
... Õ az élõ Isten, aki megmarad
mindörökké. Az õ királysága megdön-
thetetlen, uralkodása végtelen.
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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.11.;okt.9.   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 bibliaóra     Nyírtelek  ifj ház       17.30

Szombat:  Ifj.ora          Nyírtelek ifj.ház        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
2005. augusztus-szeptember

folytatás az 1. oldalról

Cselényi László a misszió vezetõje, bemutatta az
Isten Háza építését, kezdetektõl napjainkig. Szinte
emberi ésszel fel sem tudjuk fogni, hogy Liza néni a
semmibõl indította el, de most már tudjuk, hogy vele
volt az Úr, élõ kapcsolatban voltak. Ez vált nyilván-
valóvá a mi számunkra is itt, hogy csak akkor növeked-
hetünk, ha élõ kapcsolatunk van az Úrral. Különben
lesátorozunk. Délután játékos bibliai vetélkedõt
készítettek a fiatalok. Volt bennünk egy kis irigység is,
-de az öröm annál több- hogy láthattuk mennyire
ismerik a Bibliát, az igehelyeket. Büszkék vagyunk
rájuk. Vágyunk rá, hogy köztünk legyenek, örömöt,
vidámságot hozzanak az elfáradt, megkeseredett
életünkbe. Az utolsó nap, vasárnap reggel 9 órakor
indultunk vissza Budapestre Végh Tamás
lelkésztestvérünk gyülekezetébe, a Fasori református
templomba, hogy számot adjunk a mi
gyülekezetünkrõl, hogy hogyan éljük meg a keresztyén
életet. Itt szolgált a nyírteleki asszonykör, az ifjúság,
bizonyságot tett Gyõrfi Mihály lelkészünk, és Nagy Mik-
lósné Edit, amit a gyülekezet tágra nyitott szemekkel
és szájtátva hallgatott. Az idõ rövidsége miatt nem
tudta elmondani, hogy mi történt a megtérésük után,
hogy alakult az életük és mi van ma. Ekkor egy kis
szomorúság volt a szívünkben, hogy nem mondhatta
végig, pedig a gyülekezet hallani akarta. Megértettük,
hogy az Úrnál mindennek rendelt ideje van és ahhoz
kell tartani magunkat. Amikor kimentünk az udvarra,
vendéglátóink kerestek bennünket, hogy mi mondjuk
el nekik a bizonyságtétel végét, amit mi már nagyon jól
ismerünk. Itt az istentiszteletet Györfi lelkészünk ige-
hirdetése zárta. Ezután szeretetvendégségre került sor
az iskola alagsorában. Azt leírni nem lehet, ami ott
tárult elénk, de azt igen, hogy milyen szeretettel
fogadtak, ha rá gondolunk még ma is könny csordul ki
szemeinkbõl. Éreztük az Úr hozott össze bennünket, ott
volt közöttünk, új testvéreket találtunk. Végül az "Örök
Isten, áldj meg minket" kezdetû énekkel búcsúztunk el
a fasori gyülekezettõl az iskola udvarán, melynek hal-
latára a környéken levõ házak ablakai is megteltek
érdeklõdõkkel. Hála érte az Úrnak, hogy együtt lehet-
tünk és hisszük, hogy készít újra és újra alkalmat, hogy
ezt a szeretetet ismét átéljük. Utunk vége a
Városligetbe vezetett, errõl nem is tudunk mit írni, hisz
az Úr gyermekei nem érzik jól magukat a "világban", itt
pedig minden világi volt. 

Nyulak Gézáné, Margit néni. (Kisvárda)



Közel van az Úr!

Augusztus 20-án ismét csendesnapot tart
gyülekezetünk a nyírszõlõsi evangélikus templom
mellett! 

Szombaton 10-16 óráig 
leszünk együtt, gyülekezetünk ebédre is várja a

résztvevõket.
Szolgálnak: 

Gyõri Gábor Budapest
Böjtös Attila és felesége Vera Sárbogárd

Gyülekezeti hétvége

Hétvégi kirándulást szervez gyülekezetünk Biator-
bágyra, hirdette lelkészünk. Akkor úgy gondoltuk
igazán más hová is lehetne, hisz ez évben már
voltunk Biatorbágyon, meg évenként vissza járunk
csendeshetekre is. A jelentkezéssel azért nem
vártunk sokáig, mert megismertük a kirándulás
célját és az Úr is biztatott bennünket:áron is megv-
egyétek az alkalmakat.Az utazás , a távolság és a
rettentõ hõség megviselt bennünket, fáradtan
támolyogtunk fel szállásunkra. Amikor visszajöttünk
az esti áhitatra és vacsorára, szinte egyikünk sem
érezte a fáradságot, öröm töltött el bennünket, mert
telve volt az ebédlõ. A fiatalok igéslapokat készítet-
tek, szombaton reggeli után ennek kiosztására került
sor. Engem mindig nagy izgalommal tölt el, ha igés-
lapot kapok, hisz a hívõ ember Isten Igéjébõl
táplálkozik. Nem volt ez most sem másként,
megkaptuk a kis mustármagos igéslapot és az
enyémen a következõ volt: "De akik az Úrban bíznak,
erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok,
futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem
fáradnak el." Ézs.408.5 Igehirdetéssel szolgáltak
közöttünk: Széll, Ittzés és Végh lelkésztestvéreink,
éreztük közelebb segítenek az Úrhoz mindanny-
iónkat.                            folytatás a 6. oldalon

-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

"Minden gondotokat õreá vessétek,
mert neki gondja van rátok."  

1Pét.5,7.
Vasárnap: 
Köszönöm neked a te napodat, a pihenés napját,

add, hogy benned pihenjünk mi is. Kérlek áldd meg
az istentiszteletet, benne a szolgálókat,  szolgálat-
tevõket és adj a gyülekezet számára nyitott szívet,
hogy teljes szívvel fogadjuk be a te igédet! Ámen.

Hétfõ
Hálát adok neked Uram, mert kegyelmes Isten

vagy. Bûnös voltom ellenére nap, mint nap
kegyelmeddel ajándékozol meg. Bár tudom, hogy
ezt a kegyelmet nem érdemlem meg, mégis
köszönöm neked, hogy értelmet adtál az életem-
nek! Ámen.

Kedd
Bocsáss meg Uram, mert oly sokszor nem ren-

dezem idõben a bûneim. Bocsáss meg, mert oly
sokszor teszem homályossá szemem a te igéd  felé,
törd össze szívünk megkövesedett részeit, hogy
teljes szívvel áldjuk szent  nevedet. Ámen.

Szerda
Erosíts engem Istenem, mert oly sokszor el-

csüggedek, oly sokszor nem rád figyelek. Kérlek
adj erõs szívet, hogy minden nap teljes szívvel
járuljak tehozzád és nyitott szívvel tudjam figyelni
és befogadni igédet! Ámen.

Csütörtök
Uram, te légy pásztorom, te oltalmazz, te vigyázz

rám, hogy el ne forduljak a te utadtól. Vezess
engem minden nap, mert nélküled elvesznék.
Köszönöm, hogy vigyáztál rám, bár sokszor el-
csüggedtem, te mégis kiemelsz nap, mint nap
belõle! Ámen.

Péntek
Uram köszönök neked mindent, benne így az

életemet veled Istenem, a szemem, a fülem, a
szám, az orrom, a kezem, a lábam. Segíts, hogy
mindezt a te dicsoítésedre tudjam felhasználni!
Ámen.

Szombat
Kérlek Uram az ifjúságért, hogy te légy oltalmuk,

te légy erõsségük. Köszönöm az ifjúsági alka-
lmakat, de kérlek azokért, akik még nem tértek
meg, te adj számukra megtérést! Ámen.

Építési Csendesnap Nyírtelken

Gyülekezetünk  2005.06.25-én  "munkás
csendesnapot tartott"  Nyírtelken.  A feladat az volt,
hogy  a templom környékét a végleges talajszinthez
igazítsuk.  A földmunka nagy részét elõzetesen gépi
erõvel elvégezték, de a talajegyengetés (lapátolás,
gereblyézés) a csendesnap résztvevõire várt. 

Munka közben  eszembe jutott Nehémiás könyve.
Elgondolkoztam azon, hogy milyen körülmények
között dolgoztak az akkori templomépítõk és hogyan
dolgozunk mi. Nos ezen gondolatok közül  szeretnék
néhányat megosztani. *A munkás csendesnap  egy
közös,  reggeli áhitattal kezdõdött, melyet a
gyülekezet lelkésze, Györfi Mihály tartott, aki felolva-
sott egy igét majd magyarázta azt.   Örültem annak,
hogy sokan igényelték ezt a lelki alkalmat, akárcsak
közel 2500 évvel ezelõtt  Izráel fiai, akik  amikor fel-
gyülekeztek a városban  kérték Ezsdrást, az írástudót,
hogy hozza elõ Isten igéjét, és olvastak a könyvbõl,
majd magyarázták azt és a nép megértette az olva-
sottakat. (Neh.8. *Az áhitat után következett
a munka.  Számomra különösen példaértékû volt az,
amilyen lelkesedéssel és tettrekészséggel  látott
munkához néhány olyan, nálam jóval idõsebb testvér,
akik nyugodtan hivatkozhattak volna korukra,
betegségükre, de mégsem tették mert életükben elsõ
helyen áll  Isten ügyének az elõmozdítása.   A
Nehémiás 4.6-ban azt olvashatjuk, hogy  " és építet-
ték a falat annyira, hogy elkészült az egész fal félma-
gasságban, mert a nép nagy kedvel dolgozott."   Nos
a jelenlévõk is olyan lelkesedéssel dolgoztak, hogy az
egész napra tervezett munkával fél nap alatt
elkészültünk.                  *De nem csak ezért tartozunk
hálával  Istennek, hanem azért is, mert mi nyugodtan
dolgozhattunk szemben a zsidó néppel, akiket ellen-
ségeik (Szanballat, Tóbiás és a többiek) igyekeztek
megrémíteni,  megtámadni, így az egyik kezükben a
fegyverüket tartották  és csak a másikkal dolgozhat-
tak.   (Neh.4.) *A  reggeli, lelki táplálék és a
munka után délben következett a testi táplálék.  Te-
kintettel arra, hogy a kitûzött feladatot a tervezettnél
korábban sikerült elvégezni az így felszabadult idõt
közös éneklésre használtuk fel, mellyel  az építõ
csendesnapunkat  be is fejeztük. 

Végezetül Nehémiásról azt olvashatjuk  fájt neki,
hogy Isten népének nincs temploma és megoldásért a
legilletékesebbhez, Istenhez fordult.  (Neh.1.4.,2.4.)
Jó látni és hallani, hogy a bibliaórákon hétrõl-hétre
rendszeresen,  többen imádkoznak azért, hogy a
nyírtelki templom felépüljön és a gyülekezet az alka-
lmait templomban  tarthassa.  Reménység szerint ez
az idõ is hamarosan elérkezik.  Örülnék neki, ha a
nehémiási és nyírtelki párhuzam tovább  folytatódna
és ha elkészül a templom, akkor a gyülekezet  ismét
együtt ünnepelne, leborulna az Úr elõtt  és erõs
szövetséget kötne az Úr Jézus Krisztussal.  (Neh.9.3.,
9.38. Károli fordítás)

Nyíregyháza,2005.07.03.                        BZ. 


