
Krisztus szabadságra szabadított meg
minket, álljatok meg tehát szilárdan,
és ne engedjétek magatokat újra a
szolgaság igájába fogni.         Gal.5,1.
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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. júl.9; aug.13.       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

HHHíírr--     ééss     iimmááddssáágg lleevvéé ll
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folytatás a 3. old.-ról 
kaptam otthonról a telefont, hogy a võm válságos

állapotban a kórházban fekszik. Jó volt megtapasztalni,
az Úr hordozó szeretetét, mert nem estem kétségbe,
hanem a testvérekkel közösen imádkoztunk érte.
Itthon is jöttek a próbák, a lányom, akivel élek
munkanélküli, s közben állapotos lett és el akarták vet-
tetni, de az Úrnak sikerült megmenteni a picit. 

Nagyon szerény Karácsonyra készültünk, csak ami
körülöttünk volt, annak örültünk és azért adtunk hálát
az Úrnak. Ekkor érkeztek a testvérek ajándékokkal, ki
mit tudott, hoztak, én pedig szégyenkeztem és nem
akartam elfogadni, de az Úr megértette velem a
Reménység Asszonnyainak vezér Igéjét: "Egymás
terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus
törvényét." Gal.6,2. Mit is jelent ez a mondat? Most
értettem meg igazán. Továbbra is munkálkodik az Úr az
életünkben, mert lányom és vejem is érdeklõdnek az
Úr iránt -bár még nem adták át az életüket. Sõt a
kisunokámat, aki más felekezet hittan órájára járt,
ebbe a gyülekezetbe iratta õt és azt szeretné, ha itt
konfirmálna. Megláttam már azt is, hogy semmiben
sem különbözöm ma sem az embertársaimtól a min-
dennapi életet illetõen. Ugyanazok a gondok, prob-
lémák terhelnek a hétköznapokban, amelyek másokat
is, de én most már a segítséget nem az emberektõl
várom, akik ugyanolyan tehetetlenek, mint amilyen én
vagyok, hanem a feltámadott, élõ Jézus Krisztustól. S
ha nem is kapok azonnal választ kérdéseimre, de türel-
met és békességet azt igen. Amióta Isten szeretetét
megismertem, másképpen tudok viszonyulni em-
bertársaimhoz. Hálás vagyok Jézus Krisztusnak, hogy
annak ellenére, amilyen vagyok nem hagyott magam-
ra, hanem utánam jött és megszabadított. Benne igazi
Társat találtam. Most már Neki szeretnék élni úgy,
hogy abban öröme teljen.Köszönöm Uram, hogy Te
mindig a jót munkálod bennem. "Erõm és énekem az
Úr, megszabadított engem."                    2Móz.15,2. 

Szõr Istvánné, Katika  Kisvárda     

Csendeshétvége Középhuta
Május utolsó hetében voltunk Középhután csendes-

hétvégén a Nyírszõlõsi gyülekezettel, amelybe bekap-
csolódtak a nyírteleki, és a kisvárdai gyülekezetrész
ifjai és idõsebb korosztályai is. A hétvégén elég szép
számmal voltunk. Hála Istennek, hogy munkálkodha-
tott szíveinkben. Áldott alkalom volt, ahol négy alkal-
mon keresztül hallhattuk Istennek áldott üzenetét. 

Szó volt a hitrõl, hogy a muzulmánok is erõsen
ragaszkodnak a hitükhöz, és õk azt látják jónak, de
nekünk keresztyéneknek van az élõ hitünk, ha azt
szívbõl elfogadjuk, hogy az Atya egyszülött szent Fiát
adta érettünk kereszthalálra, hogy életünk és örök
életünk legyen. Az imádság. Ehhez is a hit ajándéka
kell, mert amikor imádkozunk, szükség, hogy lélekben
és igazságban járuljak az Atyához, az Õ Fia, a Jézus
Krisztus érdeméért. Az utolsó a gyülekezetrõl szólt,
ahol testvérekkel együtt növekedhetünk, mert a hit
hallásból van, és ezt a gyülekezetben kell keresnünk,
ahol egy szívvel, lélekkel áldhatjuk Urunkat és
Megváltónkat, és imában hordozhatjuk egymás terhét. 

Hála legyen Istenünknek, hogy ezt az alkalmat
megadta.       Annus néni Nyírszõlõs



1Thessz. 5,12-15.

"Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek
meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik
elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és
munkájukért nagyon becsüljétek õket. Éljetek
egymással békességben. Kérünk titeket, testvé-
reink, intsétek a tétlenkedõket, biztassátok a bátor-
talanokat, karoljátok fel az erõtleneket, legyetek
türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki
se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek
mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt."____________________

Az elnökség, presbitérium akkor végzi jól a fela-
datát, ha életükön kiábrázolódhat maga az Úr. Nem
tökéletességben, hanem rászorultságban. A tagok,
pedig végzik a saját feladatukat, nem a másikét!
Ahogy a szentírásban olvashatjuk:   Ef. 4,15-16.

Programjaink

Gyermekhét júl.3-8-ig       Újhuta 6000.-
Ifjúságihét júl. 31-aug.5-ig Piliscsaba 11.000.-
Családoshetek júl.24-29. aug.7-12. 11.000.-
Hitmélyítõ felnõtthétaug 22-27.Piliscsaba 11.000.-
Hitmélyítõ ifjúságihét júl. 24-29. Nyírtelek 9.000.-

Jelentkezni lehet:
a lelkésznél, 20/8243905 v. 
Herkely Jánosnál 20/8244840.

Augusztus 20-i Nyírszõlõsi csendesnap

Szokásos augusztus 20-i Nyírszõlõsi csendesna-
punkat idén aug. 19-én tartjuk, 10 órától a temp-
lomunk mellett.

(Ha 20-a vasárnapra esik helyette mindig 19-re
szombatra tesszük.)

Mindenkit szeretettel várunk, és kérjük értesítse
ismerõsét a gyülekezet környezetébõl!

-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 istentiszteleteken.

-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: 
Urunk, Te készíts fel bennünket az ige hallgatására,

add hogy megértsük azt, amit nekünk üzensz. Ámen.
Hétfõ
Drága Urunk, hálát adunk Neked a mai nap áldá-

saiért. Öröm megtapasztalni, hogy a Te jelenlétedben
minden dolog olyan könnyûvé válik. Segítesz az apró
és nagy problémák megoldásában. Erõsíts bennünket
a Te neved dicsõítésében. Ámen.

Kedd
Ma is velünk voltál Jézusunk. Köszönjük, hogy nem

kell a világgal való harcot egyedül végeznünk. Hálát
adunk a békességért, amit csak Te tudsz adni a
hozzád folyamodóknak. Kérünk, légy beteg  testvére-
inkkel, enyhítsd  fájdalmukat, szenvedésüket. Igazítsd
meg az elbizakodottakat, gyámolítsd az elesetteket,
buzdítsd a meglankadtakat. Ámen.

Szerda
Urunk, nélküled semmik vagyunk. Te látod leg-

jobban mennyire kevés az, amit el tudunk végezni
nélküled. De biztonságban érezzük magunkat, mert
tudjuk, hogy a Te mindenható hatalmad mindig
megtart. Add Uram, hogy ez a bizonyosság soha el ne
múljon a szívünkbõl. Ámen.

Csütörtök
Méltatlanok vagyunk Uram a Te nagy kegyelmedre,

de Te mégis megadod nekünk azt. Kérünk tégy alka-
lmassá a szolgálatra, erõsíts a ránk bízott fela-datok
elvégzésben. Áldd meg a gyülekezetünkben folyó
munkát, terelgess bennünket az általad kijelölt helyes
útra. Nyisd meg a fülünket, szemünket, hogy halljuk,
lássuk az  akaratodat. Legyen elég erõnk szavadnak
engedelmeskedni. Hálásak vagyunk Urunk, hogy
kéréseinket meghallgatod és köszönjük, hogy nem
hagysz el bennünket. Ámen.

Péntek
Drága Jézusunk köszönjük Neked, hogy minden

erõddel vezetni próbálsz bennünket. Bocsásd meg, ha
mégis sokszor  engedetlenek vagyunk. Kérünk Téged
vezess bennünket bûnlátásra és munkáld ki bennünk
a bûnbánatot, hogy ne cipeljünk fölösleges lelki ter-
heket, amik akadályoznak a szolgálatokban. Köszön-
jük, hogy ott vagy bukásainkban is és segítesz talpra
állni. Ámen.

Szombat
Megváltó Jézusunk csak Te tudod teljessé tenni az

életünket, csak Tõled várhatunk megoldást minden
gondunkra. Kezedbe tesszük a most konfirmált
gyerekeket, szeretnénk, ha gyülekezetünk tagjaivá
lennének, ha nem csak egy elvégzett vizsga lenne ez
a számukra. Kérünk Urunk a családok békességéért,
a nyári szüneten lévõ gyerekekért. Te õrizd õket, Te
adj nekik békességben, nyugalomban eltöltött nyarat.
Ámen.

Örökké való szövetség!

Három éve hallottam elõször a szót: megtérés.
Kíváncsi voltam rá, mit is jelent ez valójában, de nem
bírtam ésszel felfogni. Azt mondták ezt csak úgy
érthetem meg, ha átélem. Azóta volt vágy a szívem-
ben, hogy megérezhessem azt a boldogságot, amirõl
beszéltek. Viszont kétszer is "zsákutcába" kerültem.
Elõször azt vártam, Isten mikor "térít meg". Sokáig
vártam, azt gondolva: majdcsak megtörténik egyszer.
Bár ezalatt a két év alatt sokat tudtam meg az Úrról,
mégsem történt igazából semmi. Már kezdtem
"feladni", amikor megismertem néhány gyermeket,
akik be akarták fogadni Jézust a szívükbe - és ez meg
is történt. Fájt az, hogy én nem élhettem át azt, amit
õk, és ezután én is görcsösen akartam Jézust a
szívembe. Mégsem történt hirtelen semmi. Isten meg-
mutatta, hogy az én akaratom nem elég, így elvezetett
egy csendeshétre. Tudtam, hogy az Õ akaratából
vagyok ott. Megadta az alkalmas idõt, hogy akarjak a
gyermeke lenni. A héten lépésrõl lépésre végezte el
szívemben azt, hogy megértsem én is bûnös vagyok -
addig alapvetõen jó embernek tartottam magam-, és
azt, hogy Jézus értem is meghalt. Ezzel szemben végig
attól tartottam, hogy becsapom magam és másokat,
ha azt mondom: megtértem. Az utolsó nap -augusztus
13-án- az Úr egy éneken és egy Igén -"Íme, az ajtó
elõtt állok, és zörgetek..." Jel.3,20.- keresztül segített,
hogy biztosan, félelem nélkül ki tudjam mondani:
Uram, a Tiéd vagyok. Nem tudtam mást, csak sírni,
mégis öröm, béke és hála töltötte meg a szívem.
Utána az úrvacsora vételekor valóban megéreztem
milyen Jézus testébõl és vérébõl részesedni, és
közösségben lenni Vele.

Azóta van, hogy engedetlen gyermeke vagyok az
Úrnak, mégis amikor figyelmeztet, akkor érzem igazán
mennyire ismer és szeret engem. Ekkor érzem igazán,
hogy semmi -még az engedetlenségem- sem
választhat el Tõle.

"...örökkévaló szövetséget kötött velem (az Úr),
mindennel ellátva és állandót."           2Sám.23,5.

Resán Kata Nyírtelek

Erõm és énekem az Úr!
Elvesztettem szerettemet, a férjemet, a koporsó

mellett állva elhangzott az üzenet, hogy: "nem ítélkez-
ni jövök és ne ítélj." Ez nekem szólt. Ettõl kezdve ker-
estem az Urat és imádkoztam Hozzá, Õ meg is hallga-
tott, de nem azt adta, amit én tudatlanul kértem,
hanem ismerõsökön keresztül -akik látták, hogy sötét-
ségben élek- elvezetett egy élõ gyülekezetbe, ahol
megtaláltam lelki bajaimra a kivezetõ utat. Azt adta,
amire valóban szükségem volt. 2004. májusában az Úr
segítségével eljutottam Biatorbágyra, ahol a harmadik
napon elfogadtam Jézus Krisztust, hiszem, hogy értem
is meghalt és most már azt szeretném, ha Õ lenne az
életem Ura. Ebben a pillanatban a Gonosz is
munkálkodott, mert még aznap...              

Folytatás a 6. oldalon!


