
Így most titeket is szomorúság fog el, de
ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog
a szívetek, és örömötöket senki sem
veheti el tõletek... Jn. 16,22.
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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. márc.09; ápr.13. 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 17.00

Szombat:   Ifj.óra          Nyírtelek templom   15.15  

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. február - március

Isten az én szabadítóm!

Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert
erõm és énekem az Úr, megszabadított engem. 

Ézs.12, 2.
Igen, megszabadított engem. Közel egy emberöltõt leéltem

úgy, hogy nem hallottam, mert nem akartam meghallani a
kopogtatást. Éltem nem éppen könnyû életet. Életem mély-
pontjain sokszor gondoltam rá, hogy milyen jó lenne, ha
hinnék Istenben, tudnék imádkozni, hiszen olyan helyzetben
voltam én, vagy szeretteim közül valaki, hogy rajta már "csak"
az Isten segíthetett. A dolgok megoldódtak, gyermekeim
életben maradtak és nekem eszembe nem jutott, hogy ez nem
természetes dolog és az sem, hogy e mögött van "Valaki",
Valaki, aki vigyáz rám, vigyáz szeretteimre. "Valakinek" fontos
vagyok. 

Három gyermekem közül két lányom már felnõtt korában
keresztelkedett meg. Idõsebbik lányom keresztsége -szerin-
tem- csak formalitás volt, hiszen a templomi esküvõjéhez
kellett a keresztlevél. 

Kisebbik lányom, barátnõje által került egy ifjúsági cso-
portba, ami egy evangélikus gyülekezetben mûködik. Ez már
nem volt formalitás, õ tényleg kereste Jézus akaratát. Ebben
a gyülekezetben lett megke-resztelve 2003-ban. Egy ifjúsági
csendeshétrõl hazatérve örömmel mondta, hogy "Anya, én is
Isten gyermeke vagyok". Én természetesen, mint "jó" anya,
meghallgattam, de még akkor nem értettem meg azt a sem-
mihez sem fogható örömöt, amit az Istenhez tartozás okoz.
Normál esetben az anya fogja gyermekét és viszi az Isten
házába. Ez nálunk fordítva történt. Az Úr a megtért gyer-
mekemen keresztül vezetett el 2006-ban Biatorbágyra, egy nõi
csendeshétre. Pedig én nagyon ellenálltam. Hiába kaptam
Bibliát, igéslapokat, a Biblia nekem csak egy súlyos könyvet
jelentett, az igékhez nem volt halló fülem. 

Kellett hozzá Biatorbágy, az ottani légkör, az elcsen-
desedések, az áhitatok, és a csoportos beszélgetések. Azt,
hogy bûnös ember voltam, vagyok, annak eddig is tudatában
voltam. Az Isten azért, hogy engem, engem, a bûnöst tisztá-
nak, bûntelennek lásson, egyszülött Fiát, a bûntelent adta
értem, hogy kereszthalálával megváltsa bûneimet. Emberi
ésszel ezt fel lehet fogni? Miért? 

"Mert úgy szerette Isten a világot…"Jn.3,16., mert úgy szeret
engem. Ebben a világban, amiben élünk, egy szál gyufát sem
lehet ingyen kapni. Az Isten pedig ingyen örök életet ad
nekünk. Tegyük le bûneink súlyos terhét, fogadjuk el Jézus
Krisztus megváltását, higgyük el tiszta szívvel, hogy bûneink
ára ki van fizetve. Rettenetes volt ezt végiggondolni. 

Mielõtt zártam be én az ajtót? Az örök élet elõtt! Milyen nagy
ajándék, hogy tart még a kegyelmi idõ (vagy hogy nem haltam
meg), és letehetem életemet Jézus elé. Akkor érthettem meg
lányom örömét, hiszen én is Isten gyermeke lehettem. Végig-
gondoltam eddigi életemet. Most már tudom, hogy az Úr eddig
is velem volt. Hogy hányszor zörgetett, ki tudja? De Õ nem
olyan, mint én, Õ nem adta fel, számon tartott, "sasszárnyakon
hordozott". 

Az ember az éden óta nem változott, bûnösök vagyunk.
Milyen jó, hogy az Isten sem változott. A bûnt gyûlöli, de a
bûnös embert szereti. Ezért adta nekünk Jézus Krisztust. Elfo-
gadtam Jézus Krisztus megváltását, más lett az értékrendem.
Megtapasztaltam, hogy milyen az élõ Istennel való kapcsolat,
nem könnyû Isten szeme elõtt élni, mert Õ mindent lát, még
a szív szándékait is, de látja gyötrõdéseinket is. Ha elég alázat-
tal fordulunk hozzá, akkor meghalljuk útmutatását, vezetését.
Hozzá mindig fordulhatunk, nincs szabadság, szünnap, Õ
mindig ott van a vonal végén. 

folytatás a 2.oldalon



Az Úr feltámadt!
Valóban feltámadt!!!!
Ennek a végtelen egyszerû húsvéti köszöntés for-

mulának a megértésével küszködik keresztyénségünk
évezredek óta!

Persze, -Jézus meghalt és harmadnapon feltá-
masztatott a halálából- nem nehéz felfogni de, hogy
mit jelent ez az ember egzisztenciájára nézve az már
fölfoghatatlan. Ha ennek a hatása el kezd mûködni az
életében, beláthatatlan, és befolyásolhatatlan
következményekkel jár. Az újjászûlt ember nem
illeszkedik az emberi sablonokba, mert Szentlélektõl
vezetett. Meg nem értés és kirekesztés lesz a része
amíg a Lélek meg nem eleveníti a környezetét is.

Évrõl-évre megállunk ennél az ünnepnél egy kis
idõre, kívánom, hogy idén ne az emberi meg nem
értésbõl fakadó pótcselekvések töltsék ki, hanem had
legyen ez az Újjászületés ünnepévé sokak
számára!!

folytatás a 6. oldalról
Az idén újból eljutottam Biatorbágyra, "lerendezte"

nekem az Úr. Lerendezte, mert Õ tudta, hogy szük-
ségem van rá. Szükségem van arra, hogy szem-
besítsen, tükröt tartson elém. "Honnan jöttem, hova
tartok." Elfogadtam Jézus Krisztus megváltását, de ez
még nem elég! Itt nincs vége az útnak. Hiszem, hogy
az Isten nekem még ezen az úton feladatot ad. Bia-
torbágyon elsõ alkalommal, ezt az igét kaptam:
"Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én juhaimat!"
(Jn.21,17b) Nekem népes családom van, mint egy
nyáj. Szeretném Isten országát saját családomban
építeni. Mi kell ehhez? Kell az élõ kapcsolat Istennel.
Kell, hogy dolgaimat le tudjam Isten elé tenni,
tudjam vezetését kérni. Kellenek a bibliaolvasáson
kívül csendesnapok, istentiszteletek, bibliaórák, lelki
alkalmak, hogy egymás által épülhessünk, közösen
szárnyalhassunk. Kell, hogy megtaláljuk helyünket a
hitéletben. Hiszen ahova Isten küld és állít, ott tud
Isten megállítani.

Berecz Györgyné, Marika______________________________
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:
Drága Jézusom, köszönjük, hogy újra felvirradt

ránk ez a nap. Segíts, hogy igéiden keresztül
megértsük mit akarsz nekünk mondani. Ne hagyd
el azokat sem, akik még ezen a napon is kerülik a
házadat. Ámen.

Hétfõ
Hálát adunk Neked, hogy ma reggel is igéd

tanulmányozásával kezdhetjük a napot. Erõsíts
meg minket a hitben. Hassa át szívünket az irántad
való szeretet és bizalom. Ámen.

Kedd
Mennyei Atyánk! Ne hagyd el a nélkülözõket és a

betegeket. Erõsítsd meg õket, adj erõt a
szenvedéshez. Ha akaratoddal nem ellenkezik, adj
nekik gyógyulást, hogy dicsõíthessenek téged, ha
nem mutasd meg, hogy az út végén Te várod õket.
Ámen.

Szerda
Légy velünk ma is, a munkahelyen, úton és min-

denütt. Segíts, hogy lássák rajtunk a keresztyén
mivoltunkat. Adj hitet a Földön, hiszen Te nem az
elkárhozásunkat akarod. Ámen.

Csütörtök

Az országok vezetõinek adj tisztánlátást, hogy a
Te segítségeddel bölcsen, keresztyén értékeket
közvetítve végezzék feladatukat. Legyen ter-
mészetes, hogy az iskolákban is mindig jelen vagy,
nem csak szavakkal, tettekkel is. Ámen.

Péntek
Bocsáss meg, hogy legtöbbször csak kérünk

Tõled, és elfelejtünk hálát adni mindenért, hogy
nem vesszük észre az élet apró örömeit, melyet Te
közvetítessz felénk. Ámen.

Szombat
Köszönjük azokat a szolgáidat, akik a Te

igédet hirdetik nekünk. Köszönjük a
zsoltárokat, melyek éneklésével dicsõíthetünk
és vigasztalást, erõt adsz nekünk. Ámen.

Vasárnap reggel!

Tudtam, hogy a tanítványok nem hisznek majd nekem.
Szólni sem lehetett volna, de az öröm meggondolatlanná
tett. Szinte sikoltva rohantam be az ajtón: "Láttam az
Urat!" sírva, szomorúan magukba roskadtan ültek az
asztal körül a férfiak, akiket Jézus mellett láttam nap mint
nap. "Üres fecsegés, asszonybeszéd"- legyintettek, és
kiküldtek minket. Péter felugrott, a temetõ felé szaladt.
Talán hitt nekünk, és megnézi az üres sírt. Õ is ismerte az
Úr tekintetét, úgy ahogy én is felismertem ma reggel.
Nem lehet soha elfelejteni! Mindig szeretetre vágytam,
egy jó szóra. Gyerekkoromban is a család terhére voltam
- gyakori rohamok, nem is tudtam magamról. Aztán
anyám, elvitt egy asszonyhoz, nem tudom már, miket
csináltak velem, de megszûntek a rosszulléteim. Igaz,
hogy féltem egyedül, a lámpásnak mindig égnie kellett.
Kapcsolataim voltak férfiakkal, de feleségül senki nem
akart elvenni. Hányódtam, kihasználtak, összetörtem.
Akkor találkoztam a Mesterrel. Csak rám nézett, és én
tudtam, ki Õ. Aki megszabadít minden nyomorúságomból,
láncra vert lelkemnek magváltást ad. Most már tudom,
Vele leszek az örökkévalóságban is! 

Most nem érinthettem meg, kérte, ne nyúljak hozzá,
nem ment még fel az Atyához. Mindent olyan világosan
látok! Bár akkor is tudtam, hogy amit mond, igaz, meg
fogják ölni. Mindenemet Neki adtam! A kenetemet Õreá
öntöttem, igaz, hogy rosszalloták a tanítványok, pazarlás-
nak tartották. Júdás morogva jegyezte meg, hogy meny-
nyire felesleges! De az Úr! Akkor is átkarolt azzal a
szeretettel, amit soha azelõtt nem kaptam meg senkitõl.
Pedig ezt kerestem! Ezt az el nem múló, semmit nem
váró, önzetlen szeretetet. Nagyon sírtam akkor, kibontot-
tam a hajamat, és a lábaira terítettem. Semmit nem
tudtam adni Neki, csak magamat. És elfogadott!  Engem!
Aki mindenkinek az útjában voltam, aki mindig mindent
tönkretettem.

Pénteken kétségbeejtõ volt minden. Magányosnak
éreztem magam, pedig az asszonyokkal együtt voltunk.
Tudtuk, melyik sírba tették, de szombaton nem mehettünk
oda. Pedig emlékszem, a törvényekrõl is beszélt. Hogy Õ
tölti be, nem kell belenyomorodnom. Mégsem mertem
odamenni. Alig vártam a hajnalt! Nem illõ futni, így
aprókat lépkedve, de szaporán mentem. Azon gondol-
kodtam, hogyan tudok bemenni a sziklasírba. És
képzeljétek, nem volt ott a kõ! Valaki elhengerítette!
Amikor benéztem, nem láttam az Urat. Kétségbeestem, és
ömleni kezdett a könnyem. Mi lesz velem, hol van? Rémül-
ten láttam, hogy két angyal ült a test helyén. Összezava-
rodtam. El akartam szaladni, és ahogy hátrafordultam, a
kertész állt elõttem. Illetve azt hittem, hogy õ.
Könyörögtem, hogy ha õ vitte el a testet, mondja meg!
Akkor nézett rám, és a nevemen szólított. Õ volt! 

Higgyetek nekem, és amit addig nem vettem észre,
most megláttam. A kezét! Ahogy felemelte, hogy nehogy
hozzáérjek. Ott volt a szög helye…

„Mit keresitek a holtak között az élõt? Nincs itt, hanem
feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek,
amikor még Galileában volt: az Emberfiának bûnös
emberek kezébe kell adatnia, és megfeszíttetnie, és a
harmadik napon feltámadnia.” Ekkor visszaemlékeztek az
õ szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a
tizenegynek és a többieknek.                      

Lk. 24,6-9.
Györfi Mihályné


