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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. szept.10; okt.8. 14.00  

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház            14.00

Minden héten

Hétfõ:   közösségióra   Nyírtelek templom  17.00

Kedd: közösségióra  Kisvárda Gyül.ház 18.00

Szerda       bibliaóra Kisvárda Gyül.ház   17.30 

Csütörtök bibliaóra    Nyírtelek templom  17.30

Szombat:   Ifj.óra          Nyírtelek templom   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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Az imádság meghallgatása

Életemben nagyon fontos számomra az
imádság. Nagyon sok megtapasztalásom van
az ima meghallgatásában. Isten mindig
meghallgatja imádságunkat és válaszol is. Ha
Isten nem válaszol, az nyilván azért van, mert
nem jól imádkozom. Õ, aki az imádságot
ajándékozta nekünk, jól ismer bennünket.
Ehhez nem kell erõ. Ez akarat dolga. Sok
emberért imádkoztam életem során,
megtérésem óta. 

Ezekbõl egyet fontosnak tartok megem-
líteni:Tíz évig imádkoztam egy emberért.
Sokszor beleuntam, és azt mondtam magam-
ban, hogy fölösleges, kitörlöm az életembõl.
És ilyenkor az Úr mindig adott valamit, hogy
nem tudtam abbahagyni. Így teltek az évek.
1994-ben beteg lettem és felköltöztünk
Budapestre. Kispesti gyülekezethez kerültem,
ott is jártam bibliaórákra. De az imádság ott
sem hagyott nyugodni. Ott is elõjöttek az én
gondjaim az imádkozás kapcsán. Egyszer
megkérdeztem a lelkészt, hogy meddig lehet
egy emberért imádkozni. Az volt a válasz,
hogy egész életen át. Elmondtam neki a gond-
jaimat. Erre õ azt válaszolta, hogy nem kell
abbahagyni. Tegyek a Bibliámba egy jelzõt,
ráírva az imádkozást és így nem fogom elfele-
jteni. Így folytattam tovább. 2000.
októberében visszajöttünk Nyírtelekre. Ez a
bizonyos személy 2001. húsvét hetén megje-
lent nálunk a kapuban és köszönt. Kérdezte
bejöhet-e hozzánk? Férjem és én ámultunk.
Szeretettel fogadtuk. Azóta sokat vagyunk
együtt. Ezt az imádságot is meghallgatta az
Úr. De erre tíz évig kellett várni.

Mindenkit arra kérek, hogy sohase fáradjon
meg az imádkozásban. Mert az Úr biztosan
meghallgatja imádságunkat és válaszol rá.
Az, aki leginkább hisz Jézus szeretetében, az
kapja a legtöbbet imádság által. Isten az
imádságot adta legmeghittebb és legünnepé-
lyesebb együttlétnek Istennel. 

Ezért így szól az Úr: " Szüntelenül imádkoz-
zatok." 1.Thessz.5,17.

Gyafka Jánosné, Marika néni



Szolgálat öröme

"Mindenre van erõm a Krisztusban, aki
megerõsít engem."

(Fil. 4,13)

Örülök, hogy valóban megtapasztalhat-
tam ezt az igét. Mindig féltem a gyerekektõl,
kerültem a velük kapcsolatos szolgálatokat,
míg egyszer el nem hívtak az újhutai
gyerekhétre szolgálni. Elcsendesedtem
felette és azt láttam meg, hogy az Úr küld.

Sokat harcoltam magammal, de nem
mertem nemet mondani, bármennyire is
féltem ettõl a feladattól. Elmentem és
csodákat éltem át. Isten megerõsített és
mindent megadott számomra, amire szük-
ségem volt: türelmet, bölcsességet, lelki és
fizikai erõt, stb. Mennyei Atyánknak tényleg
semmi sem lehetetlen: használhatatlanból
hasznos eszközzé formált. Megtettem, amire
elhívott és Õ gazdagon megáldott engem. 

Induljunk el az Úr szolgálatában, bármi-
lyen feladatra is hív, hiszen megad szá-
munkra mindent, ami az elvégzéséhez szük-
séges. Felruház minket erõvel, részesül-
hetünk csodákban és még a nehéz
helyzetekben is fürödhetünk az Úr
áldásában. 

Marcsekné Bán Emese

-A templom építésünk folytatódik
Nyírteleken. Az épületgépészeti munkát
végzik a kivitelezõk.

-Nagy szükség van a gyülekezeti tagok
segítségére is, ezért kérjük -aki szívesen
teszi- jelezze Marcsek András gondnoknál,
vagy a túloldali telefonszámokon, vagy
személyesen,  az istentiszteleteken.

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

OTP-Bank: 11744003-20373779
vagy személyesen az istentiszteleteken

fizethetik be adományaikat (a befizetett
összegrõl adó csökkentõ igazolást tudunk
adni).

- Ezúton is megköszönjük támogatóink
szolgálat készségét és adományait.

Imádságlap

Minden imádságotokban és könyör-
gésetekben imádkozzatok mindenkor a
Lélek által. Éppen azért legyetek éberek,
teljes állhatatossággal könyörögve az
összes szentekért;

Ef.6,18.

Vasárnap: 

Istenem, aki az idõ Ura vagy! Segíts, hogy a
körülöttünk élõket szavainkon, tetteinken keresztül
megtudjuk hívni a veled való közösségbe, s
türelmesen viseljük mikor formálod az életünket.
Ámen.

Hétfõ
Drága Istenünk! Kérünk, táplálj szent szavaddal

minden nap, s a kísértés perceiben is légy velünk,
adj bölcsességet. Ámen.

Kedd
Szeretõ jó Atyánk! Segíts, hogy mindig legyen

hely az életünkben számodra, tudva azt, hogy te
soha nem vagy távol tõlünk. Ámen.

Szerda
Hozzád fohászkodunk, Tõled kérünk oltalmat.

Bocsáss meg nekünk, hogy olykor észre se
vesszük, hogy mi mindent nyújtasz nekünk. Segíts,
hogy tudjunk mindenért hálát adni. Ámen.

Csütörtök
Köszönjük Istenem, hogy tanácsoddal látsz el

bennünket a szolgálatok idején. Köszönjük, hogy
nehézségeinkben is dicsõíthetünk Téged. Ámen.

Péntek
Édes Istenem! A Te kezedbe tesszük az

újjászületett életeket, az egész gyülekezetet.
Munkáld életünket, hogy a Te akaratod legyen meg
bennünk mindenekfelett. Ámen.

Szombat

Istenünk! Kérünk töltsd meg szívünket
szereteteddel, hogy vigasztalni tudjuk a
szomorkodókat, támogatni a rászorultakat, társai
lehessünk a magányosoknak. Embertársaink javára
élhessünk és megtapasztalhassuk az örök élet tel-
jességét már itt. Ámen.

És a szolgálat?!?

Életem nagy álma vált valóra. Az Úr mega-
jándékozott minket azzal a lehetõséggel, hogy
egy gyermekét mi indítsuk el a földi életben.
A feladat tele van gyönyörûségekkel és
lemondásokkal. Hogy melyik irányba billen a
mérleg? Az attól függ, én mit látok benne.
Számomra gyönyörûségeket rejt egy
cseperedõ gyermek gardírozása; figyelni és
segíteni õt elsõ próbálkozásaiban, lépéseiben,
játékában; rendre utasítani, ha épp annak
van itt az ideje. 

Valljuk be, ha Anyaként ezt szeretnénk "jól
csinálni", szeretnénk szülõként helytállni,
nem tehetünk meg bármit az elkövetkezõ
években. Nincs olyan, hogy gondolok egyet,
és elmegyek egy csendeshétre, mert ÉN úgy
látom, ott a helyem (fõleg akkor nem, ha
táplálkozásában a csöppség még erõs
szálakkal kötõdik hozzám). Ekkor elhangozhat
a címben szereplõ kérdés: "És a szolgálat?".
Ez talán sok édesanyában felmerül, és esetleg
a gyermekével fennálló kapcsolatán lazítva
elmegy. 

Én is elméláztam idén nyáron. Mikolt már
elmúlt 10 hónapos, amikor elérkezett a
gyerekhét Újhután. Mennem kell? Mikolttal
együtt? Esetleg Petivel (férjem) hagyjam
itthon? A figyelem, csendesség során Isten
eljuttatott odáig, hogy rá kellett jönnöm,
nekem most más feladatom van. Az én szol-
gálatom nem SOK gyerek felé irányul, jelen-
leg EGY kis család életében kell az Urat szol-
gálnom. 

Ebben megerõsített -a napokban eszembe
jutott- régi emlékem is. Egy hétvégét töltöt-
tem egy evangélikus konferencián. A szo-
batársam kétgyermekes anyuka volt, aki
sokáig azért nem találta a helyét, mert úgy
érezte, a gyermekei akadályozzák az Istennek
szánt szolgálatában. Ezt a problémáját
megosztotta édesanyjával, aki bölcsen és
röviden ezt válaszolta: "A te szolgálatod most
az, hogy ezt a két embert úgy neveld, hogy
segítségeddel az õ Uruk is a Megváltó Isten
lehessen!"

Ez legyen minden édesanya legfontosabb
feladata! (Az édesapákra ugyanez vonatkozik,
de a nevükben nem akarok nyilatkozni, azt
tegye meg egy illetékes!)

"Neveld a gyermeket a neki megfelelõ
módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el
attól."                                     Péld.22,6.

Kovácsné Györfi Viktória


