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Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
Ef.5,8.
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Evangélikus Egyházközség

Hír- és imádságlevél
2011. február-március.

Levél Londonból

Régen jelentkeztem már, nem is tudom hol
kezdjem a beszámolót. Lassan egy teljes éve élek
Londonban. Eredetileg 9 hónapra jöttem ide, azzal
a tervvel hogy 2010 őszén hazamegyek folytatni
az egyetemet. Ahogy közeledett a szeptember, úgy
erősödött meg bennem a gondolat, hogy nem köl-
tözöm haza abban az évben. 

Ennek több oka is van. Egyrészt az angolom még
mindig fejlesztésre szorul, másrészt az dőlt el
bennem, hogy itt van még a helyem. Mostanra
pedig egyre zavarosabb minden, hiszen jelentkezik
a honvágyam egy ideje. Nem nagyon találom a
helyem, a gyülekezetben (www.allsouls.org) még
mindig óriási és nehezen kötök barátságokat
benne, és kevés alkalmon is tudok részt venni az
állandó hétvégén meg gyakori esti műszakokban
való munka miatt. Jelen pillanatban még egy évet
adtam Londonnak, a mostani terv 2011 szeptem-
berig szól. Aztán úgy néz ki hazamegyek, és foly-
tatom az egyetemet. Igazából ezt a döntést sem
mondhatom 100 %-osnak. Imádkozom bölcsessé-
gért. Nehéz leírni azt a kettősséget, ami bennem
van. Mennék haza, nekem Magyarország az ottho-
nom. Ugyanakkor nagyon szeretem Londont is. És
komolyan kérem az Istent, hogy mutassa meg
merre kell mennem, mert az áldása nélkül se itt,
se ott nem lesz jó. Azt kell mondjam, hogy a mun-
karend összevisszasága az ima- és igei életemet is
megviselte már (hétről-hétre változik melyik nap
melyik műszakban dolgozom 7-től 14-ig vagy 14-
től 22-ig egy szálló recepcióján), úgyhogy igyek-
szem valahogy rendszert rakni a mindennapokba. 

Szeretnék munkahelyet vál-tani, esetleg a szo-
ciális szférába visszatérni, de itt nem nagyon
engednek oda végzettség nélkül. Egyelőre semmi
pozitív válasz nem érkezett a beadott önéletrajza-
imra. A negatívumok ellenére sincs okom panasz-
ra. Hálás vagyok az Úrnak azért, ahogy idehozott,
ahogy megtart és segít eligazodni ebben a „fonák”
brit világban. Nagyon jót tett eltávolodni az
otthoni helyzetemtől, kínlódásaimtól, teljesen
másképp tudom nézni innen a dolgokat. 

Aztán az Istennek végre alkalma lehetett rendbe
rakni egy teljesen szétcsúszott területet az élet-
emben, amit otthon nem tudott, mivel nem enged-
tem hozzáférést. Így éldegélek jelenleg itt, kétsé-
gekkel de azért hálásan. Isten adjon bölcsességet
mindnyájunknak.

Szeretettel,
Kulcsár Ágnes GB

Meg fúj tuk a kür töt, – hí vo ga tás ra –
min den ki jöj jön! Nem a gyü le ke zet
hív, nem a lel kész, ha nem az Úr.

„Ma, ha az Õ sza vát hall já tok, ne ke -
mé nyít sé tek meg a szí ve te ket, mint az
el ke se re dés kor!”

Zsid.3,7–8.

Min den vas ár nap: Is ten tisz te let

Nyír telek    Gyülekezetiház, templom        10.00

Nyír telek   (gyermek) ugyanott          10.00

Kisvárda, Evan gé li kus temp lom 10.00

Kisvárda    (gyermek)  Gyül.ház           10.00

Dél utá ni Is ten tisz te le t

Kisvárda evan g. temp l.   ápr.10 ;máj.08. 14.00                      

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház         14.00

Görögszállás köz.ház ápr.03;máj.01. 15.00

Min den hé ten

Hétfõ:   közösségióra   Nyírtelek templom 17.00

tanítványképző        Görögsz. köz.ház 17.00

Kedd: közösségióra   Kisvárda Gyül.ház 18.00

Csütörtök:   bibliaóra   Nyírtelek templom 17.30

Péntek bibliaóra   Görögsz. köz.ház 15.00

közösségióra   Kisvárda Gyül.ház 18.00

Szombat:    Ifj.óra        Nyírtelek templom   15.15                   

Vasárnap nõi bibl.kör Görögsz. köz.ház 15.00

Min den hónapban

El sõ vas ár nap úr va cso ra az is ten tisz te le te ken.

Görögszálláson délutáni Istentisztelet.

Második és negyedik szombaton 

Nyírteleken a Gyülekezeti központunkban

játszóház, gyerekeknek fiataloknak 13.30-15.00



Imádságlap

Vasárnap:
Drága Mennyei Atyám, a Te kezedbe ajánlom ezt a

napot. Te formáld életünket, hogy teljesen rád figyel-
hessünk és a pihenés napját neked szentelhessük.
Kérlek így az istentiszteletekért, Te adj bölcsességet
az igehirdetőknek, szolgálóknak, és a hallgatóknak.
Ámen!

Hétfõ
Uram, hálás a szívem ezért az új hétért. Köszönöm,

hogy Te óvtál meg a mögöttünk álló hétben. Kérlek,
Te mutasd meg akaratodat és Te munkálkodj élet-
ünkben a hét minden napján. Ámen!

Kedd
IIstenem, hálás vagyok az életemért, hogy meg-

haltál értem, életre hívtál és megváltottál engem. Te
erősíts meg a hitben, hadd növekedhessünk mint
gyermekeid. Te adj erőt a mindennapok nehézségeit
legyőzni. Ámen! 

Szerda
Segíts meg Urunk, hisz oly sokszor túlnőnek

rajtunk a gondok. Tudjuk, hogy Te állsz mindenek
felett. Sosem hagysz magunka és erőnk felett sem
próbáltatsz meg. Mégis sokszor kétség fogja el lel-
künket. Kérlek, Te vedd el belőlünk a kétséget, aggo-
dalmat, félelmet és te adj helyette békét. Ámen!

Csütörtök
Szívemben hála a mindennapi örömökért és a

meghallgatott imádságokért. Köszönöm a szeretete-
det, gondoskodásod. Kérlek, Te uralkodj a szívünk
minden pontján, hogy csak téged követhessünk!

Péntek
Drága Mennyei Atyám, köszönöm a döntéseket.

Köszönöm, hogy teáltalad tudhatjuk mi a jó és a
rossz. Olyan jó tudni Uram, nélküled élettelen lények
vagyunk, veled mégis egy egységgé lehetünk.
Köszönjük a feladatokat amit személy szerint szabtál
nekünk. Ámen!

Szombat
Uram, Te lassítsd le az életünket ebben a rohanó

világban. Segíts meglátni a helyünket, és taníts meg
minket jó szolgáddá válni. Hálás vagyok Uram az
emberi kapcsolatokért, közösségért és a gyülekeze-
tért. Ámen!

Újra rendelkezünk  a 2 x 1 % ról !
A személyi jövedelemadót fizetõ állampolgárok

rendelkezhetnek az adójuk 2 x 1%-áról. Egyik 1%-
ot valamelyik egyháznak adhatják, a mi egyházunk
technikai száma:         0035

A másik 1% pedig civilszervezetek támogatására
mehet, mint például a Filadelfia Alapítványunk,
amelynek adószáma: 18792021-1-15.

Gyülekezeti alkalmainkon, elõre kitöltött nyi-
latkozatokat vehetnek át azok, akiknek erre szük-
ségük van.

-Akinek adománya van a különbözõ gyülekezeti
szolgálatok támogatására azok a következõ
számlaszámon:

Alapítvány: 11744003-20373779
Gyülekezet: 11744003-20951276

vagy személyesen az istentiszteleteken fizet-
hetik be adományaikat .

- Ezúton is megköszönjük támogatóink
szolgálat készségét és adományait.

folytatás a 2.oldalról
Máskor azt mondja: láss munkához, imádkozz.

Beszél az Ő Szavával, az Ő Lelkével, az Ő gyermekein
keresztül, eseményekkel, és a természet csodáival.
De ahhoz hogy meghalljam figyelnem kell Rá. Ez néha
elég nehéznek bizonyul. De kimondhatatlan öröm,
amikor végre megértem. Csodás ebben a kapcsolat-
ban, hogy Ő képessé tesz engem segíteni másokon,
tanulni, vagy tanítani. Az örömömet lelem a bátorí-
tásban, a szeretetben, a nevetésben, a jelenlétében.
Ez már egy áldás, hogy meghallhatom Őt szavak
nélkül, és az is, hogy ezek a szavak lassan visszatér-
nek hozzá. Arra kérlek benneteket, hogy hallgassátok
Őt. Nem csak arra, hogy mit mond, de azt is, hogy
mire mond nemet. Lehet, hogy valakinek szüksége
vagy fájdalma van, annak ellenére, hogy szavaiból az
látszik, hogy minden rendben van. Figyelj, és ha
szükséges tegyél érte. Ölelj! Segíts! Oszd meg az
emberekkel Jézust! Hallgass Isten szavára. Légy
csendben! Keresd Őt! Kérd Őt, hogy beszéljen! És
aztán várj arra, hogy meghalld!

“Lőn pedig, mikor az úton menének, hogy ő
beméne egy faluba; egy Mártha nevű asszony pedig
befogadá őt házába. És ennek vala egy Mária neve-
zetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén, hallgatja
vala az ő beszédét. Mártha pedig foglalatos volt a
szüntelen való szolgálatban; előállván azért, monda:
Uram, nincs-é arra gondod, hogy az én testvérem
magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad
azért néki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig,
monda néki Jézus: Mártha, Mártha, szorgalmas vagy
és sokra igyekezel: De egy a szükséges dolog: és
Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik ő
tőle.” Lukács 10, 38-42.

Katie Saladin, USA

Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba,
ahol egy Márta nevű asszony a házába
fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére,
aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét.
Márta pedig teljesen lefoglalta magát a
sokféle szolgálattal. 

Ezért előállt Márta, és így szólt: „Uram, nem
törődsz azzal, hogy a testvérem magamra
hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki,
hogy segítsen!” 

Az Úr azonban így felelt neki: „Márta, Márta,
sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz,
pedig kevésre van szükség, valójában csak
egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet
nem vehetnek el tőle”.                                           

Lk.10,38-42.

A reménységben örvendezzetek, a
nyomorúságban legyetek kitartók, az
imádkozásban állhatatosak.

Róm. 12,12

Hallgatni

Akkor eljövén az Úr, oda állott és szólítá, mint
annak előtte: Sámuel, Sámuel! És monda Sámuel:
Szólj, mert hallja a te szolgád! 

1Sámuel 3,10.
Már 3 hónapja vagyok Magyarországon, és az  ami

ebben az időszakban leginkább jellemezte az éle-
temet, az a hallgatás.

Hallgatni szoktam az embereket. Néha megértem
őket, de sokszor nem. Némely szavak már jelentés-
sel bírnak számomra, máskor az arckifejezések és a
mozdulatok „beszélnek”. A hallgatás számomra elég
nehéz ebben a helyzetben, de ez így van rendjén.

Az emberek mellett hallgatom Isten szavát is.
Rengeteg időm van csendességre a „napirendem-
ben”, de még így is nagy erőfeszítésre van szüksé-
gem, hogy hallgatni, és figyelni tudjak. Könnyű kitöl-
teni az időnket a zajjal, de Isten segített nekem
hogyan hallgassak. 

Így hallom Őt, amint azt mondja, hogy szeret
engem, hogy Ő hívott engem ide, és hogy terve van
az életemmel. 

folytatás a 3.oldalon

Programjaink:

1.Női csendeshét       Biatorbágy         feb.06-11.
2.Férfi csendeshét     Biatorbágy         feb.13-18.
3.Ifj. csal. hétvége     Piliscsba         márc.11-13.
4.Női csendeshét       Biatorbágy      márc.13-18.

Az utazás megszervezéséhez kérjük a jelentkezé-
seket minél hamarabb jelezzék a lelkészi hivatal-
ban, személyesen vagy telefonon.


