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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

Délutáni Istentisztelet
Kisvárda,
evangélikus templom,    júl.13.;aug. 10.    14.00  
(gyermek) Gyül.ház 14.00

Minden héten
Vasárnap: Énekkari próba  Nyírszõlõs          17.30
Vasárnap: közösségióra     Nyírtelek           17.00
Kedd: közösségióra      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

Kisvárdán 
bibliaórák minden hét csütörtökjén              17:30 
(2. és 4. Csütörtök  a templom mögötti
gyülekezetiházban) 
(1. és 3. csütörtök 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
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Folytatás a 3. oldalról.

Férjem halálakor nem engedtem, hogy eljöjjön a
temetésére, halottak napján elzavartam a sírjától,
ha velem szemben jött az úton és köszönt én nem
fogadva átmentem a másik oldalra. Kértem az
Urat, hogy készítsen alkalmat és vezessen engem,
hogy rendezni tudjam vele ezt az irgalmatlansá-
got.

Anyának sem voltam jó anya, soha nem volt
idõm beszélgetni velük, mindig rohantam a
munkába, hogy pénz legyen, mindent meg tudjak
adni nekik. Soha nem beszéltem nekik Istenrõl,
nélküle nõttek fel. Most pedig elvárom, hogy õk
észre vegyék az Úrhoz fordulásomat,
közeledésemet. Rájuk akarom erõltetni a saját
akaratomat, siettetem megtérésüket, hogy amit
elmulasztottam be tudjam pótolni. Ma ezt is az
Úrra bíztam és tudom, hogy amikor jónak látja,
lépésrõl-lépésre meg is fogja tenni.

Én pedig most már nem haragszom, hogy az Úr
a fejemre olvasta bûneimet és meglátatta velem
milyen is valójában a keresztény életem, mert
minden értem van, minden javamra szolgál,
nekem, a bûnösnek. 

Hálát adok , hogy mindezeket amit itt leírtam és
amit korábban felismertem, letettem az Úr vére
alá, megtehettem a kegyelmi idõben, nem késtem
el.

Haza jövetelem után 18.-án reggeli Igém: 

Joel 2,25: "Kárpótollak azokért az évekért, ame-
lyekben pusztított a sáska ."

Miután megírtam ezt a bizonyságtételt, megkap-
tam az alkalmat, hogy rendezzem férjem élet-
társával a kapcsolatunkat.

Áldott legyen az ÚR neve!

Nyulak Gézáné 
Kisvárda

Gondolatok Spurgeontól:

- Tapasztalattal rendelkezni kell, nem pedig
kérkedni azzal.

-  A bûntudat szomorúsága édesebb, mint a bûn
öröme.

-  Aki nem hisz Istenben csodák nélkül, az a hitét
a csodákra, és nem Istenre alapozza.

-  A hibák mindig ott kövérek, ahol sovány a
szeretet.

-  Amit az ember sebbel-lobbal kimond, azt ráérõ
idejében rendszerint megbánja.

-  Némely gabonának az a szíve bánata, hogy
mellett konkoly terem.



Konfírmáció

Gyülekezetünk pünkösdi ünnepét az teszi még szí-
nesebbé, hogy a kétéves konfírmációi oktatás
végén, sikeres vizsga után, fiataljaink ezen az
Istentiszteleten kapják Urunk áldását és vesznek
velünk együtt úrvacsorát. Sok kérdés felmerült
egyházunkban is a konfirmációi oktatás kapcsán:
miképpen adható át az Isten ajándéka a hit,
milyen része van ebben a családnak,
gyülekezetnek, lelkésznek, hogyan lehet a tár-
sadalomba mélyen beágyazott világszemlélet
mellett, ellenére fölmutatni Isten megváltásának
csodáját, újjáteremtõ erejének valóságát? Ezekkel
a kérdésekkel nekünk is meg kell küszködnünk és
a válaszokat megtalálnunk. Ebben számítunk
minden gyülekezeti tag, szülõ segítségére. 
Konfirmandusaink életére pedig kérjük Urunk
áldását!

Nyári alakalmaink
- Gyerek hét Újhután 

júl. 07-12-ig részvételi díj 6000.-ft
- Ifjúsági hét Piliscsabán 

aug.04-09-ig részvételi díj 6500.-ft
- Családos hetek Piliscsabán 

júl. 28-aug. 02.   részvételi díj 6500.-ft
aug. 11-16.   részvételi díj 6500.-ft

- Felnõtt hitmélyítõ hét Piliscsabán 
aug. 25-30. részvételi díj 6500.-ft

- Ifjúsági hitmélyítõ hét Vasadon 
júl.21-26. részvételi díj 6500.-ft

A kisvárdai szolgálatról alkalmanként megje-
lenik egy-egy értesítõ, amelybõl Nagy Miklós szol-
gatársunk szívesen küld az érdeklõdõk részére.

A nyírteleki templomunk kivitelezési munkája az
épületgépészeti tervezés stádiumába jutott. A terv
elkészülte után megépülnek a közfalak. A
gépészethez tartozó vezetékek csövek bekerülnek
a helyükre és a vakolással eljutunk lehetõségeink
végére idén. Szívesen fogadjuk a szakemberek
segítségét. Aakik tudnak, és szívesen segítenek az
építkezési munkákban, kérjük jelezzék, hogy
amikor szükséges tudjunk kihez fordulni.

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

OTP-Bank: 11744003-20373779
vagy személyesen az istentiszteleteken fize-

thetik be adományaikat (a befizetett összegrõl
adóalap csökkentõ igazolást tudunk adni).

- Ezúton is megköszönjük támogatóink
szolgálat készségét és adományait.

Imádságlap

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

Jer. 29,13

Vasárnap: 
Uram mi annyira nem tudunk akaratodnak

engedelmeskedni, eltékozoljuk rövid földi életün-
ket, pedig egyszer számot kell adnunk róla. Von-
zanak bennünket az emberi, világi dolgok, ami
nem örök és csak mára szólnak. Add, hogy enged-
jünk akaratodnak, még ma! Ámen.

Hétfõ
Hálát adunk Urunk, hogy készítel alkalmakat és

segítel felismerni bûneinket, melyek elválasztanak
Tõled. Vársz ránk, hogy megbánjuk, hogy felemel-
hess és megtisztíthass bennünket. Ámen.

Kedd
Uram áldalak, hogy a Te békességed adod

nekünk. Vezetsz bennünket, hogy béke jobbot
tudjunk nyújtani azoknak, akiktõl eddig a
békétlenség fala elválasztott, mert Te be akarod
fejezni, amit elkezdtél bennünk. Köszönjük Uram!
Ámen.

Szerda
Elõtted állunk Drága Jézusunk bûntõl terhelten,

tisztátalan ki mi értünk oly sokat szenvedtél. Ki
nyújtjuk kezünket feléd, hogy vezess magadhoz
mind közelebb. Ámen.

Csütörtök
Uram dicsõítünk Téged, Szent Fiadért ki vérén

megváltott és kegyelmével bõségesen eláraszt
bennünket. Köszönjük, hogy hívogatsz bennünket,
hogy tárjuk ki szívünket elõtted, Segíts nekünk,
hogy hálával és engedelmességgel szolgáljunk
Téged! Ámen.

Péntek
Köszönjük Uram, hogy Te vagy az Igazság, a

Valóság, az Örök. Köszönjük, hogy Te mindig
ugyanaz maradsz, nem változol meg. Köszönjük,
hogy elküldted Jézus Krisztust, hogy bizonyságot
tegyen az Igazságról, Rólad. Hálásak vagyunk,
hogy a mi igazságunk is Te vagy és mi a bûnöd
vagyunk. Ámen.

Szombat
Uram köszönjük Neked, hogy mesterünk vagy,

hogy tanítványaid lehetünk és követhetünk Téged.
Te ismersz bennünket, látod a szívünket, látod,
hogy csak rosszat tudunk cselekedni. Szeretnénk
eléd állni Urunk, hogy leplezd le a bûneinket és
tisztíts meg bennünket. Ámen.

Kárpótollak azokért az évekért

Négy éve fogadtam el Jézus Krisztust
szabadítómnak. Az évtizedek alatt halmozódott
bûneimtõl nagyon nehezen, lépésrõl-lépésre
tudtam megszabadulni. Egy éve úgy érzem, hogy
jó úton haladok, jó a kapcsolatom az Úrral. Ezzel
az elégedettséggel készültem a május 11.-tõl
kezdõdõ csendes hétre. Pár nappal az indulás elõtt
felfigyeltem, hogy hiába olvasom a napi Igét, az Úr
csendben maradt, nem szólt, kéréseimre nem
válaszolt.

Május 7.-én az "Isten ígéreteinek a tárháza"-
ban olvastam a napi Igét: 5Móz. 13, 18"Semmi se
tapadjon kezedhez abból, ami kiirtandó, hogy így
elforduljon rólad az Úrizzó haragja. Ne tûrj meg
semmi gonoszt magadban." Azt gondoltam ez nem
nekem szól, nem tudtam, hogy még lenne valami,
amit ne tettem volna le, de ha mégis akkor majd
a csendes héten meglátom.

Már az elsõ este az Úr szembe állított önmagam-
mal. Megláthattam, hogy milyennek láttam
magam: én jó úton haladok, az Úrra figyelek, az
Úr világosságában élek.

És ezzel szemben milyennek lát az Úr:
embereknek akarok megfelelni, nem figyelek Rá
és a magam akaratát követem, s még imádkozni
sem tudok. Az Úr dicsõségét magamnak tulaj-
donítom, hogy nem vagyok jó keresztény, nem
gyümölcstermõ az életem. Rá bízom szeretteimet,
de másnap visszaveszem. Esetenként még
bûnömet sem látom bûnnek.

Nagyon megsértõdtem, elkeseredtem, hogy
csak ennyire vagyok képes, jónak látok dolgokat
és mégis elrontok mindent. Még a haza jövetel
gondolata is megfogalmazódott, hogy ha ilyen
nehéz keresztény életet élni. Én már többre nem
vagyok képes, én már mindent megtettem.

Az éj csendjében hallottam az Úr szavát: miért
sértõdtél meg? Ezek mind igazak, hisz magadra
ismertél.

Reggelre békességem lett és olyan jó volt hallani
a többi napokon, hogy az Úr úgy szeret, hogy
segíteni akar, mert tudja, hogy nem tudok
egyedül, bûntelenül élni. Meg akar szabadítani a
sötét dolgaimtól, megtisztít, mert meg akar
menteni.

Azt hittem magamról, hogy a legjobb anya, a
legjobb feleség voltam. Válásunk miatt kizárólag
csak a férjemet hibáztattam, az õ hibáit láttam az
enyéimet nem. Rá mutatott az Úr, hogy nem
voltam szerinte való feleség, semmit sem tettem
azért, hogy házasságunk megmaradjon, pedig
tehettem volna. A május 7.-ei Ige is itt lett világos
(5Móz. 13, 18) bûnöm, amit férjem élettársa ellen
követem el. 

Folytatás a 6.oldalon.


