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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
Nyírszõlõs (gyermek) gyülekezeti ház       9.30
Nyírtelek ifjúsági ház                           11.00
Nyírtelek (gyermek) Tokaji u. 22.      11.00
Kisvárda     Evangélikus templom               9.30
Kisvárda  (gyermek)   gyülekezeti ház       9.30

Délutáni Istentisztelet
Kisvárda,
evangélikus templom,   szept.14;okt.12.    14.00  
(gyermek) Gyül.ház 14.00

Minden héten
Vasárnap: asszonykör      Nyírtelek           17.00
Kedd: asszonykör        Kisvárda Gyül.ház  18.00
Csütörtök: Nyírtelek  Ifj ház   bibliaóra       17.15
Szombat: Nyírtelek  ifj.ház   Gyermekóra  13.30

ifj.ház   Ifj. Óra         15.15
Nyírszõlõs  gyülekzetiház gyermekóra  12.30

Kisvárdán 
bibliaórák minden hét szerdáján              17:30 
(2. és 4. szerdáján  a templom mögötti
gyülekezetiházban) 
(1. és 3. szerdáján a Mártírok u.7 szám alatt özv.
Szabóné Marika néninél)

Minden hónapban

Elsõ vasárnap úrvacsora az istentiszteleteken.
Elsõ szerdán a sóstói szociális otthonban 

úrvacsorás istentisztel        10.00 

Éljetek az Úr világosságában!

Nyírszõlõsi
Evangélikus Gyülekezet

HHHíírr--     ééss     iimmááddssáágg lleevvéé ll
2003. augusztus - szeptember

Folytatás a 3. oldalról.

Amikor szeretünk valakit, szeretnénk a kedvében
járni, örömet okozni és nem az a  cél, hogy az én fél-
resikerült, vagy elérhetetlen vágyaimat, terveimet
próbáljam rájuk erõszakolni, megvalósítani.  Az Úr és
õk voltak a fontosak már csak azért is, mert mi
szülõk, gyermekeinkkel együtt hitben élünk. Egyik
lányunk meg is jegyezte, hogy könnyû volt nekünk,
hiszen  nem kellett harcolni a két családnak, hogy ki
mit akar, s hogyan rendezzük meg a gyermekeink
menyegzõjét. A készülõdésben, várakozásban sokat
épültem és tanultam az Úr iskolájában. 1-2 nappal a
mennyegzõ elõtt megkérdezte valaki, hogy izgulok-e.
Nem! - válaszoltam, és valóban nem volt semmi
aggodalom a szívemben. Azt mondtam, hogy nem
tudom elhinni, hogy az Úr szombaton cserben
hagyna! Aztán itthon a csendben kicsit összeszorult a
szívem, hogy nem voltam - e túl magabiztos, nem
hangzott-e nagyképûen a mondat. Nem!  Akkor,
azokban a hetekben, így is éltem meg. Csak egy
dologért könyörögtem, de azért nagyon gyakran,
hogy ne legyek akadálya isten áldásának. Ne az
emberek véleménye érdekeljen, hanem csak az Övé!
Az ezt követõ események olyan biztonságot adtak,
hogy nem volt okom kételkedni az Úr áldásában.
Kérdés volt a vendégek névsora. Úgy gondolták a fiat-
alok, hogy az õ lelki családjuk a gyülekezet, és
szerették volna, ha részeseivé válnak életük fontos
eseményének. Ezért az istentiszteleteken meghívták
a gyülekezetünk minden tagját. A döntés bizonyta-
lanságot is kiválhatott volna, hogyan lehet készülni,
ha nem ismerjük a létszámot, jöhetett volna 50 , de
350 fõ is. A Nyírtelken épülõ templomunk -
gyülekezeti házunk - udvarán tartottuk az esküvõt,
nekünk ez akkor, ott kész templom volt,  hiszen az Úr
is jelen volt. Úgy gondolom, hogy nem a hely számít,
hanem hogy szentté válhat-e, ott lehet -e az Úr,
szükségünk van-e az Õ jelenlétére, áldására?! Jó,
hogy mi szívesen voltunk  együtt, nem tûnt hosszú-
nak a beszéd, az éneklés, a szolgálatok, a köszön-
tések sora. Ráértünk. Az Úr és a fiatal pár volt a
fontos ezen a napon. Az esketésszolgálatát a férjem
végezte és ez érzelmileg sem volt könnyû feladat. Az
áldást nehéz volt  kimondania, csak a fejükre tette a
kezeit. Többen elérzékenyültek  s lázasan keresték
zsabkendõiket. Valaki meg is jegyezte,  milyen jót
sírtunk! Végülis több, mint 250 ember volt együtt a
szertartás idején, az étkezésnél valamivel kevesebb.
Minden bõségesen elég volt. Jó hangulatban teltek az
órák, minden rendben, gördülékenyen ment, hála a
leghatalmasabb Rendezõnek. Õ indította az
embereket, sokan segítettek, és nagyon sokan
áldásként éltük meg ezt a napot. Kicsit belekóstoltunk
abba, hogy milyen közösség a gyülekezet, amikor a
vállunk összeér a munkában és együtt részesülünk az
Úr áldásából.

Györfi Mihályné



Gyermekhét Újhután.

Isten erre a hétre a Haggeus elsõ fejezetével hívott el
és én összetörve ülhettem lábainál, mikor Õ szívembe
írta, hogy vállaljam el a gyermekhét vezetését. Nagy
harc volt a szívemben, mert abszolút alkalmatlansá-
gomat éreztem, de Isten szava, mint a tûz égette
bensõmet, így minden kételkedés ellenére elvállal-
tam. A tábor csodálatos környezetben terült el a hegy
lábánál. 53 gyerekkel érkeztünk meg hétfõ délután és
kezdhettük el a "munkát" a többi szolgálóval együtt.
Rengeteg áldást kaphattam, és nagyon sokat tanul-
hattam.Csodálatos volt látni, a gyerekek is hogyan
oldódnak fel, születtek új barátságok, és közben
kívülrõl sokszor számunkra észrevétlenül Isten
csendesen végezte munkáját a szívekben. A gyerekek
rengeteg energiáját minél több feladattal és pro-
grammal próbáltuk lekötni. Kicsit féltem attól, hogy
az amerikaiak a nyelvi nehézségek miatt, hogyan
fognak beilleszkedni a táborba, de nagy öröm volt
megtapasztalni, hogy mennyire közvetlenül bántak a
gyerekekkel és szívükben Isten iránti odaadás volt.
Különösen Ben, akit szinte mindig gyereksereg vett
körül. A hét programja Jézus Krisztus példázataiból
állt és az amerikaiak is ehhez kapcsolódó bábje-
leneteket, és játékokat hoztak. A csoportmunkában
személyesebben is megbeszélhették a történeteket,
és sokan õszintén feltárták életüket. A szobákban
egységbe és közösségbe formálódtak, és itt is sok
lehetõség volt beszélgetésekre. A kirándulás, az
akadályverseny, a tábortûz mély nyomokat hagyott a
gyerekekben, és csodálatos volt, hogy péntek este
több személyes beszélgetésre is sor került, ahol
komoly döntések születtek Jézus Krisztus mellett. Én
csak áldani tudom az Urat azért a munkáért, melyet
végzett közöttünk, és elé tesszük ezeket a gyer-
mekeket, hogy kegyelmébõl hitre jussanak és õrizze
meg életüket a keskeny úton. Én személyesen ebben
a szolgálatban egy nagyon fontos dolgot tanultam
meg, hogy mennyire fontos a közös látás a szolgálók
közösségében és, hogy a Sátánnak nem szabad
semmilyen rést engedni, mert Isten lelkületét lerom-
bolja, és munkáját hátráltatja. Dicsõség az Istennek
most és mindörökké, hogy kegyelmét minden
embernek adja és, hogy munkájába minket, így
engem is, bûnös voltom ellenére is használni
szeretne.

Ruzsinszki Ildikó

Regisztrációs lap:

Nevem:_____________________________

Címem:_____________________________

___________________________________

Telefonszámom:______________________

Kérjük gyülekezetünk nyílvántartását segítse e
lap kitöltésével és a hátoldali címre juttatásával.

Imádságlap

„ Megtaláltok engem, ha kerestek és
teljes szívvel folyamodtok hozzám”

Jer. 29,13

Vasárnap: 
Köszönöm, Uram, hogy te vigyáztál ránk az elmúlt

héten. Kérlek, segíts, hogy lecsendesedjen a szívünk
és ezt a napot valóban Neked tudjuk szentelni. Ámen

Hétfõ
Kérlek, Uram, segíts, hogy a Te akaratodra

támaszkodva tudjuk elkezdeni ezt a hetet. Köszönöm,
hogy a Te szereteted ad nekünk erõt, hogy elláthas-
suk feladatainkat. Ámen

Kedd
Uram áldalak, hogy a Te békességed adod nUram,

olyan jó Téged dicsérni. Köszönöm, hogy tudhatom
azt: Te valóban mindenható vagy. Kérlek, add, hogy
mindenben Rád tudjak hagyatkozni, Te erõsítsd a
szívemet, és ne engedd, hogy kételkedjem a hatal-
madban. Ámen

Szerda
Úr Jézus, én hálát adok neked azért, hogy Te

jobban ismersz engem, mint bárki más, és feltárod a
szívemet. Köszönöm, hogy jól tudod, mire van szük-
ségem. Kérlek Te tisztíts meg és formálj nap, mint
nap, hogy teljesíthessem akaratod. Ámen

Csütörtök
Istenem, kérlek, Te adj alázatos szívet. Add, hogy

minden nap lássam, hogy milyen porszemnyi vagyok
Hozzád képest, és milyen óriási a Te kegyelmed, hogy
úgy szeretsz engem, ahogy vagyok. Ámen

Péntek
Hálás vagyok Neked, Uram a gyülekezetünkért.

Kérlek, segíts nekünk, hogy kitartóan tudjunk imád-
kozni egymásért, és testvéri szeretettel forduljunk
mindenki felé. Add meg, hogy mindannyian meg-
találjuk a saját feladatunkat a gyülekezetben. Ámen

Szombat
Uram, Te látod, hogy mennyi butaságot tudunk mi

elkövetni. Bocsáss meg, hogy sokszor elfogy a
kitartásunk, a lelkesedésünk. Köszönöm, hogy
szereteteddel Te fogsz minket körül és bölcsen terel-
getsz, hogy a jó irányba haladjunk. Ámen

Kulcsár Ágnes

Anyósok gyermekük menyegzõjérõl.

Kovács péter és Györfi Viktória 
szeretettel vár mindenkit a 2003 június 07-én

tartandó menyegzõjére!

Felnõnek a gyerekek és elõbb -utóbb elhagyják a szülõi
házat. A mi fiunk is nõsülésre adta a fejét. Elsõ hallásra
meglepõdtem, nem számítottam arra, hogy ilyen hamar
én is anyós leszek. Mindig  csodálkoztam a fiús anyákon,
miért jelent nekik gondot útjára engedni a gyereket.
Most nekem is részem lett abból. Többször elõfordult,
hogy számítottam a segítségére, és a fiam nem volt
sehol. A férjem gyakran mondogatta, talán azt hiszem,
mindig a szoknyámon fog ülni. Ez persze egy kicsit
rosszul esett, de be kellett látnom, igaza van. A
párválasztás helyessége igazán akkor bizonyosodott be
elõttünk, amikor az eljegyzés alkalmával gyerekeink a
gyülekezet elõtt elmondták, hogyan vezette õket az Úr
ennek a döntésnek a meghozatalában. Ezután hálás
szívvel készülõdtünk a mennyegzõre, amit gyerekeink a
félig megépített gyülekezeti ház udvarán szerettek volna
megtartani. Így kevesebb lett a költségünk, de a
munkánk mrgszaporodott. Az elõkészületek során meg-
tapasztalhattuk, hogy Isten milyen sokféleképpen tudja
áldását adni. A sütés-fõzésnek olyan megoldásait adta
elénk, amit magunktól gondolni sem mertünk volna. A
félig elkészült gyülekezeti ház elõkészítésében is kaptunk
segítséget. Rokonaink, akik katolikusok és még nem
voltak menyegzõn sohasem, ugyanúgy készültek és az a
várkozás, izgalom volt bennük is mint bennünk. Kaptunk
segítséget a vendégek ellátásához is,  de kaptunk olyan
vendégeket, akik örömmel osztoztak örömünkben. Nem
tapasztaltunk elégedetlenséget senki részérõl. Úgy
érzem, ott volt velünk az Úr, Õ igazgatott mindent a
helyes kerékvágásba. Hála ezért Neki!

Kovács Pálné

Valaki kérdezte egy alkalommal, hogyan élem meg a
lányom elvesztését. Kicsit megütköztem, hiszen nem
veszteség volt számomra az esküvõjük. A családunk
leszûkült egy fõvel, de ki is bõvült. Nem veszítettem,
hanem nyertem. Szeretném hogy, ez az érzés tovább
mélyüljön, hogy az anyós-veje kapcsolatunkon megnyu-
godhasson az Úr áldása. Neki tetszõ anyóssá és
reménység szerint majd nagymamává válhassak. Ezt az
iskolát most kezdtem, nagyon sok a tanulnivaló, akár
töbszörösen is. Az esküvõvel kapcsolatosan úgy gondo-
ltuk - mi szülõk - , hogy nem szólunk bele a fiatalok ter-
veibe, hanem lehetõségeink szerint támogatjuk õket.
2003.06.07-én kezdték közös életüket, ehhez kérték
Isten áldását. Természetesen nem csak az õ életükben
volt ez nagy esemény, de számukra is lezárult egy élet-
szakasz, és kezdetét vette egy új. Terveiket jó volt hall-
gatni, nem kértek semmi olyat, amit nehéz, vagy
lehetetlen lett volna teljesíteni. Mindig sikerült olyat (és
kedvezõ áron) venni, ami nekik tetszett.

Folytatás a 6.oldalon.


