
Isten ... nincs is messzire egyikünktõl sem;   
ApCsel. 17,27

Nyírszõlõsi Evangélikus Gyülekezet
(Nyírtelek, Kisvárda)
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Györfi Mihály

4432 Nyíregyháza–Nyírszõlõs, Kollégium u. 72.
Telefon: 42/507-130, fax: 42/507-131

Mobil: 20/824-3905
E-mail: gy-m@freemail.hu
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Nagy Miklós: 4600 Kisvárda,Váralja  u. 58.
Mobil: 20/824-3944

E-mail: mikedit@freemail.hu

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

HHHíírr--     ééss     iimmááddssáágg lleevvéé ll
2005. június-július

folytatás a 3. old.-ról.
Reménységünk szerint bölcsebben fogják megélni az

életüket. Világosságban járva Krisztussal és teremve a
Szentlélek által a lélek gyümölcseit. Ezt kívánom imádkozó
szívvel mindnyájunknak, azoknak is, akik nem lehettek
közöttünk, de itthon könyörögtek ezért az alkalomért. Min-
dazoknak, akik vágyják megismerni az élet értelmét,
Krisztust, akik most olvassák ezeket a sorokat. Az Úr
áldása nyugodhasson meg a mindennapjainkon, ne érjük
be kevesebbel!                              Györfi Mihályné

Nõként, feleségként életem egyik álma vált valóra.
December elején gyermekünk a tudomásomra hozta,
hogy nálunk szeretné eltölteni Istentõl kapott életét. Elsõ
reakcióm a határtalan öröm volt, és a vágy, hogy Apukájá-
nak is mihamarabb megmondhassam. Rögtönzött telefon-
hívásom hasonló érzéseket váltott ki, mint amik az
enyémek is voltak. Ennek már fél éve. Az idõ repül, és
egyre közelebb az a pillanat, hogy Kisbabánkkal egymás
szemébe nézhessünk. Ennek a pillanatnak a várása az,
ami feledtet minden gondot, kétkedést(?). Hiszen azóta
vannak pillanatok, percek, mikor belémnyilal a gondolat:
"Mi lesz?" . Meglesz minden, ami kell? De aztán eszembe
jut, hogy mi is az, ami aggodalmat ébreszt bennem. Mi az,
ami kell? Vagy kérdezzem inkább azt, hogy ki az, Aki kell?
És akkor már lényegtelen a kérdés! Hiszen Õ mindig ott
lesz, a többi meg Tõle van. Esténként sokat imádkozunk
azért, hogy olyan szülõk lehessünk, akik nem takarják el
Urukat a gyermekük elõl; akik ösvényt tudnak mutatni a
nyiladozó elmének, léleknek, hogy megtalálhassa azt a
békességet, amit mi már megkaphattunk (Isten
kegyelmébõl). Szeretnénk, ha ezáltal Kisbabánk olyan
gyermekké fejlõdhetne, aki önmaga is Isten követe, és
nem csal ki senki szájából olyan mondatokat: "Erre a
világra nem érdemes/ nem szabad gyereket szülni!"
Mérhetetlen hála van bennem, hogy Isten megáldotta,
megajándékozta házasságunkat, bár erre nem vagyunk
méltóak, se felkészültek. Az elkövetkezõ 15-20 év tarto-
gat meglepetéseket, konfliktusokat, amiket csakis Mennyei
Atyánk segítségével, bölcsességével tudunk megoldani,
feldolgozni. Mi a gyermeknevelés alapja? A tapasztalat? Az
olvasottság? Idõsebbek tanácsainak a megfogadása?
Sorolhatnánk a jobbnál jobb ötleteket, de én -még
pocakomban a nevelendõ gyermekünkkel- azt tudom
mondani, hogy a legjobb "recept" az Istenbe vetett
bizalom; az Õ szárnyi alá menekülni, és az egész család
szeretettel teli odairányítása. Ezzel a bizalommal nézek az
elkövetkezõk felé, és hiszem, hogy az adott pillanatban
Uramtól bölcsességet kapok, és reményem, hogy én
magam nem rontok el mindent "Majd én megmutatom!"
felkiáltással! Hiszen "Az Úr ajándéka a gyermek, az
anyaméh gyümölcse jutalom!"

Kovácsné Gy. Viki



Csendeshetek

Nyári csendesheteket ajánljuk, mint az elcsen-
desedés és Isten megismerés lehetõségeit, külön-
bözõ korosztályok és csoportok számára. Bõvebb
információ és jelentkezési lehetõség az alant
jelzett telefonszámokon.

Gyermekhét   júl.4-9-ig 
Újhuta 6000.-Ft.
Ifjúságihét aug. 1-6-ig
Szorospatak     10.500.-Ft.
Családoshetek júl. 25-30-ig és aug. 8-13-ig 
Piliscsaba   10.000.-Ft.
Hitmélyítõ felnõtthét 2005 aug 22-27.
Piliscsaba   10.000.-Ft.
Jelentkezni lehet: 
a lelkésznél, 20/8243905 v. 
Herkely Jánosnál 20/8244840.

Nyírteleki Templom munkái!

Szeretnénk a templom környékét, a végleges
talajszinthez igazítani. A nagyobb mennyiséget
géppel, de a finom egyengetést kézzel kell el
végezni.

2005 jún. 18-án 9 órától az elõkészítést
2005 jún. 24-én 9 órától a tereprendezést

végezzük, az építési csendesnap keretében.
Jelentkezni lehet 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: 
Úr Jézus engedd, hogy egészen a szívünkig érjen

hívásod, ami most az Igén keresztül érkezik el
hozzánk. Hadd hozza mozgásba az életünket.
Addig, amíg idõnk van, szeretnénk Nálad biztonsá-
got, védelmet, életet, megoldást találni. Ámen.

Hétfõ
Úr Jézus Krisztus, olyan sok nyomorúság van

körülöttünk, és olyan sok terhet hordozunk mind-
nyájan. Köszönjük Neked, hogy Te vagy az
egyetlen biztos menedék a számunkra, így ahogy
vagyunk a bûneinkkel együtt elfogadsz. Ámen.

Kedd
Urunk, mutasd meg nekünk, mit vársz tõlünk, és

segíts, hogy el is végezzük a kapott feladatot.
Ámen.

Szerda
Köszönöm, Uram, hogy velem vagy a lelki har-

cokban. Segíts, hogy ne csüggedjek! Hálát adok,
hogy segítesz, nem hagysz magamra. Ámen.

Csütörtök
Úr Jézus, kérlek szabadíts meg önzõ

önmagamtól, segíts, hogy figyeljek Rád, irányítsd
lépteimet, és növeld bennem a szeretetet. Segíts,
hogy megmaradjak az igaz hitben. Ámen.

Péntek
Megváltó Jézusom, vedd gondjaidba a fiatal

szíveket, ébressz bennük új életet. Legyen életük
gyümölcsözõ , éljenek a Te akaratod szerint. Ámen.

Szombat
Mennyei Atyánk köszönjük Neked a minden nap

áldást adó és szeretõ kezedet. Köszönjük, hogy
templomunk tovább épülhet. Segíts, hogy mindig
tudjuk, Te velünk vagy. Ámen.

Sárbogárdon….

Éberen aludtam, nem volt túl pihentetõ az éjszakám.
Hiába a beállított ébresztõóra nem bíztam benne, nem
akartam elaludni. Hiszen földrajzi ismereteim szerint Sár-
bogárd Nyírszõlõstõl nagyon messze van. Még sötét volt,
amikor elindultunk, inkább éjszakának nevezhetjük, mint
reggelnek. A "derengés", a hajnal már a sztrádán talált
bennünket. Kilencen utaztunk a mikrobuszban, hogy
résztvehessünk az EKE tavaszi csendesnapján Sárbogár-
don, április 9-én. Az elsõk között érkeztünk meg, tele
várakozással. Sokan vagyunk, akik évente csak 1-2 alka-
lommal találkozhatunk, hallhatunk egymásról. A sár-
bogárdiak, Böjtös Attila, felesége Vera és Melis Orsolya
vezetésével, szeretettel készültek. Már terített asztal
várt, kávé, tea, sütemények. Az iskolából átmentünk a
templomba, ebbe a kedves kis épületbe, amelyet
megtöltöttünk ezen a napon. Közösségben voltunk az
Úrral és egymással. Göllner Pál köszöntésével kezdõdött
a nap, a nyitóáhítatot Czitóné Széll Ágnes tartotta Jn. 12,
44-47 alapján. Azzal a gondolattal kezdte, hogy az egyház
feje, Krisztus, aki meghalt, de feltámadt és Szentlelkével
vezet minket ebben a földi létben. Hogy különbséget
tudjunk tenni a sötétség hatalma és az Õ világossága
között. "Mennyire világítasz a családban, otthonodban,
munkahelyeden, közösséged van-e a Világossággal? Vagy
hazudik az életed, mert még a melletted élõt sem tudod
szeretni." Ittzés István (Jn. 12, 47-48) az Úrban való
életrõl tett bizonyságot, hogy a Bibliából nem lehet
kitörölni részeket és nem idejétmúltak a Páli levelek sem!
Ne csapjuk be magunkat, ne hazudjunk, hogy az Úrral
élünk, ha az ige elolvasása nem hat a mindennap-
jainkban, ill. nem engedjük, hogy "éljen". Jézus ne eszköz
legyen csupán, a kényelmünk biztosítására! 

Ebéd után csoportokra osztottak bennünket, az iskola
termeiben 1 és fél óráig beszélgettünk. Jó volt egymás
hite által épülni, meghallgatni, ki hogyan harcolta meg,
hogy ne a saját esze szerint döntsön, ne gyártson
törvényeket, megnyomorítva másokat az ítélkezéssel.
Délutánt az ifjúsági akciócsoport szolgálatával kezdtük,
akik rápirítottak, az álarcváltogató életünkre.

Gyorsan elmúlt a nap és máris a záróáhitaton ültünk,
Szolga-Tõkés Sándor igehirdetésén. Jn. 12, 49-50. Ne
gondoljuk, hogy jó keresztények vagyunk, ha nem
megyünk az Úrhoz a mindennapjainkban, mindennap-
jainkkal. A világ nem tud ÉLET-et adni, csak elvenni tudja
azt! Gyermekeink lemásolják életünket, értékrendünket
átveszik. Jó belátni ezt, és bocsánatot kérni az Úrtól, hogy
gyümölcstermõ életünk lehessen!Úrvacsorai közösséggel
zártuk a napot, hálaadó szívvel az igei alkalmakért az ott
lévõ szolgálók egységéért, a hallgatók részvételéért. Jó
volt látni a sok fiatalt, akik szívében elsõ helyen van az Úr!

folytatás a 6. old.


