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„Mert nem a félelemnek lelkét
adta nekünk az Isten,
hanem az erı, a szeretet és a józanság lelkét.”
2Tim 1,7

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

Pünkösd egy szép
születésnap, az első keresztény
gyülekezet megalakulásának
ünnepe. Természetes, hogy minden
embernek van egy születésnapja,
neked is, kedves Olvasó. A
kérdésem Hozzád, hogy van-e
második születésnapod, amikor
ujjászülettél. Arra ugyan nem
emlékszünk, amikor a világra
jöttünk, de a szüleid biztosan
mondták, hogy sírtál. A második
születéskor is sírnod kell: először a
bűneid miatt, később az örömtől,
hogy Jézus meghalt és feltámadt
személyesen helyetted, hogy neked
örök életed legyen.
Ezt a második születést
tapasztalta meg több mint 3000
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ember az első pünkösdkor, Jézus
követését választva. Amikor egy
kisgyermek megteszi első önálló
lépéseit, a szülők mosolyognak és
örülnek, mert szeretett gyermekük
elindult. Ez történik a megtérésnél
is. Elindulsz Isten felé. Ahogy a
gyermek nő, mind magabiztosabban
megy. Úgy te is, ha elindulsz Jézus
útján a napok, hetek múltán mindig
magabiztosabb leszel. Adja az Úr,
hogy ezt te is átéld.
Ha úgy érzed, hogy neked
még nem volt ilyen tapasztalatod,
kérd imában Istent, hogy bocsássa
meg bűneidet és szüljön újjá téged.
Töltsön be Szentlelkével, hogy te is
járj a Jézus útján. Ne félj imádkozni
mert Isten minden bizonnyal

meghallgat téged, még akkor is, ha
nem mondod ki hangosan a
szavakat. Ő megígérte: „aki hozzám
jön, semmiképpen ki nem
vetem” (Jn 6,37).
Jeruzsálemben pünkösdkor
a becslések szerint legalább 14
nyelvet beszélő embercsoport volt,
hiszen akkor ünnepelték a vallásos
zsidók a 10 parancsolat átvételét,
és az újkenyér ünnepét. Jézus ekkor
küldte el a megígért Szentlelket a
tanítványokra. Mindenki a maga
anyanyelvén halhatta Isten
csodálatos dolgait. Mit is jelent ez?
Az Ézsaiás 44,3-4-ben ezt
olvashatjuk: „Mert vizet árasztok a
szomjas földre, patakokat a
szárazra. Lelkemet árasztom
utódaidra, áldásomat
sarjadékaidra. Növekednek, mint fű
a víz mellett, mint csatornák
mentén a fűzfák.” Isten így
elégitette ki a szomjazó lelkeket,
akik akkor Jeruzsálemben voltak, és
valamilyen szinten Istent keresték,
akik időt és pénzt nem kímélve
elmentek a fővárosba Istent
imádni. Isten Neked is be akarja
tölteni a lelki szükségleteidet, csak
kérd Tőle, keresd Őt.
Kérdezhetnéd, hogy miért
kellett a Szentlélek a
tanítványoknak, hisz Istent félték,
Jézussal jártak, éltek, látták a
csodákat három éven keresztül. A
válasz egyszerű. A Szentlélek Isten
ereje - ami ma benned is

munkálkodik - adott nekik
bölcsességet, hogy úgy tudjanak
Jézusról beszélni hogy az emberek
hitre jussanak.
Gondolj bele abba, hogy az
elmúlt évben hány könyvet, vagy
bármi más olvasni valót vettél a
kezedbe! Abból hány ragadta meg a
figyelmed és mennyit olvastál
végig? Gondolom a válasz egy kis
százalék. Mert nem minden író
tudott téged magával ragadni.
Ezért is kellett a Szentlélek, hogy a
tanítványok úgy tudjanak beszélni mindenkinek az anyanyelvén olyan meggyőzően, hogy ne csak
meghallgassák, de megértsék és
megtérjenek bűnös útjaikból,
elindulva a hit útján, Jézus
követésében.
Ez az újjászületés, ami
egyedül a Szentlélek munkája a
Jézus Krisztusba vetett hit által. A
szent Lélek ma is dolgozik: minden
megtérés, hitre jutás az Ő munkája.
Nagyon fontos, hogy ma is
imádkozzunk a Szentlélek ujjászülő
mukájáért.
Amikor az elmúlt
századokban lelki ébredések voltak,
mindig a Szentlélek munkája volt
az, és mindig imádságra indult el.
Legyünk hát mi is bátrak és kérjük a
Szentlélek kiáradását az életünkre,
családjaink életére és
gyülekezetünkre. Hadd legyen
Pünkösd Londonban is!
/Salánki István/
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Misszió Pünkösd után
Apostolok Cselekedetei 8,26-40
Ketten vagy hárman? Igen, csodálatosan találkoztak ketten vagy
hárman az Úrnak nevében, éspedig angyali intésre, azért, hogy
megtérhessen egy ország.
Ez úgy történt, hogy Etiópia pénügyminisztere hívő kíváncsiságtól
indítva Jeruzsálembe zarándokolt, minekutána engedélyt kapott erre a
királynőtől, az ottani uralkodótól. Látni akarta Jeruzsálem templomát, az
istentiszteletet, és ott szeretett volna imádkozni. Ábrahám, Izsák és Jákób
Istenének a vallása Etiópiában sem volt ismeretlen. Jóllehet, dúskált a földi
javakban, az egy szükséges dologban azonban hiányt szenvedett, lelkileg
nyugtalan volt, és családja sem lehetett.
Jeruszálemben magas tisztsége ellenére kellemetlenül érintette,
hogy eunuch volta miatt nem engedték bemenni a templomba. Csak az
előcsarnokig jutott, ahol a számos besúgótól félve, csak suttogva
említették Jézus megfeszítését, feltámadását és a pünkösdi történetet:
Péter prédikálást, az apostolok nyelveken való szólását.
Valahogyan vásárolt egy Ószövetségi tekercset - az üzletet már
nem akadályozták meg - és bizonyára elkeseredetten indult hazafelé.
Istenkereső lelkét Ézsaiás próféta könyvének az olvasásával vígasztalta.
Senkinek sem árt, ha a magány és a csalódottság óráiban Bibliát olvas!
A nevezetes hadi- és kereskedelmi úton utolérte őt Fülöp apostol,
aki angyali szóra és parancsra eredt az egyetlen bárány pásztorolására.
„Vajon érted-é, amit olvasol?” kérdezte tőle a missziót, a szent küldetést
végző apostol, aki készségesen fejtette ki neki Ézsaiás könyvéből (53,7-8)
azt a részt, ahol Jézus Krisztus helyettes szenvedéséről és az érettünk
hozott áldozatáról szól a jövendölés. Fülöp bizonyságtétele a jelen, az
akkori idők küszöbéig szólott, beleértve azt is, hogy miképpen lehet valaki
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a Jézus Krisztus tanítványa.
Gáza közelében a szerencsen komornyik így kiáltott fel: „Ímhol a
víz, mi gátol meg abban, hogy megkeresztelkedjem?” Fülöp akkor azt
mondta: „Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet!” És erre fennhangon
kiáltotta: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia!”
Gáza városának a neve azt jelenti, hogy kincs, és itt lelt élete
kincsére a magas rangú hivatalnok. Ezzel az ő eunuch volta,
nyomorúságának egyik oka, is rehabilitálódott. Attól kezdve
megkeresztelkedett lélekként másokat is hozzásegíthetett az ő hazájában
az üdvösség megtalálásához.
Pál apostol Európában, Tamás Ázsiában, Fülöp pedig Etiópiában
szolgálta az evangélium terjedését.
Testvéreim, az újra pogányosuló Európában nekünk öntudatosan,
és hitelesen kell képviselnünk Krisztust! A kérdezőket, egyéneket,
gyermekek és felnőttek sokaságát tanítani kell az egy szükséges dologra.
Ott kell lennünk a döntő pillanatban. Fülöp apostol példája követendő és
időszerű.
/Dr. Hermán M. János/
Dr Hermán M. János
gyülekezetünk lelkipásztora volt 1993-94ben. Munkássága egész Európát átölelte.
Többek között volt hollandiai lelkész, a
Partiumi Keresztyén Egyetem
tanszékvezető professzora, a
Királyhágómelléki Egyházkerület
sajtóreferense, számos tanulmány és könyv
szerzője. Ma is szervez, kutat, ír, előad és
ami a legfontosabb, Isten igéjét hirdeti.
Holland feleségével, Hannie-val hat
gyermeket neveltek fel az Úr félelmében.
„Nagyon szeretem lelkesíteni az
embereket.” -vallja. Személyisége, hite,
igei szolgálata - amint évtizedekkel ezelőtt ma is lelkesítette gyülekezetüket.
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Pillanatképek gyülekezetünk életéből

Április 17-én, vasárnap ismét Családi napot szerveztünk, ami ezúttal is
nagyon jó hangulatban telt.
Körülbelül ötvenen látogattak el hozzánk, hogy kikapcsolódjanak egy kis
kézműveskedéssel, sütéssel és játékkal. A legkisebbeket ugrálóházzal és labdákkal töltött medencével vártuk, a kreatív gyerkőcök pedig festettek, ragasztottak
és kivágtak, amivel gyönyörűszép, színes virágokat és vidám nyuszikat készítettek. Éhen sem maradtunk: a gyerekek linzertésztából különféle formákat szaggattak, amit aztán kisütöttünk. Ezután a gyerekek éneket tanultak és közben átmozgatták magukat.
Végül következett a kötélhúzás: kicsik és nagyok, fiúk és lányok egyaránt
húzták a kötelet, olyan elszántan, hogy az sem számított ha végül a bokorva esve
kötöttünk ki. A gyerekek fáramászással és kosárlabdázással folytatták a kertben a
játékot. Istennek hála, a Családi nap komolyabb sérülés nélkül és jókedvűen ért
/Arany Zita/
véget.
....sírnod sosem kell, élsz majd gondtalan.... Kovács Kati örökérvényű dalára
sorakoztak be a gyülekezet gyermekei anyáknapi köszöntésre május eIső
vasárnapján a délelőtti istentisztelet végén. Izgalomtól és meghatódottságtól
piros arcuktól csak a kezükben lévő vörös rózsa virított jobban. A jól ismert dal
végére már szinte valamennyiünk szemében könnyek csillogtak. Kicsik és nagyok
örömmel, ragyogó arccal mondták el szebbnél-szebb anyáknak, nagymamáknak
szóló verseiket. Tudjuk, hogy e mögött is, az édesanyák, nagymamák fáradtságos
tanító munkája van. Ezután minden hölgy gyönyörű rózsaszálat kapott a
gyerekektől, és boldogan énekeltük együtt az Ároni áldást. Hiszen mit is
kívánhatnánk egymásnak, mint hogy Isten áldó, örző szeretete kísérje a kicsiket,
nagyokat, idősebbeket, ünnepeken, hétköznapokban.
/Horváthné Kis Ildikó/
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Május elsején a gyülekezetük kirándulást rendezett a Richmond Park
Izabella ültetvényére, ami egy gyönyörű park, ahol rengeteg féle virág és virágzó
bokor várt bennünket kimonthatatlan illatokkal. A gyülekezetből közel hatvanan
ellátogattak és együtt élvezték ezt a csodálatos napütéses vasárnap délutánt! Volt
nevétes, beszélgetés, pancsolás a tóban, fára mászás, és persze fotózás a csodaszép
virágokkal. Szerintem ez mindenki számára egy jó alkalom volt, hogy együtt legyen
a gyülekezet és hogy jobban megismerhessük egymást. Amint tudjuk, május elsején
Anyák napja volt, szóval ez így tökeletes alkalom adódott, hogy ebben a szép
ültetvényben köszöntsük az anyukákat, nagymamákat, dédiket és végül, de nem
utolsó sorban a keresztanyukákat.
Szóval egy csodálatos napsütéses délutánon vettek részt kicsik és nagyok a
gyülekezetünből. Mindenki nagyon jól érezte magát. Hihetetlen, hogy Isten milyen
csodaszép helyeket alakított a mi számunkra! Köszönjük szépen a Salánki családnak
a kirándulás megszervezését!
/Buzási Boglárka/
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EGYHÁZI HíREK, ESEMÉNYEK
♦

Május 15-én, vasárnap de. 11 órakor és du. 5 órakor
Pünkösdi istentisztelet és Úrvacsoraosztás.
Mindkét alkalmon angol vendéglelkész szolgál, délelőtt Rev. Ian Parry, az
Európai Missziós Szolgálat igazgatója, délután Pastor W.R. Chapman
guernsey-i lelkipásztor. Tolmácsol: Anikó Williams
Május 15-én a délelőtti istentiszteletet követően gyülekezeti „Batyus” ebéd
lesz. Kérjük, mindenki hozzon valami finomságot, enni vagy innivalót, amit
közösen elfogyaszthatunk.
Június 11-én, szombaton, kirándulást szervezünk a
Leeds kastélyba. Részletek a templomban ill.
honlapunkon.
Július 10-én, vasárnap délelőtt tanévzáró
istentiszteletet tartunk, majd bográcsgulyás lesz ebédre és Családi nap
pancsolómedencével.

♦
♦
♦

MEGSZÜLETETT
URI BENJÁMIN - 2016. március 30.
„Az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.”
Zsoltárok 127,3

Á LLANDÓ A LKA LMA K
•
•
•
•
•

Istentisztelet minden vasárnap délelőtt 11 és délután 5 órakor
Vasárnapi iskola gyerekeknek minden istentisztelet alatt
Női kör minden hónap 1. vasárnapján du. 3 órakor
„Batyus ebéd” minden hónap 3. vasárnapján
Tini ifi minden hónap 4. vasárnapján déli 12 órakor
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