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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

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.11; dec.09.  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. október - november

folytatás a 3. oldalról.
Mindezt Istennek tulajdonítom, mert Istennek is

az a célja, hogy a gyermekei teljesen tõle függ-
jenek. Van, aki szerint tévedek és nem a jó úton
járunk. Lehet, de milyen a jó út? Mikor sikeres az
életünk útja, mikor kudarc? Jézus útja, feladata,
küldetése sikeres volt, vagy kudarcot vallott? 

Milyen Megváltót képzelünk el mi, emberek és
milyen Megváltót küldött értünk Isten? Jön Jézus,
meglátjuk és ünnepelünk, vagy jön Jézus nem szá-
molva, hogy ez neki mibe kerül, magára veszi
bûneinket. Miközben a keresztfához megy, az asz-
szonyok siratják, mert  nem értették meg õt, majd
mi azt gondoljuk, hogy Isten csapása sújtotta és
kiabálunk, hogy szabadítsa meg magát, ha õ Isten
Fia, azzal a bizonyossággal, hogy ez is csak egy
csaló. Jézus meghal a kereszten, de azt tette amit
az Atya mondott neki. Jézus élete és kereszthalála
csak akkor kudarc, ha én nem hiszek benne. De ez
sem az Õ kudarca, hanem az enyém, mert Isten ezt
kérdezi tõlünk az Ézsaiás könyvében Ézs.5,4/a: "Mit
kellett volna még tennem szõlõmmel,amit meg
nem tettem?" Hós.1012.; Fil.3,15-16.

Buzás István és Bea

Megtartották 
a tizedik tanévnyitó ünnepélyt az EKE Bibliais-

kolájában, Õszi csendesnap Érden, Mihály napján.
Számokat (10, 40, 72), neveket; és ezek jelzõit

(sok, kevés) hallhatták az ország szinte minden
részérõl érkezett hívek, az Evangélikusok Közössége
az Evangéliumért Alapítvány hagyományos,
szeptember végi csendesnapján; amely ez évben
Mihály arkangyal emlékünnepére esett. Az igei szol-
gálatok is az útmutató aznap reggeli igéje köré cso-
portosultak és a hetvenkét tanítvány kiküldése s
visszatérése kapcsán Jézus kijelentésérõl szóltak:
"Az aratnivaló sok, de a munkás kevés" Lk.10,1-20!

- Mennyi ez a kevés? - a kérdés Herkely Jánosnak
szólt. 

- Ebben a tanévben negyven beiratkozott hall-
gatónk van, ez majdnem eléri a legelsõ év létszámát
- újságolta a Bibliaiskola titkára. 

- Elõbb a kilencedik tanév lezárására kerül sor, s
a végzettek útrabocsátására; majd a tizedik biblia-
iskolai tanév megnyitására, az új hallgatók köszön-
tésére - tájékoztatta a megjelenteket Oravecz
András.

- Ennek a jubileumi tanévünknek az újdonsága,
hogy kihelyezett tagozatként, Nyírteleken is elindul
az oktatás az ottani jelentkezõk nagy számára való
tekintettel - jelentette be örömmel Györfi Mihály, az
EKE Alapítvány kuratóriumának elnöke, s a
végzetteknek átnyújtotta az okleveleket; amelyek
hivatalos egyházi képesítést nem jelentenek,
értéküket a hallgató szolgálata adja majd meg.

Nem az a fontos, ha ilyen papiros alapú oklevele-
ken vannak felírva a Jézust követõ s neki szolgáló
tanítványok nevei, hanem az igazi, örök öröm
forrása az, hogy a nevetek fel van írva a mennyben;
hallhatták az örömüzenet szavait az alapigébõl a
minden korosztályt képviselõ önkéntes diákok. 

részlet Garai András Ev. Életnek írt cikkébõl



Jézus kérdezi:

"Hát ti kinek mondotok engem?" Mt .16,15.
A menyegzõnk elõtt kilenc nappal szünt meg a

munkaviszonyom. Ez 2006. november 9-én volt.
Hivatalosan kiléptem a munkahelyemrõl, de
valójában a fõnököm és köztem lett így vége egy
beszélgetésnek. A munkahelyem minden szem-
pontból jó volt. Jó volt a fizetés, sok segítséget
kaptam minden tekintetben és a kollégáimmal is
megfelelõ kapcsolatom volt. Egyszerûen csak
elmondtam, hogy mivel vannak tele a gondo-
lataim, amire a fõnököm csak így tudott reagálni,
amit meg is értek. Azt mondtam, hogy ez az
idõszak véget ért az életemben és, hogy már
máshol van a helyem. Miért mondtam ezt? Azért,
mert Isten a szívemre helyezett egy igét. Ezzel azt
szeretném mondani, hogy valami, ami elhangzott
az én életemben, nagyon személyes és fontos lett.
Mint például az, hogy Bea lesz a feleségem, ezt
megértettem és már nagyon nehéz lenne errõl
megfeledkezni, vagy ezt figyelmen kívûl hagyni.

folytatás a 3. oldalon.

Programjaink:

1. Ifjú házasok hétvégéje.
Piliscsaba okt. 21-23.

2. Presbiterek és szolgálók hétvégéje:
Piliscsaba nov. 9-11.

3. Ifjúsághétvégéje.
Piliscsaba nov.16-18.

4. Gyülekezeti Ádventi csendesnap
Nyírtelek dec.08.

A piliscsabai alkalmak részvételi díjai nem változ-
tak: napi 2200.- ft. teljes ellátással, így a hétvégék
részvételi díjai 4400.- ft. 

Az utazás megszervezéséhez kérjük a jelent-
kezéseket minél hamarabb jelezzék a lelkészi
hivatalban, személyesen vagy telefonon.

Újra megjelent az EKE énekeskönyv, megvásá-
rolható 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: 
Uram! Hálás vagyok Neked, hogy olyan korban, és

országban élhetek, ahol lehetõségem, és szabadsá-
gom van arra, hogy részt vegyek az istentiszteleten, a
Rólad szóló alkalmakon. Kérlek, add bölcsességed
azoknak, akik az Igédet hirdetik, és adj nyitott szívet
azoknak, akik ezáltal Téged hallgathatnak. Ámen.

Hétfõ
Köszönöm, Uram, hogy Te mindig gondoskodsz

híveidrõl, és nem felejtkezel meg róluk. Kérlek, juttasd
ezt mindig eszembe, legfõképp akkor, mikor kétségek
gyötörnek. Tudom, Uram, hogy Te vagy, és csak Te
lehetsz az életem legbiztosabb pontja. Bocsáss meg,
hogy ennek ellenére oly sokszor vétkezem ellened.
Ámen.

Kedd
Uram! Hálás vagyok gyülekezetünkért. Köszönöm a

sok áldást, amit az utóbbi években itt kaphattunk.
Tudom, hogy míg Rád figyelünk, nem hagysz el
minket. Kérlek segíts, hogy se a pénz, se a szokások,
se emberek ne váljanak fontosabbá Nálad. Ámen.

Szerda
Uram! Olyan jó tudni, hogy Te nem hagysz magunkra

minket sem a nehéz, sem az új helyzetekben. Bocsáss
meg, ha a nagy öröm, vagy a nagy  bánat miatt elfor-
dulunk Tõled. Adj vágyat a szívünkbe a Veled való kap-
csolatra! Ámen.

Csütörtök
Uram! Köszönöm, hogy összegyûjtesz, és tanítasz

minket. Építsd gyülekezeted itt közöttünk, de az ország,
és a világ más részeiben is. Áld meg külföldön élõ
családtagjainkat, barátainkat, ismerõseinket is!
Köszönöm, hogy Róluk is gondot viselsz! Ámen.

Péntek
I"Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem

tudok változtatni, adj bátorságot, hogy változtassak,
amin lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettõ között
különbséget tudjak tenni." Ámen. (Szt. Ferenc).

Szombat
Uram! Hálás vagyok a sok fiatalért a

gyülekezetünkben! Tanácsold, és vezesd õket, a
Te utadon. Légy velük, ha összegyûlnek, és
akkor is, ha egyedül vannak. Használd õket
egymás építésére, és Igéd továbbadására.
Formáld õket, hogy egész életük a Te dics-
õségedre lehessen! Ámen.

folytatás a 2. oldalról.

Az ige, amit Isten a szívemre helyezett;a
2Kor.6,14-18. "Ne legyetek a hitetlenekkel felemás
igában…" Nagy kérdés volt, hogy ez az ige nekem
mit jelent, ha már olyan fontos. Az ige
általánosságban azt jelenti, hogy ne legyünk
bálványimádók, kerüljük a tévtanítókat, szektákat,
ne igazodjunk hitetlenekhez, és, hogy lelki téren
váljunk ki ezek közül és így Istennel is szorosabb
apa-fiúi közösségben lehetünk.

De az én életemben mire akar rávilágítani?
Néhány hónapig imádkoztam ezért, majd késõbb
közös imádságban is hordoztuk. Az erõsödött meg
bennem, hogy Isten már máshol szeretne látni, már
nemcsak engem, hanem velem együtt Beát is.
Végül azt mondtam, hogy tudom mit kell tennem,
de aggodalmaskodom felõle, hogy akkor most
merre tovább és ez erõtlenné, hitetlenné tett. Egy
reggel bementem dolgozni, úgy mint máskor. Nem
döntöttem el semmit, nem is foglalkoztam ezzel a
kérdéssel, de a fõnököm elkezdett kérdezgetni a
magánéletemrõl és most is úgy látom, hogy ha
akkor mást mondok akkor nem szív szerint vála-
szolok.5 Móz.30,14. Rossz döntés volt? Emberileg
igen, mert anyagilag mindeddig csak veszítettünk.
Milliós nagyságrendû a bevételkiesés, ráadásul a
tartalékok is elfogytak, hiszen ma, amikor ezt írom,
még nincs munkahelyem. De ez lehet egy harc is az
életünkben, ahol eldõl, hogy Istennek vagy a mam-
monnak (pénz, anyagi világ) szolgálunk. Bár Istent
követni nem lehet üzleti szempontok alapján, mégis
látható, hogy miben lett így gazdagabb az életünk.
A házasságunk is másképp épülhetett, formálódha-
tott, mert volt idõnk 

egymásra, megtapasztalhattuk, hogy milyen
hitbõl élni, de nyilván ebben sem értünk a csúcsra.
Isten soha nem késett el az alkalmas idõben való
segítséggel. 

Novembertõl júniusig kerestük azt a helyet, amit
hitünk és látásunk szerint Isten elkészített a szá-
munkra. Ebben a keresésben volt egy zsákutca is,
egy rosszul megértett út, aminek a végén azt
hittem, hogy vége mindennek, mindent, már a
kezdetektõl rosszul láttam. De miközben ez
lezárult, nyílt egy másik lehetõség, egy református
gyülekezetben. Miért református, amikor mi
evangélikusok vagyunk? Azért mert ilyen
kérdéseken csak mi, emberek vitatkozunk cél
nélkül. Én az Isten vágyát, az Isten bölcsességét
látom abban, hogy Õ a Krisztus testet szeretné
építeni a vallások hasonlósága és különbözõsége
ellenére is Ézs.55,8. 

Azt írtam, hogy nincs munkahelyem, de
elkezdtünk egy református gyülekezetben szol-
gálni. Ez azt jelenti, hogy mindeddig egyetlen
egyszer sem kerestem munkát a világban és a
munkanélküli segélyt is visszamondtuk az elsõ
hónap után. Munkakerülõ, lusta ember vagyok?
Isten igéje szerint az ne egyen, aki nem akar dol-
gozni. Aki nem akar. Sokat harcoltam azzal, hogy
12 év munkaviszony után "nincs más dolgom", csak
figyelni Istenre, de ebbõl alakult ki az a lehetõség,
hogy egy református gyülekezetben szolgálhatunk. 

folytatás a 6. oldalon.


