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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. nov.14;dec.12.     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

HHHíírr--     ééss     iimmááddssáágg lleevvéé ll
2004. október-november 

folytatás az 1. oldalról

Most már tényleg semmi kétség az ÚR küld bennünket,
hogy bizonyságot tegyünk Róla. Vigyük a hírt az EKE-rõl,
gyülekezetünkrõl, szolgálatainkról. Ez volt az elsõ nagy
repülõutunk, mely 8 órát vett igénybe. Meg kellett tanul-
nom, hogy az érzelmeimet is az ÚR kezébe kell tennem.
Mindezek a megrázkódtatások után annál nagyobb volt a
meglepetés. Amerikai testvéreink Paul és Dawn, Craig és
Peggy olyan nagy szeretettel és egy gyönyörû virágc-
sokorral fogadtak, hogy ez a fogadtatás kárpótolt minden
fájdalomért. Elõszõr Craig és Peggy családjába kerültünk
Vincentbe. 3 lányuk közül már ketten jártak Magyar-
országon a nyáricsoporttal, de szüleik még nem. Craig
egy gabonaraktári munkás, felesége pedig óvónõ.Regge-
lente áhítatokat tartottunk, majd a beszélgetések alka-
lmával kiderült, hogy õket is nagzon mélyrõl szabadította
ki az ÚR Jézus, mint ahogy minket is.  Craig kábítószer és
alkohol függõ volt. Ez a múlt és fõleg a jelen, hogy Krisz-
tus megváltott és megszabadított gyermekei vagyunk egy
láthatatlan erõs szállal  kötött össze bennünket és kisért
a velük töltött idõ alatt. Elsõ szolgálati alkalmunk Gold-
fildben volt, mely egyben a tõlük való búcsúzás alkalma
is. Itt egy vasárnapi istentisztelet  igehírdetéssel, majd
délután egy gyülekezeti beszámoló, mely nagyon csalá-
dias és megható volt. Itt bizonyságot tehettünk az ÚR
munkájáról életünkben, hogyan talált ránk  egy
engedelmes szolgája révén még 92-ben és hol állunk
most. Sajnos itt sem voltunk erõsek hisz Craig köszönete,
öröme  és hálája az Úrnak, hogy ott lehettünk senkit sem
hagyott könnyek nélkül. Ezután Duan és Barb fogadott
otthonukba, ahol megtudtuk nagyon sokan 2-3 órát
utaznak minden vasárnap, hogy   részt  tudjanak venni az
Istentiszteleten! Következõ szolgálati hely Detroit Lakes
Paulék. Voltunk nõi összejövetelen (asszonykör) és az
Itasca-i nemzeti parkban is biciklivel a Mississippi for-
rásánál. Megkóstolhattuk az õsi indián ételt a : vadrizs
levest. Majd itt is  a vasárnapi Istentiszteleten és egy mis-
sziós napon szolgáltunk és számolhattunk be a kisvárdai
szolgálatunkról. Paul és Dawn családjában rengeteget
tanultunk az ÚR szeretetérõl , az önzetlenségrõl, a
másikra való odafigyelésrõl, a vidámságról. Megható volt
ennek a családnak a szeretete, gondoskodása,
körülölelése. Mindezek után  utaztunk Earlékhez, az õ
gyülekezetükben is szolgáltunk vihettük a hírt az EKE-rõl,
gyülekezetünkrõl és bizonyságot Krisztusról. Majd utolsó
elõtti helyszínünkre a Camp nagy családjába érkeztünk.
Itt egy hétvégét töltöttünk. Sok ismerõs arc akikkel az
elmúlt napokban találkoztunk, gyülekezeti tagok,
lekészek és számos új arc. Nagyon jók voltak a Camp
Igealkalmai, imaközössége, légköre és itt is mindennap
volt egy órás szolgálatunk. Végezetül Jeff Norby és
Heather  otthonába kerültünk, ahonnan készülhettünk a
visszautazásunkra, de azért még elkisértük Heathert a
kórházba egy ultrahangos vizsgálatra, mert kisbabát vár.
Elérkeztünk utazásunk utolsó helyszínére Chicago
repterére. Itt volt  egy pár óránk és összegezhettük az
eltelt 21 nap eseményeit.       

Nagy Miklósné



Amerikából hozunk hírt!

Amikor megkaptuk a hírt, hogy ebben az évben nyáron
minket hívtak meg  amerikai testvéreink, elsõ gondo-
latunk az volt, hogy nem tudunk elmenni. A gyer-
mekeink nélkül..., 3 hétre..., meg egyébként is, nem is
lenne kire hagynunk... Nem, nem, majd talán egy-két év
múlva, ha már Zsombika is nagyobb lesz. De az ÚR gon-
dolata nem ez volt. Jöttek a telefonok gondoljuk mége-
gyszer át. Jó rendben, de ha már ismét átgondolásra
kerül a sor, akor be kell avatnunk legnagyobb gyer-
mekünket, õ mit szól hozzá, mi pedig Isten akarataként
fogadjuk el válaszát.. Titokban abban reménykedtünk,
hogy nagyon elszomorodik vagy valami olyat mond, ami
amellett szól, hogy maradjunk. Miután mindent elmond-
tunk részletesen: egyedül kellene maradnotok 3 hétig,
azt sem tudjuk ki vigyázna rátok stb... A fiunk válasza
gondolkodás nélkül ez volt: ITTHON NE MARADJATOK! 

A szívünkig hatolt ez a kijelentés. 14 évesen felaján-
lotta, hogy õ gondoskodik majd testvéreirõl, fõz is rájuk
hisz a tojás sütés és a tejbegríz már megy, az orvos sem
gond csak a betegkártyát hagyjuk itthol, a mosógép
pedig magától mos.Annyira megszégyenültünk, hogy
lehet egy gyermekben ennyi önzetlenség, szeretet,
bennünk lenne vagy van ennyi?! Nos ezután megoldó-
dott a gyermekek elhelyezése is. Két lányunk Regina és
Anna az 5 gyermekes Herkely családhoz költözött, s mint
utólag hallhattuk "színt" vittek az egyébként "színtelen"
család életébe! S ráadásul közben Melindának (feleség)
eltört a lábfeje! Nándor, Bogi, és Zsombor otthol marad-
tak és rájuk 3-5 naponta váltva keresztszülõk és egy
gyülekezeti tagunk vigyázott!Ezuton is köszönet
nekik(Varga Gabi és Erzsó, Kovács Peti és Viki, Barkóczi
Ancsa, Szabó Zoli és Szilvi, Vörös Lajos és Erzsike). Az
indulás napján ez volt az Igénk: Megparancsoltam
neked, hogy légy erõs és bátor. Józs1,9a  és   Az ÚR ezt
mondta Pálnak: "Bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél
az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában
is bizonyságot tenned!"Apcsel23,11.  

folytatás a 6. oldalon

-A templom építésünk folytatódik
Nyírteleken. Immár befejezõdött a belsõ
vakolás, télre elkészül a külsõ vakolás és a
nyílászárók behelyezése 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: 
Drága Mennyei Atyám! Hálás vagyok Neked, amiért

megajándékoztál bennünket ezzel a nappal is. Köszönöm,
hogy istentiszteleten vehetünk részt. Kérlek a lelkésze-
kért, hogy engedjenek magukon átsugározni. Add Uram,
hogy szívünket kitárva Feléd be tudjuk fogadni a Te
üzenetedet.  Köszönöm, hogy Te a testi megfáradásainkra
is gondolsz és megpihenhetünk ezen a napon. Köszönöm,
hogy megtartassz bennünket és új hét elé nézhetünk, s
Te velünk leszel. Ámen.

Hétfõ
Uram, olyan jó tudni, hogy bár földi életünk véges, de

ma még kegyelmedben tartasz bennünket. Ma külön
kérlek az idõsebbekért, betegekért, egyedülállókért,
árvákért, nehéz körülmények között élõkért, hogy õk s
észrevehessék gondviselõ szeretetedet, és Hozzád tud-
janak fordulni, Beléd tudjanak kapaszkodni, és Tõled
várják a megoldást az életükre. Ámen.

Kedd
Istenem, hálás a szívem, hogy gyülekezetünket folyam-

atosan formálod. Köszönöm az alkalmainkat is, és add,
hogy mindig arra vágyjunk, hogy Te lehess életünk
középpontja, hadd tudjunk másokat is Hozzád vezetni.
Köszönöm a gyülekezeti házunk építésének a lehetõségét
is. Ámen.

Szerda
Uram! Eléd helyezzük asszonyköreinket is. Köszönöm,

hogy ezek létre jöhettek és mûködhetnek. Köszönöm
azokat az asszonyokat, akik Téged akarnak szolgálni.
Kérlek légy a kisvárdai misszióban is Miklósékkal, hogy
lelkeket tudjanak menteni, és a Gyülekezeted gyarapod-
hasson létszámban is. Ámen.

Csütörtök
Köszönöm Istenem a gyermekeket is. Add Uram, hogy

megtérjenek Hozzád és a családtagjaik körében már õk
tudjanak bizonyságot tenni Rólad. Köszönöm a konfirmá-
ciói lehetõséget is. Istenem, Te szólítsd meg õket ezeken
az órákon, hogy az Igéd elvégezhesse bennük a munkát.
Ámen.

Péntek
Istenem hálás vagyok az ifjúságunkért is. Köszönöm,

hogy ilyen nagyon meggyarapítottál bennünket. Te látod
a ránk leselkedõ csapdákat is. Add Uram, hogy rád figyel-
hessünk, és ne tévesszük el a célt. Ámen.

Szombat
Uram! A hét utolsó napján az égész világért kérünk, és

a benne folyó lelki munkákért, szolgálókért, valamint
családjaink, világi vezetõink, munkatársaink, iskolatár-
saink és minden környezetünkben élõ ember
megtéréséért. Kérlek használj bennünket és ne takarjunk
el elõlük Téged, hogy világítsunk ezen a világon, mint a
lámpás a gyertyatartóban.  Ámen.

Néhány érv a bibliaiskola 
elkezdése ellen!

Bár lehet, hogy ez a cikk kicsit késõn jelenik meg, mert
már talán a második hétvégét is eltöltöttük piliscsabán az
EKE bibliaiskolájában, de úgy gondolom, nem maradt le
senki olyan nagyon, hogy ne legyen értelme bekap-
csolódnia ebbe a tanfolyamba. Bár, az igaz, hogy
következõ év szeptemberében ki kell a tanáraink elé állni,
és elmondani nekik azokat az infomációkat, amiket tõlük
hallottunk, nem könnyû mert sokszor bármennyire is
törekszik az ember, nem minden úgy sikerül ahogy azt
szeretné, de õk nem erre kíváncsiak, ez szinte csak for-
maság. Az év folyamán már megtették feladatuk nagy
részét, és rávilágítottak egy-két olyan érdekességre a
bibliával, hittel kapcsolatban, ami nem valószínû, hogy az
otthoni bibliatanulmányozás során kiderült volna, tehát
nem a vizsgázók megalázását élik meg fõcéljuknak a
tanári pályájuk során.Végülis ez már így nem is lehet
kifogás....DE! Ott vannak a havi rendszerességû
hétvégék. Aludni nem sokat lehet, mert ha az ember
betöltötte a 40-t, akkor bár már nem pinpongozik éjsza-
kába nyúlóan, de nagy mázlistának kell lenni ahhoz, hogy
egy olyan szobatársat kapjon az ember, aki nem akar
beszélgetni, szóval, ha az emeletre kerül az ember, a
folyosó végére, egy magába zárkózó szobatárssal, akkor
nincs probléma, de ha nem, akkor nincs alvás,vagy a zaj
miatt, vagy a közösség (egyszerûen nem lehet otthagyni
az éneklõ, vidám társaságot) miatt nem fog aludni a
tanuló. Persze, el lehet hallgattatni a vidámkodókat, ha
másnap szemükre hányjuk, hogy nem hagytak pihenni,
de mindenki volt fiatal, és persze ha velünk szemben nem
tapintatosak, mi már csak azért is toleránsan kezeljük
õket. Ez már a keresztyéni mivoltunkból is adódik! Ha
pedig végképp nem tudunk aludni, akkor be lehet állni
közéjük pinpongozni! Vagy csak lemenni, és nézni õket,
már úgy is át lehet érezni azt a jó hangulatot. És persze
ott vannak az unalmas hétköznapok, majd akkor alszik az
ember! Így aztán úgy látom, ezt sem lehet negatív
érvként felhozni. A szállást, ennivalót nem említem,
azzal semmi baj nincs. Bár az órákon azonban egyhely-
ben kell ülni! Az 50 perc pedig.....úgy repül el, mintha egy
perc csak egy másodpercig tartana. Így ezt sem tudom
kifogásként felhozni. Hát azt hiszem, nincs olyan érv, ami
amellet szólna, hogy nem jó elkezdeni a bibliaiskolát...!
Ha már itt tartunk! Nincs is olyan kor, amikor ez nem
javallott! Úgy láttam a múltkor, hogy sajnos kevesen tár-
sultak hozzánk a 30 éven felüliek közül, pedig nem árt, ha
a csapongó fiatalságot egy két tiszetletre méltó felnõtt
szemmel tartja, arról nem is beszélve, lehet hogy van
olyan információ, ami még nekik is új! Ezért, ha már
betöltötted a 18-t, és szeretnél egy jó közösségben
megismerkedni a Biblia és vallásunk érdekességeivel,
akkor közöttünk a helyed! Ha pedig 50-en felül vagy, és
így is vállalod, akkor kapsz ajándékba egy fiatalító
közösséget!

Györfi Eszter


