
Ez jó és kedves a mi üdvözítõ Istenünk
színe elõtt, aki azt akarja, hogy minden
ember üdvözüljön, és eljusson az igazság
megismerésére.

1Tim. 2,3-4
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Az Úr hív!

Megfújtuk a kürtöt, – hívogatásra –
mindenki jöjjön! Nem a gyülekezet
hív, nem a lelkész, hanem az Úr.

„Ma, ha az Õ szavát halljátok, ne ke-
ményítsétek meg a szíveteket, mint az
elkeseredéskor!”

Zsid 3. 7–8.

Minden vasárnap: Istentisztelet
Nyírszõlõs Evangélikus templom               9.30
Nyírszõlõs (gyermek) gyülekezeti ház       9.30
Nyírtelek ifjúsági ház                           11.00
Nyírtelek   (gyermek) Tokaji u. 22.      11.00
Kisvárda, Evangélikus templom 10.00
Kisvárda    (gyermek)  Gyül.ház             10.00

Délutáni Istentisztelet

Kisvárda evang. templ. márc14; ápr.11.   14.00   
Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház             14.00

Minden héten

Vasárnap: közösségióra     Nyírtelek           15.00

Kedd: közösségióra  Kisvárda Gyül.ház 18.00
Szerda  bibliaóra Kisvárda Gyül.ház   17.30 
Csütörtök Nyírtelek  ifj ház   bibliaóra       17.30

Szombat:  Nyírtelek  ifj.ház   Gyermekóra  13.30

ifj.ház   Ifj. Óra         15.15

Minden hónapban

Elsõ vasárnap úrvacsora az istentiszteleteken.
Elsõ szerdán a sóstói szociális otthonban 

úrvacsorás istentisztelet        10.00 

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

Nyírszõlõsi
Evangélikus Gyülekezet
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Folytatás a  3. oldalról.
Szerettem és szántam, aggódtam Érte, és fél-

tettem. Nehogy MINDENT elveszítsen ebben a halálos
táncban. Hiszen táncpartnere a Gonosz, aki kaján
vigyorral lép át áldozatán. Pár évvel ezelõtt
meghökkentette a diagnózis: rák. Akkor dobogó
szívvel álltam az ágya mellett, hátha... Hátha
meglátja addigi életének minden kudarcát. Hiszen
akkor már megfakult a szépsége, a dicsõsség glóriája
is lehullt. Aztán meggyógyult. Büszke volt magára,
legyõzte a halált. Nem mertem a szemébe mondani,
hogy "csak egy idõre" és hogy ezt az idõt már ne
tékozolja el! Hiszen a születés pillanatában elindulunk
a halál felé. Nincs korhoz kötve, lehet újszülött, vagy
kisgyerek, ereje teljében lévõ fiatal, nagy tenni-
akarással fûtött középkorú ember. Nem tudhatjuk.
Ezért kell szakadatlanul bizonyságot tenni az
életünkkel. Nem csak beszélni, ÉLNI!!! Asziszi Ferenc
mondta: " élj az Úrral 24 órán keresztül, és néha
mondj egy mondatot!" Hogy a körülöttünk élõk
élhessenek! 2003. õszén ismét beteg lett. A rák
kitartóan végezte pusztító munkáját. Rettenetes harc
kezdõdött. Nem akart meghalni, gyûlölt mindent és
mindenkit. Ordított Istennel, hogy " úgyis tudom,
hogy meg akarsz törni!" Én is tudtam. De csak
néztem lázadását és sírtam, ilyen testi - lelki
gyötrelem láttán. Nem engedte, hogy megöleljem,
hogy "csak úgy " szeressem, csendben. Hogy odasze-
rethessem az Úr tenyerébe. Imaharc kezdõdött:
tudtam, hogy sokan hordozzák csendességeikben
ismeretlenül is. Szinte a fél világ: Amerikától
Ausztráliáig, és a körülöttünk lévõ testvérek serege.
Gyakran kérdeztek az állapotáról, nem voltak jó
híreim sem testi, sem lelki javulásáról. Éjszaka, ha
felébredtem, vagy reggelente az elsõ gondolatom is
Õ volt. Tudtam, hogy az Úr meg tudná gyógyítani,
pár évvel ezelõtt is megtette. De már csak azért
könyörögtem, hogy ÉLETRE haljon meg! Sokszor
tehetetlenül nézi végig az ember szerettei rohanását
a kárhozat felé, kezeinket tördelve, kétségbeesetten
akarjuk megóvni õket nehezektõl, nyomorúságoktól,
kudarcoktól, talmi csillogástól. Aztán már csak azért
fohászkodunk, hogy " Uram, ha lehetséges, ne
kelljen nagy mélységet megjárnia." De van, akinek
kell, ez szükséges, mert nem kell neki az Atya
szeretete. Nem érdekli, hogy várja, hogy életre
hívja, hogy értelmet, bölcsességet adna ehhez a földi
élethez. Hit nélkül nem tudjuk megtanítani, élni a
gyerekeinket, a ránkbízottakat, hiszen azt teszik,
amit látnak. Tönkre tesszük Õket! Hogy van mer-
szünk ilyen hatalmas labirintusba, mint a földi élet,
Vezetõ nélkül elindulni! Hiszen mindenrõl kiderül,
hogy értéktelen szemét és mindenki elmegy mel-
lõlünk. Veszendõ dolgokba kapaszkodunk, és halandó
emberekbe, ami nem tart meg, és ami megtarthatna
abba nem, pedig Õ a Mindenható Isten, az Atyánk!

A tüdejét egyre jobban birtokba vette a gyilkos
kór, és gyõzött… Akkor... 2004. január 10.-n. A harc
végetért. Békesség lett a szívemben. A könnyem
folyt, de a lelkem megnyugodott. Az itt maradot-
takért kell most már könyörögni, hogy hamarabb
megtalálják az Úr kegyelmét, hogy ne üres kézzel
kelljen átmenni Isten országába. Egyetlen olyan
ember se legyen a közeli és távoli ismerõseink,
rokonaink között, aki lehet, hogy találkozik az Úr
Jézussal, de elmegy mellette s MINDENT! elveszíthet! 

A Húgom volt Õ. "Élt" 44 évet. Itt a földi létben
nem lettünk testvérek, de bízom benne, hogy mielõtt
a küszöböt átlépte, az utolsó pillanatban átölelhette
az Isten, kárpótolva az én elmaradt ölelésemért.

Györfi Mihályné



Nagypéntek és Húsvét.

A népnek és az asszonyoknak nagy sokasága
követte õt, akik jajgattak, és siratták õt. Jézus
pedig feléjük fordulva ezt mondta nekik:
„Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem
magatokat és gyermekeiteket sirassátok; mert
jönnek majd olyan napok, amikor ezt mondják:
Boldogok a meddõk, az anyaméhek, amelyek nem
szültek, és az emlõk, amelyek nem szoptattak!
Akkor majd kiáltani kezdik a hegyeknek: Essetek
ránk! - és a halmoknak: Borítsatok el minket! Mert
ha a zöldellõ fával ezt teszik, mi történik a száraz-
zal?” Két gonosztevõt is vittek, hogy vele együtt
végezzék ki õket. Amikor arra a helyre értek,
amelyet Koponya-helynek hívtak, keresztre feszí-
tették õt, és a gonosztevõket: az egyiket a jobb, a
másikat a bal keze felõl. Jézus pedig így
könyörgött: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert
nem tudják, mit cselekszenek.”                             

Lk. 23,27-34.

Monor
A monori gyülekezet látogatását viszonzandó,

tervezzük, hogy április 17-én meglátagatjuk õket.
A két napos út /17-18.-a/ megszervezésében nagy
segítséget jelent, ha mindenki elõre jelzi utazási
szándékát. 

Az utiköltség: kb. 2000-2500 ft körül lesz.

Zemplén
Kora nyáron, pedig egy zempléni kirándulást ter-
vezünk, amely csak egy napos és családi jellegû. 

Utiköltsége: kb. 1000-1500 ft lesz.

Nyárihetek
Ezek mellett szeretettel ajánljuk az EKE által
szervezett nyári családi, ifjúsági és gyermek
heteket. Részletes információkat adunk a lelkészi
hivatalban tel. 507-130,  ill az EKE hivatalos tele-
fonszámán: Herkely János 06/1 3327063.

ekeal@freemail.hu

-A templom építésünk tavasszal folytatódik
Nyírteleken. 

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

OTP-Bank: 11744003-20373779
vagy személyesen az istentiszteleteken fize-

thetik be adományaikat (a befizetett összegrõl
adóalap csökkentõ igazolást tudunk adni).

- Ezúton is megköszönjük támogatóink
szolgálat készségét és adományait.

Imádságlap

„ Megtaláltok engem, ha kerestek és
teljes szívvel folyamodtok hozzám”

Jer. 29,13

Vasárnap: 
Köszönjük Urunk, hogy ezt a napot is Neked szen-

telhetjük. Köszönjük, hogy egybe gyûjtesz bennünket
és hallgathatjuk Igédet. Áldott légy, hogy keresel
mindannyiunkat és keresel engem is. Add, hogy
megteljünk a Te erõddel és épüljünk a hitben. Ámen.

Hétfõ
Áldott légy Urunk, hogy Veled kezdhetjük a hetet.

Magunktól semmit sem cselekedhetünk. Kudarcok,
csalódások érnek, ha magunktól akarunk bármit is
mgoldani. Így Rád bízzuk napjainkat. Te vezess ben-
nünket, s adj alázatos, csendes szívet, hogy
meghalljuk a Te szavadat. Ámen.

Kedd
Kihez mehetnénk Uram, hisz örök élet beszéde van

Tenálad! Olyan jó feltekinteni Rád, Veled indulni,
Beléd kapaszkodni. Fogadj el bennünket, így  amint
vagyunk. Segíts, hogy világító lámpás lehessünk
embertársaink között. Ámen.

Szerda
Köszönjük Urunk az új reggelt, az új kegyelmet. Te

nélküled semmit sem tehetünk. Köszönjük, hogy
vezetsz bennünket. Eléd tesszük ifjúságunkat. Óvd
meg õket a világ csábításaitól. Akiket megszólítottál,
erõsítsd meg hitükben. Ámen.

Csütörtök
Kérünk Urunk láttasd meg velünk bûneink

nagyságát. Taníts kegyelmedbõl élni. Köszönjük,
hogy leborulhatunk Elõtted és Tõled várhatjuk a
segítséget, mert mi senkik és semmik vagyunk.
Oldozz fel bûneink alól, hogy dicsérhessük és hirde-
thessük szent nevedet. Ámen.

Péntek
Ajtód elõtt állunk és zörgetünk, Uram. Kegyelmedre

szorulunk a mai napon is. A Te Igéd vezessen ben-
nünket, s szívünket a Te szent neved töltse be.
Ajándékozz meg bennünket egymást elhordozó
szeretettel. Ámen.

Szombat
Megköszönjük Urunk az elmúlt hetet. Köszönjük,

hogy óvtál, vezettél, tanácsaiddal igazgattál. Bocsáss
meg, amikor nem hallgattunk szavadra, s a magunk
útját jártuk. 

„Megígérted hû Megváltóm, hogy nem árthat
semmi sem.”

A piliscsabai EKE hétvégérõl
„Ti asszonyok... Ti férfiak...” Kol. 3,18-19   

Piliscsaba. Errõl a helyrõl a közösség szeretete, a
béke és a lelki épülés jut eszembe. Hasonló tapasz-
talataim voltak legutóbb is az ifjúsági hétvégén.
Közel 150 fiatal gyûlt össze Isten igéjét hallgatni és
gyarapodni a hitben. Nyugodt, családias légkör
uralkodott, de a szívekben dúlt a harc. Le kellett
gyõznünk magunkban a világ nyújtotta téves és
nyomorba taszító üzeneteket. Hallottunk az Isten által
teremtett csodálatos rendrõl, az Úr szerinti férfi és nõi
szerepekrõl, a boldog házasság titkáról.  Megható volt
ráeszmélni arra, hogy a Teremtõ egy olyan éltetõ
rendet alkotott, amelyhez ha csatlakozunk, megis-
merhetjük Isten szándékát az emberrel. Az Úr „hoz-
záillõ” társat ad a férfinek, aki feje, támasza a
feleségének; és úgy szereti õt, ahogy Krisztus az egy-
házat: önfeláldozóan. A feleség pedig ezt a
mérhetetlen szeretetet viszonozva engedelmeskedik
férjének. A házasság nagyszerû dolog. Mi ne lenne
nagyszerû, amit az Úr alkotott? Bár én még csak fél
éve érzem áldásait, de napról napra átélem a
házasságomban Isten boldogító szeretetét és
kegyelmét. Ha férjem arcára pillantok, akkor azt a
társat látom, akit az Úr adott nekem, akivel egy egész
életre szövetséget kötöttem, akiért mindig hálás
leszek. Házasságunk egy egész életre szól. Nem
csupán pár napig vagy csak egy éjszaka erejéig tart
kapcsolatunk -ahogyan a mai világban ez egyre
gyakoribb- hanem életünk végéig. Olyan jó volt látni
a sok párt, jegyespárt, akik Isten rendje mellett dön-
töttek, az Õ igéje szerint szeretnének élni együtt,
házasságban. A környezetünkbõl áradó borzasztó
gondolatok, a gonosz munkálkodása hatással van a
fiatalokra: Közelíts divatból az azonos nemûhöz!
Vegyél be egy „harmadikat”! A Sátán azért támad a
házasság ellen, mert ez a legszorosabb közösség, és
az Isten szerinti frigy hirdeti az Úr dicsõségét.
Fontos dolgokról beszélgettünk a hétvégén, minden
fiatalt érintõ témáról. Valódi képet kaphattunk arról,
hogy mi Isten akarata a férfivel és a nõvel, hogy
hogyan lehet boldog házasságban élni. Az Úr mindig
mond valami számunkra újat, felemelõ az Õ igéjét
hallgatni és megcselekedni.

Marcsekné Bán Emese

Anyu meghalt!
Január 10. reggel 9,30.  Rekedten, kapkodva kop-

pantak a szavak: Anyu meghalt, majd hívlak. Nem
szóltam, nem is kellett. A süket telefonnal a kezem-
ben egyedül maradtam a hír rettenetes, vállakat rop-
pantó súlyával. Hallottam, lassan megértettem. A
torkom összeszorult, a vér dobogott a fülemben és
lassan folyni kezdett a könnyem, oldva a torkom
szorítását. Magamat sirattam. Valaki elment, örökre
lezárva azt az utat, azt a lehetõséget, hogy pótoljam
az ellene elkövetett hiányosságokat, elmaradt beszél-
getéseket.Nem fogunk többet találkozni, már nem
tudom neki sürgetõ hangon bizonygatni, hogy az Úrra
van szüksége. Valamikor találkozott az Úr Jézussal,
talán egy kicsit bele is nézett a keskeny útkanyarba,
de másképpen döntött. Vonzotta a világ. Csinos és
szép volt, tele energiával kezdett bele egy embert
szétmorzsoló, halálos játékba. Mindig sikerült
mindent megoldania, magabiztos volt, és fölényes: az
ÉLET-et nem úgy kell élni, ahogy mi teszzük! Annyi
jóból kimaradunk! Mondta.     Folytatás a 6. oldalon


