
Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szent-
nek szívetekben, és legyetek készen min-
denkor számot adni mindenkinek, aki számon
kéri tõletek a bennetek élõ reménységet.

1Pt. 3,15.
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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. jún.08.; júl.13. 14.00  
Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház           14.00
Görögszállás köz. ház  máj.18.; jún.15. 15.00

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 17.00

Szombat:   Ifj.óra          Nyírtelek templom   15.15  
Vasárnap nõi bibl.kör Görögsz. köz.ház 15.00

Minden hónapban

Elsõ vasárnap úrvacsora az istentiszteleteken.
Elsõ péntek-szombat bibliaiskola,
Nyírteleken a Gyülekezeti központunkban
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

Hír- és imádságlevél
2008. április-május

Másnak volt elkészítve...

Egyik igehirdetés alkalmával elhangzott egy mondat,
mely szíven ütött.

Szóról szóra nem emlékszem már pontosan, de az
értelme az volt, hogy van úgy, hogy az Isten kegyelmi
ajándéka valakinek el van készítve ugyan, de mégis
valaki más kapja meg. Visszatekintve én is így kaptam,
"eloroztam" más helyett.

1996 nyár végén bekopogott lelkészünk az ajtónkon,
és miután bemutatkozott, mondta, hogy õ az evangé-
likus lelkész, és szeretné a helyi evangélikus atyafiakat
felkeresni, megismerkedni velük, most X családot
keresi.

Jeleztem, hogy bár férjem révén rokonok vagyunk,
de õk kicsit odébb laknak. Majd beszélgetni kezdtünk,
és akkor még nem is sejtettem, hogy gyökeresen meg
fog változni az életem.

"Kemény nyakú" református családba születtem, s
mivel rendszeres templom, illetve csendes hét látogató
voltam, úgy gondoltam, hogy jó helyen van az életem.
Lelkészünk rendszeressé váló látogatásai egyre inkább
rávilágítottak arra, hogy én milyen rosszul is gondolom
ezt. Szerettem volna változtatni rajta, de
megkötözöttségeim nem engedtek.

Majd lelkészünk rábízott egyik gyülekezeti tagra,
akivel tovább harcoltunk együtt, közösen az én
üdvösségemért.

Kemény harc volt ez, sok buktatóval, mellékúttal,
kétségekkel, más megvilágításba került kérdésekkel.
Sokat beszélgettünk, éreztem a vágyat, éreztem az Úr
hívását, de sajnos sokáig ott volt bennem a DE...

Egyik délután a lelki gondozóm mondta, hogy imád-
kozzunk hangosan, kérjük a Mennyei Atyát, hogy
tisztítsa meg az én szívemet is, hadd lehessek én is az
Õ gyermeke.

Gyomoridegem lett, de mivel nem akartam megbán-
tani, beleegyeztem. Lehajtott fejjel, összeszorított
szemmel hallgattam, ahogyan az Úrhoz könyörög
értem, és éreztem a szívemmel (ami a torkomban
dobogott), hogy nekem is ezt kell most tennem - de én
elengedtem ezt az alkalmas idõt. Én nem tudtam
megalázkodni az Úr elõtt.

Számomra megmagyarázhatatlan okból felálltam és
azt mondtam, hogy "én ezt nem tudom". Õ
megkérdezte, hogy "miért"? 

-" Nem tudom"- volt a válaszom, de fájt nagyon.
Akkor este nem tudtam odafigyelni igazán a csalá-
domra sem, gépiesen végeztem esti teendõimet, a
szívem-lelkem mintha mázsás súly húzta volna lefelé.

Az átimádkozott éjszaka után, talán hajnal felé,
végre gõgömtõl megszabadulva, összetörve, lelkileg
agyonfáradva, könnyek között elfogadtam Mennyei
Atyám felém nyújtott kezét, mely 

"Mert megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze
meg is gyógyít... " Jób 5,19.

Ezért, és még sok mindenért nem is tudok eléggé
hálás lenni Neki. Kevés az a szó, hogy köszönöm, azért
a szeretetért és kegyelemért, amit Tõle naponként
kapok.Köszönöm a sok imádságot, ami hozzá odaimád-
kozott, a testvéri segítséget, amelyen keresztül haza-
vezethetett.

folytatás a 2.oldalon



Programok

Egyházkerületi Misszióinap: Pilis máj. 17. 
Részvételidíj 2000ft.

Gyülekezeti hétvége: Tiszalök máj.30-jun.01.
Részvételidíj 2000ft.

Mindenkit szeretettel várunk, az egykori úttörõtá-
bor területén megrendezendõ családos hétvégére.
Gyermek felügyeletrõl gondoskodunk! A tábor
területén nagy tér áll rendelkezésre a játékra, sza-
badidõ eltöltésére, és közelben van a Tisza-Keleti-fõ-
csatorna torkolata is. Gyülekezeti-közösség építé-
sére, egymás jobb megismerésére jó lehetõség lesz!

Nyárihetek
Gyermekhét: Garbolc jún23-28.

Részvételidíj 6000ft. + utiköltség 1800ft.
E mellett szeretettel ajánljuk az EKE által szervezett

nyári családi, ifjúsági heteket. Részletes információt
a lelkészi hivatalban, ill az EKE telefonszámán:
Herkely János 20/8244840.

folytatás a 6. oldalról
Azóta sem döccenõmentes az életem. Sajnos,

sokszor elbukom, de most már bizonyosságom van
afelõl, hogy akármi bajom van, Hozzá mindig fordul-
hatok, mert Õ segít, kegyelmez, helyreigazít. 

Van, amikor már keményen szól, mert a világ zaja
elnyomja szelíd szavát, de akkor is ott van, és segít
elviselni nehézségeimet. 

Olykor lázadok és elkeseredek, de jó tudni, hogy
akkor is ott van Õ, és nem azért, hogy bántson,
hibámból példát statuáljon, büntessen, hanem, hogy
szeretetével körülöleljen, megvigasztaljon, magához
emeljen. Ilyen Urunk van nekünk!

HÁLA LEGYEN AZ  ISTENNEK KIMONDHATATLAN
AJÁNDÉKÁÉRT! 2Kor.9,15.

Szuchánszki Pálné, Mariann
________________________________________
Személyi jövedelemadó 2x1%Személyi jövedelemadó 2x1%

Újra rendelkezünk  a 2 x 1 % ról !
A személyi jövedelemadót fizetõ állampolgárok

rendelkezhetnek az adójuk 2 x 1%-áról. Egyik 1%-
ot valamelyik egyháznak adhatják, a mi egy-
házunk technikai száma:         0035

A másik 1% pedig civilszervezetek támogatására
mehet, mint például a Filadelfia Alapítványunk,
amelynek adószáma: 18792021-1-15.

Gyülekezeti alkalmainkon, elõre kitöltött nyi-
latkozatokat vehetnek át azok, akiknek erre szük-
ségük van.

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

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

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve,
és én megnyugvást adok nektek."

Máté 11,28

Vasárnap:
Mennyei Atyánk! Te készítsd fel szívünket az ige

meghallására, és add, hogy értsük azt, amit ma
nekünk mondasz. Ámen.

Hétfõ
Mennyei Atyánk! Hálát adunk neked a mai nap áldá-

saiért, az ima meghallgatásáért, a lelkipásztorunk
gyógyulásáért, a Te jelenlétedben a terhek könnyebbé
válnak. Segítesz minden dologban, ha szívünk tel-
jességében kérünk. Erõsíts bennünket a Te neved di-
csõítésében. Ámen.

Kedd
Ma is velünk voltál Jézusunk, hálát adunk a

békességért, amit egyedül Te tudsz adni a tõled
kérõknek. Kérünk a beteg testvéreinkért, a tõled
távollévokért, az elbizakodottakért, gyámolítsd a
gyengülõket. Ámen.

Szerda
Urunk, nélküled gyengék vagyunk. Te látod mennyi-

re kevés az, ami erõnkbõl kitelik, de biztonságot, erõt
adó hatalmad átsegít minden akadályon. Add Uram,
hogy ez a bizonyosság soha el ne múljon. Ámen.

Csütörtök
Méltatlanok vagyunk a Te nagy kegyelmedre, de Te

mégis megadod nekünk. Tégy alkalmassá a szolgála-
tra, Te erõsítsd a tiéidet. Hálásak vagyunk, hogy kéré-
seinket meghallgatod és köszönjük, hogy nem hagysz
el bennünket. Ámen.

Péntek
Drága Úr Jézus! Köszönjük neked, hogy megse-

gítesz és próbálsz vezetni. Bocsáss meg, amikor más
irányba indulunk, mint ahogy Te szeretnéd. Vezess
minket bûnlátásra, hogy ne hordozzunk fölösleges ter-
heket. Köszönjük, hogy bukásainkban is segítõkezet
nyújtasz és visszavezetsz a helyes útra. Ámen.

Szombat
Megváltó Urunk! Egyedül Te tudsz megoldást az

életünk problémáira. Köszönjük az egész heti kegyel-
met, szeretetet, békét. Készítsd fel szívünket a vasár-
napi igehirdetésre, áldd meg lelkipásztorunk szol-
gálatát és ha elfáradtunk tõled kérünk erõt, bölcses-
séget. Te látod kinek-kinek mire van szüksége, add
meg ezt nekünk Jézus Krisztus szent nevében, kérünk.
Ámen.

Vizsga

Amikor Isten elhívott a teológiára, akkor bízhattam
benne, hogy Õ meg is fog tartani engem.

Ezt tapasztalom.
Csodákat élhettem meg, hiszem megtapasztaltam azt,

hogy Isten megtart engem. Hogy miben nyilvánult ez
meg?

A vizsgaidõszak egy olyan eseménysorozat, amikoris
különösképpen látom meg azt, hogy Istenre vagyok
szorulva. Egyébként is, de ilyenkor még inkább. Két meg-
tapasztalásomat szeretném megosztani.

Az elsõ még decemberben történt. Az a nap azért volt
jelentõs és izgalmakkal teli, mert írásbeli vizsga állt
elõttem. De Isten biztosított engem arról, hogy megsegít.
Az aznapi ige a 2 Sámuelbõl szólt, amelybõl számomra
akkor ez volt fontos: 

"A nyomorult népet megsegíted." Így indultam neki a
vizsgának. Isten így biztosított engem, hogy meg fog
tartani. Ebben bízhattam. Benne bízhattam és az õ
ígéretében. Az eredményrõl csak annyit, hogy sikerrel
zárult az a vizsgám. 

A másik megtapasztalásom szintén egy vizsgához tar-
tozik, amely január elején történt. 

Készültem a vizsgára, és eléggé el voltam csüggedve,
mert egyszerûen úgy éreztem, hogy ez reménytelen.
Kezdtem feladni és kétségbe voltam esve az elõttem álló
vizsgák miatt. A vizsga elõtti éjszakán, amikor már úgy
voltam, hogy lesz ami lesz holnap, elkezdtem kétség-
beesésemben csak úgy már minden mindegy alapon
matatni a holmijaim között. És így akadt a kezembe egy
igéslap teljesen váratlanul.

A következõ ige volt rajta: "...az Úristen...nem hagy
cserben..." 1 Krónikából. Megnyugodtam. Tudtam azt,
hiszen már többször megtapasztaltam, hogy ha Isten
megígér valamit, akkor bízhatok az õ ígéretében, mert
neki gondja van arra a dologra. Mondanom sem kell, hogy
sikerült a vizsgám. Az Úr Jézus valóban nem hagyott
cserben, ahogyan megígérte.

Fintor Tamás_______________________________

A nyomorult népet megsegíted, de a kevély te-
kintetûeket megalázod. 

Mert te gyújtasz nekem mécsest, URam,
fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben.

Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a
falon is átugrom. 

Az Isten útja tökéletes, az ÚR beszéde színigaz.
Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek.  

Van-e Isten az ÚRon kívül? Van-e kõszikla
Istenünkön kívül? 

Isten ruház föl engem erõvel, Õ teszi tökéletessé
utamat. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké,

magaslatokra állít engem.  Õ tanítja kezemet a
harcra, karjaim ércíjat feszítenek. 

Oltalmazó pajzsodat adtad nekem, jobbod
támogat engem, sokszor lehajoltál hozzám.
Biztossá teszed lépteimet, és nem inognak

bokáim.
Zsolt.18,28-37.


