
Így szól az Úr: Ahogyan az anya vígasztalja
fiát, úgy vígasztallak én titeket.
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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
Nyírtelek    Gyülekezetiház, templom        10.00
Nyírtelek   (gyermek) ugyanott           10.00
Kisvárda, Evangélikus templom 10.00
Kisvárda    (gyermek)  Gyül.ház             10.00

Délutáni Istentisztelet
Kisvárda evang. templ. jan.11.; feb.08. 14.00  
Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház           14.00
Görögszállás köz. ház  jan.18.; feb.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

Karácsony ünnepén

December 24. Nyírtelek 17.00
December 25.  Nyírtelek 10.00
December 26.  Kisvárda 11.00

Minden hónapban
Elsõ vasárnap úrvacsora az istentiszteleteken.

Bibliaiskola (az elõre megbeszélt idõpontokban)
Nyírteleken a Gyülekezeti központunkban.

Második és negyedik szombaton 
Nyírteleken a Gyülekezeti központunkban
játszóház, gyerekeknek fiataloknak 13.30-15.00

Nyírszõlõsi
Evangélikus Gyülekezet

Hír- és imádságlevél
2008. december.-2009. január.

folytatás a 2.oldalról
....valamiféle Isten hitem mindig is volt és amikor

bajban voltam fordultam is hozzá, sõt még hálát is
adtam, de aztán mentem tovább a saját fejem után. 

Most már persze tudom, hogy Õ már akkor is szám-
talanszor megõrzött. A fordulat akkor következett be az
életemben amikor az esküvõnk elõtt néhány héttel az
édesapám súlyosan megbetegedett. 

Én még addig hozzám közelálló személyt ( a nagy-
szüleimen kívül) még nem veszítettem el és ennek
lehetõsége akkor erõsen fennállt. Görcsösen imádkoz-
tam az apukám életben maradásáért. Ebben az idõ-
szakban Istentõl olyan támogatót kaptam, aki akkor
nagyon sokat beszélgetett velem együttérzéssel,
türelemmel az igazságról, a reménységrõl, a "lényeg-
rõl". Aki aztán legfõbb eszköze volt Istennek az én
újjászületésemben és aki a mai napig segít egyengetni
megújult életem göröngyös útjait. Kaptam Útmutatót
is, amit naponta olvastam és nem értettem, hogy miért
ad biztató igéket nekem az Úr naponként, miközben
azt látom, hogy az apukám egyre rosszabbul van és
már az orvosok is lemondtak róla. 

De Jézus elvégezte bennem azt a hatalmas fordula-
tot, aminek eredményeképpen már tudtam úgy imád-
kozni, hogy: 

"Uram, rád bízom az apukámat, legyen meg a Te
akaratod és köszönöm, hogy amíg él könyöröghetem
érte.”

Másnap minden világos lett számomra. (Már értet-
tem miért pont azokat az igéket kaptam korábban.) Az
apukám "érthetetlen" módon látványosan jobban
érezte magát, már enni is tudott és onnantól kezdve
elkezdett javulni. Ez volt az a bizonyság, ami aztán arra
indított, hogy döntsek és nem volt kérdés, hogy ki
mellett teszem le a voksom. Megvallottam a bûneimet
(ami nem volt kevés) és rábíztam az életemet Arra aki
nap mint nap felfoghatatlan szeretetével, kegyelmével,
megigazításával ölel át. 

Az örök élet mellett megkaptam tehát még az apuká-
mat és azt a lehetõséget, hogy neki és az anyukámnak
(és természetesen bárkinek akiket rám bíz az Úr)
beszélhetek az Úr Jézus szabadító váltságáról. Olyan
hála és köszönet van azért is a szívemben, hogy imád-
kozhatom a férjemért, a gyermekeimért és rábízhatom
õket Arra akinek semmi sem lehetetlen. Jó lenne ezt a
szót, hogy: "hála" színesebben, pompásabban kife-
jezni! Talán ha író lennék akkor sikerülne, de mivel nem
vagyok az arra hagyatkozom, hogy az Úr Jézus úgy is
látja mi van a szívemben.

Bizonyságtételem végére pedig azt az igét választot-
tam, ami nap mint nap erõt és kitartást ad ahhoz, hogy
ne szûnjek meg reménykedni, hogy elfogadjam az Úr
nélkül megtett döntéseim következményeit és, hogy
egyáltalán megéljem az életem, amit Jézus nélkül nem
is tudom hogyan tudnék.

„Ami lehetetlen az embereknek, az
Istennek lehetséges.”

Lk. 18,27

Farkas Sándorné    Emese

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



Istenem vagy, hálát adok neked...

“Istenem vagy te, azért hálát adok néked! Én
Istenem, magasztallak téged.” 

Zsolt.118,28.
Ezzel az igével szeretném kezdeni gondolataim

leírását mégpedig azért, mert nem tudom eléggé
kifejezni a hálámat legfõképpen mert én is Isten
gyermeke lehetek és még azért a sok mindenért
amiket naponként megtapasztalok.

Istennel való kapcsolatom kezdete már gyer-
mekkoromra visszanyúlik, amikor is nagyszüleimnek
köszönhetõen egyáltalán hallhattam Istenrõl és
idõnként elmehettem templomba. Így felnõtt fejjel
visszagondolva és családom történetét ismerve
tudom, hogy a hit mennyire segítette boldogulásukat,
mindennapjaikat még akkor is ha inkább vallásos-
ságról lehetett szó az életükben. Aztán a késõbbi
idõszakban (diákévek és az azt követõ néhány év)
nem mondhatom, hogy Isten központi szerepet ját-
szott az életemben, bár.....

folytatás a 6.oldalon

Programjaink:

1. Nõi hét Biatorbágy jan. 04-09.

2. Férfi hét Biatorbágy jan. 18-23.

3. Nõi hét Biatorbágy feb. 01-06.

4. Férfi hét Biatorbágy feb. 08-13.

5. Ifj. hétv.     Piliscsaba feb. 13-15.

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

Az EKE énekeskönyv új, második kiadása, megvá-
sárolható a lelkészi hivatalban!

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 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:
Úr Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy ezen a vasárnapon

is dicsérhetem drága, szent neved.
Köszönöm, hogy kegyelmedbõl megtartasz, szereteted-

del körülölelsz és így indulhatunk egy új hétnek. Add,
hogy  minden szavunk, tettünk Téged dicsõítsen! Ámen.

Hétfõ
Uram! Köszönöm, hogy Veled lehet munkába indulni,

Veled lehet minden nap újat kezdeni,
Neked és Rád nézve szolgálni. Hadd legyen ez mind a

Te dicsõségedre! Ámen.

Kedd
Drága Istenem! Bocsásd meg,  ha a világra tekintve

eltévedek, ha gondolataim elkalandoznak.
Tartsd éberen bennem a hitet, a Rád figyelést, hogy a

Sátán zárt ajtókra leljen mikor érkezik. Ámen.

Szerda
Úr Jézus! Hálás a szívem, hogy velem vagy minden

utamon,  hogy nem hagysz magamra, hogy  körülölelsz
a Te szereteteddel,  megtartó erõddel! Kérlek valamennyi
testvéremért, Uram, vond  magadhoz, õrizd és tartsd meg
õket is! Ámen.

Csütörtök
Atyám! Köszönöm ezt a gyülekezetet, köszönöm a

közösséget, a testvéreket, köszönöm a közösség
megélésének lehetõségét. Köszönöm, hogy alkalmat-
lanságom ellenére szolgálhatok neked. Bocsáss meg
mikor nem indulok azonnal, mikor küldesz. Bocsásd meg
mulasztásaimat! Kérlek, tedd hallóvá fülemet és késszé a
szívemet! Ámen.

Péntek
Úr Jézus Krisztus! Hála tölti el szívem, hogy gyermeked

lehetek. Köszönöm, hogy imádkozhatok Hozzád, és
köszönöm, hogy meghallgatsz. Kérlek, Uram a
gyülekezetünkben mûködõ szolgálatokért, hadd legyen az
mind a TE dicsõségedre! Ámen.

Szombat
Uram! Köszönöm az elmúlt hét minden áldását.

Köszönök minden nehézséget és próbáltatást.
Köszönöm a gyerekeket, a  fiatalokat. Kérlek, Uram

tanítsd, vezesd õket és óvd meg a gonosztól! Add, hogy
meg tudjanak állni a világban, hirdetve a TE nagy
nevedet! Ámen.

"De akik az Úrban bíznak..."

Hívõ református családban nõttem fel, s így -Istennek
legyen hála- természetes volt, hogy egy egész gyülekezet
kísérte végig fejlõdésemet. Ez a nagy család egyrészt bizton-
ságot adott, másrészt kicsit hátráltatott is az, hogy annyian
lesik, várják, mikor adom át teljesen az életem Jézusnak.

Végül is a megtérésem nem volt olyan látványos, 180 fokos
fordulat, mint amit többektõl hallottam, csak egy egyszerû, és
végérvényes döntés arról, hogy ezentúl valóban az Úr kerül a
legelsõ helyre az életemben. 

Késõbb földrajzilag ugyan távol kerültem ettõl a
gyülekezettõl, de Jézus Krisztus mindörökké és mindenhol
ugyanaz, s érezhettem, hogy az életemet Isten a tenyerén hor-
dozza. Voltak persze kisebb-nagyobb hullámvölgyek, de
ilyenkor valóra válhatott esküvõi igénk: 

"De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek,
mint a saskeselyûk, futnak, és nem lankadnak meg..." 

(Ézsaiás 40,31)
Áldásokkal teli életemben nem kényszerültem nagy dön-

tésekre, nem voltak átvirrasztott éjszakáim, sokszor csak úgy
"történtek" velem a dolgok, és mi tagadás kicsit elkényelme-
sedtem. A templomba járás gyakran rutin volt, a napi ige-
olvasásra vagy jutott idõ vagy nem. 

Tavaly azután Isten keményen beleszólt az életembe, olyan
nehézségeket állítva elém, melyeket soha nem gondoltam
volna. A legnagyobb mélységben nagy segítséget jelentettek
a zsoltárok. 

Az evangélikus énekek különösen a 353. ének negyedik
verse: "Béketûréssel õ ruház föl s hittel, Élõ reménnyel õ áld,
ékesít fel; õbenne bízom, õt el nem veszítem, Vélem az Isten!"

Újra meg kellett tanulnom, hogy ne emberekben, hanem
egyedül benne bízzam, belé kapaszkodjam, s nem is késett az
ígérettel: 

"Amit szem nem látott, fül nem hallott és ember szíve meg
sem sejtett, azt készítette el az Isten az õt szeretõknek." 

(1 Korinthus 2,9)
Ismét élõvé vált az ige, amit naponta éhezve várok, ami

útmutatást ad, s tanulom a "szüntelen imádkozást" is!
Isten azóta valóra váltotta ígéretét, s bár elõször sokszor

nem értettem, mi miért történik az életemben, most már hálát
is tudok adni érte. Hasonló helyzetbe került barátomat tudtam
vigasztalni, segítséget ajánlani neki. Ezt kényelmes életemben
hátradõlve, azelõtt soha nem tudtam volna hitelesen
megtenni. Csodálatosak Isten útjai, még ha azonnal nem is
értjük õt. Olyan ez, mint amikor az ember három dimenziós
képet néz. Elõször csak összefüggéstelen mozaikdarabkákat lát
és hiába erõlteti a szemét, nem jut tovább. Azután, ha kellõ
távolságból ellazulva szemléljük ugyanazt az ábrát, egyszer
csak elõtûnik valami, amit eddig nem láthattunk, ami
kiemelkedik a háttérbõl, sokkal színesebb és élõbb, mint amit
el tudtunk volna képzelni. 

Nem kell erõlködni, kapálózni, csak Isten szeretetére kell
hittel bízni magunk, s nem magunk körül forogni, hanem azt
nézni másoknak -elsõsorban a körülöttünk élõ családtagoknak-
mi a legjobb. S akkor valóra válhat a számunkra elkészített
csoda, s Dömötör Ilona négysorosát idézve mi is elmond-
hatjuk: 

"Uram, neked semmi sem lehetetlen. 
Semmi sem szûk, semmi sem tág. 
Kezedben ott a világ. 
Jó helyen vagyok tenyeredben."

Petrilláné Bartha Enikõ 


