
A Krisztusnak szenvednie kell, de a har-
madik napon fel kell támadnia a halottak
közül, és hirdetni kell az Õ nevében a meg-
térést és a bûnbocsánatot minden nép kö-
zött, Jeruzsálemtõl kezdve.   Lk.24,46-47.
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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. feb.13.;márc.13.  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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És Isten azt felelte: nem!

Kértem Istent, hogy vegye el büszkeségemet, 
És Isten azt felelte: nem.
Azt mondta, nem az Õ dolga elvenni, hanem az enyém

feladni.

Kértem Istent, hogy tegye éppé fogyatékos gyer-
mekemet,

És Isten azt felelte: nem.
Õ azt mondta, gyermekem lelke ép, teste csupán

ideigvaló.

Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet.
És Isten azt felelte: nem.
Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás

gyümölcse, nem adatik, hanem terem.

Kértem Istent, hogy adjon nekem boldogságot.,
És Isten azt felelte: nem.
Azt mondta, hogy Õ áldásait adja, a boldogság rajtam

múlik.

Kértem Istent, hogy õrizzen meg a fájdalmaktól,
És Isten azt felelte: nem.
Õ azt mondta a szenvedések eltávolítanak a világi gon-

doktól, és közelebb vonnak Hozzá.

Kértem Istent, hogy növeljen meg lélekbe, 
És Isten azt felelte: nem.
Azt mondta, hogy én magam kell növekednem, de Õ

megmetszeget, hogy gyümölcsözõvé váljak.

Megkérdeztem Istent, hogy szeret e engem, 
És Isten azt felelte: igen.
Õ nekem adta egyszülött Fiát, aki meghalt értem, és

egy napon Mennybe jutok, mert hiszek benne.

Megkértem Istent, segítsen szeretni másokat úgy,
Ahogyan Õ szeret engem, 
És azt felelte:Végre elérkeztél a lényeghez. 

Mily nagyok alkotásaid, URam! Igen
mélyek gondolataid! Az ostoba ember

nem ismeri fel, az esztelen nem érti meg. 

Zsolt. 92,6-7.



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.

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 alkal-
mainkon, elõre kitöltött nyilatkozatokat vehetnek át
azok, akiknek erre szükségük van.

-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: 
Köszönöm, Uram, hogy nem hagysz magunkra.

Olyan jó gyülekezethez tartozni. Köszönöm, hogy a
Te kiválasztottjaidhoz tartozunk. Uram, bocsáss
meg, hogy  oly sokszor csak az emberi tényezõkre
figyelünk. Segíts, hogy a nekünk szóló intést
meghallhassuk. Uram, Te légy védelmezõnk és
segítõnk! Ámen.

Hétfõ
Igédre támaszkodva kérünk, áldj meg minket.

Segíts, hogy szívünk szerint igazán szolgáljunk
Téged. Köszönjük, hogy a szolgálatok Veled, és
Terád nézve soha nem hiábavalók. Köszönjük a
hitre jutott testvéreket. Ámen.

Kedd
Uram, Te légy szeretõ és gondviselõ Atyánk.

Kérünk, Te légy a betegekkel, Te légy mindnyájunk
orvosa. Tudjuk, hogy mindnyájunk életét a célhoz
akarod eljuttatni. Kérünk, Úr Jézus, vezess ben-
nünket, egész életünket akaratod szerint. Ámen.

Szerda
Úr Jézus, szakaszd el lelkünket a sok

hiábavalóságtól. Óvj meg bennünket az elbiza-
kodottságtól. Taníts bennünket, Uram, a benned
való gazdagságra. Te légy az életünk világossága.
Ámen.

Csütörtök
Uram, csendesítsd el a háborgó szíveket. Adj

békességet a családoknál. A Te reménységed
bátorítson mindnyájunkat, az Úr Jézus Krisztusért
kérlek. Ámen.

Péntek
Köszönjük, Uram, a csendesheteket. A Terólad

szóló alkalmakat. Hálás a szívünk a templom
építésért. Kérlek, Istenem, légy a konfirmandu-
sainkkal, költözz a szívükbe, hogy bizonyságot
tudjanak tenni Rólad. Uram kegyelmed által vezess
mindnyájunkat az élet teljességére. Ámen.

Szombat
Hálás a szívünk, Uram, mindenért, amit adtál a

héten, de szomorúan gondolunk arra, amit nem jól
tettünk és elmulasztottunk Adj, Uram, bûnbánó
szívet, hogy a következõ napokat ne fordítsuk meg-
bántásodra. Ó, Uram, segíts elvinni a jó hírt, a
Téged keresõ, elveszett világba. Ámen.

"Vége a rabságnak, száll a madár!"

Nagyon szerettem az édesanyámat, közel 64
évet töltöttünk együtt. A nehéz napokban sokszor
vigasztalt és mondta, a próba csak a javunkat szol-
gálja, semmi nem történik Isten tudta nélkül.
Sokat imádkozott értem és Isten meghallgatta
könyörgését. Én még akkor Istentõl távol voltam,
sokszor tettem fel miérteket. A sok próba után
egyre közelebb kerültem az Úrhoz és akkor
megértettem, hogy édesanyámnak honnan volt
mindenhez ereje. Sokat imádkoztam és kértem
Istent, hogy tudjak az Õ akarata szerint élni. Vágy
volt bennem azt az életet élni, amit láttam az éde-
sanyám életében. Megtanultam tõle minden gon-
domat az Úr elé vinni. 

Kedves testvéreim! Soha nem fogom elfelejteni
azokat a napokat, melyen édesanyám az utolsó
óráit élte. A teste nagyon beteg volt, de szemébõl
csodálatos fény ragyogott. Sok látogatója volt,
soha nem panaszkodott, mindenkinek az Úr Jézus-
ról tett bizonyságot. Nem félt a haláltól, tudta,
hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem az életé.
Figyelemmel kísértem az életét, láttam, hogy teste
egyre erõtlenebb, de a hite egyre erõsödik. Boldo-
gan tudta mondani a fõorvosnak: "Ez a szenvedés
ahhoz képest, amit én értem szenvedett az Úr
Jézus, semmiség. Ad hozzá erõt, hogy el tudjam
viselni zúgolódás nélkül. 

Engem már mûteni nem kell! Szép hosszú életet
kaptam az Istentõl, ez még mindig kevés? -elég
volt. Vágyom elmenni oda, ahol már nem fáj
semmi." Láttam, amikor a fõorvos megfogta a
kezét édesanyámnak, ezek a szavak nem csak a
füléig jutottak, de tovább, és azt felelte: "Bölcs,
idõs néni, én sem hagynám." Mikor a halálos
ágyánál többször imádkoztunk, úgy éreztem, hogy
megfulok, rám tekintett, rám mosolygott, õ vigasz-
talt, amikor nekem kellett volna. "Irgalmas
Jézusunk keble és karja" kezdetû éneket
énekeltük, amikor az utolsó sort elénekeltük éde-
sanyám megismételte: "Vége a rabságnak, száll a
madár!", akkor már nem énekelt velünk, de a
lényeget elmondta. Az õ hite által nagyon sokat
épültem, nem csak én, de mindazok, akik az utolsó
perceiben vele voltunk. Az utolsó ének, amit
énekeltünk "Hány hívõ érte el az égi célt" énekes
könyvünk 454-es számú éneke. Mire elénekeltük,
õ is befejezte földi életét. Haza ment az Õ Urához,
ahová vágyott. Meggyõzõdésem, hogy Isten gyer-
mekei a haláltól nem félnek, Jézusra tekintenek,
látják Õt az út végén állni. Megtapasztaltam, hogy
Isten az övéit nem hagyja el az utolsó óráiban.
Nagyon fájt az elválás, de az Úr Jézus
megerõsített. Tudtam imádkozni, Istennek hálát
adni a 92 évért és mindazért, amit tõle kaptunk.
Sok-sok szeretetet.

Németh Józsefné
Nyírtelek-Szekeresbokor


