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Az Úr hív!

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

Hír- és imádságlevél
2015  augusztus - szeptember

folytatás a 2. old-ról.

Ennek az állapotnak vannak külső és belső okai. A belső
okok a következők: az én zárkózottságom, ami a képvisele-
tet akadályozza. Az, hogy a pozitív dolgokat természetesnek
tartom, míg a negatív dolgokat figyelem, vizsgálom, beszé-
lek róla. A teljesítményalapú gondolkodás: valami vagy jó,
vagy rossz, ki mit érdemel. A számomra jelentéktelen
ügyek (pl. egyház igazgatási ügyek) átlépése, figyelmen
kívül hagyása. Ez a gondolkodásmód vissza is üt alkalma-
zójára: a hallgatag felügyelő kiszorul a térből, amit saját
mulasztásaként lát és csak ezt látja. Mivel mulasztok, nem
lehetek alkalmas, ezért hagyjuk is az egészet, úgysem szá-
mítok semmit.

Érdekes volt ennek a gondolkodásmódnak a gyümölcsét
megtapasztalni, amikor meghívtak Piliscsabára, EKE hétvé-
gére, és aki meghívott azt szerette volna, ha én is vállalom
az EKE tagságot. Igen, de bennem az elmúlt évek mérlege,
ez az „úgysem számítok semmit” volt, ami az imádságomat
és a döntésemet teljesen megbénította. Tudom, hogy én is
számítok, rám is számít Isten az ő munkájában. Meggyőző-
désem, hogy én is fontos része vagyok a Krisztus testnek,
csak Isten fájóvá akarja tenni azt, ami vagyok. Kicsit
nehezít, megengedi a kísértést, így minden, ami pozitív
bennem, csak hittel tudom megragadni és minden, ami
negatív az életemben, azt érzem, látom, átjárja az ideg-
rendszeremet, mindent. Mindez azért, hogy változzak,
hiszen az az új, amit Isten előre elkészített számunkra,
nem jöhet el a régi reflexek szintjén. 

A lényeg, hogy a gyülekezet felügyelőt fog választani.
Figyelmeztetem a gyülekezetet, hogy a következő felügye-
lőválasztásnak sokkal nagyobb jelentősége van a gyülekezet
életében, mint amikor engem választottak felügyelővé
(persze csak akkora jelentősége van, mint amekkora hatása
lesz az új felügyelőnek a gyülekezet életében). Néhány
éven belül elérkezhet egy lelkészváltás, amelyet bölcsen
elő is kell készíteni. Ezenkívül a protestáns egyházak biblia
ellenessége is fokozódik, egyre inkább a bibliai kijelentés
fölé helyezik magukat. Gyülekezetünk nem engedhet az
ilyen irányú törekvéseknek. Nem áldhatunk meg homosze-
xuális párokat és nem mehetünk vissza a katolikus egyházba
sem. Presbitériumunknak fel kell készülnie saját egyhá-
zunkkal szembeni döntések meghozatalára. Nem elég, ha
az új felügyelő hívő ember. Legyen igazán lelki ember, aki
megkapta a vezetés kegyelmi ajándékát és számára fonto-
sabb kell, hogy legyen az igei kijelentés, mint az egyház, az
evangélikus tudatban való bizalom. Tudjon tanítani és kép-
viselni a gyülekezetet különböző tereken. Legyen példaképe
a gyülekezetnek, ahogyan a Titusz 1,7-9-ben az ige is
mondja. Itt a görög episzkoposz szó magyarra püspöknek
van fordítva, ami valójában felügyelőt, felvigyázót jelent.
Azért ezt az igét hozom példaként, hogy lássuk, a fogalom
mai tisztségszerű jelentését és hivatalát sem az Újszövet-
ség, sem a bibliai gyülekezeti rend nem ismeri. Ezzel nem
azt akarom mondani, hogy egy mai püspök nem lehet hívő
és az igének is alárendelt, de lássuk be: egyházunk az
egész nyugati kereszténységet felhígító folyamatok hatása
alatt van és egy-két hívő püspök nem tudja azt rendbe
tenni. Én csak abban az értelemben beszélek új reformá-
cióról, amennyiben az szakadással jár, hiszen az evangélikus
egyház ősi tanítása alapvetően ige szerinti, de közeledik
az-az idő, amikor az egyház a világgal együtt fogja a Krisz-
tust követőket szektásoknak nevezni Krisztushoz való
hűségük miatt, ahogyan régen a főpapok Jézust nevezték
istenkáromlónak. 

Buzás István

Meg fúj tuk a kür töt, – hí vo ga tás ra –
min den ki jöj jön! Nem a gyü le ke zet
hív, nem a lel kész, ha nem az Úr.

„Ma, ha az Õ sza vát hall já tok, ne
ke mé nyít sé tek meg a szí ve te ket, mint
az el ke se re dés kor!”

Zsid.3,7–8.

Nyír telek    Gyülekezetiház, templom        10.00

Nyír telek   (gyermek) ugyanott          10.00

Kisvárda, Evan gé li kus temp lom 10.00

Kisvárda    (gyermek)  Gyül.ház           10.00

Görögszállás Alternatív Centrum             15.00

Görögszállás (gyermek) ugyanott         15.00

Dél utá ni Is ten tisz te le t

Kisvárda Evan g. temp l. szept.13.-okt.11. 14.00

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház  14.00

Min den hé ten

Hétfő: Asszonykör Gyül. közp. Nyírtelek      17.00

Kedd: Női kör Kisvárda Gyül.ház                18.00

Baba-mama kör, Gyül. közp. Nyírtelek. 09.00

Liturgia Görögszállás                       17.00  

Bibliaóra Gyül. közp. Nyírtelek         17.00

Szerda: Ifjúsági Görögsz.köz.ház              18.00

Péntek : Biblia óra Kisvárda Gyül.ház        18.00

Biblia óra Görögszállás                 17.00

Ifj. óra, Gyül. közp. Nyírtelek       17.00   

Ifj. óra  Görögsz.köz.ház                16.00

Min den hónapban

El sõ vas ár nap úr va cso ra az is ten tisz te le te ken.



Imádságlap

Vasárnap:

Hálát adok, hogy szabadon szólhat igéd. Köszönöm
azokat a lelkészeket, szolgálókat, leendő lelkészeket,
akik tiszta forrásként élő víz folyamaként hirdetik
szavadat, s az életük is erről tesz bizonyságot. Segíts
nekünk, hogy ne legyünk süketek. Köszönöm, hogy
Te öleled körül betegeinket, az egyedül lévőket.
Köszönöm lelkészünket családjával együtt, te erősítsd
további küzdelmeiben. Ámen!

Hétfõ
Istenem, hálát adok egyszülött Fiadért, szeretném

a kezedbe tenni a hetet, tudom, te megadod a szük-
séges erőt, odaszánást, odafigyelést embertársaink
felé, te töltsd be a mi szükségeinket is. Ámen!

Kedd

Köszönöm, hogy felébredhettem, tarthat a
kegyelmi idő. Olyan jó tudni, hogy a szeretteinket
rád bízhatjuk. Segíts, hogy ne takarjunk el téged.
Ámen! 

Szerda

Uram, te adod az utakat, lehetőségeket, döntési
helyzeteket, mely van úgy, hogy nagyon nehéznek
tűnik. Köszönöm, hogy megtartasz a nehézségek
közepette. Ámen!

Csütörtök

Köszönöm, hogy te hűséges Isten vagy, várod a
mi imádságainkat. Te legyél a gyülekezetünkkel,
erősíts és újíts meg minket Szentlelkeddel. Ámen!

Péntek

Te látod Istenem nehézségeinket, kiszolgáltatott-
ságunkat, elesettségünket. Minden embert ismersz,
hiszen te alkottál. Köszönöm önmagadat, melyben
vigaszt, támaszt találunk. Ámen!

Szombat

Köszönöm a hétvégét, hogy a munka közepette,
pihenésre, egymásra figyelésre is adsz időt. Segíts
nekünk jól gazdálkodni a ránk bízott dolgokkal.
Ámen!

Felügyelő választáshoz közeledünk.

Gyülekezetünk életében hagyománnyá vált, hogy a felügyelő
személyét különböző okok miatt, de szinte minden esetben időközi
választáson választotta a gyülekezet. Ezt a hagyományt folytatjuk
most tovább. A mostani választás oka, hogy az én, gyülekezetben
végzett munkámat Isten lezárta. Kicsit tartózkodva írok erről, mert
keresztyén életem során már annyiszor mozdultam Isten küldésére
és emberek hívására úgy, hogy azzal valamiféle veszteség is ért, és
azt a külső szemlélők rendszerint nem is értették. A veszteségünk
most maga a gyülekezet. Ahova megyünk, ott nem lesz hasonló
gyülekezetünk. Hálás vagyok Istennek, hogy volt olyan tér a szá-
momra a gyülekezeti munkában, mint amit itt kaptam tanulatlan
borjúként. Sofőrködéssel és fizikai munkával kezdtem, majd 2009
nyarán lettem felügyelő és megadatott a lelkészi munkaterületekben
való próbálkozások is.

Nagy lendülettel indultam. Az volt az elképzelésem, hogy nekem
a gyülekezetet érintő ügyekről tudnom kell és azokat mintegy folya-
matba, egészbe illesztve kell elemeznem, értenem, átlátnom. Az
igazság az, hogy már a kezdetekben elvesztettem a fonalat, s utána
a szaporodó pályázatokkal, az egyre több személyi kérdéssel csak
bonyolódott a dolog. Nagyon sokszor éreztem úgy, hogy én magam
fékezem a gyülekezet épülését a magam szűklátókörűségével.
Ahogy telt az idő, egyre inkább feladtam, hogy értsem, mi lenne a
helyes a konkrét kérdésekben. Az utolsó egy évben csak a felelőssé-
gemet éreztem, de előbb elhalkultam, majd később teljesen elcsen-
desedtem és nem képviseltem tovább a gyülekezetet felügyelőként.
A gyakorlat lecsökkent a presbiteri gyűléseken való részvételre és a
különböző dokumentumok aláírására. 

folytatás a 6. old-on.

Programjaink:

1.EKE Ifjúsági hétvége Piliscsaba             nov.13-15.
2.EKE Ifjúsági hétvége  Piliscsaba              nov.27-29.

Az utazás megszervezéséhez kérjük a jelentkezéseket
minél hamarabb jelezzék a lelkészi hivatalban, sze-
mélyesen vagy telefonon.

- Gyülekezetünk fenntartásában mûködik
támogató-, tanyagondnoki-, és közösségi
szenvedélybeteg gondozó szolgálat! Ha valaki
szeretne segítséget kérni, szabadulni a
szenvedélybetegségébõl, (alkohol, cigaretta,
gyógyszer, játék) bátran keresse fel a szolgálat
segítõit a nyírteleki templomunkban: 

Hétfő, szerda:                               9-12-ig, 
csütörtök: 13-18-ig, 
vagy telefonon:             +36 20 8249659.

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

Alapítvány: 11744003-20373779
Gyülekezet: 11744003-20951276

vagy személyesen az istentiszteleteken fizet-
hetik be adományaikat .

- Ezúton is megköszönjük támogatóink
szolgálat készségét és adományait.

Kihez fordulsz a kérdéseiddel?

Tavaly júliusban Piliscsabán voltam, ifjúsági héten.
Megláthattuk, hogy Isten milyen hatalmasan cselek-
szik; sokan megtértek, nekem is megújította élet-
emet.

„Ne legyetek  tehát olyan nyakasok…. Adjatok kezet
az Úrnak, és jöjjetek el szentélyébe…” 2Krón 30,8. 

Ilyen kemény szeretettel kellett engem szólongatnia,
hogy végre engedjek Neki, és megtegyem azt a
keveset, amit tőlem kér; és így megláthattam Isten
hatalmát, ahogyan formálja az embereket, engem is. 

Akkoriban három alapvető kérdés foglalkoztatott.
Februárban készültem befejezni az egyetemet, és még
nem tudtam, merre fogok dolgozni. Ott volt még a
szolgálat kérdése is; merre tovább, hogyan élhetem
meg legjobban azt az életet, amit Uramtól kaptam.
Ezek mellett egyre inkább zavart, hogy egyedül
vagyok, és kezdtem kérdezgetni Istent, hogy s mint
van ez a házasság dolog, vajon kit szán nekem.

A kérdéseimre egy igen egyszerű és tiszta választ
kaptam: 

„De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evan-
gélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen
betöltsd.” 2Tim 4,5. 

Ezt az igét akkor hallottam, mikor elkezdtem udva-
rolni menyasszonyomnak, Anikónak. Nem teljesen
értettem, hogy ez mit is jelent az életemre, csak azt
mondtam: „Rendben, józan leszek, megcsinálom!” Hát
ennek meg is lett a következménye, hiszen magam
erejéből nem sok jóra vagyok képes. Korábban nem
ismerkedtem lányokkal, igen zárkózott és határozatlan
voltam. Mára az Úr formált, és alakít most is nagy
erővel, de látom, hogy továbbra is Ő pótolja ki minden
hiányosságomat, és hogy mekkora kegyelem, hogy
Isten készített egymásnak, és Ő tart meg.

Márciusban eljutottam Biatorbágyra, egy férfi hétre.
Előtte való péntek este tudtam meg, hogy mégis van
hely, és síelés helyett mehetek oda. A három kérdé-
semmel mentem Isten elé, és Ő megmutatta magát.
Elkezdett beszélni végtelen kegyelméről, szeretetéről,
hogy milyen csodálatos az ő teremtett világa. Meglát-
tam, hogy férfiként hol a helyem a házasságban, hogy
munkát kell keressek, vállalnom kell a döntéseim fele-
lősségét. Lelkigondozói beszélgetésről kifelé jövet talál-
koztam Máté testvéremmel, aki jelezte, beszélni sze-
retne velem. Ekkor elmondta, hogy van egy álláslehe-
tőség Nyírteleken a templomban. Se jó fizetést nem
ígérnek, a szállás még kérdéses, fiatalokkal kellene
foglalkozni. Van-e rá indíttatásom? Háromnegyed órám
volt meghozni a döntést. Ekkor nem kaptam igét,
vagy valami sugallatot. Egyszerűen megláttam,
ahogyan Isten erre terelgetett, korábbi eseményekkel
erre készített. Igent mondtam, és egy héttel később
eljöttem Érdről. 

A közel négy hónap alatt megtapasztalhattam, hogy
az Úr minden nap felébreszt, és indít az adott napon.
Anikóval a nagy távolságot nem könnyű elviselni, de
Isten azt ígérte: 

„Vezetem majd a vakokat olyan úton, amelyet nem
ismertek… Ezeket a dolgokat véghezviszem, nem
mulasztom el. Ézs 42,16. 

Most ezzel a reménységgel készülök ismét Piliscsa-
bára.      

Ecsedi István

Erõm és pajzsom az ÚR, benne
bízik szívem. Õ megsegített, ezért
vidám a szívem, és énekelve adok
neki hálát. 

Zsolt.28,7. 


