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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. okt.9; nov.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 bibliaóra     Nyírtelek  ifj ház       17.30

Szombat:  Ifj.óra          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. október-november

folytatás az 3. oldalról
Voltam szerelmes, szeretõ feleség...Isten nélkül... a szerelem

elmúlt... Voltam boldog édesanya, szerettem gyermekeim,
önerõbõl, azt hittem minden tökéletes, csak egy valaki hiány-
zott az életünkbol ..Jézus! Nemrég még úgy gondoltam, minek
a házasság, papír nélkül sokkal könnyebben megy. Ezek a fia-
talok megcáfolnak minden okoskodást. Õk tudják, hogyan
induljanak az életre, nekik kell "papír", mert õk ismerik Jézust,
õk biztosan, egyen-egyenként a legcsodálatosabb hitvestársak,
anyák, apák, nagyszülõk lesznek. Nemrég még özvegy édesa-
nyaként úgy gondoltam, mindent tökéletesen csináltam. Nem
engedtem, hogy más valaki segítsen gyerekeimet nevelni,
nem, senki nem szólhat bele a nevelésbe. Ma már tudom,
hogy mindent rosszul csináltam. Megfosztottam gyerekeim
egy apai szeretettõl, amit talán megtalálhattak volna valakiben.
Akkor még nem tudtam, hogy milyen egy hívõ ember. Ma már
azt mondom, ha egyedül maradtál és Isten társat küld, fogadd
el, ha hívõ társ, nem fogsz benne csalódni és értékesebb
embereket tudsz felnevelni. Ma már boldog nagymama
vagyok. Már gyerekeim nem irányíthatom, hiszen "félre" nevel-
tem õket, mert nem ismertem az igazi utat. Már azt is tudom,
amit elmulasztottam, azt az Úr még jóra teheti helyettem.
Imádkozom értük, hogy õk is az Úr Jézust fogadják el
megváltójuknak, és tudom az imámat meghallgatja az Úr,
hiszen Õ elobb szerette õket, mint én. Bár "megöregedtem",
mégis ma vagyok a legboldogabb. Nemrég még szomorú
voltam, ha nem tudtam anyagilag segíteni embertársaimnak,
ha bajban voltak. Ma meg már boldog vagyok, mert min-
denkor tudok segíteni, hiszen olyan gazdagságom és olyan
kincsem van, ami soha el nem fogy. A Kincs, amit ez az
egyetlen szó rejt: Jézus, a Benne való hit. Ezt egy életen át ker-
estem és most, hogy megtaláltam, az életem értelme, hogy
mindenkinek, Neked is átadhassam, aki még nem ismered.
Csak hidd el bátran, hogy Jézus ott a keresztfán a Te bûneid is
felvitte. Csak hidd el bátran, hogy Te is mehetsz Hozzá még
ma, még ilyen bûnökkel terhelten is. Csak hidd el, hogy Õ már
akkor is szeretett Téged, mikor még meg sem születtél. Csak
hidd el bátran, hogy Jézusban Örök Életed van. És ez a kincs
Jézus Krisztus a tied is lehet. És akkor kitágul a világ elõtted,
már érteni fogod: "ki kétkedõn kutatja Õt, annak választ nem
ád, de a hívõ elõtt az Úr megfejti önmagát".Csodálatos ige-
hirdetéseket és bizonyságtételeket hallhattunk Biatorbágyon és
a fasori református templomban is. A vendégszeretet életre
szóló élmény lett. Jó volt a fiatalok közt megélni egy hétvégét,
olyan fiatalokkal, akik még arra is kiváncsiak voltak, hogy mi
idõsebbek hogyan éreztük magunkat. Utólag újra megerõsítjük
a választ, jó volt Veletek együtt lenni fiatalok, és jó volt tõletek
tanulni, hitet, szeretetet. Jó volt látni, hogy van jövõ, és ez ben-
netek van. A Ti életetek bizonyság, hirdeti Isten országát. Bú-
csúzóul:              "és jól vigyázz, hogy emberek meg ne rontsák
nagy kincsedet, ezt bizza rád Megváltód."  

Köszönet mindenkinek, a szervezõknek, a szolgálóknak, az
Ige hirdetõinek, minden résztvevõnek és köszönet és hála
Jézus Krisztusnak, hogy ilyen csodálatos hétvége résztvevõi
lehettünk.

özv. Soltész Istvánné, Irénke (Kisvárda)



Hittan, konfirmáció
A tanév kezdetével indítottuk -2005-ben is- a hit-

tanoktatást és folytatjuk a konfirmációi oktatást.  A
konfirmációi oktatás 2 éves, elsõ évben a Biblia
megismerésével foglalkoztunk, a -most induló-
második évben pedig az alapvetõ keresztyén tanítá-
sokkal, egyházunk tanításával. A konfirmáció nem
szép hagyomány csupán, hanem az élethez elenged-
hetetlen ismeret megszerzése, amelyre ebben az
egyre bonyolultabb világban van szüksége gyer-
meknek ifjúnak és felnõttnek. Természetesen csak a
szülõkkel együttmûködve valósulhat meg a remélt
eredmény. Ezért kérem a szülõket nagyszülõket és
keresztszülõket, de szomszédikat, ismerõsöket és a
gyülekezet tagjait is segítsék a gyermekeink
ismeretszerzését! Hordozzák imádságban mindkét
oktatást, és a gyermek és ifjúgi munkát
gyülekezetünkben!

Alkalmaink 

I.  Az EKE presbiterihétvége:
Piliscsabán november 14-16.

lesz megrendezve. 

II. Az õszi EKE Ifjúsági Hétvége: 
Piliscsabán november 11-13. 

lesz megrendezve. Minden konfirmanduskor
feletti fiatalt szerettel hívunk erre az alkalomra.

II. Az Nyírteleki Ádventi Csendesnapunk
elõreláthatólag december 10-én lesz megtartva,
reménység szerint az új templomunkban, az
istentiszteleti helyiségek felszentelésével egy-
bekötve. Mindenkit szeretettel várunk erre az
alkalomra is.

-A templom építésünk folytatódik
Nyírteleken. Az épületgépészeti munkát
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: 
Uram! Hadd adjak hálát a mai napért, benne az isten-

tiszteleti alkalomért. Kérlek add, hogy áldás legyen az
mindnyájunk számára. Áldd meg a  Te nevedben szol-
gálókat, s Te gyûjtsd egybe igéd hallgatóit. Tégy minket
befogadókká, adj nekünk nyitott szívet Jézusért. Ámen.

Hétfõ
Köszönöm Atyám, hogy kegyelmedbõl naponként szól-

hatok hozzád. Köszönöm, hogy Te mindig velem vagy,
akkor is, ha csüggedek, ha  erõtlen vagyok, s akkor is ott
állsz mellettem, ha én nem figyelek rád. Add, hogy mindig
Te legyél a legfontosabb a számomra is, ne engedd,  hogy
elcsá-bítson a Te utadról bármi is. Így kérlek
kegyelmedért Jézusért. Ámen.

Kedd
Uram! Hálát adok neked, hogy érdemtelenül gyer-

meked lehetek. Köszönöm, hogy ennyire nagyon
szeretsz. Kérlek add, hogy minél többen  megismer-
hessenek Téged, érezhessék azt a szeretetet, ami csak
nálad van, Tõled jön. Segítsd az ifjúságot az idõsebbekkel
együtt veled  járni. Ámen.

Szerda
Köszönöm, hogy naponként meglátogatsz engem is.

Köszönöm, hogy Te adsz erõt túllépni a nehézségeimen.
Bocsásd meg, hogy bûneimmel  olyan sokszor megbán-
talak Téged. Kérlek látogasd meg a szenvedésben
lévõket, Te adj nekik is vígaszt, hadd ismerjenek meg
Téged.  Ámen.

Csütörtök
Uram! A gyerekekért könyörgök hozzád. A kicsi-

nyekért, a nagyokért. Te vigyázz rájuk, neveld õket
naponként. Add, hogy olyan felnõttek  vezessék õket, akik
a Te utadon járnak. Kérlek ne engedd, hogy a harag, az
irigység, a bosszú megmérgezze az õ kis életüket. Áldd
meg õket  Uram szereteted minden áldásával. Ámen.

Péntek
Hálát adok Neked Uram, mert Te mindent olyan

csodálatosnak alkottál. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor
nem figyelek erre, és  természetesnek veszem ajándékaid
meglétét, pedig Te nagy árat fizettél érte. Segíts, hogy
országod építõje lehessek, hogy mindennapi  életem a Te
dicsõségedet hirdesse, azt szolgálja. Ámen.

Szombat
Hálát adok Neked a mindennapokért, az örömökért, a

fájdalmakért, mert közelebb visznek hozzád. Uram add,
hogy sohasem felejtsem el azt,  hogy ki vagy Te és hogy
ki vagyok én. Add, hogy mindig tudjam köszönni a jót, és
el tudjam fogadni a nehéz idoket is. Tudjam, hogy a
próbákat Te rendeled az én épülésemre, és, hogy ott vagy
velem akkor is, hogy segíts engem. Köszönöm felfog-
hatatlan szeretetedet. Ámen.

ÉRTED?

MIÉRT?! Életem legkétségbeejtõbb kérdése lett ez a
szó. Miért nem szeretett engem az Úr már régen,
akkor valamikor, fiatalon, amikor a bûn terhe még nem
nyomasztott. Miért engedte, hogy ötven éven át
vétkezzem ellene?! Miért engedte, hogy nélküle éljek?
Miért hallgatta meg imáimat, hisz azt sem értettem
mit imádkozom. Miért jártam 50 éven át a tem-
plomba? Miért nem tudtam mi az, hogy üdvösség?
Miért voltam 50 éven át süket és vak? Aztán egyszer
csak olvasom: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen."      Jn.3,16.

És jöttek a miértekre a válaszok! Õ akkor is szeretett
fiatalon is, és 50 évvel ezelõtt is, amikor még meg nem
születtem, Õ már életét adta értem. És mehetek
hozzá ma is 50 év terhelte bûneimmel együtt. És
mostmár értem a sok-sok miérteket. Már értem az
imát, amit mondok. Már összeszorul a szívem, hogy az
én bûneimért is meghalt az Úr Jézus, és azért mert
ÉRTEM, és el is hiszem, akkor örök életem van. Így
már mindent értek, az élet, a halál, minden más értel-
met nyert számomra. Minden nap, minden perc mit
megélhetek: ajándék. Valami leírhatatlan ajándék volt
a május végén Biatorbágyon töltött hétvége is. Isten
élõ Lelke volt közöttünk. Fiatalokkal körülvéve élhet-
tünk.           "Három nap a mennyországban!". 

Ezt mondták ismerõseim, akik még nem jártak hívõ
közösségben. Õk még a miértek állapotában voltak.
Tudom, ez a hétvége számukra is jelentett egy lépést
az Úr felé. Csodálattal szemléltük, hogyan élnek ezek
a fiata-lok. Boldogan! Vidáman! Látszik rajtuk az a
féltõ szeretet, ahogyan vigyáznak egymásra még játék
közben is. Nincs TV, nincs mozi, nincs dübörgõ zene,
tánc és itt egy fiatal boldog csapat. Miért, mitõl boldo-
gok?! Jó, hogy már azok közé tartozom, akik tudják,
hogy miért. Tisztelet a szülõknek, nagyszülõknek,
lelkészeknek, fiatal társaiknak, akik Jézus útjára
terelték õket. Õk már nem 50-60 éven túl fogják
kérdezni, miért..., mi tartott ilyen sokáig...?! Játszani,
vetélkedni látni boldog leendõ kismamát...Õ nem fél,
nem retteg, nem szomorú, a szíve alatt rejtozködõ pici
élet már az anyával együtt "játszik". Vetélkedõt átélni,
ahol a fiatalok "megszégyenítve"az 50-60 éven át
temp-lomba járó, imádkozó, Bibliát olvasó, Igét hall-
gató korosztályomat, elsöprõ gyõzelmet arattak felet-
tünk. Mi még csak el sem olvastuk az Igéket, õk már
a válaszokat is tudták. Fiatalok, Bibliát olvasnak,
ismerik, tudják Isten akaratát. Fiatalok, hívõk! Nemrég
még azt hittem, hívõnek lenni egyenlõ egy szerzetesi
életmóddal. Nemrég még azt hittem, hívonek lenni
egyenlo egy szerzetesi életmóddal. Emlékszem fiatalon
voltak merész álmaim. Én akartam lenni a legcsodála-
tosabb feleség, anya, nagymama. 

folytatás a 6. old.-on 


