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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.  júl.8; aug.12   . 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 

Második és negyedik szombaton 

Nyírteleken a Gyülekezeti központunkban

játszóház, gyerekeknek fiataloknak 13.30-15.00

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
Ef.5,8.

Nyírszõlõsi
Evangélikus Gyülekezet
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Uram!
Amikor a telefon felébresztett, még nem olvastam a

mai nap igéit. Felgyorsultak az események és nem jutott
rá idõm. Csak a mûtõ elõtt várakozva, amikor a
tehetetlenség megroppantotta a vállaimat… Akkor vet-
tem elõ… lett idõm, nem lehetett sietni, mintha több-
szörösére nyúlna 1-1 perc.

"… dicsérték az Urat, mert Õ jó, és örökké tart szere-
tete! ..." 2. Krón. 5. 13c.

Nem értettem! Bocsáss meg Úr Jézus! Nem így képzel-
tem el a JÓT és a SZERETETEDET! Ne következzen be,
amit nehéznek látok? Ne legyek szomorú, se beteg? De
azok sem, akiket "szere-tek"! Ja! És ne veszítsem el
õket… Ez lenne a Te szereteted?!?! Biztosan tudom, hogy
nem. Már régóta tudom. Mégis errõl akartál ma velem
beszélni és jó volt, hogy engedtem. Kicsit mélyebbre
ásva ebben a lázadó, önzõ, önimádó, kapkodó, szeretni
nem tudó, de hiszem hogy Hozzád tartozó szívben.
Türelemmel és szelíden, hogy sose felejtsem el. Túllátni
az elképzelései-men, terveimen. Te döntesz az életrõl,
amely a fogantatással kezdõdik és ideje 70-80 év vagy
120 esztendõ? Esetleg 11 hét…

Nem tudom, hogy miért így történt, nem is kell, hogy
tudjam. Ma mást tanultam Tõled! Azt hittem "jól" szere-
tem a lányomat és a leendõ második unokámat, de ez
nem így van. Az én szeretetem nagyon hamar tehetet-
lenné vált. Nem tudok könnyeket törölni és életet meg-
tartani. Amikor kicsi volt és elesett még meg tudtam
vigasztalni egy öleléssel, egy simogatással. De ma nem…
A karjaim tehetetlenül , bénán lógtak, a szemem száraz
volt, a szívem összeszorult. Elesetten állt gyermekem,
vékony karjai elvesztek a kórházi egyeningben. Arcát
meggyötörte a fájdalom, könnyei gát nélkül folytak. Te-
hetetlen voltam. Eddig tartott a "széltõl is óvni akaró"
emberi szeretetem.

Vannak helyzetek, alkalmak, utak, amiken a másikkal
nem tudunk együtt menni. Úgy tûnik, hogy Vele vagyok,
elkísérem, de mégis magányos. Mindenki magányossá
válik egyszer, ha az Úr nincs a szívében. A földi életben
adódnak feldolgozhatatlanná váló események, vesztesé-
gek, embert próbáló helyzetek. Lehet, hogy látszólag
megoldódott, vagy elfelejtettem, de ez nem igaz. Itt is
egyedül van, aki nem ismeri, Uram, a Te SZERETETEDET,
de az örökkévalóságban is az marad. Magányos. Tele fáj-
dalommal, üres szívvel, letörölhetetlen könnyekkel. A
földi életet sem lehet Nélküled megélni, de az örökké-
valóságot is lehetetlen. A lányomat Te szereted igazán!
Körülölelted, megvigasztaltad, békesség lett a szívében.
Átélte a veszteséget, a Kisbabájuk elvesztését, de Te
meg tudtad nyugtatni. Igaz, hogy még könnyes a sze-
me, de ismer Téged. Ezzel szembesültem ma: hogy az
Édesapjával együtt meg tudtuk-e neki és Testvéreinek
tanítani a helyes értékrendet, hogy Te legyél az elsõ
mindnyájuk életében. Meg tudták-e ismerni rajtunk ke-
resztül a SZERETETET?! Hogy ne vádoljanak soha Téged,
akkor sem, ha nem értenek dolgokat. 

És hogy tovább tudják adni, erre tanítsák meg gyer-
meküket, reménység szerint gyermekeiket. Az igazi
SZERETETRE. Arra, amely feltétel nélkül megbízik Ben-
ned, és hálát tud adni Neked Úr Jézus a látszólag nehe-
zekben is. Hogy valósággá váljon mindnyájunk szívében
a mai nap másik igéje:

"… hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek!"
Kol. 3. 16. c.

Én



15 éves a gyülekezetünk
Sok minden történt 15 év alatt! Amikor az

egyházmegyei közgyûlés 1992-ben kimondta az
önállósodási határozatot nem tudhatta mit tartogat
számunkra az elõttünk lévõ idõszak. 1992-ben én
sem tudhattam azt, mikor igent mondtam a gyüle-
kezet megkeresésére. Egyet tudhattunk, Urunk egy
igét adott, nekem és nekünk:

“Nyitott ajtót adtam eléd...” Jel.3,8.
Akik ezen az ajtón átmentünk csodákat élhet-

tünk meg! Az utóbbi idõben kétszer is adódott alka-
lmunk, -tõlünk messze élõ atyafiak számára- a
gyülekezetünket bemutatni, az itt folyó munkáról
beszámolni. Akikkel készültünk a bemutatókra, há-
latelt szívvel kellett megállapítanunk, hogy az Úr
gazdagon megáldott bennünket a nyitott ajtó lehe-
tõségével. Persze sokan toporognak még a nyitott
ajtó elõtt, õket is hívom szeretettel az augusztus
20-i csendesnapunkra Nyírszõlõsre: az ajtó még
mindig nyitva és nem zárhatja be senki....

Györfi Mihály

Nyári programok:
Az gyülekezetünk és az EKE szervezésében, a

következõ csendesheteket ajánljuk a testvérek
figyelmébe:

1. Gyermekhét Újhuta 
júl.02-07 részvételi díj: 6000.-

2. Családos hét Piliscsaba      júl.16-21
júl.23-28 részvételi díj: 11000.-

3. Hitmélyítõ ifj. hét Balatonszemes
júl.30-aug.04 részvételi díj: 10000.-

4. Ifjúsági hét Nagyveleg     
aug.13-18 részvételi díj: 11000.-

5. Htmélyítõ felnõtt Piliscsaba      
aug.20-25 részvételi díj: 11000.-

Újra megjelenik az EKE énekeskönyv, megren-
delhetõ a lelkészi hivatalban!

- 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! Kérlek Téged segíts nekünk, hogy

a Te Igédhez minden körülmények között kételkedés
nélkül, teljes bizalommal ragaszkodjunk, titkaid
ismeretére eljussunk, hogy soha semmi Tõled el ne
választhasson. Ámen.

Hétfõ
Áldlak és magasztallak Téged Urunk, hogy nem

hagytál bennünket magunkra, hanem elküldted Szent
Lelkedet erre a világra. Kérlek, végezd el általa
bennünk munkádat, hogy a Te igaz gyermekeidként,
alázatosan Neked szolgálva éljük életünket. Ámen.

Kedd
Irgalmas Istenünk! Könyörgök hozzád azokért,

akiket kísértés, gond, betegség gyötör. Tartsd és
erosítsd meg õket atyai kegyelmeddel, hogy áldani és
magasztalni tudjanak Téged a megpróbáltatások
között is. Ámen.

Szerda
Istenem! Alázatosan könyörgök azokért a gyer-

mekekért, akiket megkereszteltek a gyülekeze-
tünkben. Formáld és alakítsd oket, hogy megismer-
hessenek Téged, erõs és szabadító Istenüket, és
életüket a Te kezedbe téve veled élhessenek már itt
a földön és majdan az örökkévalósában is. Ámen.

Csütörtök
Esedezve kérlek Uram, a most folyó konfirmációi

oktatásért. Áldd meg a lelkipásztort és a gyerekeket.
Végezd el munkádat a konfirmandusok szívében,
hogy igédet kész és engedelmes lélekkel fogadják, és
igaz hitre jussanak. Ámen.

Péntek
Uram! Hallgasd meg imádságomat, amikor a teoló-

gus hallgatókért könyörgök. Adj nekik erõt és kitartást
a tanuláshoz. Növeld õket a Te igaz ismeretedben,
erõsítsd beléd vetett hitüket, hogy majdan példás
életet élve, gyülekezeted hû pásztorai és tanítói
lehessenek. Ámen.

Szombat
Úr Jézus Krisztus! Hálás szívvel köszönöm a

gyülekezeti alkalmainkat. Add, hogy minél többen
vágyakozzanak a közösségre Veled és egymással.
Kérlek, amint ígérted légy jelen közöttünk. Add, hogy
mindig Te legyél az igehirdetések és a beszélgetéseink
középpontjában, hogy lelkileg mindannyian épül-
hessünk és növekedhessünk általad. Ámen.

Egy hétvége Biatorbágyon

Én egy 21 éves lány vagyok. Több mint két éve,
májusban elvezetett az Úr Nyírtelekre, az ifjúsági cso-
portba. Vezetett, mert magamtól nem biztos, hogy
elmentem volna. Azon gondolkodtam, "hogy talán nem
vagyok odavaló, vajon mit fognak gondolni rólam a
többiek". De ennek ellenére mégis elmentem és nem
bántam meg! Nagyon sok kedves embert ismertem
meg ott, és olyan lett számomra ez a közösség, mint
egy nagy család. 

Én mindig hittem, hogy Isten létezik, imádkoztam is
hozzá, de valami még mindig hiányzott nekem.
Üresség volt a szívemben. Erre akkor döbbentem rá
igazán, amikor a gyülekezettel egy csendes hétvégére
mentünk Biatorbágyra. Egy kicsit féltem az úttól, és
nagyon sok kérdés volt bennem. De ezt az Úr pon-
tosan tudta. Az áhitatok és a beszélgetések nagyon
sokat segítettek. Válaszokat kaptam a kérdéseimre, és
a kételkedéseimre. A beszélgetések is olyan
csodálatosak voltak, mert az Úr elõkészítette ezeket
számomra, tudta, hogy mire van szükségem, és mik
azok a dolgok, illetve kérdések amikre választ keresek.

Éreztem, hogy az Úr munkálkodik a szívemben. És
akkor ott, Biatorbágyon az Úr gyermeke lettem. Elfo-
gadtam az Úr Jézus engesztelõ áldozatát, hiszen
értem is meghalt ott a kereszten! Elfogadtam Õt, és
így örök életem lehet! Hát nem csodálatos? Számomra
annyira csodálatos ez, hogy szavakkal le sem írható!
Olyan jó tudni, hogy Õ mindig mellettem van, vigyáz
rám és szeret engem. Az is annyira csodálatos, hogy
ha teljes szívembõl kérem, akkor megbocsátja a
bûneimet. 

Olyan jó lenne, ha mindenki megtapasztalhatná ezt
az érzést! Az Úr ott van mindenki szíve elõtt és
zörget. Nekünk csak be kell engednünk Õt! Ez való-
ban olyan nehéz feladat lenne? Õ nem kíván mást
tõlünk csak azt, hogy nyissuk meg elõtte szívünket!

Ez az én megtérésem rövid története!
Ferencz Nikoletta (Niki)

EEzért  Isten  ingyen  igazítja  meg
õõket  kegyelmébõõl,  miután  megvál-
totta  õõket  a  Krisztus  Jézus  által.

Mert  az  Isten  õõt  rendelte  engesztelõõ
áldozatul  azoknak,  akik  az  õõ  vérében

hisznek,  hogy  igazságát  megmu-
tassa.  Isten  ugyanis  az  elõõbb  elkö-
vetett  bûûnöket  elnézte  türelme  ide-
jén,  hogy  e  mostani  idõõben  mutassa
meg  igazságát:  mert  ahogyan  õõ  igaz,
igazzá  teszi  azt  is,  aki  Jézusban  hisz.

Róm.  3,24-26.


