
Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak
magamhoz hûségesen.

Jer. 31,3.
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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
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. szept.14.; okt.12. 14.00  
Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház           14.00
Görögszállás köz. ház szept.21.; okt.19. 15.00

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 17.00

Szombat:   Ifj.óra          Nyírtelek templom   15.15  
Vasárnap nõi bibl.kör Görögsz. köz.ház 15.00

Minden hónapban

Elsõ vasárnap úrvacsora az istentiszteleteken.
Elsõ péntek-szombat bibliaiskola,
Nyírteleken a Gyülekezeti központunkban
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

HHHíírr--     ééss     iimmááddssáágg lleevvéé ll
2008. augusztus-szeptember

folytatás az 2.oldalról!

Az idén is elhívott Isten erre a szolgálatra. Õszinte örömmel
vettem, és hálás vagyok azért, hogy tehetek valamit az Õ
országának a tagjaként. Egy ilyen konyhai hét alkalmával is
Istennek mindig gondja van az övéire. Az odautazásomat úgy
könnyítette meg, hogy Balázs és Emese autóval elvittek addig.
A konyhai kisegítõ személyzet a Joppé nevû házban lakik és
reggelente közösen olvastuk az igét. 6 órakor helyünket
elfoglalva már a konyhában voltunk, ahol közösen adtunk
hálát az éjszakáért, s elé tettük a napunkat, kértük áldja meg
a hét résztvevõit és adjon közénk egységet, legyen Õ házunk
feje. Így indult minden nap és Isten ott volt köztünk. Feladat
az volt folyamatosan, de kaptunk annyi erõt, amennyire szük-
ségünk volt. Este közösen köszöntük meg Isten szeretetét és
azt, hogy még tart a kegyelmi idõ. Még most is hívogat Isten
embereket, mert nem akarja, hogy elvesszenek, hanem örök
életük legyen Jézus Krisztus által.

Vonattal jöttem haza és itt Isten elkészítette egy lány
számára a lehetõséget. Beszélgettünk, elmondta, hogy volt
cserkésztáborban és hisz a maga módján. Olykor még Bibliát
is olvas, vágyik a szeretetre és a különféle felekezetek között
keresgél. Elmondhattam neki Isten hogyan szólt bele az elron-
tott életembe, és hogyan nyújtotta felém kegyelmét az Õ Fia
által. Újfehértónál köszöntünk el egymástól, és bízom az Úr
hatalmában, hogy nem véletlenül utaztunk együtt. Imádko-
zom érte és kérem Istent tegye számára fontossá a Biblia
olvasását.

Testvérek, Isten azt mondja: Dicsõségemet nem adom
másnak. Szeretném az Õ dicsõségére élni napjaimat. Ezt
erõsítette bennem az az ige, amit ezen a héten kaptam: 

"Boldog ember, a ki hallgat engem, az én ajtóm elõtt vir-
rasztván minden nap, az én ajtóim félfáit õrizvén. Mert a ki
megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot."
(Péld 8, 34-35)

Bélteczkiné Ilike

A csendesnap igéje (2008. aug. 20.):

Az pedig ezt mondta neki: „Mester, mindezeket megtartot-
tam ifjúságomtól fogva.” Jézus miután rátekintett, megked-
velte, és ezt mondta neki: „Egy valami hiányzik még belõled:
menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között,
akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess
engem.” A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan
távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és
így szólt tanítványaihoz: „Milyen nehezen mennek be Isten
országába a gazdagok!” A tanítványok megdöbbentek szavain,
Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: „Gyer-
mekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni! Könnyebb
a tevének a tû fokán átmenni, mint gazdagnak az Isten
országába bejutni.” Õk még jobban megrökönyödtek, és ezt
kérdezgették egymás közt: „Akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk
tekintett, és ezt mondta: „Az embereknek lehetetlen, de az
Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges.”           

Mk. 10,20-27.



Dicsõségemet nem adom másnak!

Én vagyok az ÚR, ez a nevem, nem adom dic-
sõségemet másnak, sem dicséretemet a
bálványoknak.

Ézs. 42,8.

A gyülekezetünk faliújságán többek között olvasható a
Magyar Biatorbágy Belmisszió éves programja. Több, mint
50 éve indult el ez a szolgálat és Isten hatalmát és nagyságát
igazolva még ma is végzi az Úrtól kapott feladatot. Nagyon
sokoldalú a szolgálatuk. Többek között csendes heteket
szerveznek. Az idén már két családos hét is van az éves pro-
gramban. Ezek az alkalmak többnyire evangélizáló jel-
legûek. Biblia tanulmányozó heteket is szerveznek azok
számára, akik már befogadták az Úr Jézust, és szeretnék
egyre jobban megismerni Õt. 

2002. óta rendszeresen járok ide nõi hetekre.
Ilyenkor valamelyik történetet vesszük a Bibliából és
egész héten azt tanulmányozzuk. Párhuzamot
vonnak elénk, hogy számunkra milyen üzenete van
Isten igéjének. A világ zajától távol, Isten elõtt állva
más kérdések válnak fontossá, és összezsugorodnak
azok a "nehézségek", amik itthon olyan nagynak lát-
szanak. Hol tart az életem az Istennel való kapcso-
latban? Mennyi mindent adtam át neki az életembõl?
Engedem, hogy Õ legyen az Úr az otthonomban? A
szívemet kéri Isten és azt szeretné, hogy szolgáljak
neki. Ha Krisztus testének tagja vagyok, akkor õ
tudja megmondani hol van a helyem, milyen felada-
tot láthatok el.

Maradandóak számomra ezek a hetek, mélyen
belém ivódnak. Sok ember  láthatta meg életére
nézve az egyetlen jó megoldást és sokan adták át az
életüket Jézus Krisztusnak.Komoly szervezettséget
igényel egy ilyen hét, és a lelki táplálék mellett ott
van még a testi táplálék kérdése. Mit egyenek,
igyanak a résztvevõk? Az anyagiak mellett még ott
van a fõzés feladata is, amire Istennek épp úgy
gondja van, hiszen tudja hogyan formált minket.

folytatás a 6.oldalon

- 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

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve,
és én megnyugvást adok nektek."

Máté 11,28

Vasárnap:
Köszönöm neked a te napodat, a pihenés napját,

add, hogy benned pihenjünk mi is. Kérlek áldd meg az
istentiszteletet, benne a szolgálókat, szolgálattevõket
és adj a gyülekezet számára nyitott szívet, hogy teljes
szívvel fogadjuk be a te igédet! Ámen.

Hétfõ
Hálát adok neked Uram, mert kegyelmes Isten

vagy. Bûnös voltom ellenére nap, mint nap
kegyelmeddel ajándékozol meg. Bár tudom, hogy ezt
a kegyelmet nem érdemlem meg, mégis köszönöm
neked, hogy értelmet adtál az életemnek! Ámen.

Kedd
Bocsáss meg Uram, mert oly sokszor nem rendezem

idõben a bûneimet. Bocsáss meg, mert oly sokszor
teszem homályossá szemem a te igéd felé. Ezek
megkövesednek szívünk belsejében, de, Uram, te törd
össze szívünk megkövesedett részeit, hogy teljes
szívvel áldjuk szent nevedet. Ámen.

Szerda
Erosíts engem Istenem, mert oly sokszor elc-

süggedek, oly sokszor nem rád figyelek. Kérlek adj
erõs szívet, hogy minden nap teljes szívvel járuljak
tehozzád és nyitott szívvel tudjam figyelni és befo-
gadni igéidet! Ámen.

Csütörtök
Uram, te légy pásztorom, te oltalmazz, te vigyázz

rám, hogy el ne forduljak a te utadtól. Vezess engem
minden nap, mert nélküled elvesznék. Köszönöm,
hogy vigyáztál rám, bár sokszor elcsüggedtem, te
mégis kiemelsz nap, mint nap belõle! Ámen.

Péntek
Uram köszönök neked mindent, benne így az

életemet veled Istenem, a szemem, a fülem, a szám,
az orrom, a kezem, a lábam. Segíts, hogy mindezt a
te dicsõítésedre tudjam felhasználni! Ámen.

Szombat
Kérlek Uram az ifjúságért, hogy te légy oltalmuk, te

légy erõsségük. Köszönöm az ifjúsági alkalmakat, de
kérlek azokért, akik még nem tértek meg, te adj szá-
mukra megtérést! Ámen.

Gyermekhét-2008!

Vége az iskolának, s a nyári szünettel kezdetét
vették a gyülekezetünk által szervezett nyári prog-
ramok is. Közöttük a gyermekek hete, amelyen -bár a
helyszín megváltozott, nem Középhuta, hanem az
ország legkeletibb pontja, az ukrán-román-magyar
hármas határ melletti Garbolc- változatlanul lelkes és
szolgálatkész fiatalok és idõsebbek szervezésében
több mint 50 fõ 6-12 év közötti gyermekkel töltöttünk
el majdnem egy hetet.

Hogy mirõl is szólt az együttlétünk?
Mindenek elõtt a gyermekeket -kisebbeket és na-

gyobbakat egyaránt- szerettük volna hívogatni,
közelebb vinni Istenünkhöz bibliai történeteken, elsõ-
sorban Péter apostol elhívatásán és életén keresztül. A
délelõtti alkalmakon a gyerekek játékos kérdezz-
felelek formájában hallhattak a nagy halfogásról (s
gyûjthettek helyes válaszaikért csoportonként külön-
bözõ színû pikkelyeket, melyeket esténként ragaszt-
gattunk fel a halacskákra), arról, hogyan járt Péter a
vízen vagy Anániásról és Szafiráról, ifjúsági énekeket
és aranymondásokat (bibliai igék) tanultak. Az ezt
követõ csoportos beszélgetéseken már személyesen,
koronként bontva tehettek fel kérdéseket, ismétlõ fela-
datlapokat töltöttünk ki közösen, színeztünk, ragasz-
tottunk, de kézügyességüket a délutáni kézmûvesen
vagy a tutajkészítésben is megmutathatták.

S mi minden fért még bele egyetlen hétbe?
Az Úr szép idõvel áldott meg minket, így a szabad-

idõben nem szûnt meg a foci, a tollas, madarakat
fogtunk hálóval, kirándultunk a határkõhöz, elmentünk
fürödni, amelynél csak a parton a sárdagasztást
élvezték jobban a gyerekek. S ha mindez nem lett
volna elég, a reggeli torna és az esti nagy tûzharcok
végképp úgy megmozgattak mindenkit, hogy az esti
történet és a fürdés után hamar leragadt a szemünk…
s még így is alig tudtuk a kisebbeket a reggeli ébresztõ
énekekkel felkelteni!

A sok mozgásnak és a friss levegõnek köszönhetõ
farkas étvágyunkat csak a rendkívül szorgos konyhai
szolgálók elégíthették ki: hála áldozatos munkájuknak
még a legnagyobb hõségben sem maradtunk soha
éhen, sõt, palacsintával, fánkkal is megleptek ben-
nünket.Én úgy hiszem, Isten kegyelmébõl a gyer-
mekhét elérte célját: sokakat megszólított, bûnbánat-
ra és megtérésre indított, s mindnyájunkat mega-
jándékozott az Úr jelenlétében való közösség
örömével.

Petrilla Janka 

„Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit
sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a
hálókat.”S amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg
halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik;ezért
intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy
jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek,
és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy
majdnem elsüllyedtek.Simon Péter ezt látva leborult
Jézus lába elé, és így szólt: „Menj el tõlem, mert bûnös
ember vagyok, Uram!”A halfogás miatt ugyanis nagy
félelem fogta el õt és azokat, akik vele voltak és
segítettek;de ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus
fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így
szólt Simonhoz: „Ne félj, ezen túl emberhalász leszel!”

Lk. 5,5-10.


