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2016. március-április

Presbiterekkel tanulmányúton Debrecenben.
“növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítõ
Jézus Krisztusunk ismeretében” 2. Péter 3,18

Felnõtt konfirmálók
2015 õszétõl egy felnõtteknek szóló sorozatot hirdettünk meg gyülekezetünknek, mely a Keresztkérdések nevet viselte. Ezeken az alkalmakon keresztyén hitünk alapjaival ismerkedhettünk meg. A sorozat végén azok, akik hitük
megerõsödését a gyülekezet elõtt is szerették volna kifejezni, egy februári istentiszteleten ezt megtehették. Örülünk, hogy ketten is bátor döntést hoztak, és annak is örülünk, hogy õk is megtapasztalhatták, hogy istenismeretünk bõvülésével életünk gazdagodik. A vasárnap délelõtt elhangzott bizonyságtételeket most
írásban is közöljük.

Dicsõség az Úrnak, mert életem és szemléletmódon teljes fordulatot vett, s
ebben jelentõs segítséget nyújtott a Keresztkérdések sorozat. Lépésrõl-lépésre
tudtam meríteni belõle, épülni Isten vezetésével. Áldásos volt számomra minden egyes foglalkozás, hitemet erõsítette.
Futó-Magyar Erzsébet
Elõször is szeretném megköszönni, hogy e gyülekezethez tartozom.
Amiért érdeklõdéssel fogadtam a Keresztkérdések programot, azért volt, mert
úgy éreztem, a hitem nem volt olyan erõs, mint a lelkem igényelte volna. Nagyon
köszönöm a tiszteletesnek a sok türelmet, hogy rá tudott vezetni a Biblia olvasására és megértésére. Nagyon sokat jelentett a hitem megerõsödésében.
Köszönöm, hogy tisztán látom kicsoda Jézus, és miért halt meg a kereszten.
Azért, hogy bocsánatot kaphassak. Hálás vagyok az Úr Jézusnak, hogy erõt
adott a hitem megerõsítéséhez. Köszönök mindent.
Nagy Ferencné Ilona
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Debreceni beszámoló
Február 21-én, vasárnap délután presbitereinkkel Debrecenbe utaztunk, a
Nagyerdei Református Gyülekezetbe. Itt Püski Lajos, a gyülekezet lelkipásztora
fogadott bennünket. A találkozás célja az volt, hogy egymás gyülekezetét megismerjük, és jó látással, jó példákkal gazdagítsuk egymást. Természetesen olyan
nehéz összehasonlítani a mi gyülekezetünket és a debreceni gyülekezetet, mint
amilyen nehéz a két várost összehasonlítani. Mégis sok olyan témáról volt szó,
ami általában véve minden gyülekezetet érint, így minket is. Nagytiszteletû úr
hangsúlyozta, hogy vannak olyan gyülekezeti alapelvek, amik egy kis településen ugyanúgy megjelennek, mint egy többmilliós nagyvárosban. Néhány ábrával szemléltette, hogy a gyülekezetnek milyen küldetése lehet, illetve hogyan
válhatunk érdeklõdõkbõl elkötelezett gyülekezeti tagokká.
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A gyülekezet küldetésével kapcsolatban a debreceni lelkipásztor elmondta, hogy a gyülekezetekben egyetlen mérce lehet a küldetést tekintve, mégpedig
a Szentírás. Isten akaratát ebben a könyvben lehet megismerni. A Szentírásban
gyülekezetre nézve is találunk olyan részeket, amik egyértelmûen fogalmaznak
a küldetéssel kapcsolatban. Az ábrán látható öt küldetés minden gyülekezet életében ott lehet. Magasztalás, evangélizálás (megtérésre segítés), tanítványképzés, szolgálat, közösség. A gyülekezetnek arányosan és egyszerre lehet ezeket a
területetek ellátnia. Ezeket a témákat most részletesebben is körbejárjuk néhány
magyarázó gondolatot kíséretében.
Magasztalás – Természetes dolog, hogy ha valakitõl ajándékot kaptunk,
azt megköszönjük. Isten a legjobbat, legértékesebbet adja nekünk. Sok mindennel halmoz el bennünket. Köszönetünket sokféleképpen fejezhetjük ki: otthoni
csendességben, gyülekezeti közösségben, szóval, tettel stb. „Általa vigyük Isten
elé a hálaadás áldozatát mindenkor, azaz nevérõl vallást tévõ ajkaink gyümölcsét.” (Zsidók 13,15)
Evangélizálás – Egyházi szóhasználatban ez alatt a megtérésre segítést
kell érteni. Sokan vannak, akik még nem ismerik Isten Jézusban kijelentett szeretetteljes akaratát. Nekünk, akik már ismerjük Isten erejét, kiváltságunk, hogy
ezzel a jóval másokat is megismertessünk. Felnõtteket és gyermekeket egyaránt.
„Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebbõl a helyébõl kiindulva hirdette neki
Jézust.” (Apostolok Cselekedetei 8,35)
Tanítványképzés – Isten megismerése élethosszig tartó folyamat. Egyre
többet és többet lehet megtudni akaratáról, és ezáltal jobban érthetjük világunkat
és saját magunkat. Ha valaki elkötelezõdik Isten mellett, akkor egy megismerési
folyamat kezdõdik el az életében. „…hogy tökéletesen megismerjétek az õ akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az õ tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó
cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében.” (Kolossé 1,9-10)
Szolgálat –- Egy nagy terv megvalósításában kiváltságos dolog részt venni. Isten hív minden embert, hogy az Õ tervét valósítsuk meg. Istennek önként, jó
szívvel végzett bármilyen munka lehet szolgálat. Elõzõ számunkban sok példát
soroltunk fel, aminek csak képzelõerõnk tud határt szabni. „A jó cselekvésében
pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” (Galata 6,10)
Közösség – Mindannyian érezzük, hogy közösséghez tartozni jó. Isten egy
olyan közösségbe hív, ahová szabadon mehetünk, ahol értékeljük egymást, fontosnak tartjuk a másikat. Egy olyan közösségbe hív, ahol bennünket is elfogadnak. A gyülekezet ilyen közösség lehet, ahol Jézus vezetése alatt formálódva
élhetjük meg az elõbb felsoroltakat. „Õk pedig kitartóan részt vettek az apostoli
tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.”
(Apostolok Cselekedetei 2,42)
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Presbiterekkel Debrecenben
2016. február 21-én a Debrecen-Nagyerdei Református Gyülekezet templomában voltam istentiszteleten. Pár mondatban az ott tapasztaltakról írok.
Elõre bocsátom, hogy az összehasonlítás a mi gyülekezetünkkel nem lenne szerencsés, mivel az egy nagy gyülekezet.
A templom befogadó képessége körülbelül 450 fõ, és vasárnaponként két
istentisztelet van. Én a fél 11-es istentiszteleten voltam, ami a Házasság Hetének
záró istentisztelete volt. A megjelentek körülbelül 300-an lehettek. Az istentiszteleti rend nem sokban tért el a mienktõl. Itt a kórus szolgálatával kezdõdött az
alkalom (ez a kórus 2014. adventjében énekelt gyülekezetünkben). Ami eltért,
hogy a lekciót (az elsõ igeolvasást) és az igehirdetés elõtti imádságot egy házaspár olvasta fel. (Megjegyzem, hogy nekem jobban tetszik, ha lelkész imádkozik). Az igehirdetés az Énekek Éneke 8. fejezetébõl volt, amirõl a lelkész és a
lelkésznõ felváltva szolgáltak nagyon szépen kifejtve a házastársak egymás
iránti elkötelezettségeit, feladatait. Igehirdetés után köszöntötték a kerek évfordulós házaspárokat, akik közül két pár a 60. házassági évfordulóját fogja ez évben ünnepelni.
Délután Püski Lajos nagytiszteletû úrral találkozott a mi presbitériumunk.
Elõször beszéltünk a gyülekezetünkrõl, majd vetítéssel együtt mutatta be a gyülekezetépítés lépéseit. A tapasztalatcsere hasznos, de én úgy érzem, hogy mi kicsiben hasonlókat csinálunk. Nyilván a két gyülekezet munkáját összehasonlítani nem lehet, már csak a létszám miatt sem. Ezt a nagytiszteletû úr is hangsúlyozta, de betekintést nyerhettünk az õ munkájukba is, és valószínû lesz, amit
majd hasznosítani is tudunk.
Kovács Lászlóné,
Erzsike néni
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Húsvéti legáció 2016
Õsi hagyomány szerint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem
legátust, vagyis küldöttet küld ki a gyülekezetekbe. Isten kegyelmébõl ezen a
Húsvéton a Nyírteleki, és a Rakamazi Gyülekezetekben szolgálhattam. Szám
szerint a mostani volt a hetedik legációm, mióta az egyetem hallgatója vagyok.
Eddig fõként Szabolcsban jártam, Gelénesen, Beregdarócon, Lónyán, de voltam
már Kismarján, Tuzséron, és Debrecenben is. Minden legáció más és más. Hol
nagyobb a gyülekezet, hol pedig kisebb. Mindenhol más-más szokás él.
A mostani Húsvéton viszont elõször fordultam meg missziói gyülekezetben. Az itteni gyülekezetek kisebbek voltak ugyan az eddig látottaknál, de annál
összetartóbb, kiegyensúlyozottabb közösségeket láttam. Mindenki rendkívül
kedvesen fogadott, köszönöm a kedves mosolyokat, ami nagyon jól esett, és
hálás vagyok Istennek, hogy megismerhettem õket. Elsõ alkalommal láttam, és
lehettem részese, hogy az Istentisztelet elõtt a Lelkész együtt imádkozik a Presbiterekkel. Jó volt így ráhangolódni az Istennel való találkozásra. A szolgálatomat mind a két gyülekezet érdeklõdve, figyelmesen fogadta, és remélem,
hogy elért a szívekig az üzenet. A Lelkész házaspárnál töltött napokat nagyon
élveztem, jó beszélgetések alakultak ki, és rengeteget tanulhattam, amiért köszönettel tartozom. Köszönöm szépen Istennek, hogy ezen a Húsvéton erre
vezette az utamat. Bizton állíthatom, hogy ez a Húsvét emlékezetes marad számomra, úgy, ahogy ez a legáció is.
Isten gazdag áldását kérem mind a Nyírteleki, mind a Rakamazi Gyülekezetek életére, szolgálataira, hogy növekedjenek és erõsödjenek Istenben.
Soli Deo Gloria!
Véha Krisztina

Vakációs gyerekhét
Június 27-tõl július 1-ig vakációs gyerekhetet tartunk, melyre minden 6-13
év közötti gyermeket szeretettel várunk.
Hétfõtõl-péntekig minden reggel 9:00 - 14:30-ig várjuk az érdeklõdõ gyermekeket. A nap folyamán tízórait és ebédet is biztosítunk a résztvevõknek.
Bibliai történetekkel, játékokkal, énekekkel, kreatív foglalkozással készülünk.
A részvétel ingyenes. Különbözõ felajánlásokat természetesen elfogadunk,
hogy a hét zavartalan lebonyolítását biztosítani tudjuk.
Érdeklõdni lelkészeinknél lehet.
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Pünkösdkor legátus szolgál gyülekezetünkben
Áldás Békesség!
Szeretettel köszöntöm a Nyírteleki Gyülekezet tagjait!
Buriánné Fehér Nikolettnek hívnak.
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem IV. éves teológus-lelkész szakos hallgatója vagyok. Esztergomban születtem 1993.
március 30-án. Gyermekkorom Gávavencsellõn töltöttem szüleimmel és testvéreimmel.
2014 augusztusában kötöttem házasságot
férjemmel, Burián Norberttel. Azóta már külön családot alkotva Nyíregyházán lakunk.
17 éve a Gávai Református Egyházközséghez tartozom. A gyülekezetben otthonra
találtunk, ahol sok lehetõséget kapunk a szolgálatra. Nyíregyházára való költözésünk után
is így megmaradtunk a Gávai Gyülekezetben.
Nagyon örülök, hogy pünkösd ünnepén
a gyülekezetekben szolgálhatok majd!
Hiszem, hogy nem csak az én döntésem, hanem Isten rendelése is volt az, hogy ide küldött az ünnepre. Remélem, hogy az
újabb ünnep alkalmával újra megerõsít majd Isten abban, hogy jó dolog
eszközként az Õ kezében lenni és munkálkodni. Jó újra és újra megtapasztalni az
õ szeretetét és kegyelmét, amellyel képes életeket megváltoztatni és megújítani.
Ennek a reménységében és a találkozást várva készülök az ünnepre!

Pünkösd ünnepi alkalmaink
Május 5. csütörtök, 18:30 - Mennybemenetel napi istentisztelet
Május 14. szombat, 18:00 - Úrvacsora elõkészítõ istentisztelet
Május 15. vasárnap, 10:30 - Úrvacsorás istentisztelet
Május 16. hétfõ, 10:30 - Úrvacsorás istentisztelet
„Teljetek meg Lélekkel!” Efezus 5,18b
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Mozgósított egyház
„Ellenben erõt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sõt a föld végsõ határáig.”
(Apostolok Cselekedetei 1,8)
Olyan ez az Ige, mintha mozgósítási parancs lenne. És valóban az is!
A fõvezér kiadja a rendelkezést, utolsó földi parancsát a világ meghódítására.
És ami pünkösdkor történt, valóban mozgósítás: Jézus a mennybõl Szentlelke
által mozgósította az Övéit. Azóta Krisztus egyháza máig úgy él a világban, mint
egy mozgósított hadsereg. A keresztyén egyház lényege, amit a régiek úgy
mondtak, hogy ecclesia militans – azaz küzdõ egyház. És ha nem az, akkor meg
is szûnt egyház lenni. Ezért szeretnék ma újra Jézus örök pünkösdi parancsáról
beszélni.
Elõször is az a kérdés, hogy miért van mindig újra szükség erre a mozgósításra. Azért, mert Jézus tanítványai mindig hajlandók voltak, és hajlandók ma is
a passzivitásra, a tétlen szemlélõdésre, a terméketlen kegyeskedésre. Itt is azt
kérdezték Tõle: “Uram, nem ebben az idõben állítod helyre Izráel országát?”
(ApCsel 1,6). Az a lelkület nyilatkozik meg ebben, amely haszonélvezõje, és
nem munkása akar lenni Isten országának. Mintha azt mondanák itt a tanítványok: Uram, hadd lássuk már végre valami hasznát is annak, hogy hiszünk
Benned, hogy a tanítványaid vagyunk! Olyan jó lenne, ha ez a nép újra nagy és
boldog lenne. Mi azt szeretnénk, ha a Te dicsõségedet mindenki elismerné, ha
mindenki térdet és fejet hajtana Elõtted, ha a hazugság és a rosszindulat nem
rontaná többé a levegõt, ha az egyik népnek nem kellene többé félnie a másiktól,
ha mindenütt a szeretet, a jóság, a megbocsátás uralkodnék a lelkeken, ha minden házasság tiszta és boldog lehetne, ha a gyermekeink a Te félelmedben
növekedhetnének! Röviden: Ha a te országod, Uram, megvalósulna végre a
földön! Ezt szeretnénk, ezt várjuk! Ugye, végre megvalósítod, ugye, valóra
váltod a Hozzád fûzõdõ reményeinket? Tegyél már valamit, hogy jobb legyen!
Valahogy ilyen álmodozó rajongással, csodavárással fordultak Jézus felé a
tanítványok. Jézus pedig megfordítja a dolgot, és azt mondja: Igen, pontosan ezt
akarom tenni: beleárasztani a megváltás erõit ebbe a világba, diadalra vinni a
szeretetet a gyûlölet fölött, a jóságot minden gonosz ellen. Éppen az Isten országát akarom helyreállítani a földön, de általatok! Vagyis nem úgy, ahogy ti szeretnétek, hogy csak haszonélvezõi legyetek annak, amit teszek, hanem úgy, hogy
Isten országának lesztek eszközei és munkálói! A tövissel koronázott Jézus az
egész világ fölé emelkedett, és mindent az Õ újjáteremtõ kegyelmének fénykörébe akar bevonni. De nem természetfölötti vagy irracionális csoda által, hanem
nagyon természetesen és reálisan, a tanítványai révén. Azt mondja az Övéinek,
hogy: „Ellenben erõt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim
lesztek” (ApCsel 1,8). Kik ezek a ti? Akik ott álltak a keresztnél, akik látták a
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megnyílt húsvéti sírt, akik– bár halkan és szerényen – azt mondták, hogy szeretik
Jézust és hisznek Benne.
A pünkösd lényege, hogy Jézus tanítványai apostolokká, munkatársakká,
Isten Lelkének eszközévé válnak! A legtöbb hívõ ember csak haszonélvezõje
akar lenni Jézus hatalmának, csak arra való a hite, hogy segítséget kérjen és kapjon egy mennyei hatalomtól. Minden imádsága olyan, mintha koldulás lenne:
Uram, adj ezt vagy azt, segíts meg ebben vagy abban. Nos, a pünkösd az a döntõ
fordulat az ember hitéletében, amikor nemcsak kapni akar az Úrtól, hanem önmagát Neki eszközül adni. Amikor nemcsak az Õ gondviselõ oltalmában akar
részesülni, hanem az Õ megváltó uralmának a kiterjesztésében is. Amikor nemcsak arra kérem, hogy ügyes-bajos dolgaimban segítsen meg, hanem arra is,
hogy használjon, végezze el a munkáját általam az emberek közt, a világban.
Azért van mindig újra szükség a pünkösdi mozgósításra, hogy Krisztus gyülekezete, amelyik mindig újra visszasüllyed egy passzív hallgatósággá, megmozduljon, és apostoli, missziói felelõsségének tudatára ébredjen!
Hogy történik ez a mozgósítás? Ahogy Jézus mondja: „Ellenben erõt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek” (8. vers). Az Úr ígérete be is teljesedett: Pünkösdkor valóban eljött reájuk a Szentlélek. Szent ez a
Lélek. Annyira más, mint minden egyéb lelki és szellemi hatás vagy erõ, ami
csak létezik ezen a megfertõzött földön. Szent ez a Lélek, Isten Lelke, Krisztus
Lelke, az a titokzatos, láthatatlan Valaki, Akiben a megfeszített és feltámadott
Jézus van itt. Ez a Lélek, Krisztus Lelke jött el rájuk és szállta meg õket. A Szentlélek jött el rájuk, szállta meg és vette hatalmába õket! A Szentlélek eljövetele
ma is ugyanezt jelenti: Krisztus megragad. Tehát nemcsak megérint egy vallásos
hangulat, nemcsak áhítatba ringat néhány kegyes szó, hanem Jézus a mennybõl,
de mégis egész közelrõl, láthatatlanul, mégis egész reálisan, belemarkol az életembe, és bevonja azt a maga hatásának, a maga hatalmának bûvkörébe. Akkor
vagy igazi keresztyén ember, ha megszállott vagy. De nem egy ügynek vagy
eszmének a megszállottja, hanem egy élõ, isteni személynek, Jézus Krisztusnak
a megszállottja! A keresztyén hit nem azt jelenti, hogy megragadtam Istent.
Pláne nem azt, hogy értelmi úton ragadtam meg, megértettem. Hanem éppen fordítva: megragadott Isten, megszállt, legyõzött, és én hagyom magam, belesimulok az Õ hatalmas kezébe, beleilleszkedem az Õ világot meghódító akaratába.
És ez a legyõzöttség, megszállottság nem bénító vagy nyomasztó, hanem éppen
fölszabadító és boldogító! A Szentlélek olyan titokzatos hatalom, hogy amikor
térdre kényszerít Krisztus elõtt, ezáltal fölemel! Amikor legyõz, ezáltal tesz
engem is erõssé, gyõztessé! Úgy, ahogy Jézus elõre megmondta: „Ellenben erõt
kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek” (ApCsel 1,8)
Részlet Dr. Joó Sándor lelkipásztor igehirdetésébõl,
1959. május 17. Pünkösd
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Rövid híreink
Meghallgatható istentiszteletek
Istentiszteleteinken elhangzott prédikációk elérhetõvé válnak honlapunkon és youtube-csatornánkon. Gyülekezeti adományoknak köszönhetõen olyan
eszközünk van, amivel fel lehet venni az istentiszteleket; önkéntes szolgálatok
által pedig elérhetõvé tudjuk tenni a felvételeket.
Céladakozás
Az elmúlt idõszakban céladakozást hirdettünk. Adományainknak köszönhetõen most már van saját projektora a gyülekezetnek, fejleszteni tudjuk hangtechnikai eszközeinket, illetve készülõben van az igehirdetõi pulpitus is.
Örülünk, hogy sokan részt vehetünk gyülekezetünk ilyen jellegû építésében is.
Gyülekezeti újságunk új neve
Gyülekezeti újságunk néhány éve jelenik meg általában nagyobb ünnepeken. A 2016-os esztendõtõl kezdve szeretnénk kéthavonta megjelentetni és új
nevet adni hírlevelünknek. Szeretettel várjuk javaslatainkat.
Igehirdetéseink témái
A vasárnapi igehirdetések alkalmával mindig egy adott bibliai szakaszban
mélyülünk el. A bibliai szakasz kiválasztása általában a Református Bibliaolvasó Kalauz alapján történik. Kalauzunk minden napra egy ószövetségi és egy
újszövetségi szakaszt ajánl olvasásra. Mivel a gyülekezetben többen ez alapján
olvassák a Bibliát, a lelkipásztorok ehhez igazodva választják a vasárnapi
igeszakaszt. Természetesen egy-egy ünnepnap alkalmával, vagy más indíttatás
hatására, ettõl az ajánlástól eltérõ bibliai könyvekbõl is hangoznak igehirdetések. A vasárnapi igehirdetés alapigéi egyébként szabadon választhatók egyházunkban. Június 19-én, vasárnap, az igehirdetés témájának választási lehetõségét szeretnénk felajánlani a gyülekezetnek. Ha van olyan igeszakasz vagy
téma, amirõl szívesen hallanánk igehirdetést, akkor lehetõség van ezt jelezni.
Május 31-ig lehet eljuttatni lelkészeinknek kérésünket. A templomban egy
külön doboz lesz kihelyezve erre a célra, de elektronikusan, vagy személyesen is
eljuttathatjuk kérésünket.
Vendég lelkipásztor
Május 22-én vasárnap délelõtt Arany Barbara debreceni lelkipásztor fog
szolgálni gyülekezetünkben.
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Nagypénteki Passió
Idén március utolsó hétvégéjére esett Húsvét ünnepe. Jézus Krisztus
kereszthalála és feltámadása olyan üzenetet hordoz az egész világ számára, ami
mindent megváltoztat. Gyülekezetünkben Nagypénteken, a kereszthalál napján,
Passiót tartottunk. Ez Jézus Krisztus utolsó napjait, óráit foglalja magába.
Egy pár éve úgy emlékezünk meg errõl, hogy a munkanapra való tekintettel este
tartunk alkalmat. Gyülekezetünk férfi tagjai közül egy páran felváltva felolvassák az egyik evangélium beszámolóját, egészen a nagycsütörtöki eseményektõl kezdõdõen a nagypénteki temetésig. Minden rövidebb szakasz után,
mintegy feleletként, az egész gyülekezettel egy odaillõ éneket éneklünk. Ezen
az estén nincs prédikáció, amikor a lelkész hosszabban magyarázná az Igét.
A Szentírás szavait közösen tudjuk átélni. Idén, az este folyamán, volt közös
imádság, elhangzott egy vers, illetve Bach János Passiójának egyik áriája is felcsendült.
Jézus kereszthalálának felidézésében óriási erõ van. Ebben a halálban láthatjuk a mi elveszettségünket, és Isten szeretetét is. Aki átéli a nagypénteki
eseményeket, az tud igazán örülni a vasárnapi feltámadásnak. Aki érti, hogy õ
maga is része a kereszthalálnak, az tudja, hogy a feltámadásban szintén részes
lesz. Ez ad reménységet és erõt a mindennapokban.

Információ/Elérhetõségek
Nyírteleki Református Missziói Egyházközség
4461 Nyírtelek Tokaji út 38.
Lelkészek: Szabó Pál, Szabóné Kovács Márta
Parókia címe: 4461 Nyírtelek, Alsósóskút 1/A.
E-mail: nyirtelek@reformatus.hu
Honlap: www.refnyirtelek.hu
Facebook: Nyírteleki Református Gyülekezet néven érhetõ el
Telefon: 30/987-0677
Gyülekezetünk bankszámlaszáma: 10404405-00011982-00000001
A hírlevelet szerkesztette:
Gidófalvy Péter, Szabó Pál, Szabóné Kovács Márta.
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Húsvéti Teaház kézmûveskedéssel

Nagypénteki kereszt a vasárnapi üres sírral

