogatja a földet. A Szentháromság
mindhárom
személye
itthagyta
„ujjlenyomatát” közöttünk, amit ma is
láthatunk és csodálhatunk.
Először, az Atya „legyen”
szavával megteremtette az embert,
életet
lehelve
belénk,
és
megteremtette
a
földet,
teljes
pompájával. Az eredeti mestermű egy
kis maradványát gyülekezetünk néhány
tagjával megcsodálhattuk a május 10-i
kiránduláson a Richmond parkban. Még
ma is lélegzetelállító, amit Isten
teremtett, és elkápráztathat minket az
Isteni Zsenialitás.
Másodszor, Isten elküldte
egyszülött Fiát, hogy örök életet adjon
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neked, nekem és mindenkinek, aki
Benne hisz. Ő eljött, köztünk élt, teljes
alázatban megmutatva nekünk, hogy
mit jelent az igazi szent élet. De nem
állt meg ennyinél, hanem életét adta
érted és értem, és harmadnapon
feltámadt,
ezáltal
elvégezve
a
megváltás csodálatos munkáját. A hívő
ember már ebben gyönyörködik,
nemcsak a természet lenyűgöző
világában. Ez egy lelki szépség és
hihetetlenül drága kincs, amit csak azok
tudnak
igazán
értékelni,
akik
megtapasztalták Isten megbocsátó
szeretetét. Ha Te, kedves Olvasó, még
nem élted ezt át személyesen, kérd
Istent, hogy adjon lelki látást számodra,
hogy megértsd Jézus Krisztus áldozatát,
amit érted is hozott.

Harmadszor, Jézus elküldte a
Szentlelket. Mi, akik hazánktól távol
élünk, pontosan tudjuk, mit jelent egy
idegen nyelvet megtanulni és beszélni.
Így te is tudod értékelni azt az első
csodát miután Jézus elküldte a
Szentlelket, hogy minden ember saját
anyanyelvén hallotta Isten csodálatos
dolgait, Jézus Krisztus áldozatát.
Láthatjuk
itt azt,
hogy
nem
személyválogató az Isten, hanem azt
akarja
hogy
minden
nemzet
megismerje a megváltó Jézus Krisztust.
Most is Isten különös kegyelme és
áldása, hogy egy világvárosban is a
saját anyanyelveden szól hozzád és hív
megtérésre.
A
Pünkösdkor
Jeruzsálemben
lévő
férfiak
megkérdezték „Mit tegyünk, atyámfiai,
férfiak?” A válasz ez volt : „Térjetek
meg, és keresztelkedjetek meg
valamennyien Jézus Krisztus nevében,
bűneitek bocsánatára, és megkapjátok
a Szentlélek ajándékát.” Sokan éltek
ezzel a meghívással, és aznap több,
mint
3000
férfi
megtért,
megkeresztelkedett
és
vette
a
Szentlélek ajándékát. Te megtértél
már? Megbántad bűneidet? Kérted
életedre Krisztus megváltó kegyelmét?
Elhagytad régi életedet, törekedve a
szent életre? Vagy még mindig a lelki
sárban tapiszkálsz?
Egyszer egy fiatalember egy
verőfényes nyári napon meglátogatta
édesanyját, aki döbbenten látta, hogy
bár kint nagyon meleg van, fia mégis
sárosan jött haza. Nem tudta megállni,
hogy meg ne kérdezze: „Fiam, most,
amikor kánikula van, hogy tudtad
összesározni magad?” Az ittas ember

válasza ez volt: “Mindig van sár, csak
meg kell keresni”. Így van ez a bűnnel
is. Eljön a vasárnap, amikor Isten ránk
ragyogtatja kegyelmét, és alkalmat ad
az Ige hallgatására. Az Úr szava szól
hozzánk, a saját anyanyelvünkön.
Egyesek meghallják a hívó szót,
megszívlelik az igét és megtéréssel
válaszolnak arra. Mások viszont a
történetbeli
fiúhoz
hasonlóan,
szándékosan olyan helyeken járnak,
ahol van lelki sár és különböző
bűnökkel bepiszkítják lelküket. Ilyen
ember is volt az első pünkösdi
tömegben. Ők gúnyolódtak, mondván
“édes bortól részegedtek meg”.
Vádaskodással,
„sárdobálással”
foglalkoztak még akkor is, amikor a
Szentlélek kitöltetését látták. Vajon te
is ilyen vagy? Próbálod kimagyarázni
Isten tetteit az életedben? Gondolkodj
el ezen. A történetbeli fiút édesanyja
és rokonai elvitték egy iszákosmentő
misszióba, ahol megtért. Így ő is
megtapasztalta Isten megbocsátó
kegyelmét és szeretetét, valamint a
Szentlélek áldását. Tegnap nálunk járt,
személyesen mondta el nekem a
bizonyságtételét.
Imádkozom Érted, kedves
Olvasó, hogy Te légy a következő, aki
elmondod nekem, Isten hogy töltött be
kegyelmével
és
Szentlelkével,
megtisztítva a lelki sártól, és új életet
adva. Remélem, hogy Te is tudsz majd
gyönyörködni először Isten csodálatos
teremtett világában, aztán Jézus Krisztus megváltásában, és végül pedig a
Szentlélek ajándékában. Ámen.
Salánki István
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Egy köteg rőzse
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok,
és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11:28)
Szoktad azt érezni, hogy igyekszel komolyan venni az Úr szavát
és mintha mégse történne különösebben semmi? Például gondjaid
vannak, Jézushoz jössz megfáradva, terheket cipelve, olvasod, hallgatod
az Igét, de nem lesz sokkal jobb. Hogy miért lehet ez? Remélem, hogy a
következő történet segítségedre lesz:
A poros úton egy idős meggörnyedt öregasszony igyekszik
hazafelé a rőzsegyűjtögetésből. Arra hajt szekerével az egyik falubeli, és
odaszól a baktatónak: „Hé, öreganyám, pattanjon föl ide mellém a
bakra! Könnyebb lesz itt az út hazáig." Az idős asszony megköszöni a
felkínálást, és ha nem is pattan, de lassan fölkászálódik a szekérre. Mikor
már mennek egy ideje, a hajtó észreveszi, hogy az asszony még mindig a
vállán tartja a köteg rőzsét. „Rakja le már azt a rőzsét öreganyám! Nem
lesz annak semmi baja." Az asszony önfeláldozó hangon így válaszol:
„Dehogy teszem édes fiam! Ha már segített, legalább a rőzsémmel
legyen könnyebb a szekere."
Jézus szeretné, ha letennénk a
A

legnagyobb

terheinket,

áldás,

főképpen

amelyben Isten részesíti

bűnterheinket.

az

megtesszük,

embert,

az,

hogy

ragaszkodunk

megszabadítja a bűntől.

De
vagy
régi

a
tényleg

még

mindig

életünkhöz?

Gondold végig az életed, és ha kell,

(C. H. Spurgeon)

változtass! Az Úr szeretne segíteni
rajtad…
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/forrás: Napi ige és Gondolat/

Bemutatkoznak a Konfirmálók
Idén Pünkösdkor hét fiatal és három felnőtt tesz vallást hitéről a
gyülekezet előtt, részesül konfirmációban és vesz először Úrvacsorát.
Kísérjük őket imában!

Búzási Boglárka vagyok, Debrecenben születtem.
Három éve élek Londonban szüleimmel. Van egy
tizenegy éves öcsém, Gyula. Nagyon szeretünk itt
élni, Londonban, és annak is nagyon örülünk, hogy
itt is van lehetőségem magyarul tanulni a Bibliát. A
konfirmáció számomra a hit megerősítését és a
hovatartozást határozza meg. A gyülekezet ekkor
nagykorú tagjává fogadja a konfirmálókat.

Kánya Gyula vagyok, erdélyi születésű. Nekem
azért fontos a konfirmáció, mert közelebb
kerültem Istenhez. Az Ő útján szeretnék járni és
drága Szentlelkét megkapni.

Mezei Réka vagyok, 12 éves. Nyolc és fél éve élek
Londonban a szüleimmel és az öcsémmel. A
konfirmáció számomra azért fontos, hogy
megerősítsem hitemet és református vallásomat.
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Salánki Ádám vagyok, 12 éves. Londonban
születtem és jelenleg a Fulham Boys School-ba
járok. Szeretek olvasni, természetfotókat készíteni
és gyűjtöm az idegen és különleges érméket. Van
két húgom és egy öcsém. Azért fontos nekem a
konfirmáció, hogy a gyülekezet előtt vallást
tehessek hitemről és vehessek Úrvacsorát.

Szabó Barbara Patrícia
Azért fontos a konfirmáció az én számomra, mert
azt fogadom meg Isten és a gyülekezet előtt, hogy
az életem során arra fogok törekedni, hogy az Úr
akarata szerint járjak, mert tudom, hogy ezen
keresztül fogok áldást kapni.

Tildy Zsolt (17) és Soma (13)
Budapesten születtünk, és Chesterben
élünk 2003 óta. Édesapánk révén egy híres
magyar református családból származunk.
Szüleink szoktak menni templomba, és ők
szerették volna, hogy konfirmáljunk.
Először izgultunk, hogy nem ismerünk
senkit sem a csoportból, és a Skype
távoktatás London és Chester között
milyen lesz. Attól is tartottunk, hogy
hogyan fogunk tudni magyarul olvasni, és az imákat megtanulni. Az apukánk
segített a heti foglalkozásokra való felkészülésben, és így sikerült
megtanulnunk minden szöveget.
A káté foglalkozások nagyon hasznosak voltak, István Tiszteletes Úr
minden kérdésünkre érdekes válaszokat adott. Örülünk, hogy hallgattunk
szüleinkre, mostanra kiderült, hogy felesleges volt mindenféle korai
aggodalom.
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Magyar-Furulyás József vagyok. 2006-ban egy
súlyos baleset ért, aminek hatására teljesen
megváltozot az életem. A felépülésem alatt volt
elég időm át gondolni az addigi életemet, és nem
hagyott nyugton, hogy valami hiányzik az
életemből. Számomra hosszúnak tűnő keresés után
2008-ban ide sodródtam a Londoni Magyar
Református Templomba. Persze akkor még nem
éppen Istent kerestem, hanem munkát. De néhány évvel később, ahogy
elkezdtem olvasni és megérteni a Bibla üzenetét, rádöbbentem, hogy az
egyetlen jó út az Isten útja, és ha igazán szolgálni szeretném Istent,
akkor ahhoz hozzátartozik, hogy Isten bocsánatát és áldását kérjem.
Ennek jele a konfirmáció, a keresztény hitben való megerősítés.

Raffai Edit
„De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő
nagy szerelméből, melylyel minket szeretett,
minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt,
megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből
tartattatok meg!” (Ef 2,4-5)
Isten 2012 nyarán szólított meg először Igéjével
(5Móz 18, 9-14), és teljesen felforgatta vele az
életem. Minden megváltozott. Megdöbbenten ismertem fel korábbi
életem hiábavalóságait és kárhozatos okkult bűneit, és azt hogy Isten
szentsége előtt úgy, ahogy voltam, soha meg nem állhatok. De
Szentlelkével nemcsak a bűneim meglátását, hanem a megtérést is
megadta, odavezetett az Úr Jézushoz, és megbocsátott.
A konfirmáció egyrészt efölötti hálám boldog kifejezése, másrészt:
szeretném önként és szeretetteljes felelősségtudattal megvallani Isten
előtt, hogy megújított életem Megváltójának Jézus Krisztust
elfogadtam, Őt lelkem és életem Urának tekintem, csak Őbenne bízom,
és mindezekért hálából az Ő dicsőségét szolgáló módon szeretnék élni.
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Tóth Ferenc vagyok, Szegedről érkeztem
Londonba, ahol a televíziós reklámok technikai
oldalával foglalkozom. Idén, a Magyar Költészet
Napján volt az esküvőm Algyőn. Boldog
házasságban élek feleségemmel, Ildikóval, akivel
bizakodva tekintünk a közös jövőnkre.
Pünkösd a Szentlélek kitöltetése, számomra
nagyon fontos ünnep. A kersztyén egyházhoz való
tartozásommal egy olyan közösségnek lehetek a tagja, ahol a szeretet
és a másik megértése egyaránt jelen van. Hiszem, hogy a keresztség
felvételével és a konfirmációval új időszak kezdődik az életemben, más
minőségben folytathatom az utamat.

Apostoli Hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek
és földnek teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi
Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz
Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették,
meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon
feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a
mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és
holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes
keresztyén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a
bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.
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Bódás János

Imádság Szentlélkért
Zúgó szél, mennyei vihar,
jöjj a Lélek lángjaival!
Isteni erı van tenálad,
tégy vele most nagy,
szép csodákat.
Erıddel a szíveken zúgj át
és szellıztesd ki minden zugát,
szellıztess ki országot, népet,
az egész nagy földkerekséget.
Söpörd el a bőnt, a gyanakvást
s tedd, hogy végre
szeressük egymást.

pusztítás, mely tisztít és szépít,
vihar, mely alkot, tőz, mely éltet
embert, családot, földet, népet.

Hiába pénz, ravaszság, fegyver,
csak nyomorult marad az ember!
S milliók kérnek, mert belátják:
nem segít más, csak az imádság,
a könyörgés:...Jöjj szent vihar,
ég tisztító lángjaival,
söpörd el a bőnt, gyanakvást,
add hogy végre szeressük
egymást,
Hiába pénz, ravaszság, fegyver, s mint a táj, ha eláll a zápor,
csak nyomorult marad az ember. ragyogjon föl a Föld orcája
Rajtunk hatalmat te vehetsz,
a Lélek tiszta sugarától.
újjá, tisztává te tehetsz,
s bevetheted a szíveket
égi maggal: hogy szeretet,
igazság, szépség dús virága
illatozzon szét a világba.
A Föld ne gyilkos atombomba
dühére, - de szent viharodra
rendüljön boldog félelemmel.
Te légy mennyei mentı fegyver,
földrengés, mely nem ront,
de épít,
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Színpompás délután
Az Anglia Református Egyház május 10-re gyülekezeti kirándulást
szervezett a Richmond parkba. A délelőtti könnyűzenés istentisztelet után
indultunk a London dél-nyugati részén fekvő kb. 1000 hektáros
természetvédelmi területre.
A kirándulás egyik apropóját az
Isabella plantation-ben található
színpompás rododendronok adták,
melyek április végétől május elejéig
csodálatos látványt nyújtanak az

Az egek
hirdetik Isten
dicsőségét,
kezének
munkájáról
beszél a menny.
Zsolt 19,2

idelátogatóknak.
Miután kigyönyörködtük
magunkat a virágok tengerében,

letelepedtünk az egyik tó mellett és „angolosan” megebédeltünk. A
nagyjából 10 fős társaság gyorsan összeismerkedett és hamar kiderült,
hogy többségünknek ez volt az első látogatása a parkban. Később jöttünk
rá, hogy több csoportban sétáltunk, összesen kb. negyvenen.
A beszélgetéssel és pihenéssel egybekötött pikniket követően a
kijárat felé találkozhattunk a park másik nevezetességével, a szabadon élő
őzekkel. Összességében egy kellemes délutánt töltöttünk jó társaságban és
szép környezetben, melyet szívesen megismétlünk a jövőben.
/Molnár Nóra, Vadász László/

MEGSZÜLETETT
GAZDA DÁVID - 2015. április 11.
„Az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.”
Zsoltárok 127,3
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Gyermekek közötti szolgálatra készülve
Tizenkét lelkes “tanítvány” vállalkozott gyülekezetünkből arra a nagy
feladatra, hogy elvégezze a Gyermekek Evangéliumi Tanítása című
tanfolyamot,aminek célja, hogy az arra elhivatottságot érzők megkapják a
megfelelő felkészítést a gyermekek evangélizáló tanítására. Ennek
megvalósítása négy hétvégén keresztül történik és Magyarországról
érkeznek hozzánk a tanárok, akik a VISZ (Vasárnapi Iskolai Szövetség )
tagjai: Draskóczy Gábor és Kati, Tóth Melinda.
A négy alkalomból már hármat megtartottak, ahol hallhattuk, mit
tanít a Biblia a gyermekekről és hogyan kell világosan továbbadni az
evangélium üzenetét: az Istenről, a bűnről, Jézus Krisztusról és az
üdvösségről szóló tanítást. Arról is szó volt, hogyan tanítsuk a bibliai leckét a
gyerekeknek és hogyan gondozzuk kicsiny lelküket megtérésük után.
Megszerzett tudásunkat azonnal kamatoztathattuk a két családi
nap alkalmával és a vasárnapi iskolában (mely a délelőtti és délutáni
istentisztelet alatt van). Taníthattunk énekeket, aranymondásokat,
jatszhattunk, süthettünk együtt a gyerekekkel, amit mindannyian nagyon
élveztünk. Már csak egy alkalom maradt hátra júniusban, amikor is számot
kell adnunk a tanultakról. Remélem, Isten àldásával mind a tizenketten
sikeres vizsgát fogunk tenni, és így Istennek tetsző módon tudunk szolgálni.
Aki teheti, kérjük jöjjön el jún. 21-én, vasárnap a du. 5 órakor
kezdődő ünnepi
istentiszteletre,
ahol megkapjuk
okleveleinket.
/Pál-Orosz Adrienn/
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EGYHÁZI HíREK, ESEMÉNYEK
♦

Május 24-én, vasárnap de. 11 órakor és du. 5 órakor
Pünkösdi istentisztelet Úrvacsoraosztással
A délutáni istentiszteleten 7 fiatal és három felnőtt
tesz vallást hitéről és részesül konfirmációban.
Június 7-én, vasárnap a délelőtti istentisztelet után szalonnasütést rendezünk.
Részvételi díj £5. Jelentkezni a lelkipásztornál lehet személyesen ill. telefonon,
emailben.
Június 7-én du. 3 órakor Női kör lesz. Minden hölgyet szeretettel várunk erre az
alkalomra, amikor az Ige mellett, beszélgetésben, egymás hite és tapasztalata
által épülünk.
Június 13-án, szombaton kirándulást szervezünk Brightonba. Részletek a
templomban ill. honlapunkon.
Június 21-én, vasárnap du. 5 órakor az istentiszteleten a Vasárnapi iskolai
tanítóképző résztvevői veszik át oklevelüket.
Június 28-án, vasárnap mindkét istentiszteleten Kocsis Tibor Ambrus,
szilágyippi lelkipásztor hirdeti Isten igéjét. A délelőtti istentisztelet után kerti
ebédet rendezünk, részvételi díj £8. Jelentkezési határidő jún. 21. Ha jó az idő, a
gyerekeknek kitesszük a pancsolómedencét.
Honlapunkra feltöltjük az elhangzott igehirdetéseket. Kérjük, iratkozzanak fel
elektronikus hírlevelünkre, amelyben rendszeresen tájékoztatást küldünk
programjainkról. www.reflondon.hu
Aktuális fényképek Facbook oldalunkon találhatók. Reméljük, „tetszik”.
https://www.facebook.com/AngliaiMagyarReformatusEgyhaz

♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦

Á LLANDÓ A LKA LMA K
•
•
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Istentisztelet minden vasárnap délelőtt 11 és délután 5 órakor
Vasárnapi iskola gyerekeknek minden istentisztelet alatt
Női kör minden hónap első vasárnapján du. 3 órakor
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