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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    Gyülekezetiház, templom        11.00
Nyírtelek   (gyermek) ugyanott           11.00

Kisvárda, Evangélikus templom 10.00

Kisvárda    (gyermek)  Gyül.ház             10.00

Délutáni Istentisztelet

Kisvárda evang. templ. nov.12; dec.10. 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

HHHíírr--     ééss     iimmááddssáágg lleevvéé ll
2006. október - november

Folytatás a 3. oldalról
Kicsit nehéz volt nekem az a hét, mert olyan dolgokkal

kellett szembesülnöm, amikrõl nekem addig más volt a
véleményem. Sok dolgon el kellett gondolkodnom, úgy hogy
azon a héten még nem tudtam átadni az életemet az Úrnak,
de sok minden megfogott engem. Idehaza el-el járogattam
istentiszteletre, és a következõ évben újra rászántam
magam egy biatorbágyi hétre. Azon a héten már keményen
hatott rám Isten szava és én összetörtem bûneim alatt, amit
Isten Igéje megláttatott velem. Azon a héten elrendeztem
Istennel a dolgaimat, de úgy gondol-tam, hogy a neheze
még hátra van mert az emberekkel is el kell rendezni. Haz-
afelé menet szóvá is tettem, hogy nekem kétségeim
vannak, és félek az otthoni elredezéstõl, de Misi bátorított,
hogy az Isten már elõttem elrendezi azt. Így egy kicsit meg-
nyugodtam, és hazaérvén kicsit féltem ugyan a
következményektõl, de odaálltam a családom elé és nevén
nevezve a bûneimet, amelyeket Isten megláttatott velem,
bocsánatot kértem tõlük. És ma már hálás vagyok Istennek,
hogy akkor eljuttatott oda, hogy megtegyem ezeket a
lépéseket. Megbizonyosodtam róla, hogy mennyivel kön-
nyebb úgy élni, ha az ember leteszi a bûneit a kereszt elé,
és nem cipeli egy életen keresztül. Mert Jézus megfizetett
az Õ kereszthalálával az én bûneimért is és mindenki
bûnéért, akik ezt hisszük és elfogadjuk. Ráadásul Isten
kegyelmébõl újjá szül minket és átme-gyünk a halálból az
örök életbe. Nagy öröm volt ez az életemben, megtapasz-
talni az Isten kegyelmét, amelyet Õ vég nélkül osztogat
mindazoknak, akik hisznek Jézus Krisztusban. Ezek után
jöttem rá, láttam meg azt, hogy milyen sokszor gondos-
kodott õ rólam az addigi életem során is, amikor én még
csak nem is gondoltam rá. 

Kovács Pál Nyírtelek

Folytatás a 2. oldalról
templomba is jár a férjével és a kisfiával, de csak

olyankor, amikor nincs senki ott és akkor imádkoznak. Erõt
vettem magamon, és hogy butaságokat ne mondjak,
hívtam a férjemet és a fiamat is, hogy kisegítsenek. Most,
mikor visszagondolok, látom milyen buta voltam, min-
denkitõl vártam a segítséget csak attól nem, aki igazából
küldött. Istentõl. De Õ Nem hagyott magamra. Nagyon
könnyû volt beszélgetni Hédivel. A férje különvonult a fér-
jemmel, Hédi maga hozta elõ mire kíváncsi. Tudta a
húgoméktól hogy mi járunk gyülekezetbe és örült, hogy
talált egy embert akivel ilyen dolgokról beszélgetni lehet.
Azt mondta nekem, hogy te vagy az én emberem. Arra
volt kíváncsi van e túlvilág, találkozunk e azokkal, akik már
elmentek. Beszélgetés közben én érzékenyültem el és Õ
vigasztalt, hogy ne sírjak, Õ nem fél a haláltól. És közben
derûse, mosolygott. Halála elõtt még egyszer elmentünk
hozzá, közben küldtem neki kazettákat, Bibliát, de már
akkor a betegsége nem engedte, hogy ezeket használja.
Hiába tapasztaltam meg, hogy minden el van készítve. A
második látogatásunk alkalmával megint eljátszottam,
hogy mennyire nem vagyok  képes elmenni. Akkor már
Hédi olyan állapotban volt, hogy beszélgetni már nem
tudott. Mondtam neki,  hogy nem vagyok valami  jó
olvasó, de ha gondolja olvasok a Bibliából. Örült neki. Jób
könyvébõl olvastam valamennyit, aztán a 23. zsoltárt és Õ
közben mindig helyezkedett, mert már sehogy sem volt
neki jó, és mikor egy kicsit abbahagytam az olvasást
mindig mondta, hogy milyen szép amit hall. Közben
kezdett  elcsendesedni és mindig olyan volt, mintha felri-
adna. Mondtam neki, hogy abbahagyom az olvasást nyu-
godtan pihenjen. De nem hagyta, hogy abbahagyjam,
hanem inkább félt attól, hogy elalszik és nem hallja, hogy
mint olvasok. Egy ilyen elkészített alkalmat akartam én
elengedni. Nem tudom, hogy az Úr mit tudott rajtam
keresztül elvégezni, de hálás vagyok, hogy küldött
embereket, akik nem engedték, hogy ezt az engedetlen-
séget elkövessem. Az unokahúgom felõl pedig bizonyossá-
gom van, hogy jó helyre került.

Kovács Pálné (Ildikó) Nyírtelek



Tudok mit mondani?
Életemnek egy nehéz szakaszát szeretném a

testvéreknek elmondani, ami arról szól, hogy mennyire
hadakozunk idõnként Isten akaratának teljesítése ellen.
Arról, hogy milyen nehezen indulunk amikor indítani akar
bennünket egy feladat elvégzésére. Nem tudom a
testvérek mennyire képesek engedni Isten küldetésének,
én nagyon ellenkeztem azért, mert féltettem magamat.
Nem szívesen állunk meg egy olyan beteg elõtt, akit
szeretünk és tudjuk, hogy a sorsa visszafordíthatatlan.
Az unokahúgom, aki 14 éves korában elvesztette az é-
desapját, iszákos édesanyjával maradt. Késõbb az é-
desanyja is meghalt. Hédi férjhez ment. Kisfia született.
Mikor még szoptatott, kiderült, hogy daganat van a mel-
lében. Nem tartottuk a  rokoni kapcsolatot, mindent csak
közvetve másoktól ismerõsökön keresztül hallottunk
róla. A húgom egyidõs forma vele, õ idõnként megláto-
gatta. Tõle tudtuk, hogy milyen tartással viseli a sorsát
és mennyire bízik a gyógyulásban. Én sosem mertem
meglátogatni, mert attól féltem nem tudok neki mit
mondani, csak nagyon sajnáltam. Az utolsó idõkben, már
mind a két húgom látogatta, de én még mindig tele
voltam félelemmel a vele való találkozástól. Akkoriban
változtattam munkahelyet, ott is egy kicsit nehezen
ment a beilleszkedés, és úgy éreztem, eléggé ki vagyok,
majd megyek késõbb. Nem hiányzik még nekem egy
ilyen lelki megrázkódtatás is. Egyszer aztán a kisebbik
húgom eljött hozzánk és mondta, hogy Isten iránt
érdeklõdik Hédi, de õk nem tudnak neki mit mondani. Én
tudok ezekrõl a dolgokról és nem vagyok képes elmenni
hozzá. Ekkor már nagyon szorongatott a dolog. Még
idegesebb voltam mint eddig. Minden lehetõ kifogást
elõvettem, azt hogy biztos a férje nem venné szívesen,
ha én Istenrõl beszélnék, meg nem is vagyok
felkészülve, hogy mit lehet egy ilyen betegnek mondani.
Lehet, hogy csak félre vezetném. Sírtam, zsibbadt a
karom, minden bajom elõjött. A férjem azt mondta, hogy
el kell menni, de ha nem tudok uralkodni magamon,
akkor maradjak, és felhívta a figyelmemet, hogy tisz-
tában vagyok e azzal, hogy mit mulasztok. Én tudtam,
de iszonyatos félelem volt bennem, hogy milyen állapot-
ban találom, azt tudtam, hogy nincs benne harag Isten
iránt,                                      Folytatás a 6. oldalon

-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: 
Köszönöm neked Úr Jézus Krisztus az életet, amivel

megajándékoztál. Segíts uram minél közelebb kerülni
hozzád, és add, hogy formálhatóvá legyek a te kezed-
ben. Ámen.

Hétfõ
Hálát adok neked Istenem a gyülekezetért, a

közösségért és köszönöm, hogy a Te szereteted lehet
bennem az embertársaim felé. Segíts Uram, hogy az
életem téged dicsõítõ élet legyen. Ámen.

Kedd
Drága Jézus! Köszönöm, hogy a kereszten értem is

meghaltál és drága véreddel hófehérré mostál.
Köszönöm, hogy meghallottad a hangomat és a gyer-
mekeddé fogadtál. Add Úr Jézus, hogy soha el ne fele-
jtsem, hogy mit tettél értem! Ámen.

Szerda
Úr Jézus Krisztus, köszönöm neked, hogy szabad

nekem megszólítanom téged, és imádkoznom
hozzád. Köszönöm neked a körülöttem élõ gyer-
mekeket. Segíts nekem, hogy hozzád vezethessem
oket, és adj nekem engedelmes szívet a Te akaratod-
ban. Ámen.

Csütörtök
Istenem, köszönöm neked a Bibliát, és hogy

olvashatom az igédet. Köszönöm, hogy a Te igéd
elvégzi dolgát, amiért küldted, és nem tér vissza
hozzád üresen. Köszönöm, hogy terved van az
életemmel, és bocsásd meg, hogy én saját magam
vagyok a legfontosabb. Segíts Jézus, hogy Te légy az
életemben az elsõ! Ámen.

Péntek
Köszönöm Jézus Krisztus, hogy minden gondunkat

rád vethetjük, és neked gondod van ránk. Olyan nyu-
galmat adsz Uram a szívembe, hogy neked, aki min-
denek felett való vagy, neked mindent elmondhatok
bizalommal, és tudhatom, hogy Te soha nem csapsz
be engem. Légy áldott Jézus Krisztus! Ámen.

Szombat
Jézus Krisztus, Te aki a képmásodra formáltál és

alkottál engem, és aki példát adsz elém a Bibliában,
hogy miként figyeltél a mennyei Atya szavára és
tetted, ami kedves elotte, add Jézus, hogy fontos
legyen az életemben minden döntésemben, hogy Te
mit akarsz, mit cselekedjek! Ámen.

Bizonyságtétel

Életem nagy részét az Úr nélkül éltem, úgy
gondoltam el tudom én a dolgaimat rendezni
magam is a saját magam erejébõl. Megnõsültem,
családot alapítottam, felépítettük a házunkat,
egészségesek voltunk, gyermekeink születtek, õk is
egészségesek, van munkánk mind a kettõnknek.
Aránylag jól megvoltunk, kisebb összezördülések
voltak nálunk is, mint más családoknál, de ezeket
mindig megoldottuk. Én ezt a világ legtermészete-
sebb dolgának gondoltam, úgyhogy eszembe sem
jutott, hogy én az Isten dolgaival bonyolítsam az
életemet.   

Míg nem egy napon Henrietta lányom és a
feleségem azzal a kérdéssel állt elõ, hogy mit
szólnék ahhoz, ha a helyi Evangélikus Gyülekezet
lelkésze eljönne hozzánk egy délután családláto-
gatásra. Azt feleltem nekik, hogy felõlem jöhet ha
akar. Gondoltam magamban, vendégszeretõ ember
vagyok én, majd csak eltelik az a délután is.
Úgyhogy el is jött hozzánk jelenlegi lelkészünk,
Györfi Mihály, akivel azóta szorosabb családi kap-
csolatba is kerültünk, ugyanis nászok lettünk.

Meg kell mondanom, hogy megkönnyebbültem
mikor megláttam, hogy egy szakállas farmernadrá-
gos ember jön befelé. "Jaj de jó, hogy nem rev-
erendában jött." Illemtudóan elbeszélgettünk, kicsit
megismerkedtünk, elmondtam neki, hogy nekem
eddig nem volt igazi kapcsolatom az Istennel, és
úgy gondolom, hogy nekem nem is hiányzik az
életembõl. Akkor látszólag ezt õ tudomásul is vette,
és különösebben nem is forszírozta a dolgot.
Elköszönt és elment. Én meg gondoltam magam-
ban, na egész könnyen ment a dolog. De aztán
egyre többet volt téma a családban az Isten. A
feleségem egyszer azzal állt elõ, hogy elmenne Bia-
torbágyra egy csendeshétre. Azt feleltem neki,
menjen ha akar, de nekem hagyjon békét ezzel a
dologgal. Õ el is ment és mikor haza jött azt
vettem észre, hogy az én feleségem más lett,
másként viszonyul hozzám, kicsit alázatosabb lett
és nem felesel velem annyit, mint korábban.
Csendesebb módon figyelmeztet a hibáimra, más
hangnemben beszél velem. Gondoltam megérte,
hogy elment arra a csendeshétre, elõnyére válto-
zott. Igen ám, de egyre többször került szóba, hogy
jó lenne, ha én is elmennék egy ilyen hétre. Én nem
nagyon akartam beadni a derekam, úgyhogy mindig
udvariasan elutasítottam a dolgot. 

1995-ben Henrietta lányom megpályázott egy
angliai szolgálatot, amire igen válasz jött. Én
kísértem fel Budapestre, onnan indult a busz Lon-
donba. Nem mondtam neki, de nagyon féltettem.
Mikor elbúcsúztunk azt mondta: "Apa el kellene
menned Biatorbágyra." Azt feleltem neki, jó, majd
gondolkodom rajta. Amikor elment azt mondtam maga-
mban. Na, Istenem, ha épségben, baj nélkül odaér el-
megyek arra a csendes hétre. Mondanom sem kell, hogy
a lányom baj nélkül odaért. Isten könnyedén teljesítette
amit kértem tõle. Most már rajtam volt a sor, hogy
megtegyem azt, amit megígértem. Így kerültem
1996 februárjában egy csendeshétre. Úgy mentem
oda, hogy megpróbálok nyitott lenni, amennyire tõlem
telik.                         

Folytatás a 6. oldalon


