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LELKÉSZI ÜZENET 
  

Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de 

mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. 19Férje, 

József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy 

titokban bocsátja el. 20Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr 

angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz 

venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. 21Fiút fog 

szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.” 22Mindez 

pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: 23„Íme, a 

szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek” - ami azt jelenti: Velünk 

az Isten. 
24József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr 

angyala parancsolta neki: magához vette feleségét, 25de nem érintette addig, amíg 

meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.                                            Máté 1:18-25 

 Karácsony közeledtével olyan 

családtagok, barátok, ismerősök jutnak 

eszünkbe, akikkel talán egész évben nem 

foglalkoztunk. Sokan sajnos, Istennel is 

így vannak. Karácsonykor illik elmenni a 

templomba, sőt, kell is a „hangulathoz”. 

De Isten tényleg csak karácsonykor van 

jelen az életünkben?  Próbáljunk meg a 

mögöttünk álló évre úgy visszatekinteni, 

hogy vegyük számba az Istennel való 

kapcsolatunkat és az Ő kegyelmes 

gondviselését.  

 Mikor tapasztaltad meg Isten 

jelenlétét? Szívesen megosztanád a 

tapasztalatot másokkal is, hogy bátorítsd 

őket? Gondolj bele, hogy Neked mit 

jelent a karácsonyi történetnek ez  a 

rövid mondata: „Velünk az Isten.”   

 Ahogy ezen elmélkedünk, vizsgáljuk 

meg az Ószövetséget!  

Először a Krónikák könyvéből emelnék ki 

egy idézetet: 

12Bizony, velünk van vezérünk, az Isten, és 

papjai zengő trombitákkal fújnak riadót 

ellenetek! Izráel fiai, ne harcoljatok őseitek 

Istene, az ÚR ellen, mert nem 

boldogultok!                     2Krónikák 13:12   

Ebben a szakaszban olvashatjuk, hogy az 

Isten jelenléte erőt, védelmet, győzelmet 

jelentett a hozzá kiáltó és benne bízó 

népnek.  Te tudod-e, hogy ez ma is így 

van? Az Úr megsegíti népét, ha hozzá 

kiáltanak. Biztos segítség Ő a bajok 

idején: erőt, védelmet és győzelmet ad. 

 Isten azonban nemcsak a papokat és 

a népet hallgatja meg amikor együttesen 

kiáltanak hozzá, hanem az egyének is 

fontosak neki. Erre jó példa Jónás 

története, amikor a tengeren hajózott.  

Isten nagy vihart bocsátott a tengerre, 

mert Jónás engedetlenségből rossz 
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irányba utazott. Az elkeseredett 

helyzetben a hajóskapitány mindenkit 

imádságra parancsolt, tudva, hogy ott és 

akkor csak Isten segíthet.  
6De odament hozzá a hajóskapitány, és így 

szólt hozzá: Mi van veled, hogy ilyen mélyen 

alszol? Kelj föl, kiálts Istenedhez! Talán 

gondol ránk az Isten, és nem veszünk 

el!                                                      Jónás 1:6  

Az ő hite igaznak bizonyult és mind 

megmenekültek nemcsak a testi haláltól, 

hanem a lelki haláltól is, mert „nagy 

félelemmel félték az Urat”. Az Isten itt 

mint az egyének szabadítója lép fel, aki 

meghallgatja az imádságot. 

 Milyen csodálatos a mi Istenünk, 

akinek a nép és az egyén, a hajóskapitány 

és az utas, a hívő és hitetlen lelke 

egyaránt fontos! Ő az, aki meghallgat és 

megsegít már évezredek óta. Fordulj Te is 

hozzá bizalommal minden helyzetben! 

 Folytassuk vizsgálodásunkat az 

Újszövetségben: 

„Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit 

Immánuélnek neveznek” - ami azt jelenti:                                  

Velünk az Isten.                          Máté 1:23  

Itt Isten Jézus Krisztusban már testben is 

megjelent közöttünk. Tökéletes Istenként 

és tökéletes emberként élt, halt meg és 

támadt fel. Miután felment a mennybe, 

hogy helyet készítsen nekünk, elküldte 

hozzánk a Vígasztalót, a Szentlelket. Így 

most Lelke által van közöttünk. 
31Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, 

ki lehet ellenünk? 32Aki tulajdon Fiát nem 

kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, 

hogyne ajándékozna nekünk vele együtt 

mindent? Róma 8:31-32  

Ebből is láthatod Isten felfoghatatlanul 

mély szeretetét Irántad, kedves Olvasó! 

Elküldte Jézust, hogy veled legyen, meg-

védjen, megvigasztaljon, sebeid bekötöz-

ze, szeretetével körülvegyen, örök életet 

ajándékozzon neked hit által.  

 Karácsony közeledtével gondolkodjuk, 

és emlékezzünk arra, hogy az elmúlt 

évben is  “velünk volt az Isten”.  

 Kezdjük az új évet ezzel a hittel és 

reménységgel, keresve az Úrral való 

személyes kapcsolatot!        

 

/Salánki István/ 
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Megáldalak téged és áldás leszel... 
1Mózes 12,2 

 
 „Vezetőnek lenni egyszerre kiváltság és felelősség.” - hallhattunk lelkipásztorunktól 
szeptember 11-én, amikor új főgondnok és négy presbiter-jelölt állt az Úr asztala előtt, 
lélekben készülve arra a feladatra, amire a gyülekezet kiválasztotta őket. A jelenlévők 
és Isten színe előtt tett fogadalmukban elsősorban a Krisztusban való hithez, majd 
református egyházunkhoz is hűséget fogadtak. November 6-án az ötödik jelölt 
presbiterré avatása is megtörtént. Kísérjük imában életüket, döntéseiket! 

 

Orbán Ferenc - főgondnok 
49 éves, Erdélyi születésű vagyok és református közösségben 
nevelkedtem.  
15 éve jöttem Londonba, ahol két év múlva csatlakozott hozzám 
a nejem, a lányom és a fiam. Örültünk, hogy megtaláltuk ezt a 
gyülekezetet, ahol mindkét gyerekünk konfirmált és az egész 
család részt vehet a különböző szolgálatokban. 
Egyházunk fokozatosan épül és növekszik, amihez én 
megválasztott főgondnokként hozzá szeretnék járulni. 
 

Ágoston István - presbiter 
Miskolcon születtem, ahol később cukrászként tanultam és 
dolgoztam. 2010. júliusában jöttem Angliába, itt szakács vagyok. 
Keresztanyám gyermekkoromtól tanított Isten útjára, de 
valójában csak huszonéves koromban fordultam az Úrhoz, főleg 
feleségem, Adrienn hatására. 
Kitartó embernek tartom magam és jó csapatjátékosnak. 
 

Bozsó Imre Lehel - presbiter 
Szatmárnémetiben születtem 1984. szeptember 14-én. 
Szüleimnek és nagyszüleimnek köszönhetően a magyar és 
keresztyén értékek mindvégig meghatározták életemet. 
Tanulmányaimat a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban 
majd a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem református 
vallástanár-történelem szakán végeztem. Az egyetemi éveimet 
követően az Erdélyi Református Egyházkerület ifjúsági 
szervezetében az IKE-ben dolgoztam projekt-koordinátorként.  
Közel három éve jöttem ki Londonba, itt hang és 

számítástechnikusként dolgozom. Két éve boldog házasságban élek feleségemmel, aki 
nemrég adott életet első gyerekünknek.  
Hiszem, hogy az egyházi és ifjúsági életben szerzett tapasztalatommal hozzájárulhatok 
az Angliai Magyar Református Egyház épüléséhez. 
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Imre Gergely  - presbiter 
Kárpátalján, Visken születtem 1982. július 26-án. 
1988-1999 között végeztem tanulmányaimat. 2002-től 
magánvállalkozóként dolgoztam. 2006. szeptember 6-án vettem 
feleségül a páromat, Juditot. 
Két gyermekünk van, Bianka és Nándor. 
2014. őszén könyörült rajtam az Úr, és gyermekévé fogadott. 
2015. február 25-én érkeztem Londonba, és azóta már sikerült 
kihoznom az egész családomat, az Úrnak hála legyen érte. 
Jelenleg egy kis varrodában dolgozon mint szabász. 

 

Magyar-Furulyás József - presbiter 
1975. december 20-án születtem Nagyváradon, Erdélyben. 
Szüleim és nagyszüleim keresztény református vallásúak. Az első 
szakmám asztalos, de jelen pillanatban mint teherképkocsi-
vezető tartom el a családomat itt, Londonban. Családi állapotom 
nős, feleségem Mónika, két gyermekem Ildikó és Kristóf . 
2008-ban érkeztem Angliába munkát keresni. Ekkor találkoztam 
a helyi londoni gyülekezettel először. Persze az ekkor áhított 
gépkocsivezető munkát még nem kaptam meg, de most már 
tudom, hogy valami sokkal nagyobb ajándékot adott nekem az 
Úr. 2010-től kezdtem rendszeresen járni és azóta igyekszem a 

legjobb tudásom szerint szolgálni a londoni gyülekezetet. 
2015-ben Konfirmációi fogadalmat tettem majd ugyanebben az évben feleségemmel 
elvégeztük az első szintű gyermek evangelizációs tanfolyamot, amit szeretnék 
hamarosan a gyülekezeti munkában is hasznosítani.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sándor Vilmos Attila - presbiter 
27 éves református lélek vagyok 
Vámfaluból, ami Szatmár megyéhez 
tartozik. Jelenleg Londonban élek 
feleségemmel, Boglárkával. 
Az építőiparban dolgozom.  

Tartsatok  

 
� könyörgéseket 

� imádságokat 

� esedezéseket és 

� hálaadásokat 

 
minden emberért... 

 
Ez jó és kedves a mi üdvőzítő 

Istenünk színe előtt.  

1Tim 2,1.31Tim 2,1.31Tim 2,1.31Tim 2,1.3    
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Karácsonyi árverés 
 
 Egy özvegy műkincskereskedő nagy elégedettséget érzett, amikor egyetlen 

gyermeke, Márk már fiatalon tapasztalt gyűjtővé vált. Az üzlethez és művészethez 

egyaránt remek érzéke volt, ami hatalmas büszkeséggel töltötte el édesapját, 

miközben a világ minden részéről érkeztek hozzájuk műkincsgyűjtők. 

 A tél beköszöntével az ország háborúba sodródott és Márk is csatlakozott a 

sereghez, hogy hazáját szolgálja. Alig néhány hét elteltével édesapja táviratban 

értesült, hogy miközben egy bajtársát igyekezett megmenteni, szeretett fia életét 

vesztette.  A magányos és megtört apa mély fájdalommal készült a közelgő 

karácsonyra, de az ünnep vidámsága, melyet minden évben izgatottan várt, többé nem 

tért be az elhagyatott házba.  

 Karácsony reggelén a megtört öregembert kopogtatás ébresztette fel. Az ajtó előtt 

egy ismeretlen katona állt, hatalmas csomaggal a kezében.  

  — Uram, Ön nem ismer engem, de én vagyok az a katona, akinek az Ön fia az 

életét megmentette. Márk jó barátom volt. 

 A két férfi hamar bensőséges beszélgetésbe merült. Az édesapa megtudta, hogy 

Márk aznap több tucat sebesült katonát mentett meg mielőtt a golyó másokért aggódó 

szívébe fúródott. Fia hősiessége újra apai büszkeséggel töltötte el és némiképp 

enyhítette fájdalmát.  

 — Márk gyakran beszélt édesapja szépművészet iránti szeretetéről. Én magam is 

művész vagyok. Szeretném, ha ezt elfogadná tőlem. 

 Az apa kinyitotta a csomagot. A fiáról készült portré volt. A művészvilág ugyan 

sohasem tekintené zseniális műnek, ez a festmény mégis megindító pontossággal 

ábrázolta szeretett fia arcát. Az apa szemei megteltek könnyel. Megköszönte neki a 

képet, és felajánlotta, hogy kifizeti. 

 — Oh, nem uram, soha nem tudom visszafizetni, amit a fia 

értem tett. Kérem, fogadja el tőlem ajándékba!  

Miután a vendég távozott, az öregúr a kandalló felé akasztotta 

a portrét, félresöpörve a felbecsülhetetlen értékű alkotásokat. 

A karácsonyt a karosszékben töltötte, onnan gyönyörködött a 

számára oly kedves ajándékban. Hamarosan ez lett 

legféltettebb kincse, ha látogatója érkezett, ezt a képet 

mutatta meg elsőként.  
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 A következő év tavaszán az öregúr beteg lett és meghalt. Halálhíre az egész világon 

izgalomba hozta a műértőket. Esélyt láttak arra, hogy nem mindennapi ritkaságokhoz 

jussanak. Az öreg végakarata szerint a festmények árverésére nem azonnal, hanem 

csak a legközelebbi karácsonyon került sor, mivel ezen a napon tett szert gyűjteménye 

legértékesebb darabjára.  

 Elérkezett a várva várt nap. Az emelvényhez közel egy 

állványon a fiú arcképe állt. A kikiáltó kalapácsával jelt adva 

megszólalt:  

 — Az árverést a fiú arcképével kezdjük.  Ki ad érte 100 dollárt?   

 A teremben csönd volt. A hátsó sorból valaki bekiabált:  

 — A híres festményekre vagyunk kíváncsiak! Ez a kép senkit nem érdekel!  

A kikiáltó azonban folytatta:  

 — Ki ajánl 100 dollárt a képért? - Egy türelmetlen hang bekiáltott.  

 — Nem ezért jöttünk! A Rembrantot és a Van Gogh-ot akarjuk látni! Kezdje már el a 

rendes árverést!  

 — Nos, ennek a képnek kell először elkelnie. Kinek kell a fiú?- állította a kikiáltó 

rendíthetetlenül. Végül egy hang megszólalt a terem hátsó sarkából. A farm egyik 

dolgozója volt, aki hosszú évekig hűségesen állt az elhunyt öregember szolgálatában.  

 — Tíz dollárért megveszem—mondta kissé szégyenkezve - többet nem tudok adni.  

 — Tíz dollárnál tartunk. Ki ad érte húszat? - folytatta a kikiáltó.  

 — Adja oda neki tízért és lássuk végre a mestereket! - kiáltották többen is.  

A teremben ülők egyre nyugtalanabbul és türelmetlenebbül feszengtek székeiken. 

Nem ezért a képért érkeztek az árverésre.  

 — Először, másodszor, senki többet harmadszor. A kép elkelt tíz dollárért!  

Nagy tetszés fogadta ezt a helyiségben, és izgatott hangon követelte valaki:  

 — Elkezdhetnénk végre? Szeretnénk megtenni ajánlatainkat a tulajdonképpeni 

festményekre.  

Ekkor az árverező felnézett és kijelentetette, hogy vége az aukciónak.  

 — És mi van a millókat érő műalkotásokkal? - háborodtak fel többen is.  

 — Sajnálom. Amikor megbíztak az árverés levezetésével, tudomásomra hozták az 

elhunyt végrendeletének titkos záradékát. Nagyon egyszerű. Az apa akarata ez volt: aki 

igényt tart a fiúra, vele együtt övé lesz minden.                                

„Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta,  
                                    hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?”        Róma 8,32        
 

 /Forrás: Wayne Rice, Fején a szöget! 3, Debrecen 2011/ 



8 

 

In memoriam... 
 

  2016. október 23-án, az ’56-os 
forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulóján, ünnepi istentisztelet keretén 
belül emlékeztünk nemzetünk hőseire. 
  Szilágyi Zoltán cserépfalui lelkipásztor 
hirdette Isten igéjét: „Örüljetek az Úrban 
mindenkor! Ismét mondom: 
örüljetek.” (Fil.4.4). Megtudhattuk tőle, hogy 
amikor elvállalta a szolgálatot, még nem 
tudta, hogy nemzeti ünnepünkkel esik 
egybe. A lelkipásztor beavatott a 

kulisszatitkokba, sokat gondolkodott azon, hogy mivel is köszöntheti a gyülekezetet és 
ezt az igét kapta az Úrtól. Minket, gyülekezeti tagokat arra biztatott, hogy mindenkor 
örüljünk, örüljünk Isten igéjének és örüljünk annak, hogy Isten kegyelmes hozzánk, s 
ma szabadságban élhetünk. 
  Gyülekezetünk tagjai szép számban vettek részt az ünnepi istentiszteleten, s 
külön öröm volt új arcokat látni. A dicsőítő csapat az „Áldjon meg téged, áldjon az Úr” 
című dallal köszöntötte őket.   
  Az igehirdetés végén, nemzeti ünnepünk alkalmából Szalay-Bobrovniczky 
Kristóf, Magyarország Londoni Nagykövete szólt a hallgatósághoz. Beszédében 
emlékeztetett arra, hogy hála Istennek vannak még közöttünk ’56-osok, akik helyt 
álltak a nehéz időkben. Nekik is köszönhetjük gyülekezetünket, hisz az emigrációban is 
fontosnak tartották, hogy Isten igéje magyarul szóljon. Továbbá kiemelte, ha ma egy 
’56-ost megkérdeznénk arról, mit tett a nemzetért, szerényen csak annyit válaszolna, 
hogy semmit, csak tette a dolgát. Záró soraiban a Nagykövet úr elmondta, 
gyülekezetünk a legjobb bizonyíték arra, hogy jól tették a dolgukat. Visszautalt az 
igehirdetésre, s arra biztatott minket, hogy mi is örüljünk egymásnak az Úrban. 
  Az istentisztelet után egy közös ebédre került sor, ahol elfogyaszthattuk a finom 
bográcsgulyást és a palacsintát. Köszönjük a szorgos kezeknek, akik elkészítették ezen 
ínyencségeket. Az ilyen alkalmak kiválóak a beszélgetésre és egymás hite által való 
épülésre, így másokat is arra biztatunk, hogy 
bátran vegyenek részt ezeken. 
 Adja Isten, hogy az igéből merítve erőt, 
mindannyian örülni tudjunk egymásnak és 
annak a szabadságnak, melyet az ’56-osok 
vívtak ki nekünk. Tisztelet nekik mindezért, a 
múlt köveiért, melyekre mi, fiatalok jövőnket 
építhetjük.                                                     /bt/ 
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Éltető Lélek 
 

 Mindannyian vágyunk arra, hogy néha kilépjünk a hétköznapok kellemesen 
megszokott körforgásából, és megálljunk emlékezni, ünnepelni. Erre teremtett 
lehetőséget a miskolci Éltető Lélek Irodalmi Kör látogatása templomunkban.  
 A hat főből álló társulat minisztériumi támogatás jóvoltából érkezett hozzánk, hogy 
verssel, prózával, énekkel idézzék vissza a közel 500 éve történt reformációt. Nemcsak 
Luther Márton és Kálvin János neve hangzott el, hanem nagy magyar reformátorainkra is 
büszkék lehetünk. Dévai Bíró Mátyás, a magyar Luthernek is nevezett, sok üldöztetést 
elszenvedett helvét hitvallású lelkipásztor a magyar nyelvű oktatás bajnoka volt. Bocskai 
István erdélyi fejedelem írásaiból is hallhattunk részletet, akinek európai jelentőségét 
tanúsítja, hogy szobra helyet kapott a reformáció genfi emlékművén. 
 Az előadók mindeközben folyamatosan emlékeztettek bennünket arra, hogy mind a 
reformáció mind a mai keresztyén életünk középpontja Jézus Krisztus. A Benne való hit 
az, ami üdvözít és megtart. Reményik Sándor két versét is hallhattuk, a Kegyelem az 
isteni beavatkozásra irányította tekintetünket, míg a Templom és iskola című költeménye 
a tevékeny, elszánt harca szólított fel.  
 Az Éltető Lélek valóban életet hozott gyülekezetünkbe. Mindkét istentiszteleten  
megtelt a templom, és meggyőződésem, nem volt olyan hallgató, aki el ne gondolkodott 
volna nemcsak eleink nagy tettein, hanem saját életén,  Istenével és nemzetével való 
kapcsolatán.                                                                                                                       /S.T./ 

Az Éltető Lélek Irodalmi Kör tagjai:  Dr. Romhányi Róbert jogász; Bognár Lili Janka 
népdalénekes; Hangóné Birtha Melinda lelkipásztor; Dr Czap Ágota ügyvéd; Kardos 
Katalin rádiós, újságíró; Dr. Romhányiné Pap Mária énekes  

2016. december 11-én, vasárnap du. 5 órakor,  
az istentisztelet keretében  

karácsonyi  műsort rendezünk.  
Fellépnek a vasárnapi iskolás gyerekek, a tini ifi  

és gyülekezetünk felnőtt tagjai. 
Öltöztessük ünneplőbe a szívünket! 
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Légy Te is gyülekezet-alapító! 
  

Maga az ÚR megy előtted, ő lesz veled.  
Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj! 

5Mózes 31,8 
 

 „Indítsunk új református gyülekezetet Manchesterben!” - Álltam a Közgyűlés elé ez 

év júliusában. Nem hirtelen jött ötlet volt ez, hanem hosszú hetek, hónapok, sőt évek 

vágya fogalmazódott meg ebben a rövid, de nagy jelentőségű mondatban.  

 Láttuk, hogy nemcsak Londonban, hanem egész Angliában folyamatosan növekszik 

a magyarok száma. Tudtuk, hogy számos kis- és nagyvárosban alakulnak magyar 

iskolák, kultúrkörök. Hallottuk a lelki közösségre vágyók kérését, hogy az ő 

környékükön is legyen magyar református templom. Beszéltünk helyi vezetőkkel, 

állami hivatalnokokkal, hogy próbáljunk képet kapni arról, hol a legnagyobb a szükség.  

Majd tárgyaltunk misszióvezetővel, üzletemberrel a gyakorlati megvalósítás 

lehetőségeiről. De legfőképpen imádkoztunk. Egyedül és közösségben. Ketten és 

sokan. Hangosan és magunkban. Presbiterekkel és gyülekezeti tagokkal. Magyarokkal 

és angolokkal. Reménykedve és sötétben tapogatózva. De mindig Istenben bízva, hogy 

„Ő megy előttünk, Ő lesz velünk.”  

 Akkor jöttek a csodák. Egy magasrangú hivatalnok azt mondta, annyi a magyar 

Manchesterben, hogy lehetetlen, hogy ne szülessen ott élő gyülekezet. Az 

egyházunkat támogató misszió új igazgatójának első hivatalos útja hozzánk vezetett és 

kiderült, hogy egyik legfőbb célja, hogy újonnan alakuló gyülekezeteket támogasson. A 

gyermeke református keresztelőjére érkező muzulmán apuka mit sem sejtve a 

bennünk formálódó vágyról, egyenesen feltette a kérdést: „Lelkész úr, nekünk ide túl 

messze van eljönni. Miért nem nyit magyar templomot Manchesterben? Akármikor 

meggondolja magát, a csapatommal egy napi munkát ingyen felajánlunk!”  

 Külső körülményeken keresztül és Igéjében is bíztatott és bátorított minket az Úr, 

hogy merjünk rálépni erre az ismeretlen és bizonyára nem könnyű útra. Így álltam a 

Közgyűlés elé azon a meleg júliusi vasárnapon. Tudva, hogy nem tőlünk van ez.  

 Azt hiszem, mindenki átérezte, hogy ritka pillanat ez, nagy dolog előtt állunk, olyan 

lehetőség előtt, ami egész további életünket meghatározhatja. Ezért is lehetett, hogy 

gyakorlatilag ellenszavazat nélkül megszavazta a Közgyűlés, hogy indítsuk el a 

folyamatot egy új református gyülekezet alapítására Manchesterben.  

 Ekkor jöttek a további csodák. Egy 93 éves idős lelkész emlékezett, hogy 40  évvel 

ezelőtt mit ígért az önkormányzatnak. Így a szándéka, hogy el akarja adni a templomát, 
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ahhoz a hivatalhoz futott be, ahová pár héttel azelőtt érdeklődő levelet írtunk. Alig egy 

hónap múlva már hatodmagammal jártam körül a templomot, ami minden tekintetben 

megfelelt az igényeinknek, és londoni szemmel nézve hihetetlenül jutányos árat kértek 

érte. Egy újabb közgyűlési szavazás után így tettünk ajánlatot egy majdnem focipálya 

méretű telken lévő, templomi működési engedéllyel rendelkező épületre, ahol egy 

lelkészlakás is jelentősebb beruházás nélkül kialakítható.  

 Az Úr megy előttünk? Igen, Ő van velünk! 

 Hisszük, hogy a további lépésekben is bízhatunk Urunk vezetésében és hatalmas 

„rendező” kezében. Előttünk áll még az erre a feladatra alkalmas és elhívott lelkész 

kiválasztása. Előttünk áll az épület adásvétele és felújítása. És előttünk áll a 

Manchesterben és környékén élő magyarság elérése, gyülekezetté szervezése. De nem 

lankadunk, hisz „maga az Úr megy előtted, Ő lesz veled.” 

 Ezen az oldalon négy gyönyörű gyermek fényképét láthatjuk, és örülhetünk együtt a 

családdal az új kis életeknek.   

 Aki részese szeretne lenni egy gyülekezet születésének, imával, munkával, 

szakértelemmel, anyagi áldozattal megteheti.  Légy Te is gyülekezet-alapító!  

/Salánki István/ 

 

Bozsó  
 Zoárd   

  

2016.  
június 12.  

 

 

Pál  
Bálint Áron  

 

2016. 
október 9. 

Gáll  
Botond  

 

2016.  
július 30. 

 
 

Kiss  
Sára  

 

2016. 
október 17.              

M E G S Z Ü L E T E T T 

„Az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.”   
Zsoltárok 127,3 
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Á L L A N D Ó   A L K A L M A KÁ L L A N D Ó   A L K A L M A K  
♦ Istentisztelet minden vasárnap délelőtt 11 és délután 5 órakor. 

♦ Vasárnapi iskola gyerekeknek mindenkét istentisztelet alatt. 

♦ Imaóra minden istentisztelet után. 

♦ Női kör minden hónap 1. vasárnapján a délutáni istentisztelet után. 

♦ Batyus ebéd és bibliaóra minden 3. vasárnap a délelőtti istentisztelet után. 

♦ Tini ifi minden 4. vasárnap a délelőtti istentisztelet után. 

T I S Z T S É G V I S E L Ő K T I S Z T S É G V I S E L Ő K   
Lelkipásztor: Salánki István          Főgondnok: Orbán Ferenc          
Presbiterek: Ágoston István, Bozsó Imre, Imre Gergely, Magyar-Furlyás József, Sándor Attila, 
Tiszteletbeli Presbiterek: Gáspár Gyula, Lawrence Eszter, Mészáros Lajos, Tárcy Árpád,  
Dr Virginás Botond, Zsigmond Erzsébet 

Megjelenik: negyedévente  
Kiadja: ANGLIAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 
             THE HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN THE U.K. 
             17 St Dunstan’s Road, London W6 8RD 
             Tel.: 020 8748 8858  www.reflondon.hu 
             Alapítva: 1948       Lelkipásztor: Salánki István 

E G Y H Á Z I   H í R E K ,   E S E M É N Y E KE G Y H Á Z I   H í R E K ,   E S E M É N Y E K  
   

   

♦ 2016. november 26-án szombaton déli 12 órától du. 3 óráig 
megrendezzük hagyományos Karácsonyi vásárunkat. 
Mindenkit szeretettel várunk!  

♦ 2016. december 4-én, vasárnap mindkét istentiszteleten 
Bálint László hirdeti Isten igéjét. Az istentisztelet után, du. 1 
órakor közgyűlést tartunk.  

♦ 2016. december 4-én a délelőtti 
istentisztelet után babatalálkozót 
rendezünk egy év alatti gyermekeknek és szüleiknek. A közös dalolós 
együttlétet Bálint Bea vezeti.  

♦ 2016. december 11-én, vasárnap du. 5 
órakor az istentisztelet keretében Karácsonyi ünnepélyt tartunk. 
Szeretettel várunk mindenkit, hogy együtt készüljünk lélekben az Úr 
Jézus születésének ünneplésére. 

♦ Karácsonyi istentiszteletek: 

∗ December 24-én szombaton du. 5 órakor Karácsony szentesti 
istentisztelet és úrvacsoraosztás. Ezt karácsonyi vacsora követi 
azok számára, akik különben egyedül ünnepelnének szenteste.  
Jelentkezni a lelkipásztornál lehet. 

∗ December 25-én vasárnap de. 11 és du. 5 órakor Karácsonyi 
úrvacsorai istentisztelet. 

♦ A Facebookon is megtalálható egyházunk. Aktuális programjaink, 
hirdetéseink, valamint az eseményeinken készült fényképek először ide kerülnek fel.   

   http://www.facebook.com/AngliaiMagyarReformatusEgyhaz 


