
...mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt,
amit láttunk és hallottunk.

Apcsel.4,20.
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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

Nyírtelek    Gyülekezetiház, templom        10.00
Nyírtelek   (gyermek) ugyanott          10.00
Kisvárda, Evangélikus templom 10.00
Kisvárda    (gyermek)  Gyül.ház            10.00

Délutáni Istentisztelet

Kisvárda evang. templ. máj.10.; jún.14. 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 17.00

Péntek férfi bibl.kör Görögsz. köz.ház 15.00

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

Minden hónapban

Elsõ vasárnap úrvacsora az istentiszteleteken.

Bibliaiskola (az elõre megbeszélt idõpontokban)
Nyírteleken a Gyülekezeti központunkban.

Második és negyedik szombaton 
Nyírteleken a Gyülekezeti központunkban
játszóház, gyerekeknek fiataloknak 13.30-15.00

FFFii llaaddeellff iiaa
Evangélikus Egyházközség

HHHíírr--    ééss    iimmááddssáágglleevvééll
2009. április - május.

Ne engem sirassatok!

Jézus pedig hozzájuk fordulván monda:
Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti
magatokon sírjatok és a ti magzataitokon.

Luk.23,28.

Érettünk szenved. Szenvedésé tehát nem arra
való, hogy siránkozzunk rajta: Krisztus Urunk azt
akarja, hogy örvendezõ hálával, hitvalló magasztalás-
sal köszönjük meg kegyelmét, hiszen Benne megny-
ertük bûneink bocsánatát és Isten gyermekei lettünk.
Nekünk azonban öröklött természetünk, hogy sírunk,
mikor örülnünk kellene s örülünk, mikor sírnunk
kellene. Mikor bûneink miatt sírnunk kellene -
nevetünk, mikor pedig szívbõl újjongnunk kellene,
hogy Krisztus értünk meghalt s nékünk örök életet
szerzett, - akkor sírunk. Mert vagy lebecsüljük megvál-
tatásunk örömét s többre tartjuk a világ
gyönyörûségeit, vagy pedig sírunk, panaszkodunk és
szepegünk, mintha Krisztus nem halt volna meg
értünk, bûneinkért meg nem fizetett, Isten haragját ki
nem engesztelte - s minket a halálból meg nem váltott
volna. Mindkettõre nézve imádság a dolgunk. Elõször is
azt kell kérnünk, hogy Isten érintse meg Szentlelkével
a szívünket, adjon töredelmet, szakítson el a bûntõl s
oltalmazzon meg az elbizakodástól. Aztán gerjesszen
szívünkben bûn elleni vigasztalást, Krisztus Urunk
elégtevõ áldozatába vetett bizodalmunkat pedig tegye
erõssé.

...Nincsen itt, mert feltámadott...
Máté 28,5/b.

A husvéti angyal prédikációjának a lényege ez: Ti
a sírban keresitek azt a Jézust, aki ma már egészen
más. Ti megfeszítettnek hiszitek, pedig már feltá-
madott halottaiból. A halál birodalmában hiába kere-
sitek. A helyet megmutathatom ugyan, ahova
helyezték, de maga nincs itt többé. Az Õ neve
mostmár: "Nincsitt." Pál is ezt mondja:

"Annakokáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az
odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Isten-
nek jobbján ülvén." 

Krisztus nincs "itt ", tehát a keresztyén sem lehet
"itt". Sem Krisztust, sem az övéit nem lehet földi
formák között megragadni. A keresztyén ember neve
is:  "Nincsitt." Emberi megigazulás, magabizakodó
kegyesség, bölcseség, törvény halotti leplét tisztára
levetkõzte. Ne keresd földi dolgok lárvájában. Mert
ilyesmiben a keresztyén ember éppen úgy nem fogható
meg, mint ahogy Krisztus sem. Hanem amint a Krisz-
tus mindenek felett van, úgy a keresztyén ember is
mindennek felette van. Krisztus mindeneket meg-
gyõzött s maga alatt hagyott. E hitünkért a mi nevünk
is: "Nincsitt." Az apostol szerint életünk "el van rejtve
a Krisztusban." Tehát nem a szekrény fiókjában, mert
ott meg lehetne találni, hanem Krisztusban. A mi
életünk felette van minden emberi bölcsességnek,
igazságnak és kegyességnek. Ameddig önmagadban
vagy; nem vagy keresztyén. Így értendõ az, hogy a mi
életünk minden mi érzékünk, érzésünk és értelmünk
fölé van elrejtve.

Luther Márton

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



Kettõnknek könnyebb!

Ádám Barnabás vagyok, 35 éves. Élettársi kapcso-
latban élek Balogh Teréziával, Nyírtelek-Görögszállá-
son. Gyermekkorom óta lakok itt. 

Szüleimmel nem jártunk templomba, éltük az
életünket. 16 évesen megismerkedtem Terivel, és
összeköltöztünk. 1992. Szeptember 15-én
megszületett elsõ gyermekem, Barnabás. Sajnos
koraszülött lett, és ezért oxigénhiány miatt meg-
vakult. 94-ben megszülettek az ikrek: Gina és Eliza-
bet. 95-ben Dominik, és ezután elkezdtünk építkezni.
97-ben felépült a házunk, és ebben az évben
született meg az ötödik gyermekem, Laura. Laura
nagyon beteg lett, és utána sajnos már nem mi
neveltük, mert agyhártya- és agyvelõgyulladást
kapott, és ebbõl nem épült fel, sõt nagyon rossz
állapotba került. Bekerült a Magdaléneumba. Mi már
csak látogatóba járhattunk hozzá. Ott élt tíz évet, és
2008. október 30-án meghalt, novemberén temettük
el.    

Sajnos Laura állapotát csak úgy tudtam elviselni,
ha ittam. Ez által lettem rossz ember. Bántottam a
családomat, és olyankor mindegy volt, hogy kit. 

folytatás a 3.oldalon

Programjaink:

1. Nõi csendeshét Biatorbágy   máj. 03-08.

2. Egyh.ker. Missz.nap Nyíregyháza máj. 23.

3. Ifj. találkozó.     Biatorbágy   jún. 01.

4. Nõi csendeshét Biatorbágy   jún. 07-12.

Az utazás megszervezéséhez kérjük a jelent-
kezéseket minél hamarabb jelezzék a lelkészi
hivatalban, személyesen vagy telefonon.

Személyi jövedelemadó 2x1%Személyi jövedelemadó 2x1%

Újra rendelkezünk  a 2 x 1 % ról !
A személyi jövedelemadót fizetõ állampolgárok

rendelkezhetnek az adójuk 2 x 1%-áról. Egyik 1%-
ot valamelyik egyháznak adhatják, a mi egy-
házunk technikai száma:         0035

A másik 1% pedig civilszervezetek támogatására
mehet, mint például a Filadelfia Alapítványunk,
amelynek adószáma: 18792021-1-15.

Gyülekezeti alkalmainkon, elõre kitöltött nyi-
latkozatokat vehetnek át azok, akiknek erre szük-
ségük van.

-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

"A ti szelídségetek legyen ismert min-
den ember elõtt. Az Úr közel! " 

(Filippi 4,5)
Vasárnap:
Drága Atyám! Kérlek, szenteld meg napunkat! Nyisd

meg fülünket, hogy halljuk igédet, tárd ki szívünket, hogy
forgassuk szavaidat, és adj bátorságos lakozást nekünk,
hogy cselekedjük akaratodat! Uram, áldd meg orszá-
gunkban az igehirdetéseket, és adj bölcsességet az ige-
hirdetõknek! Mûveld életünkben, s lelkünkben a gyümölc-
stermõ életet! Segíts, hogy tudjuk szívvel és hittel kimon-
dani, nem csak e napon, hanem mindegyiken: Atyám,
legyen meg a Te akaratod! Ámen.

Hétfõ
Drága Mennyei Atyám, az Úr Jézus Krisztus által!

Köszönöm az új lehetõséget, az új napot, az új hetet!
Kérlek, add, hogy az elõttem lévõ munkákat és felada-
tokat mind Tetõled elkérve végezhessem el. Tégy bennem
csodát, segíts, hogy hétfõn is mosolyogjak, hogy így
ragyoghassam hozzánk való szeretetedet! Ámen.

Kedd
Drága Atyám! Olyan örömmel tölt el az a szó, ahogyan

engem, minket megszólítasz szent igédben: "fiacskám".
Szívbéli öröm és hála van bennem, hogy ennyire közel
jössz hozzánk minden napon, ilyen szoros közösséget
keresel velünk! Uram, kérlek segíts, hogy mint Mennyei
Édesatyám iránt én is mindig erre a kapcsolatra vágyjak,
és csak Hozzád akarjak tartozni! Ámen.

Szerda
Úr Jézus! Hálás vagyok azért az imáért, hogy bár nem

kérsz minket ki abból a világból, ahol minden nap
csatáinkat és örömeinket éljük meg, de könyörögsz és
esdekelsz értünk Atyánknál. Segíts, hogy mi is, akik
Hozzád tartozunk, esdekelve, kitartóan könyörögjünk a
ránk bízottakért, hogy szívünkön hordozzuk õket, hiszen
sáfároknak hívtál el minket! De én magam is tudom, hogy
Rád szorulok ebben is! Adj kérlek kitartó, állhatatos
lelkületet nekünk! Ámen.

Csütörtök
Uram! Mikor a vak ember odajárult Hozzád, Te nem

utasítottad el õt! Megbocsátottad vétkeit és meggyógyí-
tottad õt! Kérlek, bocsásd meg vétkeimet, és segíts, hogy
lelkileg se legyek vak! Hagy lássalak meg mindenekben
Téged! Utaidat ismertesd meg velem! Segíts, kérlek, hogy
meglássam és cselekedjem akaratodat! Ámen.

Péntek
Uram! Hálával teli a szívem! Ki az én anyám, s kik az

én testvéreim? Akik Isten akaratát cselekszik! Atyám,
mérhetetlen gazdagságod és szereteted által ajándékoztál
meg családoddal, melynek feje Te magad vagy! Naponta
mutatod meg: valóban asztalt terítesz nekünk! Uram,
csordultig van szívem szereteteddel. Kérlek, áldd meg
keresztyén testvéreimet, legyenek bárhol most. Kérlek
gyülekezetünkért, benne minden emberért! Te látod
helyzetüket, egyéni életüket, tusakodásaikat, örömeiket!
Légy velük, tartsd meg õket a Te kezedben. Ámen.

Szombat
Drága Atyám! Láthatod, mennyi ember szíve remeg a

világban, mennyi test szenved betegségben! Hiszen, ezt
láthatjuk naponként életünkben! Uram, eléd teszem
betegeinket, a szenvedélybetegeket, nélkülözõket, nincs-
teleneket! Kérlek, Te segítsd meg õket, nekünk pedig add
a bölcsesség lelkét, s szívünkbe a lélekmentés tüzét, hogy
hogyan és miképpen forduljunk szenvedõ embertársaink
felé! Ámen.

folytatás a 2.oldalról
Temetés után többet ittam, mert így bírtam ki, ami körülvett.

Ilyen állapotban ígértem meg Györfi Mihálynak, hogy elme-
gyek egy férfi hétre Biatorbágyra. 

Eljött az idõ, és volt is kedvem menni, meg nem is. Végül
elindultunk január 28-án. Amikor odaérkeztünk azt gondol-
tam: Istenem, hogy fogok kibírni másfél órát az áhítaton. De
másnap megkaptam az igémet, és ez állt rajta: 

“...törekedjünk megismerni az URat!”
Hós.6,3.

Abban a pillanatban még nem tudtam, hogy mit is kaptam.
Esténként sokat beszélgettem Szabó Attilával, és õ sokat
segített. Harmadnap Végh Tamás tartott áhítatot, és akkor
jöttem rá, hogy mit jelent az igém. Tíz percnek tûnt az a két
óra. Attól a pillanattól kezdve az életemet az Úr jó irányba fordí-
totta, mert az Úr mindenre képes, és megvan a hatalma hozzá. 

Sajnálatos módon eltelt a hét, és már azon gondolkodtam,
hogy Teriék és a családom, hogy fogják fogadni. De kelleme-
sen csalódtam bennük, mert szinte reggelig hallgatták mit
éltem meg. Másnap reggel a falubeliekkel beszéltem. Szokat-
lan volt nekik, hogy mindig az Úrról beszéltem, de nekem
felemelõ érzés ezt kimondani, és rá egy hétre Teri is elment
Biatorbágyra egy nõi hétre.  

És már ketten tudjuk milyen az Úr szolgálatában élni. Ket-
tõnknek könnyebb, mert az Úr minden pillanatban velünk és
bennünk él. 

Ádám Barnabás Nyírtelek-Görögszállás

Férfi hét Biatorbágyon
Január 18-23 között ismét férfi hét volt Biatorbá-

gyon, melyrõl már sok biztatót hallottam, így magam
is nagy várakozással, reménykedve indultam útnak. 

Lelki megújulásom útjából addigra elhárultak azok
az akadályok, melyek sokáig nem engedtek közelebb
kerülni Istenünkhöz. Ottani szobatársaim hívõ emberek
lévén nem engedték be a külvilágot maguk közé,
szabadidõs beszélgetéseink a hit körül forogtak, és a
kiscsoportomban lévõk személyes példaadása, hitval-
lása is nagy segítségemre volt a közeledésben és az
elfogadásban. A beszélgetések vezetõje tapintatosan
ügyelt, hogy a csoport tagjai ne távolodjanak el az
adott igétõl. Nap közben Cselényi László és Végh
Tamás lelkész urak alkalmait hallgattuk. A hét szá-
momra valódi lelki lecsendesüléssel telt, így mond-
hatom, hogy megújulva térhettem haza.

Ingadozó férfitársaimnak bátran merem ajánlani,
hogyha tehetik, vegyenek részt egy férfi csendes
héten, mert ott ráébredhetnek, hogy férfi mivoltuk
nem fog csorbulni, ha melléje a lelki megnyugvást és
odaadást is megnyerik.

Petrilla Attila Nyíregyháza-Nyírszõlõs

CCCssaakk    IIsstteennnnééll     ccsseennddeessüüll     eell     llee ll--
kkeemm,,    ttõõõõ llee    kkaappookk    sseeggíí ttssééggeett..

CCssaakk    õõõõ     aazz    éénn    kkõõõõsszz iikklláámm    ééss    sszzaabbaa--
ddíí ttóómm,,    eerrõõõõss    vváárraamm,,    nneemm    iinnggaaddoo--
zzoomm    ssookkááiigg..

ZZssooll tt ..6622,,22--33..


