
...mert Jézus Krisztus engesztelõ
áldozat a mi bûneinkért; de nemcsak a
mienkért, hanem az egész világ
bûnéért is.  1Jn.2,2.
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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. máj.14; jún.11.    14.00  

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház            14.00

Minden héten

Hétfõ:   közösségióra   Nyírtelek templom  17.00

Kedd: közösségióra  Kisvárda Gyül.ház 18.00

Szerda       bibliaóra Kisvárda Gyül.ház   17.30 

Csütörtök bibliaóra    Nyírtelek templom  17.30

Szombat:   Ifj.óra          Nyírtelek templom   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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folytatás a 3. old.-ról 
amint vagyunk. Igehirdetésében Ulrich Parzany más-

más téma szerint az Istentõl való elszakítottságunkra
mutatott rá és Jézus kegyelmére való rászorultsá-
gunkra. Hívogatott és hív ma is minket a kereszthez,
úgy, ahogy vagyunk, hogy megláthassuk, elfogadhas-
suk Isten szeretetét, aki Fiát is kész volt halálra adni
értünk. Az esték levezetõje minden nap Isten Igéjével
köszöntött minket. Ezeken az alkalmakon lelki beszél-
getéseket is lehetett kérni. Az érdeklõdõk hat héten
keresztül részt vehetnek az újonnan érkezetteknek
szervezett beszélgetéseken. 

Köszönöm, Uram, hogy együtt lehettünk ezen az
evangélizáción. Köszönöm, hogy estérõl-estére hoztál
közénk új arcokat. Köszönöm, hogy szólhatott Igéd,
hogy sokan hallhatták hívó szavad. Add Uram, hogy
sokan meg is hallhassák azt, hogy egy szívvel, egy
szájjal dicsõíthessük a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét
és Atyját. Bán Jánosné

folytatás a 2. old.-ról 
Ez már nagyon megérintett és bizony rá kellett

jönnöm, hogy Isten akaratából sírtam fel én is azon az
éjszakán a mentõkocsiban. Csodálatos volt megta-
pasztalni a naponkénti közelebblétet Istenhez, és
ahogy az Õ akaratából világosodtak meg elõttem az
életem dolgai. Ráébresztett, hogy nélküle semmi jóra
nem vagyok képes! És az, amit eddig elértem az
életemben, csak Neki köszönhetem, hiszen Õ már
akkor is szeret minket, mikor mi tévelygünk, és
megyünk a magunk feje után. Milyen nagy kegyelem
ez Istentõl! Köszönöm Istennek, hogy most állított
meg, és nem hagyta, hogy alap nélkül szétcsússzon az
életem. Most már biztos alapon állok, mert Jézusra
építek! Az igém, amit kaptam a hét elején: "Nem
maradok el tõled, sem el nem hagylak téged."    

Zsid.13,5/b.
Mikor bõvebben is elolvastam, nagyon sokat jelen-

tett. Nagyon nagy vágy volt a szívemben Isten után.
Tudtam, ha úgy jövök haza a csendeshétrõl, hogy nem
adom át az életemet az Úr Jézusnak, talán többet nem
lesz rá alkalom a közeljövõben, és a világ elsodor
magával. Ezt nem akartam! Új emberként jöttem
haza, Krisztus gyermekeként. Végetért egy hosszú
párkapcsolatom, amiért hálás vagyok Istennek, hogy
rádöbbentett, hogy nem helyes. Most már csak Istenre
figyelve teszek mindent! És már tudom, hogy csak
egyedül Isten tud felhõtlen boldogságot adni, és min-
denfajta ûrt betölteni az ember szívében. Neked is
mondom, kedves olvasó, ha keresed a boldogságot,
vagy a gondjaidra való megoldást, ne keresd tovább,
ma fogadd be az Úr Jézust a szívedbe. Ma még tart a
kegyelmi idõ. Isten megad nekünk mindent, amire
szükségünk van, ha alázattal leborulunk és meglátjuk,
hogy bûnösök vagyunk és Nélküle kárhozatra méltók.
Isten megkönyörül, aki a bûn mélységébõl kiált. Én is
kiáltottam és megszabadított! Már csak az Õ útján
akarok járni, az Õ dicsõségét akarom zengeni, és kiál-
tani, hogy Jézus él!                             Fintor Beáta
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Programjaink
Gyülekezeti kirándulást (hétvégét) szervez-

zünk, idén is, ahol találkozhatnak a családtagok,
ismerõsök barátok. Jobban megismerve egymás
örömét, bánatát, sikerét, vívódásait. Szeretettel
várjuk a jelentezéseket, gyülekezetünk címén
telefonszámán!

Terv. idõpont: máj. 27-29.    Költs: 2500.-____________________
Gyermekhét júl.3-8-ig       Újhuta 6000.-
Ifjúságihét júl.31-aug.5-ig Piliscsaba 10.000.-
Családoshetek júl.24-29. aug.7-12. 10.000.-
Hitmélyítõ felnõtthétaug 22-27.Piliscsaba 10.000.-
Jelentkezni lehet:
a lelkésznél, 20/8243905 v. 
Herkely Jánosnál 20/8244840.

Szeretet és hûség jár elõtted!
"Igazság és jog trónodnak támasza, szeretet és

hûség jár elõtted."             Zsolt.89,15.
Mielõtt elmentem egy nõi csendeshétre Biator-

bágyra, már nagyon kerestem az életben a
boldogságot. Folyamatosan egyre hatalmasabb
ûrt éreztem a szívemben, amit semmilyen vásár-
lás, buli, tanulás, munka, párkapcsolat, barátok
nem tudtak betölteni. Próbáltam elfoglalni
magam, nagyon sokat néztem a tévét, hallgattam
a rádiót, de az ûr egyre nagyobb lett. Mígnem
szeptember közepén el nem mentem egy nõi
csendeshétre. Éreztem, hogy történni fog valami.
Isten megszólított, az áhítatokon és az énekeken
keresztül. Teljesen úgy éreztem, hogy rólam
szólnak az igehirdetések. A hét témája Isten
gondviselése volt. Isten kegyelmébõl születünk
meg és sírunk fel. folytatás a 6. old.-on 

-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 imádságotokban és könyör-
gésetekben imádkozzatok mindenkor a
Lélek által. Éppen azért legyetek éberek,
teljes állhatatossággal könyörögve az
összes szentekért;

Ef.6,18.

Vasárnap: 
Úr Jézus Krisztus! Hálát adok neked az imádság

lehetõségéért, köszönöm Uram, hogy
megszólíthatlak és, hogy Te meghallgatsz.
Köszönöm, hogy fontos lehetek a számodra! Hálát
adok Uram, az istentiszteletekért szerte a világon!
Köszönöm, hogy ma is szólsz hozzám! Ámen.

Hétfõ
Úr Jézus Krisztus! Köszönöm neked az életemet!

Köszönöm neked, hogy Te értem is megszülettél
erre a földre, hogy aztán az én bûneimet is
magadra véve halj meg a kereszten, és köszönöm
neked, hogy feltámadtál és ma is élsz és uralkodsz.
Ámen.

Kedd
Uram! Oly hálás vagyok neked mindazért, amit

az én életemben cselekszel! Köszönöm Uram, hogy
Te adsz munkára lehetõséget, és erõt a mindennapi
dolgok elvégzéséhez. Köszönöm Uram, hogy Te
velem vagy és nem hagysz el soha! Ámen.

Szerda
Úr Jézus Krisztus! Hálát adok Uram ezért a mai

napért, hogy tart még a Te kegyelmi idõd!
Köszönöm, hogy Te még vársz rám is! Ámen.

Csütörtök
Uram, Jézus! Oly csodálatos a Te gyermekednek

lenni! Hálás a szívem Uram, hogy engem is
megváltottál, megmentettél és élettel ajándékoztál
meg! Köszönöm, hogy élhetek! Ámen.

Péntek
Óh, drága Mennyei Atyám! Olyan csodálatos a

teremtett világ! Akármerre nézek, minden a Te di-
csõségedrõl beszél! Köszönöm Uram, hogy ma is
születhetnek gyermekek! Köszönöm neked, hogy
oly fontosak õk a Te számodra Uram! Ámen.

Szombat
Hálát adok neked Úr Jézus, hogy lehetnek fia-

talok, akik összegyûlhetnek a Te nevedben! És
hálás vagyok Uram, hogy Te életet akarsz nekem
adni, de úgy kérlek bocsáss meg nekem Uram,
amiért oly sokszor a saját fejem után megyek, és
nem utánad! Kérlek segíts Uram, hogy ez ne így
legyen! Ámen.

ProChrist 2006 -Kétség és ámulat

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfárad-
tatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást
adok nektek." Máté 11,28

Elmúlt az evangélizációs rendezvénysorozat, de
még minden reggel úgy ébredek, hogy éneklem a
ProChrist éneket, szívem csordultig van boldog
hálaadással, az esemény gazdagságával, azzal a
mindent átfogó szeretettel, amely jellemezte ezeket
az estéket. Nyolc napon át folyt az evangélizációs
sorozat, és mi mentünk Jézus ölelõ karjaiba simulni
és hívni, vinni másokat is, az újonnan érkezõket,
hogy megláthassák "milyen nagy szeretetet tanúsí-
tott irántunk az Atya." (1 János 3,1)

Hálás vagyok Isten mindenre kiterjedõ gondos-
kodásáért, szeretetéért, fáradhatatlan munkájáért,
mellyel minket arra indított, hogy eszközei
lehessünk. Így részesei lehettünk az
elõkészítéseknek, az asszonyokkal ott lehettünk a
takarítás és vendégváró asztal terítésének
munkáiban. Minden estére készítettünk zsíros és
vajas kenyeret, teát, hogy azt közösen elfo-
gyaszthassuk beszélgetés közben, felemlegetve a
látottakat, hallottakat, megérthessük Isten Igéjét,
hívó szavát: "Mert ez az az üzenet, amelyet kezdet-
tõl fogva hallottatok, hogy szeressük egymást."      

1Ján.3,11.
Megtapasztalhattuk a vendégekkel együtt, milyen

gyülekezetnek lenni, milyen az, ahol minden tagnak
meg van a saját feladata, melyre az Úr hív, az Úr
állít és Õ vezet, mutatja te ezt tedd, te azt csináld.
"Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a
test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis
egy test, ugyanúgy a Krisztus is."        1Kor.12,12. 

A mi dolgunk csak engedelmeskedni, megtenni
azt, amit az Úr már régen elkészített. Ennek a
közösségnek lehetett része, ezt tapasztalhatta meg
az az ember, aki ellátogatott az evangélizációs
estékre. A fiatalok "zenecsoportja" fogadta az
érkezõket, az ének mellett felemlítve azzal kapcso-
latos megtapasztalásaikat, élményeiket, azt, hogy
hogyan vezette õket Jézus a keskeny úton. Minden
estére készített fel az Úr bizonyságtevõket, tanul-
hattunk, gazdagodhattunk általuk, mert "Isten
titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett böl-
csességet, amelyet az Isten öröktõl fogva elren-
delt..."                                                   1Kor.2,7.

Az ifjúság és az asszonykör szolgálata is szólon-
gatott minket, rámutatva hibáinkra, fogyatkozá-
sainkra, és arra, hogy Jézus úgy fogad el minket, 

folytatás a 6. old.-on 


