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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)  gyülekezeti ház 10.00

Délutáni Istentisztelet
Kisvárda Evang. templ. jan.9; feb.13.  14.00  
Kisvárda (gyermek)   gyülekezeti ház 14.00

Minden héten

Hétfõ: Asszonykör   Nyírtelek Tokaji u. 22.  17.00

Kedd: Asszonykör     Kisvárda Gyül. ház 18.00
Szerda       bibliaóra Kisvárda Gyül. ház   17.30 
Csütörtök bibliaóra       Nyírtelek ifj. ház   17.30

Szombat:  Gyermekóra  Nyírtelek ifj. ház   13.30

Ifjúságióra     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. december - 2006. január

folytatás az 3. oldalról

Az Úr meggyújtotta a jelzõtüzet a hegyen,
észrevettem és elindultam felé, de nagyon nehezen
haladtam csak elõre.  A 24. tavaszomat kezdtem el
ekkor. Már kialakult a személyiségem és meg kellett
törni. E változást, ami április közepéig tartott, az Úr
nagyon durva módon végezte el bennem. Nagyon
mélyre kellett szállnom, és mindent átértékelnem.
Ésszel ekkor már mindent el tudtam fogadni, csak
szívvel nem sikerült. Ezzel sokáig vajúdtam. Elju-
tottam a hegy lábához, el is indultam felfelé, de a
csúcs közelében elakadtam. Már kezdtem azt gon-
dolni, hogy ez nekem nem megy, de az Úr ismét
megmutatta erejét. Az utolsó lépéseimet Biatorbá-
gyon tettem meg, máj. 28-án este. Találtam egy
igét, valaki otthagyta. "Szeressétek az Urat, ti hívei
mind!" (Zsolt. 31. 24.). Ismét megmutatta, mi a
teendõm. Fél tíz körül leültem beszélgetni a
gyülekezet lelkészének feleségével. Jó kis duma-
parti volt. Azt hiszem már csak ki kellett beszélnem
magam, mert az Úr megfogta a kezem és felsegített
a csúcsra. Hazaértem… 

2005. máj. 28. éjfél körül. Éppen sétálok fel a
dombra, ahol a szállásom van a biatorbágyi
gyülekezeti hétvégén. Már szívvel is képes vagyok
szeretni Jézust. Ezért vigyorgok

Kulcsár Márton

Tóth Árpád

KRISZTUS-KÉPRE

Szelíd gyermek, mért késztetsz, hogy megálljak,
Felém mért nyújtod nyájasan kezed?
Szívem, mely mindig késõn érkezett,
Szelíd gyermek, lásd, lomha, furcsa, bágyadt.

Leomlanék csókolni jászolágyad,
Mint ki mirhát hoz, s kit csillag vezet,
De lásd, a mirha s csillag elveszett,
És eltemettem minden drága vágyat.

Álomsereg víg Fáraója voltam,
S szép katonáim zengõ csodasorban
Vittem dõrén, amerre örvény tátong.

S most itt vagyok, szelíd szavadra vágyva,
Mert nem maradt más bennem csak a gyáva,
És gúnyolódnám, s ajkam halk imát mond..

1908.



Üdvözítõ született ...
Karácsony ünnepére készülve töltjük az ádventi

idõszakot, megannyi kérdés kerül az ember elé.
Hogyan ünnepelsz? Mi lett fontossá Karácsony
ünnepében neked? Mit szeretnél megvalósítani
abban a néhány napban? Találkozhat-e a menny és
a fõld a te ünnepedben? 

A Karácsony egykor meghitt családi ünneplés,
esemény volt, de az elüzletiesedett világunkban már
többféle ünneplési lehetõség kínálja magát. El lehet
utazni otthonról, meg lehet vásárolni különbözõ
karácsonyi hangulatokat, akár élõ szereplõkkel is,
ajándék halmok zavarát lehet kelteni a család
körében. De lehet-e az Isten szeretetének ünnepe,
az Isten kijelentésének megtestesülése, a megváltó
megszületésének ünnepe?

„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örö-
met, amely az egész nép öröme lesz:Üdvözítõ szüle-
tett ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városá-
ban.”      Lk.2,10-11.

Áldott Karácsonyi ünnepet kíván a
Nyírszõlõsi Evangélikus Gyülekezet!

Újra rendelkezünk a 2 x 1 % ról!

A személyi jövedelem adót fizetõ állampolgárok ren-
delkezhetnek az adójuk 2 x 1%-áról. Egyik 1%-ot
valamelyik egyháznak adhatják, a mi egyházunk 

technikai száma:         0035
A másik 1% pedig civilszervezetek támogatására

mehet, mint például a Filadelfia Alapítványunk, amely-
nek adószáma: 18792021-2-15.

A fenti két szám beírása szükséges az adóbevallás
mellékleteként található nyilatkozatra. Gyülekezeti al-
kalmainkon, elõre kitöltött nyilatkozatokat vehetnek át
azok, akiknek erre szükségük van.

-A templom építésünk folytatódik
Nyírteleken. Az épületgépészeti munka befe-
jezõ szakaszát végzik a kivitelezõk.

-Nagy szükség van a gyülekezeti tagok
segítségére is, ezért kérjük -aki szívesen
teszi- jelezze Marcsek András gondnoknál,
vagy a túloldali telefonszámokon, vagy
személyesen,  az isstentiszteleteken.

-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: 
Drága Mennyei Atyám! Hálás vagyok Neked, amiért

megajándékoztál bennünket ezzel a nappal is. Köszönöm,
hogy Te látod lelki és testi szükségleteinket és erõnket.
Köszönöm, hogy istentiszteleten vehetünk részt. Kérlek a
lelkészekért, hogy engedjenek magukon átsugározni.
Add Uram, hogy szívünket kitárva Feléd betudjuk fogadni
a Te üzenetedet, és a lelki szomjúságunk, gyengeségünk,
csillapodhassék. Ámen.

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

még kegyelmedben tartasz bennünket. Ma külön kérlek
az idõsebbekért, betegekért, egyedülállókért, árvákért,
nehéz körülmények között élõért, hogy õk is észreve-
hessék gondviselõ szeretetedet, és Hozzád tudjanak for-
dulni, Beléd tudjanak kapaszkodni, és Tõled várják a
megoldást az életükre. Kérlek add meg ezt a számukra.
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 építését is. Kérlek építsd
Te is ezt az épületet, hogy késõbb sok-sok lélek tölthesse
be azt. 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. Köszönöm, hogy a bûnös életünk
ellenére használni akarsz bennünket a Te munkádban,
Fiad érdeméért. 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,
és hitben megerõsödve, a gyülekezetbe beépülve, õk is
jól meg tudják élni az életüket. Köszönöm a nemrégiben
indított gyerekórai alkalmakat. Kérlek Te munkálkodj az
életükben, már ilyen fiatal korban is. Ámen.

Péntek
Istenem hálás vagyok az ifjúságunkért is. Köszönöm,

hogy ilyen szépen meggyarapítottál bennünket. Add
Uram, hogy rád figyelhessünk, és ne tévesszük el a célt.
Köszönöm a zenecsoportunkat, olyan jó, hogy énekkel és
zenével is lehet Téged dicsérni. 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.

Bizonyságom - I.

(A Megtérésemrõl)

2005. máj. 28. éjfél körül. Éppen sétálok fel a
dombra, ahol a szállásom van a biatorbágyi
gyülekezeti hétvégén. Vigyorgok… Alig félórája már
tudom, jó helyre kerültem. Végre felértem a
hegyre, és letehettem életemet az Úr kezébe.
Elszámoltam a lelkiismeretemmel Megváltóm színe
elõtt. (Volt mivel…) Habár nem volt könnyû az ide
vezetõ utam. Nagyon kemény voltam, mint az ifjú
katona, aki meg akarja menteni a világot.
Felettesének viszont meg kell törnie õt, hogy
engedelmeskedjen, mert egyedül nem nyerhet
háborút. Én sem nyerhettem, és ezt az Úr nagyon
keményen bebizonyította nekem. Kegyetlenül a
porba sújtott, megmutatta, hogy lelkileg is porrá
leszek, ha elé kell állnom. Egyedül, Nélküle az élet
próbáját sem tudom megállni, nemhogy a világot
megmenteni.

Soha nem voltam hitetlen, reformátusnak
kereszteltek, és megtérésem sem e májusi
hétvégén kezdõdött. Mindig volt valamiféle
istenképem, csak nem nagyon hittem benne. Az
emberi erõmben hittem leginkább, amit az általam
elképzelt Teremtõtõl kaptam. Késõ kamaszkorom
óta nem voltak komoly lelki gondjaim, életem sem
hevert romokban. Jézus végtelen irgalma és
szeretete kellett, hogy elgondolkodjak. Tudta mire
van szükségem. Nem a bûn kegyetlenségét
éreztette meg velem, hanem a szeretet erejét. Erre
2005. febr. 12-én estefelé került sor, a Piliscsabán.
Mindig is imádkoztam, hálát adtam a jó dolgokért
és kértem valami jelet, hogy hinni is tudjak abban,
amit vallok. Hát megkaptam a jelet. Kegyetlen jelet.
Egy nagyon komoly baleset kellett hozzá, amit
végignéztem. Megrendítõ volt látni, hogy a bale-
setet szenvedett lány édesanyja képes volt sírva azt
mondani, "Jó, hogy nem más gyerekével történt a
baleset, mert a sajátjáról tudja, hogy bármi
történik, nagy tragédia már nem lehet, hiszen
megtért. Az Úr adta, ugyanúgy el is veheti, ha
akarja. És köszöni szépen azt, hogy eddig is vele
lehetett e kislánya." Késõbb kiderült, hogy nincs
nagyon komoly baj, de nagyon elgondolkodtattak a
történtek. Hihetetlen, hogy micsoda ereje van
annak a szeretetnek, ami nem kapni, hanem adni
akar, de ezt csak az Úr adhatja, mert mi csak
gyenge emberek vagyunk. A hétvégére a következõ
igét kaptam: "Csak én tudom, mi a tervem veletek,
békességet és nem romlást tervezek, és reménytel-
jes jövõt adok nektek" (Jer. 29,11) Talán mon-
danom sem kell, hogy a baleset után teljesen más
szemmel és szívvel olvastam el. 

folytatás a 6. old.-on    


