
...De akik szeretik az Urat, legyenek
olyanok, mint a kelõ nap az õ ere-
jében. 
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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. már.12; ápr.9.      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
2006. február-március

folytatás az 2. oldalról
... íme egy újabb fegyvertény, megkaparintotta ezt a

nõt is, azonban némi segítségre szüksége van, hisz a
következménytõl jó lenne megszabadulni. Az orvos
kiábrándító bejelentése hozza el a tragédiát, nem
gyermek, hanem rák. A férfit keményen rendre inti, a
nõt szeretettel ápolja. A végkövetkeztetés késztetett
valójában elgondolkodásra, miszerint a nõ legbiztosabb
támasza a nõgyógyász, mert mellette állt az abor-
tusznál, a gyermekszülésnél és most a betegségénél is.
Tényszerûen igaz, valóban ezt tapasztalta, de így kell
ennek lennie? Ki tehet arról, hogy egy nõ felelõtlen
kapcsolatokba megy bele, ki tehet arról, hogy ezt és
ennek következményeit nem látja súlyos problémának
saját maga és a szélesebb társadalom számára. Ki
tehet arról, hogy a férfiben nincs meg a társa felé a
legalapvetõbb felelõsségérzet, hogy rutinlátogatásnak
tekinti a terhesség-megszakítást?

A családi élet szétcsúszásának lehetünk szemtanúi,
amelynek mi vagyunk az oka, a felnõtt társadalom,
mert réseket hagyunk a párkapcsolatban, a házasság-
ban, a gyermeknevelésben, amelyet a média kitölt,
könnyen eladható sekélyes igényeket kiszolgáló prog-
ramjaival. S erre vevõk a biztos háttér nélküli fiatalok,
gyermekek.

Pedig a világ teremtõje szépnek és jónak teremtette
az ember életét, rendet adott a teljes élet
megéléséhez, csak meg kellene ezt a rendet ismerni a
ma emberének is. De kitõl? Mikor a világ rengeteg
csatornán ennek ellenkezõjét hírdeti. Bizony nem lehet
meg spórolni a gyermekeinket nekünk kell szülõknek
megtanítani a családi élet harmóniájára, a házasság
alapjára és megélésének titkára.

...Legyen megbecsült a házasság mindenki elõtt, és
a házasélet legyen tiszta! A paráznákat és a
házasságtörõket pedig ítéletével sújtja az Isten. 

Zsid. 13,4.
...Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket, és

intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tõlünk ta-
nultátok, hogyan kell Istennek tetszõ módon élnetek -
s amint éltek is -, ebben jussatok még elõbbre. Hiszen
tudjátok: milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr
Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszen-
telõdjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy
mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni
feleségével, 1Thessz. 4,1-4.

...A Lélek pedig világosan megmondja, hogy az
utolsó idõkben némelyek elszakadnak a hittõl, mert
megtévesztõ lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak;
és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hir-
detnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiis-
meretükben. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos
ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett,
hogy hálaadással éljenek velük a hívõk és az igazság
ismerõi. 1Tim. 4,3.

Isten igéje így figyelmeztet bennünket, s így ígéri
áldását is.

Györfi Mihály



Értékválság a 21 sz.-ban!

Ki neveli a felnövekvõ nemzedéket? Szokták
kicsit kétségbeesve feltenni a költõi kérdést, a tár-
sadalom fejlõdésére figyelõ emberek. A régi szép
idõkben a családnak meghatározó szerepe volt
ebben, amit késõbb átruháztak az oktatási
intézményre, majd napjainkban azt tapasztaljuk,
hogy minden eddigit kiszorít a média. Újságok,
rádiók, tv-k töltik be a nevelõk szerepét, akár
akarja akár nem a család, mivel nem lehet
függetleníteni a gyermekeket ebben az óriási
információ áradatban. A kérdés az marad, van-e
ellen súly a családban vagy sem, s amennyiben
nincs akkor a gyermek kiszolgáltatott lesz, játék-
szere a médiának. S hogy miért lehet ez prob-
léma, egy újság cikket idézek ilusztrációként . Egy
sokak által olvasott képes hetilapban találtam egy
jegyzetet, amely mély emberi kapcsolatokról írt. A
cikk kedvesre sikeredett, s mondanivalója súlyos
kérdéseket feszegetett. 

A történet szereplõi, mai emberek, akik ebben a
rohanó világban biztos pontot szeretnének találni.
A szereplõk ismerik egymást két férfi és egy nõ,
azonban a kapcsolatuk különbözõ a férfiak régi
barátok, az egyik férfi a nõ élettársa a másik a
nõgyógyásza. Az író elmondja, hogy a nõ sokszor
megfordult már itt, diáklányként, hogy abortálják
magzatát, késõbb elõzõ házasságában, mint
várandós anya a szülés fájdalmával és örömével.
Az élettárs férfi is hozott már néhány barátnõt a
nemkívánt terhesség megszakítására. Most is
bizalmasan, férfiúi büszkeséggel kacsintott az
orvos barátjára, 

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: 
Uram, kezedben van minden pillanatom. Ren-

delkezz velem, használj jótetszésed szerint! Segíts,
hogy sose azon próbálkozzak, hogy kihúzzam
magam a szolgálat alól, hanem minden erõmmel
azon igyekezzek, hogy meglássam és megcse-
lekedjem akaratodat. Ámen.

Hétfõ
Mennyei Atyám, a Te kezedben van életem.

Köszönöm, hogy óvó tekinteted kísér minden nap,
minden lépésemben. Add kérlek bölcsességedet,
hogy döntéseim Téged dicsõítsenek. Ámen.

Kedd
Hála, Mindenható Atyám kegyelmedért, hogy

még van idõnk. Van lehetõségünk másokat is
Hozzád vezetni. Segíts, hogy életünk Neked szánt
szolgálat lehessen, Téged sugározhasson! Ámen.

Szerda
Köszönöm, Istenem, hogy sokan, sokféleképp

szolgálhatunk Neked. Mindannyian megtalálhatjuk
miben segíthetjük országodat -annak ellenére,
hogy ezt nélkülünk is véghez tudnád vinni.
Köszönöm, hogy engem is használsz, és fontosnak
érezhetem a Neked való szolgálatot. Ámen.

Csütörtök
Hála Neked, Istenem, a csodálatosan megalkotott

világért, a zúgó folyamokért, a hulló hóért, az
éltetõ napfényért. Köszönöm, hogy ilyen
gyönyörûnek teremtettél mindent körülöttem!
Ámen.

Péntek
Uram, köszönöm, hogy része lehetek egy olyan

közösségnek, mely Téged szolgál, a Te nevedet
magasztalja! Köszönöm, hogy lehetõségünk van
arra, hogy alkalmakat tartsunk! Áldásod kísérje
ezeket az együttléteket! Ámen.

Szombat
Istenem, hála Neked azért, hogy életünk bármely

pontján megragadhatjuk kinyújtott kezed.
(Köszönöm, hogy én ezt már megtehettem.) Add
minden fiatalnak, idõsnek, hogy minél hamarabb
megláthassák ennek fontosságát, hogy jövõjük,
döntéseik már a Te kezedben lehessenek. Ámen.

Templom szentelés 

2005. december 10.

Ó, de régen vártunk erre!
Egyházi és világi lapokban tudósítások jelentek

meg az eseményrõl, ahol szó esett a munkála-
tokról, a vendégfogadás elokészületeirõl és még
sok egyéb -gyülekezetet érintõ- témáról, melyek
mind részei az ilyen alkalmaknak, így nem akarok
ismétlésbe bocsátkozni ezzel kapcsolatban.

Bennem a templomunk szentelése kapcsán az
alábbi gondolatok fogalmazódtak meg. Sok temp-
lomépítõ gyülekezetnek, de nekünk különösen
kedves igénk a 127. Zsoltár elsõ verse:

"Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az
építok." Ebbe az Igébe kapaszkodva inditottuk az
elsõ kapavágást.

- Õ adott indítást a magát megnevezni nem akaró
testvérünknek egy nagyobb összeg adomá-
nyozására az elinduláskor.

- Õ gyüjtött egybe fiatalokat és idõseket a közös
munka végzéséhez.

- Õ indított imádkozásra, ha erõnk és pénzünk
fogytán volt.

- Õ adott útmutatást, bölcsességet lelkészünknek
a munkák szervezéséhez, irányításához. És most
felépült a Ház! Az ajtó nyitva van! Eddig a külsõ
falakat raktuk, de most kezdõdik a nagy munka! A
lelkek építése. Tudunk-e, tudok-e, akarok-e
másokat hívogatni, olyan életet élni, hogy
meglássék rajtam "Krisztusnak szépsége" és
vágyakozzanak oda, ahol mindez elérhetõ,
megkapható ingyen kegyelembõl. Örömteli pillanat,
amikor létszámban is -ha csak egy fõvel ugyan - de
növekszik a gyülekezet. Ez történt a templom szen-
telésekor, amikor kisgyermeket kereszteltünk: a
lelkészünk, illetve presbiterünk unokáját. Isten
vezesse és áldja meg életüket. Köszönet minden
szolgálatért. Különös tekintettel a püspökre és
vendég lelkészekre, egyházi és világi szolgálókra.

Könyörögjünk azért, hogy az épitkezés tovább
folytatódjék fizikai és lelki értelemben. Éljünk át
bármilyen mélységeket vagy örömöket, tudjuk,
hogy az ajtó nyitva áll. Nyissuk hát ki mi is szívünk
ajtaját, hogy beléphessen rajta JÉZUS.

"Bármerre járunk, ó, Urunk, Legyen otthonunk
szent házad! Töltse meg mindig templomunk dicsé-
ret, hála, imádat! S ha szívünk itt már nem dobog,
Táruljon égi templomod, Hol néped örökké áldhat."

(Evangélikus énekeskönyv 288. ének 5. verssz.)

Császár Miklósné, Irénke néni


