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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. márc14; ápr.11.   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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Engedjétek, és ne akadályozzátok!

De Jézus ezt mondta: " Engedjétek, és ne akadá-
lyozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek,
mert ilyeneké a mennyek országa."          Máté 19,14.

A nyári csendeshetek nagyon áldottak
voltak, és nyilvánvalóvá vált, hogy a gyerekek
hétköznapjaiba is bele kellene vinni Isten tanítását.
Megmutatni nekik, hogy Isten nem csak a csen-
desheteken van velünk, hanem az iskolai hétköz-
napokon is bátran számíthatunk a segítségére és
támogatására. A gyerekcsoport 2002. szeptem-
berében indult. Ekkor a szolgálók még majdnem töb-
ben voltak, mint a gyerekcsoport tagjai. Ahogy telt az
idõ a gyerekek szomszédjaikat és osztálytársaikat
hívogatták az alkalomra. Így a csoport lassan bõvült,
s most kb. 10 gyerek jár rendszeresen. A gyerekal-
kalmak másfél órásak, amelyeket minden szom-
baton 13:30-tól az Ifjúsági Házban tartunk. A
foglalkozásokat áhitattal kezdjük, amely egy bibliai
történethez kapcsolódik. Aztán igevers tanulása
következik, s ezt az Igét a következõ foglalkozáson
már fejbõl kell elmondaniuk a gyerekeknek. A játék
soha nem maradhat el. Különbözõ ügyességi és cso-
portos játékokat szoktunk játszani. 

Sokat jelentett a gyerekeknek, hogy a kará-
csonyi mûsor készítése során belekóstolhattak az
Istennek való szolgálat örömeibe és tapasztalhatták
Isten áldását mind a felkészülés, mind az elõadás
közben. Kis ajándékot is készítettünk a gyülekezet
tagjainak, amelynek létrehozása és átadása külön
élményt jelentett minden gyerek számára. 

A szilvesztert is együtt töltöttük. Igét olvas-
tunk, játszottunk, s közös énekkel dicsõítettük az
Urat. A hazafelé vezetõ úton úgy fújtuk a szilveszteri
dudánkat, hogy az összes kutyát felriogattuk a
környéken, s a szülõk már a kapuban várták cseme-
téiket, mert hallották, hogy jövünk.

Természetesen tudjuk, hogy a sok játék és
móka csak ráadás, hiszen legfõbb feladatunk, hogy
ezeket a gyerekeket Krisztushoz segítsük. Ehhez
komoly imaháttérre, komoly felkészülésre, és nem
utolsó sorban a szolgáló közösség egységére van
szükség. Emberek közötti egységet egyedül Isten tud
teremteni. Isten nélkül mindenhol csak káosz ural-
kodik, s mivel négyen foglalkozunk a gyerekekkel,
nagyon fontos, hogy mindig azt tartsuk szem elõtt,
hogy Isten merre akar vezetni minket. Négy akarat
helyett csak egy érvényesüljön, az Isten akarata.
Hálás vagyok az Úrnak, hogy olyan társakkal
végezhetem ezt a feladatot, akikkel rendszeresen
oda tudunk fordulni, s kérni Isten vezetését, támo-
gatását. Azt, hogy mi mennyi mindent kapunk Isten-
tõl a gyerekeken keresztül, el sem lehet mondani.
Örülök, hogy az Úr ezt a szolgálatot bízta ránk, s
bízom benne, hogy ad engedelmes és alázatos szívet,
hogy ne a magunk eszére, hanem az Õ bölcs
vezetésére támaszkodva tudjuk végezni fela-
datunkat. 

Kovács Henrietta



Gyülekezeti utazások

Azt az embert, aki féli az URat, oktatja õ, hogy me-
lyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai
öröklik a földet. Közösségben van az ÚR az õt fé-
lõkkel, szövetségére tanítja õket. 
Szemem állandóan az ÚRra néz, mert õ szabadítja
ki lábamat a csapdából.

Zsolt. 25,12-16.

Monor
A monori gyülekezet látogatását viszonzandó,

tervezzük, hogy a tavasz folyamán (talán április-
ban) meglátagatjuk õket. A két napos út meg-
szervezésében nagy segítséget jelentene, ha min-
denki elõre jelezné utazási szándékát. 

Az utiköltség: kb. 2000-2500 ft körül lesz.

Zemplén
Kora nyáron, pedig egy zempléni kirándulást ter-
vezünk, amely csak egy napos és családi jellegû. 

Utiköltsége: kb. 1000-1500 ft lesz.

Nyárihetek
Ezek mellett szeretettel ajánljuk az EKE által
szervezett nyári családi, ifjúsági és gyermek
heteket. Részletes információkat késõbb adunk a
lelkészi hivatalban, ill az EKE hivatalos telefon-
számán: Herkely János 06/1 3327063. 

-Az év eleje minden évben az adóbevallás idejét
is jelenti. 

-Minden -jövedelme után SZJA-t fizetõ- adózó
rendelkezhet az általa befizetett adóból:

-1%-ról az egyházak részére,
-1%-ról közhasznú szervezetek részére,
-a két 1% nem vonható össze.
-Evangélikus egyházunk technikai kódja:  

0035
-Filadelfia Alapítványunk adószáma: 

18792021-2-15

-Akinek adománya van a különbözõ gyülekezeti
szolgálatok támogatására azok a következõ szám-
laszámon 

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: 
Köszönöm Uram a feltámadást, kegyelmedet,

szeretetedet, türelmedet. Kérlek segíts, hogy valóban
ünnep legyen számomra ez a vasárnap. Áldd meg az
itentiszteleteket. Te szólj a mai napon is hozzám.
Ámen.

Hétfõ
Köszönöm Uram, hogy elindulhatok ezen a héten

is. Kérlek legyél velem a most induló hétköznapokban
is. Add, hogy ez a hét is a Te kegyelmedre tekintve
múljon el. Ámen.

Kedd
Köszönöm, hogy Uramnak szólíthatlak, hogy Te élõ

Isten vagy, aki gondoskodik az övéirõl. Kérlek, hogy
légy azokkal az emberekkel is, akik környezetemben
vannak, akiket rám bíztál. Te légy velem kérlek ezen
a mai napon is. Ámen.

Szerda
Köszönöm Uram, hogy áldássá fordítod a Te

szeretetedet, kegyelmedet. Kérlek add, hogy csalá-
dom is részese lehessen a Te kegyelmednek. Kérlek
segíts, hogy valóban a mai napon is rád tudjak
figyelni. Ámen.

Csütörtök
Uram hálás vagyok, hogy a Tiednek mondhatom

magam. Köszönöm, hogy Te segítesz a munkahelye-
men, az iskolában. Kérem a segítségedet, hogy ott is
meg tudjam élni a Te szereteted. Ámen.

Péntek
Köszönöm Uram, hogy Te tanítasz a Te utaidra.

Köszönöm, hogy Te segítesz megélni a szeretetedet,
hogy Te, számomra teljessé tudod azt tenni. Ámen.

Szombat
Köszönöm Uram, hogy ezen a héten is Te segítet-

tél. Kérlek adj világosságot, és segíts a szolgálatban.
Te vezéreld az életemet. Mutass utat kérlek szünte-
len. Ámen.

Minden napra: Minden misszióért, mely a bûnösök
megmentésének reményében indul. Énekkari, Asz-
szonyköri, Ifjúsági szolgálatokért. Lelkész-
testvéreinkért, hogy élõkként szórhassák az Isten
igéjét. Dicsõ és hatalmas az Isten; szüksége nincs,
hogy bármely tervét véghez vigye. Szent, Szent,
Szent a Seregek Ura! Ámen.

A "Hálaadás" asszonykörrõl

Ez a közösség 2000-ben alakult meg Nyírteleken. A
kedves hívogatások eredményeképpen mindig csat-
lakozott egy-egy asszonyka e körhöz. 

Ma már 15-en vagyunk. Ima után a napi igét
olvassuk fel. Mivel vasárnap délután vannak az össze-
jövetelek, a délelõtti prédikáció által bennünk nyomot
hagyott kérdéseket itt megbeszéljük, a Bibliából az
igehelyeket kikeressük. Minden harmadik hónap elsõ
vasárnapján rövid mûsorral köszöntjük a születésna-
posokat. Feladataink között szerepel még: az ajándék
készítés, gyermeknapi, mikulás napi mûsor megszer-
vezése a gyülekezeti ifjúság számára. Megem-
lékezünk Jézus kereszthaláláról és feltámadásáról;
szolgálunk a csendes napokon, menyegzõkön,
próbálunk részt vállalni más gyülekezetekkel való
kapcsolattartásban. 

Heti alkalmainkról naplót vezetünk. Nagy áldásként
éljük meg egyik fiatal asszony testvérünk ének
tanítási szolgálatát is. Hálával tartozunk Istennek
azért, hogy van hol összegyûlnünk hétrõl-hétre (egyik
testvérünknél).  Múlt év végén egy rendszeres ima-
szolgálatot indítottunk el. Minden este egy idõben,
nyolc órakor imádkozunk két társunkért, és a
megbeszélt dolgokért (például gyülekezeti munka,
templomépítés, stb.). Nagy erõforrás ez nekünk a
lelki életünkben, ahol a hálaadás kiemelt hangsúlyt
kap. Itt mindenki egyenlõ. Olyannak fogadjuk el a
másikat, amilyen. Ez is Isten különös kegyelme,
hogy különbözõ természetünk ellenére is egységre
tudunk jutni. Békés, vidám, szeretet teljes légkörben
telnek a foglalkozások. 

Valljuk: "Azokra a dolgokra törekedjünk tehát,
amelyek a békességet és egymás építését szol-
gálják." Róm.14,19

Lelkünk az Isten szántóföldje. Õ az, aki a növekedé-
sünket adja, aki szenvedéseinket, nyomorúságainkat,
örömeinket kézben tartja. Saját életünkön, asszony-
köri szolgálatainkon is tapasztaljuk, ha nem hagyjuk,
hogy a hétköznapi élet apróságai félrevigyenek, ha-
nem közeledünk Istenhez, akkor nagyon meg tud ál-
dani.  

"Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzá-
tok."  Jak.4,8a

Csak közösségben tudjuk megélni az Úrban életün-
ket. Isten népének közössége minél közelebb áll a
Megváltóhoz, annál jobban szeretik egymást. A világ-
nak is áldás, ha a hívõk egységben, szeretetben
élnek.

"akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy u-
gyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen ben-
netek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek."  

Fil.2,2
Szalanics Józsefné


