
Vigyázzatok, álljatok meg a hitben,
legyetek férfiak, legyetek erõsek! Minden
dolgotok szeretetben menjen végbe!   

1Kor. 16,14
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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.   júl.11;aug.08.    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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Imaszolgálat

Minden szombat este egy kisebb csapat indul el
egy kertes ház felé. Útközben kedélyesen beszélget-
nek, és érdeklõdnek egymás hétköznapjairól. Van, ki
csak csendben figyel, van, ki éppen életérõl beszél.
Az út hosszúsága egyenesen arányos azzal az idõvel,
amikor lehetõség nyílik arra, hogy egymást jobban
megismerhessék. Az elhangzott történetek, amelyek
lehetnek gyengeségek és erõsségek is, arra szolgál-
nak, hogy egymást építsék. A magasztos cél nem
más; "minél jobban közeledünk Istenhez, annál
közelebb kerülünk egymáshoz. '' 

Tulajdonképpen el sem tudnám már képzelni e
"séta'' nélkül az imaszolgálatot. Olyan ez, mint egy
zenekar, amely a koncert elõtt még összehangolja a
hangszereit. És mint tudjuk, minden embert másféle
lelki ajándékokkal áldott meg az Isten, úgyhogy
nekünk is van mit "egyeztetni''. S mint ahogyan a
hangolást zene követi, eképpen folytatjuk mi is a
sétát imaszolgálattal. Mikor elsõként érkeztem erre az
összejövetelre, sokan voltunk, és máig emlékszem ki
hol ült, és hogy milyen szeretettel fogadtak. Akkor
úgy mondták, célunk az, hogy a Bibliát megismerjük,
hogy az így megszerzett tudást a hétköznapjainkba
beépíthessük, és legfõképpen Isten ismeretére
jussunk. Ezért a Bibliát elejétõl a végéig vesszük,
könyvenként lebontva. Mózes könyvétõl a Jelenések
könyvéig. Minden könyvre más-más ember készül fel.
Ezek az alkalmak egy oiyan irodalmi órára hasonlí-
tanak, ahol a felelõ az elolvasott fejezetbõl egy, az õ
szemszögébõl megvilágított történetet mond el. De
minden más osztálytárs bármikor beleszólhat, és hoz-
záfûzheti gondolatát, tapasztalatát. Ezáltal a még
homályban lévõ részek kitisztulhatnak, így a történet,
és a történetet boncolgató emberek látómezeje
kitárul. Hétköznapiasan csak annyit mondanánk:
"Több szem, többet lát.'' De azért még így sem
mindent! Mondhatni minél több a tudás, annál több a
kérdés. A megválaszolatlan kérdésekre van egy
sajátos módszer, amely általában ilyen sorrendben
fordul elõ: utánanézek, vagy megkérdezem Misi
bácsit , vagy eltesszük lelki tarisznyánkba, s ki-ki
személyesen kéri az Urat a válaszért. Ezen közben
létrejön egy olyan kapcsolat, amelynek már nem az
ötös a célja - " Ne gyûjtsetek  magatoknak kincseket
a földön...'' (Mt 6,19) - hanem azon igyekezet, hogy
az Úrtól kapott kincseket egymásnak önzetlen szívvel
felajánljuk, egymás lelki életének gazdagítására. Ez a
kis csapat nem tökéletes, nem bûntelen, s talán a
létszám sem igazán tökéletes. De lelkes, és köszön-
jük szépen, nem vagyunk híján a humornak sem. Az
Úr közelsége pedig minden más hiányt pótol. 

Ha pedig a konkrét célunkat kérdezik, keressék
csak bátran a Bibliában: 

"Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy
tükörben szemléljük az Úr dicsõségét mindnyájan, 

ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által
dicsõségrõl dicsõségre.''  (2.Kor 3,18)

"Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a
Krisztus törvényét." (Gal 6,2)

"Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyája-
tokért, amikor megemlékezünk rólatok imádsá-
gainkban...''  (1.Thessz 1,2) 

Berecz Annamária



Pünkösd

Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes
bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette õt az
Isten: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.
”Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna
õket, ezt kérdezték Pétertõl és a többi apostoltól:
„Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” Péter így vá-
laszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg
valamennyien Jézus Krisztus nevében, bûneitek
bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek
ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeite-
ké, sõt mindazoké is, akik távol vannak, akiket
csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.”

ApCsel. 2,36-39

Zemplén
Június 19-én gyülekezeti kirándulásra megyünk,
zemplénbe. Az egy napos, családi jellegû utazás
költsége: kb. 1000-1500 ft lesz.

Nyárihetek
- Gyerek hét Újhután 

júl. 05-10-ig részvételi díj 6000.-ft
- Ifjúsági hét Piliscsabán 

júl. 12-17-ig részvételi díj 7500.-ft
- Családos hetek Piliscsabán 

júl. 19-24.  részvételi díj 7500.-ft
júl. 26-31.   részvételi díj 7500.-ft

- Felnõtt hitmélyítõ hét Piliscsabán 
aug. 23-28. részvételi díj 7500.-ft

- Ifjúsági hitmélyítõ hét  Albertirsán 
júl.26-31. részvételi díj 6500.-ft

Részletes információkat adunk a lelkészi hivatalban
tel. 507-130,  ill az EKE hivatalos telefonszámán:
Herkely János 06/1 3327063.

ekeal@freemail.hu

-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: 
Úr Jézus köszönöm a mai napot, hogy szólhat Igéd.

Segíts elõkészíteni szívünket és elménket, hogy Igéd
jó földbe hulljon! Te adj halló fület, nyitott szívet Igéd
befogadására és megcselekvésére! Erõsíts bennünket,
hogy életünkben a Tied legyen az elsõ hely! Te áldd
meg a szolgálatokat, Ámen.

Hétfõ
Hálás a szívem Uram, hogy Veled kezdhetjük a

hetet, taníts bennünket, hogy a helyünkön álljunk és
különbözõségeink ne lehessenek akadállyá, hogy jó
bizonyságtevõid lehessünk. Kérlek a környezetünkben
élõ, reményvesztett emberekért, hadd ismerhessék
fel, hogy hívod és várod õket is. Köszönöm, hogy tart
a kegyelmi idõd. Ámen.

Kedd
Istenem! Köszönöm, hogy figyelmeztetsz múló

életünkre. Segíts megbocsátani másoknak, amint Te is
megbocsátottál nekünk! Te adj egységet, szeretetet,
növeld hitünket, a Benned való reménységet
gyülekezeteinkben! Ámen.

Szerda
Hálás a szívem Úr Jézus Szentlelked

munkálkodásáért. Köszönöm a nehézségeket,
próbákat, köszönöm, hogy formálsz, és tisztogatsz,
csiszolod életem. Taníts Uram, hogy a szemünk ne
hibákat keresõ, hanem a másik rászorultságát
észrevevõ, életünk pedig õket Hozzád odaszeretõ,
szeretetben Benned növekvõ legyen. Ámen.

Csütörtök
Uram, köszönöm a bibliaórai alkalmakat, hogy van

lehetõségünk Igédrõl bõvebben beszélgetni, Veled és
a testvérekkel közösségben lenni. Te erõsíts bennün-
ket, és Te adj engedelmes szívet, hogy semmit ne
akarjunk a magunk dicsõségének tulajdonítani.
Köszönöm, hogy folytatódhat a templomépítés. Ámen.

Péntek
Hálás a szívem Istenem, hogy erõt adsz a minden-

napi gondok, bajok elhordozásában, Te adsz örömet
és békességet. Add Uram, hogy Szentlelked által
élhessünk. Bocsásd meg kérlek engedetlenségeimet.
Tisztíts meg Uram! Ámen.

Szombat
Urunk, érõsítsd meg hitünket, hogy mindennap

észrevegyük a Szentlélek gyümölcsét életünk külön-
féle területein. Hálás a szívem az ifjúságért,
köszönöm, hogy körülöleled õket szereteteddel.
Köszönöm, hogy Te óvod õket a kísértések,
nehézségek idején. Te áldd meg az õ életüket is.
Ámen.

Jöjjetek énhozzám mindnyájan...

Amikor tavaly novemberben az Úr kegyelmébõl el-
juthattam Piliscsabára, és ott a szívembe fogadhattam
az Úr Jézust, akkor valóban egy sokkal boldogabb,
örömteljesebb, és békességben teljes élet indult el. 

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradta-
tok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást
adok nektek." (Mt 11,28)

Valóban terhekkel teli életet éltem, de ezt az Úr
Jézus levette a vállamról. Megtérésem óta eltelt
csaknem fél év, és mindig olyan jó volt, és jó most is
megtapasztalni azt, hogy Jézus a legkilátástalanabb
helyzetbõl is ki tud szabadítani, és olyan jó tudni és
érezni azt, hogy Õ nagyon szeret. Már nem a mulandó
dolgokban bízom, és nem is a saját erõmben, mert
ezek elmúlnak. Régen az erõmben és a tudásomban
bíztam, de amikor erõmön felüli probléma ért, akkor
bizony az az erõ, amiben bíztam, az nem tudott
segíteni és megtartani. Krisztus mindenek felett áll, és
nála nincs hatalmasabb. Olyan jó Benne élni, Benne
bízni, és olyan jó tudni, hogy Õ sohasem hagy el!
Lehet bármilyen nehéz a teher az életünkben, Õ le
tudja venni rólunk. Legyen bármilyen kilátástalan a
helyzet, Õ mutat kiutat. Régen nem tudtam bízni Ben-
ne, de már tudok, és ezt köszönöm Neki! Fontos, hogy
bízzunk Benne, még a legnehezebb helyzetben is.

"De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra
kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg,
járnak, és nem fáradnak el." (Ézs 40,31)

Vannak az életemben is nehézségek, de az Úr Jézus
engem soha nem hagyott cserben, és biztos vagyok
benne, hogy aki Hozzá folyamodik, azt Õ nem hagyja
a bajban magára.

"Minden gondotokat õreá vessétek, mert neki
gondja van rátok." (1 Péter 5,7)

Amennyire erõtlenek vagyunk önmagunkban,
annyira erõsek vagyunk az Úrban! Amikor az ember
megtér, akkor szembefordul azzal az árral, amely
eddig sodorta, és elindul az árral szemben. Az árral
szemben menni elég nehéz, sõt egyedül nem is lehet,
hisz nagyon erõs az az ár, ami Istentõl egyre távolabb
visz. De amikor már az árral szemben megyünk, akkor
már nem vagyunk egyedül, hisz Jézus segít ebben.
Amikor Jézus a tengeren járt, akkor Péter is ott volt
vele a vizen, és õ is a tengeren járt. Péter azonban,
amikor nem Jézusra figyelt, hanem az erõs szélre,
akkor süllyedni kezdett. De Jézushoz kiáltott, és Õ
kinyújtotta kezét és segített Péternek. Ha a hívõ
ember az árral szemben megy, és nem Jézusra tekint,
akkor lehet, hogy mint Péter, süllyedni fog, de Jézus
ott van, hogy kinyújtsa a karját, hogy segítsen. Ha
belekapaszkodunk ebbe a karba, ha belekapaszko-
dunk Jézusba, akkor megmenekülünk. Ugyanígy
minden ember belekapaszkodhat Jézusba, hisz Õ
nem személyválogató, Õ minden emberért meghalt,
és minden embert egyformán szeret. Szabaddá tenni
nem tudod magad, higgy a Fiúban, úgy leszel szabad.

Fintor Tamás


