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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)  Gyül.ház       9.30

Délutáni Istentisztelet

Kisvárda evang. templ.  nov.9. ;dec.14.  14.00  
Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház               9.30

Minden héten

Vasárnap: közösségióra     Nyírtelek           17.00

Kedd: közösségióra  Kisvárda Gyül.ház 18.00
Szerda  bibliaóra Kisvárda Gyül.ház   17.30 
Csütörtök Nyírtelek  ifj ház   bibliaóra       17.30

Szombat:  Nyírtelek  ifj.ház   Gyermekóra  13.30

ifj.ház   Ifj. Óra         15.15

Minden hónapban

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

úrvacsorás istentisztelet        10.00 

Éljetek az Úr világosságában!

Nyírszõlõsi
Evangélikus Gyülekezet

HHHíírr--     ééss     iimmááddssáágg lleevvéé ll
2003. október - november

Folytatás a 3. oldalról.

Együtt magasztalhattuk Urunkat, Istenünket, aki
asztalt terített nekünk, és táplálta testünket, lelkün-
ket. Sok testvér szolgáló szívvel, emberi erõt megha-
ladó munkával segítette, hogy az alkalmon ragyog-
hasson az Úr dicsõsége. És szólt az Úr: 

„Nem ti választottatok ki engem, hanem én válasz-
tottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmen-
jetek és gyümölcsöt teremjetek…” /János 15,16/

Drága Istenünk! Édes Urunk! Hálát adunk Neked,
hogy jelenléteddel menyegzõ lehetett együttlétünk.
Köszönjük annak minden pillanatát, áldunk, hogy ott
lehettünk, köszönjük minden testvér szolgáló
szeretetét. Hálás a szívünk Urunk, hogy családunk
tagjai közösségünkben lehettek. Köszönjük Mennyei
Atyánk szeretetedet, mellyel körülöleltél minket. Áldd
meg Balázs és Emese közös életét, Te vezesd õket
egész életükben a Te utadon, adj nekik reményt.

És szól az Úr: „ Mert csak én tudom, mi a tervem
veletek…békességet és nem romlást tervezek, és
reményteljes jövõt adok nektek.” /Jer.29,11/
Ámen

Marcsek Andrásné és Bán Jánosné

GONDOLATOKC.H.Spurgeon-tõl

 "1500 bölcs gondolat" címû könyvében jelentek meg. 

A nagysághoz vezetõ út: akarj igen kicsiny
maradni.

A felemelkedésünk útja a saját énünk csökkenésén
vezet át.

Aki Isten ügyét felületesen kezeli, nem számíthat
Isten áldására. 

Akinek van bátorsága Teremtõjével szembenézni,
az nem szeppen meg a föld fiaitól.

Dicsérjétek többször az Istent és szidjátok
kevesebbet a szomszédokat!

A Jézus által szerzett békesség nem felületes és
nem rövid életû, hanem mélységes és tartós.

A Szentírásban található igazság soha nem tesz
boldoggá bennünket, amíg az a szívünkben élõ
igazsággá nem válik.

Jobb a szívben tartani a Bibliát, mint a könyvespol-
con.

Aki azért olvassa a Bibliát, hogy abban hibát
találjon, hamar felismeri, hogy a Biblia talál hibát
õbenne.

A bûn bûn marad, akár észrevesszük, akár nem.
Az idõ nem képes fakóra halványítani a bûnt.
Ne kösd be a fejét annak, aki nem törte be, és ne

altasd el senkinek a lelkiismeretét, ha bûntudatra
ébredt.



Engedjétek

"Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és
ne akadályozzátok õket, mert ilyeneké az Isten    
országa"     Lukács 18,16

Istennek legyen hála, hogy az utóbbi években
gyülekezetünknek lehetõsége nyílt nyári gyermekheteket
szervezni, amelyeken nagyon sok gyermek megfordult, és
hallotta a Jézus Krisztusról szóló örömhírt. 
A gyermekórák elindításának motivációja az volt, hogy ne
hagyjuk elkallódni évközben sem ezeket a gyermekeket,
hanem legyenek foglalkozások, melyek felkarolják, tovább
vezetik az adott területeken élõ kicsinyeket. Így indulhatott
be Nyírszõlõsön és Nyírteleken a gyermekóra. Ezeken az
alkalmakon játékos formában próbáljuk a gyermekek
szívéhez közel vinni az evangéliumot ének, igemagyarázat,
igevers tanítás, bábjáték, játékok, stb formájában.
Jelenleg heti rendszerességgel, szombat délutánonként
(Nyírszõlõsön 12,30 - 14,00 -ig a lelkészi hivatalban,
Nyírteleken 13.30-15.00 között a közösségi házban.).
Kérjük, hogy a családjukban, környezetükben élõ gyer-
mekeket hívják ezekre az együttlétekre, hogy õk is hallhas-
sanak Jézusról.
Az iskolai hittanoktatásra is várjuk gyermekeik jelen-
tkezését.

Õszi alakalmaink

-   Országos evangélizáció Bp. Deák tér.      okt. 11
- Presbiteri hétvége Piliscsabán             okt. 17-19
- Ifjúsági hétvége Piliscsabán                   nov. 7-9
-   Ádventi csendesnap Nyírteleken nov. 29

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. Akik 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: 
Hálát adunk neked Urunk az új napért, az új

kegyelemért. Köszönjük az istentiszteleti alkalmakat,
a vasárnapi együttléteket. Készítsd fel lelkészeinket a
szolgálatra, nekünk pedig adj nyitott szívet Igéd
befogadására. Ámen!

Hétfõ
Hálát adunk Urunk, hogy  alkalmakat készítessz, és

Veled kezdhetjük a hetet. Kérünk adj alázatos,
csendes szívet, hogy meghallhassuk üzenetedet.
Köszönjük, hogy kezedbe tehetjük életünket, kérünk
vezess utunkon. Ámen!

Kedd
Urunk, olyan hálás a szívünk, hogy naponként

beléd kapaszkodhatunk. Köszönjük, hogy Igéden
keresztül minden nap van üzeneted számunkra. Ne
hagyj elbizakodni, formálj bennünket, hogy életünk
bizonyíthassa, hogy a Te gyermekeid vagyunk. Ámen!

Szerda
Köszönjük Mennyei Atyánk, hogy eléd tehetjük a

most induló tanévet. Te tudod Urunk, hogy mennyi
veszély, kísértés leselkedik gyermekeinkre. Kérünk
óvd meg õket a világ hívságaitól. Azok, akik ismernek
téged, had legyenek világító lámpásaid társaik elõtt.
Adj bölcsességet, Benned való hitet tanáraiknak.
Maradj velünk kegyelmed gazdagságával!  Ámen!

Csütörtök
Ezt a napot is köszönöm Neked Uram! Köszönöm az

elmúlt éjszaka nyugalmát. Az erõt, mellyel naponként
megajándékozol. Szeretnék veled menni utamon.
Fogd hát kezem kezedbe, s vezess Uram! Ámen!

Péntek
Köszönjük Urunk, hogy oly sok ajándékot adtál

gyülekezetünknek az elmúlt hónapokban. Köszönjük
az épülõ templomunkat. Kérünk, tanácsaiddal igaz-
gass bennünket. Nyisd meg a szíveket az adakozásra,
s munkás kezeket a szolgálatra. Oltalmadba tesszük
azokat a fiatalokat, akik most kezdték közös útjukat.
Hadd ragyogja be életüket a Te szereteted. Köszön-
jük a csendes napokat, ifjúsági csendes heteket, a
szolgálókat. Légy áldott minden kegyelmi
ajándékodért! Ámen!

Szombat
Urunk, köszönjük az elmúlt hetet. Bocsánatodért

könyörgünk, mert oly sokszor nem figyeltünk Rád.
Szóltunk, mikor hallgatnunk kellett volna, fölöslege-
sen beszéltünk, mikor csendre intettél. 

„Kegyelmed várjuk Urunk, Királyunk,
Igéd vezessen, fényben, sötétben…”   Ámen!

Menyegzõ 2003. augusztus 23.
Balázs és Emese

„Én vagyok a világ világossága: aki engem
követ, nem jár sötétségben…” /János 8,12/

Kedves Testvéreink!
Hálás szívvel gondolunk vissza, hogyan vezetett

bennünket az Úr az elokészületekben, és a
menyegzon. Már az augusztusi Ige is Isten dicsõ-
ítésére buzdított: „Napkelettõl napnyugatig dicsér-
jétek az Úr nevét!” /Zsolt.113,3/ Óh, Uram! Add,
hogy áldhassunk és magasztalhassunk, hogy dic-
sõségedet zenghesse a hang, láthassa a szem és
hallhassa a fül a menyegzõ minden percében és
annak egész napján. Add, hogy dicsõséged fénye
és szent Igéd vezethesse a fiatal párt, gyer-
mekeinket, Balázst és Emesét egész életükben. Az
Úr jelenléte gazdagította a készülõdés napjait
számunkra: a bevásárlásokat, a meghívó és a
terem díszeinek készítése, és a szervezések során
is. Teljesen ráhagyatkozva és ráfigyelve áldást
nyertünk minden munkából. Drága Uram! Te
ismered a meghívottakat! Te látod, hogy kinek mi
lakik a szívében. Hadd lehessenek elõtted a
rokonok, testvérek, gyerekek, hitetlenül is, Uram!
Te nyitogasd a szívüket, adj vágyódást számukra
jönni tehozzád! Add, hogy érezhessék és láthas-
sák, hogy „Jó az Úr!” /Náhum 1,7/ Készülõdés
közben áldás volt valamennyiünknek a
csendesnap, augusztus 20-án. Ez a nap teljesen az
Úré lehetett, a megpróbáltatás, céltudatosság,
kipróbáltság, reménység kérdései szíveinkhez
szóltak. Ahogy közeledett a menyegzõ napja, az
ördög is egyre jobban munkálkodott, megne-
hezítve számunkra a szervezést. Még nagyobb
odafigyeléssel és imádkozó lélekkel kellett az Úrra
hagyatkozni. És szólt az Úr: „Bízzál az Úrban teljes
szívbõl, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden
utadon gondolj rá, és Õ egyengetni fogja
ösvényeidet.” /Péld. 3,5-6/, „Vesd az Úrra ter-
hedet, és Õ gondot visel rád!” /Zsolt. 55,23/.

Felvirradt a menyegzõ napja, megtapasztalhat-
tuk az Úr csodálatos jelenlétét minden pil-
lanatában. Ahogy orcáját ragyogtatta teremt-
ményeire, úgy ragyogtak ok is elõttünk, Balázs és
Emese, szépségükkel is dicsõítve az Urat. Ezt az
ördög mesterkedése sem tudta elrontani /otthon
felejtett mennyasszonyi csokor, az autóról elso-
dródott virágdísz /.

Együtt lehettünk: rokonok, barátok, testvérek, a
gyülekezet. 

Folytatás a 6.oldalon.


