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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    Gyülekezetiház, templom        11.00
Nyírtelek   (gyermek) ugyanott           11.00

Kisvárda, Evangélikus templom 10.00

Kisvárda    (gyermek)  Gyül.ház             10.00

Délutáni Istentisztelet

Kisvárda evang. templ. márc.11; ápr.08. 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. oldalról

Emlékszem, mikor elõször hívtak Biatorbágyra. Azt
mondták ez egy csendeshét lesz, igehirdetés, és úgy
igazán pihenés is. Nem tartottam igazán fontosnak, de
még elõzõ este valaki felhívott, próbáljak elmenni. Újból
"nem érek rá"- volt a válaszom. És az a valaki azt mondta
nekem az Isten áldja meg magát, és elköszönt. Hát, én
elnémultam egy percre, nem áldást vártam. Ezután már
csak imádkozni tudtam, Uram bárcsak újra hívnának. És
hát hívtak, és megyek, azóta bármikor hívnak. 

Emlékszem gyerekkoromban a nagyapám mesélte,
orosz fogságból jött haza, tele reményekkel, földje volt,
amihez gépesít majd, traktort vesz, éjszakákat át ter-
vezgetett, de egyszer azt mondta neki egy ige: 

"Elég neked az én kegyelmem", 
és ettõl megváltozott a világ számára. Gyerekkorban

hallottam valamit a nagyapámtól, és nagymama korom-
ban(?) értettem meg mit jelentett ez neki, amikor én is
ugyanezt olvastam a Bibliában. Milyen öröm ez ma nekem,
hogy akit én úgy szerettem, az már rég nem él, de tudom,
hogy jó helyen van az Úrnál. És olyan jó nekem is, mikor
jön a biztatás, 

"Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te
házad népe!". 

És a te magodat majd igazgatom, ha eltér az útról, majd
vesszõmmel terelgetem a helyes útra. Azt teszem, amit
tett valamikor a nagyapám, imádkozom szeretteimért, a
gyülekezetért, és az egész teremtett világért, hisz az Úr
azt akarja, senki se vesszen el.

Soltész Istvánné Irén    

Isten a szívemben...

Elõször is a nevem Kovács Zsanett, 12 és fél éves
vagyok. Most azt fogom leírni, hogyan ismertem meg
Istent. Én kiskoromban -talán kb. 7 évesen- ismertem
meg Istent. 4 éves koromban anyukám sokat mesélt róla,
de akkor még nem értettem. Késõbb, úgy kb. 10 éves
koromban elmentem egy gyerekhétre, amit Misi bácsi
szervez minden nyáron. Ott rengeteget beszéltek Istenrõl.
Én nagyon figyeltem az esti áhítatokat. Ott mondtak a
legtöbb mindent arról, hogy Õ milyen csodálatos, és hogy
milyen csodákra képes. Akkor már megértettem, hogy
régen mit akart elmondani az anyukám, és már akkor
tudtam, hogy mostantól Isten gyermeke leszek, és befo-
gadom Istent a szívembe. Nekem ennyi a
bizonyságtételem röviden összefoglalva. Köszönöm.

Kovács Zsanett

Bizony, bizony, mondom néktek: 
aki befogadja azt, akit elküldök, 

engem fogad be; aki pedig 
engem befogad, azt fogadja be, aki
engem elküldött.”

Jn. 13,20.



Istentiszteleteink

Presbitériumunk több alkalommal napirendre tûzte
az istentiszteleti rendünk reformját, hosszú ideig
alakítottuk és 2007. elejére kialakult a véglegesnek
tûnõ forma. 

Egyházunk is út keresésben van, mert mindenki
érzi, hogy figyelembe kell vennünk a környezõ világ
változását az emberek viszonyát egyházhoz Istenhez,
és az Isten üzenete továbbításának módját ehhez kell
igazítanunk.

Természetesen nem az üzeneten kívánunk változ-
tatni, nem azt akarjuk az igényekhez igazítani,
hanem az átadás körülményén és módján. Ezért a
következõ Istentiszteleteken eddig szokatlan, vagy
kevéssé gyakorolt formával fognak találkozni a
gyülekezet tagjai.

Fogadják a testvérek szeretettel a szolgálatban
segítõ gyülekezeti tagokat és a még szokatlannak
tûnõ formákat. Reménységünk, hogy többeknek lesz
segítség a Jézus Krisztushoz találásukban!

Újra rendelkezünk a 2 x 1 % ról!

A személyi jövedelem adót fizetõ állampolgárok
rendelkezhetnek az adójuk 2 x 1%-áról. Egyik 1%-ot
valamelyik egyháznak adhatják, a mi egyházunk
technikai száma:

0035
A másik 1% pedig civilszervezetek támogatására

mehet, mint például a Filadelfia Alapítványunk, ame-
lynek adószáma: 

18792021-1-15
Istentiszteleti alkalmainkon, mindenki vehet elõre

elkészített nyomtatványokat, amelyeket az
elõírásnak megfelelõen kell borítékba helyezni és az
adóbevallás melé helyezni! 

Az elmúlt évben érkezett 156.000.- Ft-ot a
templomunk továbbépítésére használtuk fel.

- Gyülekezetünkön belül mûködik egy
Közösségi szenvedélybeteg gondozó szolgálat!
Ha valaki szeretne szabadulni a szenvedély-
betegségébõl, (alkohol, cigaretta, gyógyszer,
játék) bátran keresse fel a szolgálat segítõit a
nyírteleki templomunkban: 

szerda kiv. minden hétköznap:         9-13-ig, 
szerdán: 14-18-ig. 
vagy telefonon:                        20/824 9659
-Akinek adománya van a különbözõ

gyülekezeti szolgálatok támogatására azok a
következõ számlaszámon:

OTP-Bank: 11744003-20373779
vagy személyesen az istentiszteleteken fizet-

hetik 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: 
Mennyei Atyám, Te vezess minket ezen a héten is.

Kérlek ne engedd, hogy rossz útra tévedjünk. Igaz-
gass bennünket úgy, hogy a Te akaratodat cseleked-
jük és neked szolgáljunk a Te dicsõségedre. Ámen.

Hétfõ
Istenem hálát adok Neked, hogy Te vigyázol ránk,

és nem hagysz magunkra. Köszönöm a Te jóságodat,
legyen áldott a Te neved. Ámen.

Kedd
Köszönöm Neked Mennyei Atyám, hogy még tart a

Te kegyelmed, és nem vetettél el bûneink miatt.
Kérlek segíts nekünk, hogy a Te kezedbe tudjuk tenni
életünket, hogy megtarthasd. Ámen.

Szerda
Uram, köszönöm a Te gondviselõ nagy szeretetedet.

Kérlek szabadíts meg az aggodalmaskodás gyötrõ
érzéseitõl. Add, hogy kevéssel elégedett legyek, és ne
feledjem el, hogy gondod van rám. Ámen.

Csütörtök
Tégy minket Urunk alkalmas eszközökké szavad

továbbadására, hogy másokat megértve szólal-
tathassuk meg a Te üzenetedet. Ámen.

Péntek
Úr Jézus Krisztus, köszönöm Neked a mai napot is,

hogy megérhettem ezt is. Áldunk és magasztalunk
Téged Megváltó Krisztusom. Ámen.

Szombat
Élõ Jézus Krisztus, nélküled értelmetlen lesz minden

munkánk, és céltalanná üresedhet az új év is. Veled
szeretnénk járni mindenben. Segíts minket, adj erõt,
adj áldást erre az évre is. Ámen.

Válaszd azért az életet...

Soltész Istvánné vagyok, a Nyírszõlõsi Evangélikus
Gyülekezet Kisvárdán mûködõ csapatához tartozom. 

Nem is olyan régen, 2004 nyarán egy ismerõsöm azt
mondta, menjek el oda ahova õ jár, egy asszonykörbe.
Elmentem, mit sem sejtve mi vár ott rám. Hétfõi napokon
tartjuk délutánonként 18 órától az összejövetelt; aztán
néhány alkalom után azt vettem észre, életem leg-
fontosabb programjává lett, hogy itt résztvehessek. Ker-
estem valamit, amirõl még nem tudtam mi az, és itt
mintha közeledtem volna valamihez. És amit tudtam
magamról, hogy én olyan tökéletes ember akarok lenni,
hogy megfeleljek egy olyan gyülekezetnek, ahova koráb-
ban el is jártam, a Jehova Tanúi gyülekezetébe. De
nekem nem ment, hogy tökéletes, jó ember váljék
belõlem, sõt egyre mélyebbre süllyedtem igyekezetem-
ben. 

És egyszer csak azt olvasom egy nekem nyújtott
könyvbõl: Neked semmit nem kell tenned, hogy tökéletes
légy, saját erõdbõl ez soha nem is sikerülhet. Téged így
szeret az Úr, ahogy vagy, bûneiddel együtt. Menj csak
bátran Hozzá, valld meg bûneid, és ha skarlátpirosak is,
hófehérré válnak. Jézus téged is hív, ne erõlködj, fogadd
el, ez ajándék számodra is. És akkor csak hulltak a kön-
nyeim, és ráébredtem arra, hogy immár évek óta azért
nem fogadtam el az úrvacsorát, azért nem éltem a
kegyelmi ajándékkal, mert úgy éreztem nem vagyok
méltó rá. 

Hát nem volt nekem elég Jézus megváltó ereje?! Meg-
bántam bûneim, az érthetetlen kegyelem engem is
újjászült. És a gyötrelmes világ gyönyörû széppé vált
elõttem, tágas térre vitt az Úr, igazi élet kezdõdött
bennem, aminek már értéke van. Kincsem, gazdagságom
van, amit másnak is átadhatok és mégis soha el nem fogy.
Megrémültem hogyan mertem imádkozni egy életen át,
hogy "Hiszek egy Istenben", az Õ Fiában, az örök életben,
ma már összeszorul a szívem, hogy értem is meghalt az
Úr. Hogyan mertem imádkozni, hogy legyen meg a te
akaratod. Most tudtam meg csak igazán, hittel mondani,
hogy Uram, nekem nem megy, én már nem tudok mit
kezdeni életemmel, irányíts, vezess, tedd amit akarsz az
életemmel. Itt már ropognak a csontok, törik az a kemény
"én vagyok", de jön az Úr, és átveszi a terhünket. Mindet
átveszi, ha mindet adjuk; keveset, ha úgy érezzük ezt mi
még jobban tudjuk csinálni. Nekem azért lett könnyû az
életem, mert az Úrra bízom mindazt, ami teher, mindazt
ami nyomaszt, de az Úrra bízom a jót is, és Vele együtt az
élet öröm, fagyban, hóban, hidegben, esõben, melegben.
Minden nap mit megélhetek csodálatos ajándék szá-
momra. Ismerõsöm mondta nemrég, minden jó ember
lelkében ott lakik az Isten. S abban bízik, amiben hisz. A
vallást is az emberek találták ki. És itt muszáj volt mon-
danom, de azonnal: 

Senki sem jó, csak egy, az Isten (Máté 19,17.), és hogy
kiben hiszünk, élet, s halál kérdése (5Móz.30,15;

Ézs.43,11; 44,6 és 45,23-24, Jel.21,6-7).
Azzal fejezném be én is, hogy válaszd azért az életet.

Folytatás a 6. oldalon


