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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. ápr.12.;máj.8.      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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2005. április-május

Egy új lap virradt fel !

Néhány évvel ezelõtt kezünkbe került egy ifjúsági
újság, amely fiataloknak szólt. Bizonyságtételeket,
elgondolkodtató írásokat tartalmazott. Akkor meg-
fordult a fejünkben, hogy készítsünk mi is egy
hasonló lapot, de ez a kezdeti lelkesedés folyam-
atosan alábbhagyott, piciny fellángolás volt.     

Aztán eltelt pár év, és egyre inkább érlelõdött a
szívünkben, hogy valamit tenni kell a Nyírteleken
lakó fiatalokért. Nem csak azokért, akiket ismer-
hetünk, hanem azokért is, akikkel ugyan nap, mint
nap találkozunk az utcán, buszon, de igazából
személyes kapcsolatunk nincs velük.   

Imádságban kértük Istent, hogy adjon
lehetõséget elérni lakóhelyünk ifjait, lehessen szol-
gálatunk közöttük. Ez idõ tájt merült fel bennünk
ismét az újság gondolata. Fontos volt, hogy csak
akkor kezdjünk bele, ha ez tényleg Isten akarata,
s nem csupán a mi szándékunk. Isten igéi, a
közösségen belüli egy akarat mind-mind abban
erõsítettek minket, hogy fogjunk hozzá az
elkészítéséhez. Csodálatos volt, ahogy folyam-
atosan összeállt minden, ami ahhoz kellett, hogy az
elsõ szám elkészülhessen. Az írások, a lapok
kihordása, az anyagiak, és még sok más dolog. 

Az újság címe: Érted?! -kérdõjellel és felkiáltó-
jellel. Jézus Krisztus, Isten Fia meghalt a kereszten
a bûneink miatt, majd feltámadt a halálból.

Énértem és teérted is! Érted?

Szeretnénk, ha Istennek ez az üzenete eljutna
minden nyírteleki lakoshoz, hogy mindenki tudjon
arról a nagy ajándékról, amit Jézus Krisztusban
kaphat, azt, hogy lehet újat kezdeni ebben a földi
létben, azaz lehet ÉLNI.

Az újságban bizonyságtételek, játék, humor, a
természetrõl szóló írások lesznek elsõsorban, de
szeretnénk olyan kérdésekkel is foglalkozni, ami a
mai fiatalokat érinti, érdekli. Elsõsorban a tizen-,
huszonéves korosztályt céloztuk meg, de mon-
danivalója alapján mindenkihez szól, tehát ifjúsági
lap, NEM CSAK fiataloknak.

Az elsõ szám márciusban készült el és
reményeink szerint két havonta jelenik majd meg. 

Tudjuk, hogy ezek az írások önmagukban nem
képesek semmire, célját egyedül akkor érheti el, ha
Isten Szentlelke teszi élõvé a sorokat, az üzenetet.

Ezzel a reménységgel nézünk a jövõ felé, s
kérjük Istent, hogy szólítsa 

meg az olvasókat.     
Az ifjúság



Gyülekezeti hétvége.

Régóta megfogalmazódó igény a
gyülekezetünk tagjai között, hogy egy gyü-
lekezeti kirándulást szervezzünk, ahol
találkozhatnak a családtagok, ismerõsök
barátok. Jobban megismerve egymás
örömét, bánatát, sikerét, vívódásait. 

Gyermekes családok, házaspárok,
egyedülálló felnõttek, és fiatalok egyaránt
jöhetnek az elszállásolás különbözõ variá-
ciókban lehetséges.

Mostmár végleges lett a dátum és a
helyszín, tehát május 27-29-ig péntek
estétõl vasárnap délig leszünk együtt, Bia-
torbágyon, és hívunk más már ismerõs
gyülekezeteteket. A helyszín alkalmas az
elcsendesedésre, kirándulásra, beszél-
getésre, így a pihenés és a lelkigyarapodás is
biztosított. 

A részvétel költsége 2500.- ft.

Nyírteleki Templom munkái!

A templom külsõ és belsõ munkáihoz hívunk
segítséget. Szeretnénk a templom környékét, a
végleges talajszinthez igazítani. A nagyobb men-
nyiséget géppel, de a finom egyengetést kézzel
kell el végezni. A belsõ munkák közül a falak glet-
telését szeretnénk saját kivitelezésben megoldani.
Akik ebben segíteni tudnak, kérem jelezzék, 

vagy Marcsek András gondnoknál 20/8243921, 
vagy a lelkésznél 20/8243905

A segítõknek köszönjük, az önfeláldozásukat!

-A templom építésünk folytatódik
Nyírteleken. Immár befejezõdött a belsõ
vakolás, a külsõ vakolás és a nyílászárók
behelyezése, a lábazat burkolása és a belsõ
munkák a következõ ütemben készülnek el.

-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

"Engem keressetek, és éltek!"  
Ámósz 5,4b

Vasárnap: 
Meglát engem messzirõl a porban. Szívét már

elküldte értem, láss és higgy! Õ az, aki nagyon
messzirõl elém jön, elhalmoz szeretetével és meg-
bocsát. Szolgáid és szolgálóleányaid akarunk lenni,
senkinek se jusson eszébe meghátrálni, míg meg
nem nyerjük a harcot. Ámen.

Hétfõ
Istenem! Óvj meg minden kártól, védj meg a

magasból bûntõl és veszedelemtõl. Kérlek nyújtsd
karodat a mennybõl, hogy el ne forduljak tõled.
Ámen.

Kedd
Add nekem Szentlelkedet, aki olyan csodálatosan

vezet, hogyan kell szavak nélkül beszélni, vihar
nélkül összetörni, gondtalannak és mégis gondos-
nak lenni. Ámen.

Szerda
Ha gondolkodom, ha cselekszem valamit, történ-

jék minden szent nevedben. Akár alszom, akár
ébren vagyok, légy velem Uram! Ha útra kelek
vezess, ha hazatérek, akkor is légy
mellettem.Ámen.

Csütörtök
Kérünk Urunk, ha egymásért imádkozunk,

egymás õrizõi legyünk. Segíts, hogy éberek marad-
junk és meg ne fáradjunk az egymásért való imád-
kozásban. Ámen.

Péntek
Légy közel hozzánk Urunk, hogy én is közel

lehessek hozzád! Gyógyíts meg, vezess, áldj meg,
hogy áldássá lehessek ebben a világba! Ámen.

Szombat
Uram, add ma is a Te áldásodat a szívembe. Légy

velünk, velem, védj meg minden veszedelemtõl és
védj meg a gonosz kísértésétõl. Ámen.

"Uram, az éltem kezedbe tettem."

"Nem félek többé..."

Kedves  énekeim egyike ez az ének. Ha életem az
Úr kezében van, nem félhetek. Ez különösen akkor
fogalmazódott meg bennem, amikor az elmúlt év
novemberében szívmûtéten estem át. Az orvosok
bíztattak ugyan, de azt is közölték, hogy a mûtét-
tel járó következményekkel is számolnom kell.
Nem tudtam mi vár rám. Sok-sok álmatlan éjszaka
és kétségek között, valahol a szívem mélyén
békességem volt. Ezt különösen akkor tapasztal-
tam, amikor  a kórterembõl a mûtõbe vittek és a
fenti ének eszembe jutott. Miért félnék, ha az Õ
kezébe teszem életem? Õ tudja, hogy van-e célja
még velem. Tudtam azt is, hogy sokan aggódtak,
imádkoztak értem, mert az imádság mérhetetlen
erejét itt megtapasztaltam. De figyelmeztetés is
volt számomra ez a nehéz út. Figyelmeztetés, hogy
még tart a kegyelmi idõ és vajon megtettem-e
mindent eddigi életemben a családomért,
gyülekezetemért, embertársaimért? Arról van szó,
hogy rá merem-e bízni magam naponként Jézusra;
a gondjaimat, félelmeimet, családomat, minden
felebarátomat? Ha igen, akkor az Õ kegyelmét,
szeretetét, a Benne való teljes békességet meg
fogom tapasztalni. Bárcsak szolgálhatnék hátralévõ
életemben Néki alázatos, csendes szívvel.

Itt köszönöm meg minden testvéremnek az
értem való naponkénti imádságokat. 

Császár Miklósné 

Istenem

Óvó kezed homlokomra teszed
Fényesség tölti el éhezõ lelkemet.
Hozzád közelednék, fogd, kérlek a kezem
Segíts, hogy kinyissam feléd a szívem.

Hajlékodba lépve elfog a félelem
Méltó vagyok hozzád? Jó-e az életem?
Keresem hitemet, hozzád szól a fohász
Hozzád, ki a világon mindenek felett állsz.

Érezni szeretném õrizõ szemedet
Fogadd el kérlek, epedõ lelkemet.
Tekints rám szemeddel, hallgasd meg imámat
Hogy védõ szárnyad alatt békére találjak.

Kulcsár Ágnes


