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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. szept.09; okt.14. 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 

Második és negyedik szombaton 

Nyírteleken a Gyülekezeti központunkban

játszóház, gyerekeknek fiataloknak 13.30-15.00

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

Nyírszõlõsi
Evangélikus Gyülekezet

HHHíírr--     ééss     iimmááddssáágg lleevvéé ll
2007. augusztus - szeptember

Kiben bízol?

Nemrég egy ismerõsöm azt mondta, hogy bízik
magában. Erre azt válaszoltam, hogy én Istenben
bízom. Amióta ez így van, az életem megváltozott.
Nem kell aggódnom semmiért, mindent megkapok,
amire szükségem van.

Egy évvel ezelõtt a gyermekeimmel új lakásba
kellett költöznünk, szinte teljesen új életet kezdtem.
Mivel azonban az én igazi ÚJ ÉLETEM már azelõtt
elkezdõdött, a lakáskeresés, a hitel intézése, a
költözés minden nyûgje, könnyen és egyszerûen
ment. Pedig közben vizsgáztam, a lányommal vizs-
gára készültem és még az osztálytalálkozónkat is
szerveztem. A költözéskor nem volt mellettem
senki, mármint egy társ, de Isten velem volt és
minden helyzetben küldött nekem segítséget.

A költözés után volt bennem egy kérdés, hogy
is lesz ezután? Az augusztus 20-i csendesnapon
kapott igéslapon ez állt: 

"Õ megbocsátja minden bûnödet, meggyógyítja
minden betegségedet." (Zsoltár 103,3)

Ez a hatalmas ígéret erõt adott. Isten közelségét
folyamatosan érzem, és ha visszatekintek az
életemre, észre kell vennem, hogy Isten mindig is
vigyázott rám. Isten gondoskodását a legapróbb
dolgokban is megtapasztalhatom, amit a körülöttem
lévõk olykor értetlenül néznek. Tavasszal egy kollé-
ganõmmel elindultunk nászajándékot venni.
Konkrétan tudtuk, hogy mit szeretnénk. Miután
hosszas keresgélés után sem találtunk, a kollé-
ganõm lemondóan megjegyezte, hogy így van ez
mindig, az nincs, amit éppen keresünk. Én pedig azt
válaszoltam, hogy megtaláljuk amit szeretnénk és
valóban sikerült is megvenni az ajándékot. A kollé-
ganõm csodálkozó tekintetét látva olyan jó volt
mondani, hogy látod Isten még az ilyen helyzetek-
ben is gondoskodik rólunk. Persze az én életemben
is elõfordulnak szomorú dolgok, vagy amikor nem
sikerül valami. Elkeseredni azonban nincs idõm,
mert akkor azt az igét kapom, hogy

"Mert õ megsebez, de be is kötöz, összezúz, de
keze meg is gyógyít. (Jób 5,18)

Gyakran érzem, hogy ezt a sok-sok jót érdemte-
lenül kapom, de akkor az útmutató egyik olvas-
mánya figyelmeztet, hogy nekem is van tenni
valóm.

"Ne állj meg! Isteni kegyelem egy jó kezdet. Még
nagyobb kegyelem, ha meg tudunk maradni a jó
úton. De a legnagyobb kegyelem nem feladni a
harcot, és ha összetörve és kimerülve is, elõre
menni a célig." (H. Camara) 

Lipcsák Éva



15 éves a gyülekezetünk
Sok minden történt 15 év alatt! Amikor az

egyházmegyei közgyûlés 1992-ben kimondta az
önállósodási határozatot nem tudhatta mit tartogat
számunkra az elõttünk lévõ idõszak. 1992-ben én
sem tudhattam azt, mikor igent mondtam a gyüle-
kezet megkeresésére. Egyet tudhattunk, Urunk egy
igét adott, nekem és nekünk:

“Nyitott ajtót adtam eléd...” Jel.3,8.
Akik ezen az ajtón átmentünk csodákat élhettünk

meg! 
Jézus Krisztus újjászûlõ jelenlétének jóillatát ta-

pasztalhattuk. Ez természetesen sokakat megriaszt,
mert nyitottságot kíván Isten felé és emberek felé
egyaránt, de megtartó erejének jelenlétét is adja.
Sokan próbálgatták, tesztelték ezt az életet. Akik
úgy gondolták jobb a megszokott vallásos élet õk
kimaradtak ebbõl a csodából! Sokan késõbb éreztek
rá, szorultak rá Krisztus Urunk megtartó erejére. E-
gyedül az Õ jelenléte fontos a gyülekezetünk szá-
mára. Györfi Mihály

Programjaink:
1. A DUNA Televizió augusztus 18-án 12.00-kor

sugározza a gyülekezetünkrõl készített rövid filmet.
2. Csendesnapunkat augusztus 19-20-án tartjuk a

nyírszõlõsi templomunk mellett. 
19-én 16 órától zenés grill vacsorával. 
20-án 10-16 óráig a szokott rendben, ebédre is

mindenkit szeretettel várunk. 
Szolgálnak: Lázár Attila, Laczki János.
3. Hitmélyítõ felnõtt hét  Piliscsaba      

aug.20-25 részvételi díj: 11.000.-
4. A Magyar Rádió, augusztus 26-án a gyülekeze-

tünkbõl közvetíti -egyenesadásban- az Istentiszte-
letünket. Mindenkit szeretettel várunk a megszokot-
tól eltérõ idõpontban, -10-kor- a nyírteleki templo-
munkba. 

Újra megjelent az EKE énekeskönyv, megren-
delhetõ a lelkészi hivatalban!

- Gyülekezetünkön belül mûködik egy
Közösségi szenvedélybeteg gondozó szolgálat!
Ha valaki szeretne szabadulni a szenvedély-
betegségébõl, (alkohol, cigaretta, gyógyszer,
játék) bátran keresse fel a szolgálat segítõit a
nyírteleki templomunkban: 

szerda kiv. minden hétköznap:         9-13-ig, 
szerdán: 14-18-ig. 
vagy telefonon:                        20/824 9659
-Akinek adománya van a különbözõ

gyülekezeti szolgálatok támogatására azok a
következõ számlaszámon:

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

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

- Ezúton is megköszönjük támogatóink
szolgálat készségét és adományait.

Imádságlap

Semmiért se aggódjatok, hanem imád-
ságban és könyörgésben mindenkor
hálaadással tárjátok fel kéréseiteket
Isten elõtt.

Filippi 4,6.

Vasárnap: 
Drága Mennyei Atyám, köszönöm a Jézus Krisztus vére

árán nyújtott kegyelmet. Köszönöm, hogy Te mindenhol és
mindenkor vagy, légy velünk ezen a napon is. Adj nekünk
nyitott szívet Igéd befogadásához, és bölcsességet, hogy
áldássá lehessünk ezen a földön a Te dicsõségedre! Ámen.

Hétfõ
Uram, olyan jó, hogy hozzád mindig szólhatok, és Te szólsz

hozzám! Ha elgyengülök, Te bátorítasz. Rámutatsz bûneimre,
de még a dorgálásod által is csak épülhetek. Igéden keresztül
utat mutatsz nekem, az egyetlen helyes utat. Maradj velem,
formálj engem, hogy rajtam keresztül is tükrözõdjön a Te di-
csõséged. Ámen.

Kedd
Hálát adok neked Uram, a mérhetetlen türelmedért, amivel

folyamatosan munkálod életemet. Te már akkor velem voltál,
amikor én még a "széles úton" jártam. Nem mertem Hozzád
szólni, Tõled kérni, de Te nem hagytál elveszni. Testvéreket,
közösséget, gyülekezetet adtál nekem, ahol nem vagyok már
idegen. Ámen.

Szerda
Drága Mennyei Atyám, köszönöm az alkalmakat, amikor a

Te dicsõségedre szolgálhatok. Köszönöm a megtapasztalá-
sokat, hogy néhány nap alatt hogyan tudod megváltoztatni
egy kisgyermek életét. Köszönöm, hogy rácsodálkozhatunk
alkotásaidra, gyönyörködhetünk mûveidben. Kérlek, ne
hagyd, hogy mindezt -a Te legfõbb mûved- az ember
tönkretegye! Ámen.

Csütörtök
Uram, köszönöm gyülekezeti alkalmainkat, ahol a te di-

csõségedre lehetünk együtt testvéreinkkel, különösen a
csendes heteket, ahol a külvilág zajától elzárva hallhatjuk
igéidet, és elcsendesedve megláthatjuk helyünket ebben a
világban. Köszönöm, hogy a Biblia mindenkor ad útmutatást,
tanítást az életemhez. Legyen Tied a hatalom és a dicsõség
mindörökké! Ámen.

Péntek
Istenem, Te látod bûneimet, hogy bár szeretnék törvényeid

szerint élni, de nem tudok. Köszönöm, hogy Te nem érde-
meimért adod kegyelmedet, hanem a Jézus Krisztusba vetett
hitért. Köszönöm, Uram ezt a végtelen szeretetet. Adj nekem
érzõ szívet, halló fület, látó szemet, hogy mindenkor a Te
akaratod szerint éljek! Ámen.

Szombat
Jézus Krisztus, hálát adok Neked mindenért, amit a

héten megtapasztaltam. Hálát adok, hogy imádsá-
gaimat meghallgattad, õrizted az úton lévõket, meg-
tartottad a Hozzád fordulókat. Kérlek, fogadd
kegyedbe az idõseket, a gyerekeket, és mindenkit,
akinek Te vagy az egyetlen bizodalma. Légy áldott,
Jézus Krisztus! Ámen.

Isten tenyerén

Evangélikus családba születtem. Édesanyám
hívõ ember és félte az Urat, sokat imádkozott
értünk, hogy a szívünkbe fogadjuk az Urat. Tem-
plomba jártunk, minden hónap második vasár-
napján nálunk volt az istentisztelet, a nyári konfer-
enciák, a vasárnapi gyermek bibliaórák. Sokat hal-
lottam a jó Istenrõl, meg az Õ szeretett Fiáról, az
Úr Jézusról, de igazából mégsem voltam az õ gyer-
meke. Úgy éreztem, hogy mindent megtettem az
Úr felé, ha ezeken az alkalmakon ott vagyok, és ez
nekem elég. 

Közben felnõttem, férjhez mentem, de
ugyanúgy éltem az életemet, mint azelõtt. És egyre
jobban éreztem, hogy nem vagyok a helyemen.
Szerettem volna az Úr közelében is lenni, de a vilá-
giak is csábítottak, üresnek és tanácstalannak
éreztem magam és kértem az Urat, hogy formálja
át az életemet, és hagyjam, hogy Õ vezessen. És
akkor változás történt az életemben, nagyon beteg
lettem. Kórházba vittek, két nap után is csak azt
tudták mondani, hogy a közvetlen veszélyen túl
vagyok, de semmi biztatót nem tudnak mondani.
Ott feküdtem tehetetlenül, erõm elhagyott és úgy
éreztem, hogy nincs tovább, de az Úr lehajolt
hozzám és akkor értettem meg igazán, hogy milyen
nagy az Õ kegyelme, és mennyire szeret. 

Mert Õ azt mondta: 
"Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítot-

talak, enyém vagy!" (Ézsaiás 43,1.)
Azóta már több mûtétem is volt, többször

voltam kórházban, de nem aggódtam az életem
felõl, mert Õ mindig velem van és a szenvedések
által is azt akarja, hogy közelebb kerüljünk hozzá.
És bárhogy dönt is az életem felõl, tudom, hogy Õ
mindig a javamat akarja. Csak el kell fogadnom az
Õ kegyelmi ajándékát, az Úr Jézus Krisztust! 

Mert Õ úgy szerette a világot, hogy egyszülött
Fiát adta értünk, hogy aki hisz õbenne, annak örök
élete legyen.

"Hagyd az örök Istenre, minden te utadat.
Ha bánt szíved keserve, Õ néked nyugtot ad.
Ki az eget hordozza, oszlat felhõt, szelet:
Napját rád is felhozza, Atyád Õ, áld, szeret."
(Evangélikus énekeskönyv, 342-es ének elsõ

versszaka)

Grekszáné Ilonka 


