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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. szept.13. ; okt.11. 14.00  
Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház           14.00

Minden héten

Hétfõ:   közösségióra   Nyírtelek templom 17.00

Kedd: közösségióra  Kisvárda Gyül.ház 18.00

Csütörtök:   bibliaóra   Nyírtelek templom 17.30

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. augusztus-szeptember.

Mintha repülnék…

Laskai Mátyásnak hívnak, és a megtérésemrõl
szeretnék írni.

Anyukám nagy nehezen rávett, hogy menjek el Sám-
sonházára ifjúsági hétre, így hát elmentem. A buszon
elvoltam meg minden, de, amikor oda értünk az imént
említett településre akkor megilletõdtem. 

Aztán volt ilyen bemutatkozás hogy kik honnan
érkeztek, akkor azt az igét kaptam, hogy: 

"Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai." (Róm
8,14). 

Amikor elolvastam nem értettem, hogy ezzel mire
szeretne célozni az Úr. Bementem a szobámba az egyik
szünetben és átolvastam a környezetét is ennek az
igének, és akkor rádöbbentem, hogy mire céloz Isten.
Mert szinte senkit nem ismertem és ezért az elsõ két-
három napan minden szünetben a szobámban ültem
egyedül és olvastam az Úr igéjét. Volt szerda, csütörtök,
és péntek este áhítat után lehetõség bizonyságtételeket
tenni. Ahogy hallgattam a bizonyságtételeket, rájöttem,
hogy milyen jó az Úr mellet dönteni. Csütörtök este volt
az egyik lánynak bizonyságtétele a gyülekezetünkbõl.
Akkor olyanokat mondott, amit én is gondoltam magam-
ról, hogy én meg vagyok térve, de akkor kiderült, hogy
mégsem. Este az egyik szobatársammal kimentünk
beszélgetni. Elég sokat beszéltünk a családról, hogy
anyukám és apukám hogyan tért meg és már csak én
lógok ki a sorból a gyermekek közül. Mert én vagyok
itthon a legfiatalabb. Imádkoztunk és letettem az összes
bûnömet az Úr Jézus elé. Aztán mikor az imádságra rá
mondtuk az "Áment", nagyon megkönnyebbültem és
olyan érzés volt, mintha repülnék, mert nagyon sok
tehertõl megszabadultam, ami a lelkemet nyomta.
Másnap este megint volt lehetõség bizonyságot tenni. Egy
kicsit izgultam, de ki mertem állni mindenki elé, mert
Isten erõt adott hozzá és elmondtam az én
megtérésemet.

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



Szabadulás a rock rabságából
Igazából én erre az ifi hétre nem készültem.

Nem terveztem, hogy jövök. Egyik barátnõm
hívott, aki elõször jött ilyen hétre. Tavaly már-
ciusban közbejött egy olyan dolog az életemben,
ami fontossá, sokkal fontosabbá vált Istennél. Ez
a rockzene volt. Megismertem egy fiút, aki rocker
volt. Miatta lettem én is az. A kapcsolatunk
júniusban véget ért. Ekkor már a rockzenébe foj-
tottam minden bánatom. A zene, olyan nagy for-
dulatot hozott az életemben, merthogy ezek elõtt
megvolt a személyes, és mindennapi kapcsolatom
Istennel. Aztán, ahogy az elõbb is említettem,
márciusban ez megszakadt. Nem jártam ifire,
nem tudtam imádkozni, kételkedni kezdtem Isten
létezésében. Okkultizmussal kapcsolatos
könyveket kezdtem olvasni, amiben legfõképpen
arról volt szó, hogy nem is olyan rossz a pokol, és
dicsõíteni kellene a Sátánt. Kezdett érdekelni, és
voltak olyan pillanataim, mikor ideges voltam,
hogy a Sátánt szólítottam meg. Kb. olyan négy
hét múlva ez az érzés kezdett enyhülni. Újra el
kezdtem járni ifire, és párszor sikerült imád-
koznom is, de nem az Istenhez. 

folytatás a 3.oldalon

Programjaink:

1.Nõi csendeshét Biatorbágy     szept.06-11.
2.Bibliatanulmányozó Biatorbágy szept.27-okt.02.
3.EKE Csendesnap. okt.03
4.Országos Evangelizáció Bp. Deák t. okt.10.
5.Házaspári cs.hét       Biatorbágy     okt.11-16.
6.Ifj.házas hétvége  Piliscsaba         okt.16-18.

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

- Gyülekezetünk fenntartásában mûködik
támogató-, tanyagondnoki-, és közösségi
szenvedélybeteg gondozó szolgálat! Ha valaki
szeretne segítséget kérni, szabadulni a
szenvedélybetegségébõl, (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

Imádságaid és alamizsnáid
emlékeztetõül feljutottak az Isten elé

ApCsel. 10,4.
Vasárnap:
Hálás vagyok neked Uram a szeretetedért, azért, hogy

megajándékoztál kegyelmeddel, s elfogadhattam a
megváltásodat, bûneim bocsánatát. Köszönöm, hogy
nincs más út Tehozzád, csak egyedül Jézus Krisztus. Hálás
vagyok azért is, mert szembesítettél bûneimmel, és  bûn-
bánattal ajándékoztál meg. Legyél a gyermekszolgálókkal
is, hogy a fiatalok számára át tudják adni az örömhírt.
Köszönöm, hogy vállalják az istentiszteletrõl való
elmaradást azért, hogy a gyermekek megismerjenek
téged. Ámen.

Hétfõ
Köszönöm neked drága Istenem azt, hogy minden

embert szeretsz, s mindenkit szeretnél kiragadni a lelki
halálból. Köszönöm, hogy ebben a szolgálatban engem is
szeretnél használni. Adj, kérlek hûséget, bátor
bizonyságtételt, és a lélekmentés tüzét valamennyi
testvérem szívébe.  Áldd meg kérlek az asszonyok alkal-
mát, hogy tudjanak téged dicsérni, belõled meríteni.
Köszönöm õket, hogy rajtuk keresztül is szólsz hozzánk.
Ámen.

Kedd
Családjaink, rokonaink, a szomszédok, munkatársak,

iskolatársak üdvösségét is kérlek,  munkáld kegyelmesen.
Te látod, hogy szeretnénk õket is nálad tudni, szeretnénk,
ha az õ életük is megváltozna, ha hozzád térnének. Segíts
bennünket a feléjük való szolgálatban is. Gyülekezetünk
özvegyeit, betegeit, az egyedülállókat is eléd hozzuk.
Töltsd be szívüket az életükben lévõ nehézségeket pedig
add, hogy veled tudják megélni, hordozd kérlek terheiket. 

Szerda
Köszönöm a szolgálatban való örömet. Jó tudni, hogy

minden, amit teszünk a te akaratodban és a te dicsõ-
ségedre, az maradandó. Adj alázatos szívet Uram, hogy
hû legyek a rám bízott szolgálatban. Ha pedig még nem
látom a helyemet, segíts, hogy megtaláljam azt. Ámen.

Csütörtök
Drága Istenem, kérlek, építsd a bibliaórai közösséget is,

és a testvérek egymással való kapcsolatát. Add, hogy
vágy legyen bennünk egymás megismerésére, részesei
legyünk egymás életének. A testvéri szeretetben legyünk
egymást megelõzõk, a szolgálatkészségben fáradhatat-
lanok. Ámen.

Péntek
Hálával telt szívvel köszönöm a varjúlaposi ifi órát.

Köszönöm, hogy az ott élõ fiatalok közül vannak, akik
vágynak hallani rólad, és sokan már átadott élettel, szol-
gálói szívvel vannak az alkalmakon. Te formálj ebben a
szolgálatban valamennyi testvért, hogy tudjunk dicsõ-
ségedre, országod építésére szolgálni a külterületen is.
Ámen.

Szombat
Köszönjük az ifjúságot. Olyan jó látni, hogy vannak

közöttük olyan fiatalok, akik számára fontos, hogy az ifi
megmaradjon, és a te akaratodban haladjon elõre az
egyenes úton. Áldd meg õket a neked való odaszánásuk-
ban, szolgálatukban. Kérlek gyarapítsd, ha lehet rajtuk
keresztül is fiatalokkal az országodat. Ámen.

folytatás a 2.oldalról
Inkább ilyen sablon szövegszerûen. Kezdtem kapni a

feddõ igéket elég rendesen, és végig gondoltam az
életemet, hogy mennyire szebb és jobb volt az életem
Istennel. Sikerült imádkoznom úgy igazán Istenhez,
olyan öt hónap után. De a rockzenét még nem tudtam
elengedni, mert nem akartam. Aztán jöttem erre a
hétre. 

A téma: "Elveszett világban megmentettnek lenni."
Vártam mikor kapok valami jelet. És megkaptam az
igémet, ami az 1Tim1,17 volt.

Nem jelentett semmit, de a körülötte lévõ monda-
tok, szinte leírták az egész "rockzenés idõszakomat".
Hatalmas öröm volt bennem, hogy végre sikerült  vis-
szatalálnom, és lerakni a zenét. Elmondhatatlan érzés.
Hálás lehetek azért, hogy egyáltalán megvolt a
lehetõségem, hogy halljak Jézusról, és hogy még nem
járt le a kegyelmi idõ, mert ha belegondolok, hogy mi
lett volna, ha akkor jár le, mikor én
eltávolodtam…megkönnyezek. Borzasztó dolog, hogy
mennyire könnyû letérni a helyes útról. 

És még csak egy pár gondolat arról, hogy fiataloknak
ráér még megtérni. Hmmm… NEM! Nem ér rá! Miért?
Azért, mert ez egy olyan döntés, ami a legfontosabb.
Nem tudhatod mikor ér véget az életed. És ez a
mondat, amit általában idõsek mondanak tizen-, hús-
zonéveseknek, hogy "elõtted áll még az egész élet"…
igen, de meddig??? Fiatalok százai halnak meg véletlen
balesetekben, öngyilkosságban… Vajon hova jutnak?
Jézus ÉRTED halt meg! ÉRTED! Mondhatott volna
nemet is…, de nem tette. Miért…? Mert annyira
SZERET/SZERETETT TÉGED! Képes volt mindenkiért az
életét adni! Nem csodálatos?! Tartozunk neki annyival,
hogy ez a dolog, ha eljut a tudatáig az embernek,
elhiszi, és nem engedi azt, hogy ez a döntés,
elhanyagolódjon. Gondolja át mindenki, aki nem tette
még meg, mert ennél nagyszerûbb, csodálatosabb
dolog nincs. Mennyire szeret téged? 

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen." (Jn 3,16) 

Ennyire. 
Kovács Zsanett

Bizonyságtétel

Ádám Ginának hívnak, 15 éves vagyok, Nyírtelek-
Görögszálláson lakom. Én úgy mentem el Sámson-
házára, hogy nem akartam menni, de nem bántam
meg, hogy elmentem. Nekem rossz életem volt, rossz
gyerek voltam, de Sámsonházán megismertem Istent,
mert én eddig nem hittem, hogy létezik, de rájöttem,
hogy létezik. Megtértem 2009.07.15-én, szerdán. Én
olyan igét kaptam, hogy 

"Imádkozz az Úrhoz, mert meghallgat" 

és rájöttem, hogy mit jelent ez az ige. Amit akkor
éreztem, amikor átadtam az életemet az Úr Jézusnak,
azt nem tudom elmondani, mert olyan jó érzés volt,
még ilyet soha nem éreztem az életemben.

Jó az Úr!


