
Ha az ÚR nem építi a házat, hiába
fáradoznak az építõk. Ha az ÚR nem õrzi
a várost, hiába vigyáznak rá az õrök.

Zsolt. 127,1
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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 10.00
Kisvárda    (gyermek)  Gyül.ház             10.00

Délutáni Istentisztelet

Kisvárda evang. templ. szept.12;okt.10.   14.00  
Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház             14.00

Minden héten

Vasárnap: közösségióra     Nyírtelek           15.00

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 úgy, mint a világosság gyermekei.
Ef.5,8.

Nyírszõlõsi
Evangélikus Gyülekezet
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Értem
Ki az, ki velem van naponként,
Könyörög értem percenként?
Szívét adja értem, Halála által ment meg engem.
S talán van érte hála?
Rebeg ezen ajkam hálát iránta?
Ki vagy Te? Ki vagyok én?
Mit tettél? Ugyan, mit tehetnék én.

Hát nem érted? Hogy értem...értem tette!
De nem értem.
Ahonnan jön, Ahová megy.
Honnan jöttem? Hová megyek?
Nem Téged követtelek. 
De most utánad megyek?
Te utadat jártad.
Én soha nem voltam büntelen.
Te szelíd galamb vagy.
Én egy gyötrõdõ, torzszülött lettem.

Terheimet Tereád rakom,
Mondád, csak így van szabadulásom.
Hányszor emel kezem még?
Hányszor verem saját kezemmel, Karodba a szeget?
Vér ragad rám. 
Áldozati bárányként, A Te drága szent véred.

Tekintetem rád emelem.
Arra kérlek, menj elõttem.
Vezesd sokszor vak birkádat,
Hogy járhassam a keskeny utat.

Szomjazom-Megitatsz.
Éhezem-Jóllakatsz.
Fázom-Betakarsz.
Gyulölök-Szeretsz.
Vétkezek-Megbocsátasz.

Vétek nélküli, szennytõl mentes létezõ hatalom,
Mely a mi életünkért könyörög.

Berecz Annamária

...Menj, de térj vissza, mert valamit
tettem veled. 1Kir. 19,20  

Június végén az elmaradt gyülekezeti kirándulást
együtt töltöttük az épülõ templomban és az udvarán, ide
"kirándultunk" egy gyülekezeti délutánra. Hála az Úrnak
többen családostól el tudtak jönni, a kisvárdai testvérek
is itt voltak közöttünk. Sokan elhozták az unokákat,
rokonokat, ismerõsöket, volt aki egymagában jött. Tiszte-
lendõ Úr egy rövid igehirdetést tartott. Újra levetítésre
került az Ézsaiás 53, mely mély benyomást tett sokunkra.
Közben szolgált az asszonykör, az ifjúság, kik egy nagyon
kedves mutogatós, hivogató éneket tanítottak meg min-
denkinek, amit kicsik, nagyok együtt énekeltünk. Voltak
vetélkedõk, melyben szintén közösen próbátunk
helytállni, sok mosolyt csalva az arcokra. Lehetett
kötetlenül beszélni, focizni. A lelki táplálék mellett gon-
doskodtak testi táplálékról is. Nem volt hiány semmiben.
Jó volt látni a sok vidám arcot, olyan embereket is, akik
most elõször voltak közöttünk, és reménység szerint nem
utoljára. Fintor Józsefné 



Csendesnap

2004 augusztus 20.

...hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem
kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok.
És így ha szenved az egyik tag, vele együtt
szenved valamennyi, ha dicsõségben részesül az
egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig
Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.

1Kor.12,25-27

Konfirmációi oktatás

A tanév kezdetével indítjuk indén a konfir-
mációi oktatást. Várjuk a gyülekezetben és
környezetében élõ 12 év körüli gyermekeket.
Az oktatás 2 éves, elsõ évben a Biblia megis-
merésével foglalkozunk, majd második
évben az alapvetõ keresztyén tanításokkal,
egyházunk tanításával.

A konfirmáció nem szép hagyomány csupán,
hanem az élethez elengedhetetlen ismeret
megszerzése, amelyre ebben az egyre bo-
nyolultabb világban van szüksége gyer-
meknek, ifjúnak és felnõttnek. Természete-
sen csak a szülõkkel együttmûködve valósul-
hat meg a remélt eredmény. Ezért kérem a
szülõket, nagyszülõket és keresztszülõket, de
szomszédokat, ismerõsöket és a gyülekezet
tagjait is, segítsék a gyermekeink ismeretsz-
erzését, konfirmációi felkészülését!

Jelentkezni lehet a túloldali telefonszámokon,
vagy személyesen a parókián, vagy az isten-
tiszteleteken.

-A templom építésünk folytatódik
Nyírteleken. Immár befejezõdött a válasz-
falazás, s reménység szerint a nyáron
elkészül a külsõ-belsõ vakolás is. 

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

OTP-Bank: 11744003-20373779

vagy személyesen az istentiszteleteken
fizethetik be adományaikat (a befizetett
összegrõl adó 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: 
Mennyei Atyám hálát adok neked, hogy ismét mega-

jándékoztál minket az Úr napjával. Eléd teszem ezt a
napot, és benne a gyülekezetünket és minden embertár-
samat. Te végezd el bennünk egyen-egyenként azt, ami
a tetszésedre van, hogy valóban Neked szenteljük a mai
napot a Te dicsoségedre. Ámen.

Hétfõ
Köszönöm Neked Uram, hogy lehet Veled élni ebben a

rohanó világban, és nem hagysz minket magunkra.
Köszönöm, hogy Te megújítasz minket és gyermekeiddé
lehetünk. Magasztalunk téged Istenünk. Ámen.

Kedd
Istenem, olyan jó, hogy folyamatosan munkálod az

életemet és nem az érdemeimet nézed. Kérlek add meg
mindannyiónknak a bünlátást és az õszinte, mély bünbá-
natot. Szent Fiad érdeméért kérlek. Ámen.

Szerda
Téged dicsõítlek Istenem, és áldom szent neved.

Köszönöm Neked, hogy jobban ismersz engem, mint én
magamat, és tudod mi van javamra. Vezess a megszen-
telõdés felé, hogy Téged dicsõítsen az életem. Ámen.

Csütörtök
Hálásan jövök most eléd mennyei Atyám, mert nálad

csendesül el igazán a szívem. A Te kezedbe teszem a
gyülekezeti alkalmakat és csendesheteket, hogy ott
tisztán hirdessék a Te Igédet, és mi megláthassuk helyün-
ket, amit nekünk készítettél ebben a világban. Legyen
Tied a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.

Péntek
Drága Úr Jézus köszönöm Neked, hogy ennyire

szereted minden embertársamat, és engem is.
Köszönöm, hogy példát adtál elénk: "Világíts nékem
Jézus, ne rejtse el homály mily nagy volt hõ szerelmed ott
fenn a Golgotán..." Bocsáss meg, ha gátja vagyok a mel-
lettem élõknek, és nem láthatnak meg Téged. Szeretlek
Úr jézus, és õket is szeretni szeretném. Segíts ebben,
mert nélküled képtelen vagyok rá. Ámen.

Szombat
Jézus Krisztus téged magasztal a szívem, és szám

hirdeti a Te nagy szeretetedet. Hálát adok Neked min-
denért, amit a héten megtapasztalhattam Veled Uram.
Köszönöm, hogy mindig azt adod, és úgy adod, ami
közelebb visz Hozzád, ha én nem akadályozlak ebbne.
Köszönöm, hogy Te fogod a jobb kezem, és bocsáss meg,
ha kételkedem abban, hogy Teneked mindenre van hatal-
mad. Legyen gondod ránk, és készíts fel a vasárnapra.
Adj bölcsességet a lelkészeknek, hogy tiszta evangéliu-
mot hirdessék, és minden gyülekezet megalázza magát a
Te neved elõtt. Ámen. 

Légy hû mindhalálig...

Ebben az évben ismét a Hutákban tatottuk
gyermek-táborunkat. Hatalmas tér, üdezöld dombos
terep, zöldellõ fák. Gyönyörû táj, ideális környezet
gyermekek és felnõttekszámára. Se TV, se
számítógép, se telefon, se..., de minden, mely az
élethez szükséges. Ezt a hetünket is,  -a szolgálók
összejövetelével-  igével kezdtük, mely a Fil.1,14 "
...félelem nékül bátran szólják Isten igéjét." és mind-
nyájan egyetértve, ugyanazt akarva, imádságos
szívvel. Ezzel a lelkülettel indultunk erre a hétre. A
kezdeti szorongás, félelem és a tábor életéhez szük-
séges szabályok ismertetése után, belecsöppentünk
Dániel és barátai történetébe, -mely egész ottlétünk
témája volt- kik egy idegen országba kerülve is,
hûségesek maradtak Istenükhöz. Megérthettük, hogy
bármilyen nehéz helyzetbe is kerüljünk, történjen
velünk bármi is, ha mi kitartunk, Isten soha nem hagy
magunkra. "Légy hû mindhalálig és neked adom az
élet koronáját Jel.2,10" szólt egyik aranymondásunk.
Jöhet égõ kemence, oroszlánok verme, Isten hûséges
az Õt szeretõkhöz .Délutánonként az amerikai csoport
szolgálata erõsítette meg a délelõt hallottakat és
Linda Istentõl kapott tehetségével (hasbeszélés)
bábozott és adták elõ Dánielék történeteit. Hetünk
mindennapjairól kis videófilm is készült. Jó volt ismét
visszanézni és meghallgatni, hogy mi tetszett a
gyerekeknek. Többen álltak kamera elé és mondták
el, hogy számukra mi volt a legjobb a táborban. Nos
tetszett a: csoportos beszélgetés, Dánielék  és
esténként Tabiba történetei, a bábozás, a sok kézi
munka, a gyöngyfûzés, az akadályverseny, a foci, a
fogócska, a túrázás és a hangyaboly, a gipszezés.
Kinek-kinek mi volt a kedvesebb, de a végét szinte
mindegyikõjük így zárta: "..hát minden tetszett".
Isten ajándékaként élhettük meg ezt szûk hetet.
Öröm volt együtt szolgálni a szolgálókkal, együtt élni
ezekkel a gyermekekkel, megismerni életük kis
töredékét. Köszönjük Urunknak, hogy elszórhattuk a
ránk bízott magokat, hogy részsei lehettünk munkájá-
nak és szívünk reménysége, és vágya, hogy ezek min-
degyikük szívében kikelhessen. Az egész hét folyamán
az 57 gyermek figyelme még mindig töretlen volt.
Nem történt semmi  komoly kihágás, melyért "orosz-
lánt" kellett volna adnunk. Így 3 oroszlán kivételével,
mind a vermükben maradtak, (örömünkre) de ezek is
mind Krisztus vére alá kerültek. Szívünk szakadt meg
és már visszavontuk volna, de nem lehetett. Urunk
pici bepillantást engedett, hogy Õ milyen fájdalmat
érez, amikor hatalmas jobját ránk teszi, de tennie kell
a mi érdekünkben. Ó és milyen öröm mikor oszthat-
tuk a "báránykákat" és láthattuk a ragyogó tekin-
teteket. És hogy örülhet Mennyei Atyánk, ha mi
engedelmes életünkkel szolgáljuk Õt. Bárcsak min-
danyiunknak elmondhatná: " jól van , jó és hü
szolgám , menj be Urad ünnepi lakomájára. Mt.25,21"

Nagy Miklósné


