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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. júl.13.; aug. 09. 14.00  
Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház           14.00
Görögszállás köz. ház  júl.20.; aug.17. 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. június-július

folytatás a 2.oldalról
Nagybátyámnak pedig ez az igazsága, amirõl úgy gondo-

lja, hogy sokkal inkább el kell fogadnom, mint neki az én
bizonyságtételemet. Akkor hát mi az igazság?

Jézus Krisztus mondja: "Én vagyok az út, az IGAZSÁG és az
élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. Ha
ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is..." 

Jn.14, 6-7.
Gondoltam, fent említett beszélgetõpartnerem megérti,

hogy Jézus Krisztus nélkül nem lehet majd jó képet mutatni
magunkról az Atya elõtt az ítélet napján, de, hogy ebbõl valami
már az enyém lehet, mert Jézus engem megtalált, õt pedig
éppen most keresi. "Mindössze" ennyi a különbség közöttünk. 

Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! 
4Móz.6, 25.

Buzás István

Itt vagyok, engem küldj…

Több évvel ezelõtt Isten elhívott szolgálatra, benne való
engedelmes életre. Akkor ezt az igét kaptam:

Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta:
Kit küldjek el, ki megy el követségünkben? 
Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj! (Ézs 6, 8)
Az akkor a szívemben kimondott igen -mely már öt éve

volt-, hogy oda szeretnék menni ahova Õ küld, egy idõ
után meghalványult a szívemben, de Isten nem felejtette
el az akkor kimondott szavaimat. Isten most tud velem
újat kezdeni, mióta megláttam azt a dolgot, amely
elfoglalta az Õ helyét és el mertem engedni azt. Nem
magával a munkával volt ott a probléma, hanem, hogy
nem rá bíztam ezt a dolgot, hanem a saját fejem szerint
döntöttem. Lehetõségem volt márciusban eljutni nõi hétre,
ahova konkrét kérdésekkel a szívemben mentem. Mit
szeretne az Úr kezdeni az életemmel? Komoly harc volt
bennem egész héten, hogy az igenem valóban igen legyen
az Istennek. A hét véget ért, de mi nem jöttünk haza, mert
a teológián nyílt nap volt, és nagy harc volt bennem hogy
Isten oda küld-e tanulni. A suliban mikor körbeérdek-
lõdtem, egy tablón ezzel az igével szembesültem: Itt
vagyok, engem küldj! Az elhívó igém úgy a szívemig
hatolt, hogy tudtam, ott a helyem. Nincs annál
csodálatosabb dolog mikor Isten beszél az emberrel. 

Most a munkahely keresés közben mikor ebben is
keresem Isten akaratát, itt kell-e maradnom vagy
elköltöznöm, sokan megkérdezik döntésem okát, miért
hagytam ott egy biztosnak tûnõ állást, ahol megbecsültek
és megvolt mindenem ebben a bizonytalan világban. Egy
dolgot kivéve: nem volt békességem és örömöm, ami a
Krisztusban elrejtett élet valódi kincse.

Ha néha elcsüggedek, az Úr mindig egy-egy igével
felemel és biztosít arról, Neki konkrét terve van az életem-
mel és legyek türelmes. Azaz ige, amely mostanában
sokat jelentett:

De Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek! Álljatok helyt,
és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr ben-
neteket! Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!
Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr: Miért kiáltasz énhoz-
zám? Szólj Izráel fiaihoz, hogy induljanak útnak. (2 Móz.
14, 13-15)

Várom azt a napot, amikor Istentõl ajándékba
megkapom, hogy újra dolgozhatom, és az Õ neve lehet
nagy, mert számára nincs lehetetlen. Tudom, Õ a legjob-
bat akarja nekem, és neked is mert számára értékes és
fontos vagy.

Ruzsinszki Ildikó



Isten a szabadítóm és gyógyítóm

Elsõáldozó voltam és ekkor úgy éreztem, hogy az Úré
vagyok. Az életem úgy alakult, hogy egyre távolabb kerültem
Istentõl. Legalábbis az én oldalamról ez így volt, de az Úr ennek
ellenére rajtam tartotta a szemét, nagyon sokszor megóvott. két
éve, 48 évesen nagy beteg lettem, ekkor kezdtem Istenhez for-
dulni, de ez is inkább csak a segítségkérés volt. Az Úr meg is
segített, meggyógyultam. Még mindig saját magamban bízva
próbáltam az alkoholról leszokni és a családi életemet rendbe
hozni. 

2006 júniusában feleségem, aki már az Úré volt Dömösre
ment, ahol Jézus Krisztus által megszabadult az alkohol rab-
ságából, én pedig itthon az Úr segítségével tudtam szabadulást
kapni az alkoholtól. 2006.10.20-án adtam át életemet az Úrnak
Biatorbágyon, itt tudtam letenni a bûneimet. 

Azóta az Úrban bízva élek és szeretném mind jobban megis-
merni Isten akaratát az életemre nézve és a Bibliát is szeretném
mind jobban érteni.

Laskai György

Nyári programok:
Az gyülekezetünk és az EKE szervezésében, a

következõ csendesheteket ajánljuk a testvérek
figyelmébe:

2. Családos hét Piliscsaba     
júl.28-aug.02 részvételi díj: 12500.-

3. Ifjúsági hét Piliscsaba     
júl.14-19 részvételi díj: 12500.-

4. Hitmélyítõ ifj. hét Balatonszemes
júl.28-aug.02 részvételi díj: 12500.-

5. Hitmélyítõ felnõtt Piliscsaba      
aug.11-16 részvételi díj: 12500.-

Részletes információta lelkészi hivatalban, ill az EKE telefon-
számán:  Herkely János 20/8244840.

Újra megjelent az EKE énekeskönyv, megrendel-
hetõ 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

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

Máté 11,28

Vasárnap:
Uram, köszönöm, hogy ezen a vasárnapon is eléd járul-

hatok. Kérlek, nézz le rám, könyörülj rajtam. Készíts fel
igéd hallgatására. Nyisd meg szívemet akaratod elõtt.
Ámen.

Hétfõ
Mennyei Atyám! Te vagy a szeretet Istene. Ne hagyj

elvesznünk a kísértésben. Mentõ szereteted óvjon,
védjen. Újítsd meg lelkünket, hogy szüntelenül imádkoz-
zunk a Benned való hitért, hogy itt a földön elnyerhessük
az örök életet. Ámen.

Kedd
Úr Jézus, köszönöm, hogy gyülekezetbe tartozom. Te

kezedbe teszem le vezetõit és az itt végzett szolgálatokat.
Különösen kérlek a presbiterek munkájáért, akik a
gyülekezet dolgaiban hoznak döntéseket. Kérlek minden
emberért, hogy eljusson a Te igazságod megismerésére.
Ámen.

Szerda
Bocsáss meg Uram, hogy bûneimmel újból és újból

megbántalak. Köszönöm, hogy akkor is velem vagy, ha én
észre sem veszem. Segíts, hogy teljesen Rád bízzam az
életemet. Tudom, ha hittel a Te akaratod szerint imádko-
zom, bármit kérhetek Tõled. Adj ébredést kérlek
Nyírszõlõsön, Kisvárdán és Nyírteleken is, hogy vasár-
naponként egy szívvel tudjunk dicsõíteni. Ámen.

Csütörtök
Istenünk, segíts felismerni bûneinket, hogy élvezhessük

a bûnbocsánat örömét. Használj minket arra, hogy
megosszuk szeretetedet másokkal, megtaláljuk a
békességedet és továbbadjuk embertársainknak. Kérlek a
fiatalokért, a fiatal házasokért, hogy tükrözõdjön róluk
annak bizonyossága, hogy micsoda boldogság Neked
élni már fiatalon. Ámen.

Péntek
Uram, minden dicsõség a Tied. Adj nekem bátorságot,

hogy minden gondomat, családom minden tagját a Te
kezedbe tegyem. Tudom, csak Nálad van a megoldás.
Szabadíts meg erõlködéseimtõl, hogy tudjam kivárni,
amíg Te cselekszel és ne én akarjak megoldani mindent.
Segíts, hogy engedelmes szívvel figyeljek Rád! Ámen.

Szombat
Kérlek, Uram, légy velünk az elõttünk álló nyári alka-

lmaink tervezgetéseiben. Adj vágyat a gyerekek, felnõt-
tek szívébe Veled való csendességre távol a világ zajától.
Segíts minket, hogy akik közelednek Hozzád, azoknak fel
tudjuk kínálni a Benned való biztonságot. Ámen.

Keresztyén kép(et)mutatók.

Egy férfi elmondta, hogy 33 éves korára autóstoppal fillérek-
bõl bejárta Európát. Megjárta a francia idegenlégiót, ahol csak
nevetséges dolgokat mutattak neki, ezért hazajött, hogy
inkább itthon próbáljon szerencsét. Szerinte õ már többet
látott  mint a nagypapa korú emberek, akik  ilyen megta-
pasztalások nélkül nem sokat mesélhetnek az unokáiknak.
Elmondta azt is, hogy saját maga szerezte meg a lakást és a
kocsit, és nem a szülei "tolták alá". Miközben hallgattam élete
történetét, bennem is megérlelõdött a gondolat, hogy milyen
szabad és eredményes életrõl hallok itt, és én is szívesen
kipróbálnék ezekbõl egyet s mást. Na, de én Istené vagyok
(akkor és ott ez éppen eszembe jutott ), úgyhogy gyorsan
meg is kérdeztem: de az üdvösségeddel mi a helyzet?

Válaszol, hogy õ becsületes életet él, amit Isten is értékelni
fog, mindazt amit eddig elért, és nem gondolja, hogy azok
akik templomba járnak jobbak lennének, sõt, hogy sokuknak
nem is lenne szabad a templomban lenni mert csak képmu-
tatás az életük.

Nos, a nem vallásos és vallásos emberek véleménye a
keresztyénekrõl az, hogy egy gyülevész banda, akik
megjátsszák a nagy hívõt, és igazabbnak tartják magukat
másoknál. Ezzel szemben õk nem mennek bele ebbe a kép-
mutató játékba, hanem õszinte életet élnek. Derék gondolat,
de kinek van igaza? Keresztyén=Krisztust követõ. Ennél
egyszerûbben nem tudom megfogalmazni magamnak a
keresztyén élet lényegét, és talán pont a Krisztus követés az,
ami zavarja õszinte beszélgetõpartneremet. Tudniillik, hogy
keresztyénnek tartom magam, de nem látszik, hogy követem
Jézus Krisztust, vagy keresztyénnek tartom magam, és ez
meg is látszik életemen. 

Át kellett gondolnom, hogy ha az életemet megvizsgálom,
akkor az én esetemben melyik lehetõség zavarja azt, akinek
szeretném elmondani, hogy Jézus megváltoztatta (megvál-
totta) az életem. Megtörténhet, hogy beszélgetõpartnerem-
nek konkrét elképzelése, elvárása van a keresztyénekkel
szemben. Pl.: tegyenek jót (ami persze a szerinte való jó),
adakozzon (ha kell, ha nem kell Isten szerint, lényeg, hogy
amikor és amit kér azt adjam oda), különbözõ törvényeknek,
mércéknek feleljen meg (pl.: tízparancsolat, amit õ alapból
megtart, legalábbis az õ igazsága szerint).

A "keresztyénség" sokszínû. Pl. Jehova tanúi, mormonok,
katolikusok, protestánsok, szabad keresztyének, kariz-
matikusok. Mindegyik felekezet a maga hitelveit tartja igaznak
és a körülöttük élõ embereket is ezek alapján keresik, sõt
tanítják is.  A gyakorlatban ez kb. így nézett ki pl. a nagybá-
tyám életében: 

A katolikus azt mondta neki: a protestánsok kiszakadtak az
egyetemes egyházból, azóta is kint vannak és vissza (meg)
kell térniük, hogy újra katolikusok legyenek. 

A protestáns azt mondta neki: a katolikus egyház tévelyeg
és a reformáció hozta el az igazi világosságot. 

A szabad keresztény azt mondta neki: nem számít semmi-
lyen egyház, csak hogy igazán higgy, amit én meg is mondok,
hogy mit jelent. 

A Jehova tanúi azt mondták neki: ezekbõl semmi sem igaz,
mert az igazságot csak mi tudjuk. Nagybátyám ezek után ezt
mondta: ez magára mondja, hogy igaza van, a másik azt
mondja, hogy nem ennek van igaza, hanem nekem, a har-
madik azt mondja, hogy ezeknek nincs igazuk, csak nekem
van igazam, és a negyedik azt mondja,  hogy egyiknek sincs
igaza,hanem én vagyok az igaz, szerintem meg az összes
hülye és hagyjanak békén Istennel. 

folytatás a 6.oldalon


