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„LÉGY CSENDBEN ÉS VÁRJ AZ ÚRRA!’
ZSOLTÁROK 37,7

LELKÉSZI ÜZENET
„Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok
prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. 2Még a
szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. 3Csodás jeleket
mutatok az égen és a földön: vért, tüzet és füstoszlopokat. 4A nap elsötétül, a hold
vérvörös lesz, mielőtt eljön az ÚR nagy és félelmetes napja. 5De megmenekül
mindenki, aki segítségül hívja az ÚR nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a
menedék az ÚR ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az ÚR.”
Jóel 3, 1-5
Pünkösd ünnepe az évnek arra

amiben többek között idézi Jóel

a szakára esik, amikor a természet

prófétát. Péter szerint a prófécia első

virágba öltözik, és édes illatok töltik be

része ott és akkor teljesedett be.

a levegőt. Van, akinek az ünnep arra ad

A több ezer évvel ezelőtt írt

alkalmat, hogy finomakat egyen, vagy

prófécia beteljesedését ma is

elmenjen kirándulni.

megtapsztalhatjuk. Először is

A keresztények viszont arra

pünkösdkor Isten kiöntötte lelkét az

emlékeznek pünkösdkor, hogyan alakult

emberekre ami egy csodálatos és addig

meg az első gyülekezet. Londonban élő

ismeretlen dolog volt. Ezért is hitték

magyaroknak ez irigylésre méltó nap,

sokan azt, hogy részegek a tanítványok.

mivel akkor az apostolok nyelviskola

Csak később jöttek rá, hogy Isten

nélkül több nyelven beszéltek és

Szentlelke szállta meg őket. Amikor a

hirdették Isten csodálatos dolgait.

megszállás szót használjuk, sokszor arra

Milyen jó lenne, ha ránk is hasonlóan

gondolunk hogy egy erős hatalom

jönne az áldás és több nyelven tudnánk

elfoglal egy gyengébbet és leigázza, így

beszélni!

kihasználva azt. Isten esetében ez
A pünkösdi ünnepre

másként, éppen fordítva működik.

Jeruzsálemben összegyűlt tömeghez

Amikor a Szenlélek megszállta a

Péter apostol szólt. Ezt a beszédet az

tanítványokat, akkor képességeket,

Apostolok Cselekedeteiről írott

tudást és erőt kaptak. Nem elvett,

könyvben olvashatjuk. Kitűnő szónoklat,

hanem adott nekik Isten. Ha Te is
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szeretnél több erőt és áldást, először is

Hasonlóképp sok vallás,

hinni kell Jézus Krisztusban mint

filozófia és elképzelés van a halál utáni

személyes megváltódban, aztán

életről. De csak az idők legvégén derül

imádkozni a Szentlélekért alázattal és

majd ki mindenki számára

kitartóan. Még akkor is ha ez évekig

kristálytisztán, hogy mi is a valós

tart.

helyzet. Addig mindenki azt mondja:
Bizonyára mindannyian

hallottunk napfogyatkozásról, amikor

„én vagyok az igazi, engem kövess”.
Szeretettel kérek mindenkit,

a nap elsötétedik, valamint nemrég

hogy gondolkodjon, és vizsgálja meg a

volt a BBC híradóban (április 15-én),

Biblia tanítását. Ha valaki találkozik az

hogy a hold vérvörös volt. Ezekre az

élő Krisztussal, akkor válhat pünkösd

érdekes természeti jelenségekre

valósággá az életében. Ahogyan azon a

érdemes rákeresni az interneten és

jeruzsálemi pünkösdön megszületett az

elgondolkodni. Honnan tudta mindezt

első gyülekezet, úgy szülessünk meg mi

Jóel? Vajon a kereszténység Istene

is lelkileg az idei ünnepen,

valóban élő Isten és visszajön egy nap,

megtapasztalva a Szentélek örömét és

hogy megítéljen minket, és a benne

áldását. Áldott pünkösdöt kívánok

hívőket magához vigye a

mindenki számára.

menyországba?
A pünkösdi jeleket csak
később értették meg az emberek,
amikor áldások követték az eseményt.
Remélem, Te is hasonlóképp részese
leszel ennek az áldásnak.
Magyarországon és Angliában
is voltak választások a közelmúltban.
Győztes mindig csak egy van, de sokan
ott akarnak lenni az oldalán.
Gondolkodjunk, kutassunk, és
imádkozzunk Szentlélekért hogy
amikor Jézus győztes Úrként visszajön,
ott lehessünk az oldalán!

/Salánki István/

Holtomiglan Holtodiglan
Gyülekezetünkben különleges
eseményen vehettek részt az érdeklődők a
május 25-26-án. Dr Pálhegyi Ferenc
pszichológus és lánya, Brouwer Pálhegyi
Krisztina jöttek el Magyarországról, hogy
megosszák velünk azt az üzenetet, amit Isten
a szívükre helyezett. Feri bácsi beszélt a
házassági elköteleződésről és arról, hogyan
kezeljük a közös életben elmaradhatatlanul
felbukkanó különbözőségeinket. A
társválasztás előtt állóknak is sok jó tanáccsal,
igével segített, hogy életük egyik legnagyobb döntésében hogyan lehet az Úr szerint
választani. Krisztina egy új, mégis bibliai elveken alapuló nevelési elméletbe avatott
be bennünket, így megismerhettük a KÉK - Kapcsolatra Épülő Következetes - nevelés
alapelveit.
Az előadásokon kívül (melyek hanganyaga megtalálható egyházunk
honlapján) a hétvégét napernyő, bográcsgulyás, gyermekkoncert és a kellemes
társaság tette még emlékezetesebbé.
Aki többet szeretne tudni a témákról, megteheti az interneten:
• Bibliai Házassággondozó Szolgálat www.bhsz.hu
• KÉK nevelés blog www.krisztamami.wordpress.com
Álljon itt egy rövid írás egyik előadónk tollából:

Felemás iga
Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában (2Kor 6, 14)
Hívő ember csakis hívő emberrel kössön házasságot. Pál apostol
figyelmeztetését így lehetne konkretizálni párkeresők számára.
Persze tudnunk kell, hogy a 2. Korinthusi levél idézett helyén nincs szó a
házasságról. Az apostol arról beszél, hogy vannak összeegyeztethetetlen dolgok:
igazság és gonoszság, világosság és sötétség, Krisztus és Beliál (Sátán), Isten temploma
és bálványok, hit és hitetlenség. Mégis biztos vagyok abban, hogy a levél eredeti
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címzettjei, amikor ezt olvasták, gondoltak a házasságra is. A latin coniugium szó ui.
egyaránt jelenti azt is, hogy iga, azt is, hogy házasság. (A Római Birodalomban, ahová
Korinthus is tartozott, a jog nyelve a latin volt.)
Milyen találó analógia! A házastársak lépni sem tudnak egymás nélkül, ahogy
a közös igába fogott állatok sem. Ha az egyik nem húz eléggé, ezzel nagyobb terhet
nehezít a másikra. Ha az egyik ki akar törni, ezzel fájdalmat okoz a társának.
Miért fontos, hogy a házastársak azonos hiten legyenek?
Walter Nitsche írja: „Hentesmester nehezen harmonizál vegetáriánus nővel.”
Ezt a mondatot többször is idéztem fiataloknak tartott előadásaimban. Egyszer az
alkalom végén odajött hozzám egy kedves lány és ezt mondta: „Feri bácsi! Ha ezt
még egyszer el tetszik sütni, én felszólalok, mert ismerek egy párt, pont ez a helyzet
náluk, mégis tök jól megvannak egymással.”
El tudom hinni, hogy ez lehetséges. De itt az étkezési szokásoknál többről van
szó. Értékrendünk alapvető azonossága nélkül nemcsak nehezen, hanem egyáltalán
nem vagyunk képesek harmonizálni egymással – ha közös igába vagyunk fogva. Ha
busszal utazom, nem firtatom, hogy a sofőr, vagy aki a buszon mellettem ül, hívő-e
vagy hitetlen, nem különösebben érdekel, hogy az üzleti eladó, a hivatali ügyintéző, a
közlekedési rendőr (folytathatnám a sort) ateista, mohamedán, vagy buzgó katolikus.
De életbevágó az a kérdés, hogy az az ember, akivel testi-lelki közösségre köteleztem
el magam, ugyanúgy gondolkodik-e az élet kérdéseiről, amelyek döntéseinket és
életvezetésünket befolyásolják.
„Mellettem meg fog térni” – mondta egyszer egy hívő lány, aki férjhez menni
készült egy nem hívő fiúhoz. „Ha a rohadt almát egészséges alma mellé csomagoljuk,
nem a rohadt fog egészségessé válni, hanem fordítva” – válaszoltam. Ez nyilvánosan
hangzott el. Válaszomon az egyik hallgatóm mélységesen felháborodott. „Hogy lehet
a nem hívő embert rohadt almához hasonlítani?” – kérdezte. A Biblia ennél
keményebben fogalmaz: lelkileg halottaknak minősíti azokat, akik nem fogadják el

Isten kegyelmét, amit Jézus Krisztusban felkínált nekünk.
Érthető azok aggodalma, akik az idő múlását figyelik, és attól tartanak,
hogy társ nélkül maradnak. De ennél elviselhetetlenebb az évtizedekig tartó
kétfelé húzás és a folyamatos egyet nem értés fájdalma, és az a gondolatot, hogy
az örökkévalóságban nem lesz ott a társam, akivel itt a földön közös az életünk.
Mit tegyen, aki már „felemás igában” él nem hívő házastársával? Most ne
kérdezzük: hogyan jött létre a házasság. Talán eredetileg mindketten hitetlenek
voltak, de időközben az egyik fél hitre jutott. Vagy talán a szerelem sodrában eleve
„felemásan” indult a házasság. A helyzet mindkét esetben adott: a házasságkötéssel a
felek elkötelezték magukat a szeretetre, a hűségre és egymás elfogadására.
A szeretet parancsa arra kötelezi az embert, hogy adjon meg mindent a
társának, amire szüksége van: figyelmet, törődést, gondoskodást, segítséget, szexet,
adott esetben önfeláldozást, azaz saját szükségleteinek háttérbe szorítását. Mindezek
vállalása nem látszik túl nehéznek, ha egyek vagyunk. De ha nem vagyunk azonos
„hullámhosszon” a dolgok fontosságát illetően, akkor teljesíthetetlenül nehézzé válik.
A nem hívő házastárs szinte minden esetben úgy látja, hogy a felesége (vagy a
férje) túl sok időt tölt a gyülekezetben, túl sokat olvassa a Bibliát, túl sokat imádkozik,
túl sokat adakozik és jótékonykodik, túl sok szolgálatot vállal. Mindezek a hívő ember
Isten iránti engedelmes lelkületéből és belső szükségleteiből fakadnak. De tudnia kell,
hogy nem hívő társa mindezt nem érzi és nem érti. Rá való tekintettel (iránta
megnyilvánuló szeretetből) fontos, hogy gondolja át: milyen mértékben vehet részt a
gyülekezeti életben, mikor és mennyit foglalkozhat a Biblia tanulmányozásával, hogy
társa ne érezze elhanyagoltnak magát. Természetesen a nem hívő félnek (ha nem tud
is róla) legfőbb valódi szükséglete az, hogy ő is megismerje Istent. De mivel senkit sem
lehet erőszakkal „betuszkolni a szoros kapun”, a hívő fél imádkozzék a társáért
kitartóan, továbbá szeretetével és hűségével tegye vonzóvá számára a keresztyén
életet (lásd 1Pt 3, 1).
A hűség nemcsak azt jelenti,
hogy nem keresünk másnál
szexuális
vagy
érzelmi
kielégülést, hanem azt is, hogy
minden fontos gondolatot,
gondot, érzelmet, célkitűzést,
álmot és tervet elsősorban a
társunkkal osztunk meg (persze
nem a szakmai problémákra
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gondolok, ha a házastárs nem szakmabeli). „Felemás” házasságban ez okozza az igazi
problémát. A legtöbb hívő ember a szexuális kísértésnek viszonylag könnyen ellenáll, de
lelki problémáit másik hívővel szeretné megosztani, aki érteni fogja őt, és képes lesz
rezonálni rájuk. Szükség esetén lelkigondozóval áthidalható, de igazán nem megoldható ez
a probléma.
Egymás elfogadása szintén számos területet érint: családi hátteret, múltat, testi és
lelki sebeket, szokásokat, emlékeket, életritmust, gondolkodásmódot, ízlést, kedvteléseket,
és még sok mást is. Társunk elfogadásáért gyakorlatilag minden házasságban meg kell
küzdenünk valamilyen mértékben előbb-utóbb, egyszerűen azért, mert a másik ember nem
azonos velünk: kissé vagy nagyon is másként gondolkodik, másként reagál, más az ízlése, és
így tovább. Erősíti házasságunk egységét, ha rájövünk különbözőségünk hatalmas előnyére,
nevezetesen arra, hogy kiegészítjük egymást, mert ez előre nem sejtett gazdagodást
hozhat a házasságunkba. Más a helyzet, ha a különbözőség a felek hívő illetve hitetlen
mivoltából származik. A hit és a hitetlenség nem egészítheti ki egymást. Ugyanakkor fontos:
a hitetlen férjnek (vagy feleségnek) nem a hitetlenségét kell elfogadni – és szeretni –
hanem őt magát. A hitetlenségét el kell viselni – szeretettel.
Pálhegyi Ferenc

Dsida Jenő: Egyszerű vers a kegyelemről
Csodákat próbáltam:
arannyal, ezüsttel
hivtam a népeket,
jöjjenek énhozzám!
Hiába, hiába,
az arany nem kellett,
az ezüst nem kellett,
nem jöttek énhozzám.

Tüzet is akartam
rakni az erdőben:
nyulacska ne fázzék,
őzike ne fázzék, hiába, hiába!
Gyujtófám kilobbant
és a tűz nem akart
gyúlni az erdőben.

Elmondtam naponta
tíz hegyibeszédet,
gyönyörü szavakat,
igéző szavakat,
hiába, hiába:
egy fül sem fülelte,
egy szív sem szívelte
a hegyibeszédet.

...S egyszer csak maguktól
gyűlnek az emberek,
együgyű szavamtól
sírásra fakadnak,
ránéznem alig kell
s a tűz is felszökken, az Ur áll mögöttem.

EGYHÁZI HíREK, ESEMÉNYEK
♦

Június 8-án, vasárnap du. 5 órakor
Pünkösdi istentisztelet Úrvacsoraosztással
Június 28-án, szombaton déli 12 órakor garden party-t
rendezünk. Háromfogásos magyaros ebéd, 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. 25.) estig.
Egyházunk honlapja a www.reflondon.hu címen található.

♦

♦

A kis dolgokban nehezebb hűnek lenni, mint a nagyokban!
A kis dolgokban való hűségben vagy hűtlenségben lepleződik le az igazi énünk! A nagy
dolgokban imponáló a hűség, a gyengédség, a figyelem, a jóság, a segítőkészség: ez tetszetős
szerep – de éppen csak szerep és álarc, ami jól áll, jót mutat –,
de a kicsi dolgokban nincs értelme a szerep játszásának,
ott az igazi, az álarc nélküli valónk mutatkozik meg.
Ott lepleződik le az igazi, a valódi hűség vagy a hűtlenség! (Joó Sándor)

MEGSZÜLETETT
KAPPÉTER DOMINIK - 2014. április 14.
„Az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.”

ÁLLANDÓ ALKALMAK
•
•
•
•

Istentisztelet minden vasárnap délután 5 órakor
Vasárnapi iskola gyerekeknek minden istentisztelet alatt
Bibliaóra hirdetés szerint
Női kör minden hónap első vasárnapján du. 3 órakor
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