
Mert én újat cselekszem, most kezd kibon-
takozni, majd megtudjátok! Már készítem az
utat a pusztában, a sivatagban folyókat
fakasztok.

Ézs. 43.19

Nyírszõlõsi Evangélikus Gyülekezet
(Nyírtelek, Kisvárda)

Filadelfia Alapítvány
Györfi Mihály

4432 Nyíregyháza–Nyírszõlõs, Kollégium u. 72.
Telefon: 42/507-130, fax: 42/507-131

Mobil: 30/9589-215
E-mail: gy-m@freemail.hu

nyirszolos@lutheran.hu
Web: http://church.lutheran.hu/nyirszolos/

Nagy Miklós: 4600 Kisvárda,Váralja  u. 58.
Tel/fax: 45/402-182 

E-mail: mikedit@freemail.hu

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 ifjúsági ház                           11.00
Nyírtelek   (gyermek) Tokaji u. 22.      11.00
Kisvárda, Evangélikus templom 9.30
Kisvárda    (gyermek)  Gyül.ház       9.30

Délutáni Istentisztelet

Kisvárda evang. templ.  jan.11; feb.08.  14.00  
Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház             14.00

Minden héten

Vasárnap: közösségióra     Nyírtelek           15.00

Kedd: közösségióra  Kisvárda Gyül.ház 18.00
Szerda  bibliaóra Kisvárda Gyül.ház   17.30 
Csütörtök Nyírtelek  ifj ház   bibliaóra       17.30

Szombat:  Nyírtelek  ifj.ház   Gyermekóra  13.30

ifj.ház   Ifj. Óra         15.15

Minden hónapban

Elsõ vasárnap úrvacsora az istentiszteleteken.
Elsõ szerdán a sóstói szociális otthonban 

úrvacsorás istentisztelet        10.00 

Legyen áldott Karácsonyí ünnepünk!

Nyírszõlõsi
Evangélikus Gyülekezet
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Folytatás a 2. oldalról.
Hányadikként? Ki tudja? Nem is ez volt fontos, mert

õk gyõztesek voltak a világot gyõzték le, nem
önmagát ünnepelte a gyõztes, hanem az ellenféllel
együtt egymást segítve jutottak célba. 

A bibliai igevers valami hasonló gyõzelemrõl beszél.
Nem önmagát ünneplõ sereg jelentése ez, hisz külsõ
szemlélõ számára Jézus Kr. Kereszthalála sokmin-
dennek mondható, csak fényes gyõzelemnek nem,
mégis Isten ebben dicsõítette meg magát, és fia
halála árán adott váltságot a tõle, a Teremtõtõl
elszakadt embernek. 

- S így menekítette ki a kárhozatból az
emberiséget, 

- de így is fogalmazhatok engemet, 
- és úgy is fogalmazhatok tégedet! 
Isten lehajolt a saját lábában elbotló emberhez és

besegítette a célba, nem magát ünnepelve, hanem a
ténynek örülve. A verseny azonban nem állt meg,
folytatódik a hétköznapokban, s a gyõzelem miben-
létérõl a Szentírás mindenkinek eligazítást ad, hoz-
zátéve, hogy csak megújult értelemmel fogható meg, 

- de ez a megváltás, a megváltás elfogadása,
és megváltás beteljesülése az ember életében, 

- de így is fogalmazhatok az enyémben, 
- és úgy is fogalmazhatok a tiedben! 
S ezt nevezi az Isten igéje hitnek, ez gyõzi le a

világot, s produkál olyasmit, ami legalább annyira
felfoghatatlan, mint a fogyatékos kislány verseny-
futása. Ugyanis csodálatos módon megváltozik az
ember gondolkozása, megújul s ösztönével szemben,
-amely önzõ- tud engedni átengedni. A szeretet nem
a maga hasznát keresi már, hanem arra törekszik,
hogy a másiknak megadja azt, amire a legnagyobb
szüksége van s felépítse a teljes embert. Ez a hit
világot gyõz! A világ nem tud mit kezdeni egy Isten
által megújított emberrel, nem talál rajta fogást, csak
megadhatja magát. S, hogy miért nem átütõ ez a
gyõzelem korunkban, miért nem hallani az ilyen
gyõzelmekrõl szóló beszámolót? Azt hiszem a leg-
nagyobb önkritikával kell megállapítanunk, hogy
rajtunk múlik, azokon akik ismerik az isteni szeretet
titkát! A probléma gyökere pedig az amirõl Pál
apostol ír 2. Timóteus 2:4-ben

"Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba;
hogy tessék annak, aki õt harcossá avatta."

A harcos mindig teljes erejével, képességével ren-
delkezésére kell álljon a parancsnokának! Nem kock-
áztathatja a gyõzelmet azzal, hogy elveszi a
figyelmét a szem kívánsága, test kívánsága vagy az
élet kérkedése. Isten gyõzelmet készít a rá
figyelõknek, 

- mondhatom úgy, hogy nekem is és 
- mondhatom úgy, hogy neked is, 
és ennek a gyõzelemnek részesei -kéz a kézben az

elbukottakkal- széles mosollyal jutnak célba.
Györfi Mihály



Istentõl született

Mert mindaz ami Istentõl született legyõzi a vilá-
got és az a gyõzelem amely legyõzte a világot a
mi hitünk!                                         1.Ján.5,4.

A gyõzelem minden versenyzõ álma, legyen az kis-
gyermekkori játék, vagy komoly pénzre és dicsõségre
menõ profi verseny. Mindnyájan láttunk már a
gyõzelem mámorában magát, vagy csapatát ünneplõ
sportolót. Sokan érzékenyülnek el sportgyõzelem
kapcsán a nemzet dicsõségén, "a hazámért futot-
tam", "a nemzeti himnusz felhangzása volt az igazi
ajándék" "Magyarország dicsõsége volt ez a
gyõzelem", nyilatkoztak a gyõztesek. Mindig a
szûkebb vagy tágabb csapat, közösség a gyõzelem
ünnepeltjei. Magam is büszkén nézem és érzek egyet
gyõztes sportolóinkkal, de a könnyemet mégis egy
teljesen más értéket szem elõtt tartó versenyzõ
csalta elõ. Õ egy downkóros leány volt, aki a par-
alimpián indult egy futószámban. Hasonló helyzetû
versenyzõk korlátaik ellenére nagy odaszánással
futottak, a pályán kívül gondozók és versenyzõtársak
biztatták õket. Az egyik sportember tehát elsõként
futott s a célegyenesben már nyilvánvaló volt a
gyõzelme, örömmel nézett az edzõjére, -aki a pálya
mellett futott vele- s félszemmel figyelte a társakat is,
akik közül az egyik nagy igyekezetében megbotlott és
elesett. Az elõl futó abban a pillanatban hátrafordult
felsegítette, és kézen fogva széles mosollyal futottak
át a célvonalon. Folytatás a 6. oldalon

A kisvárdai szolgálatról alkalmanként megje-
lenik egy-egy értesítõ, amelybõl Nagy Miklós szol-
gatársunk szívesen küld az érdeklõdõk részére.

A nyírteleki templomunk kivitelezési munkája az
épületgépészeti tervezés stádiumába jutott. A terv
elkészülte után megépülnek a közfalak. A
gépészethez tartozó vezetékek csövek bekerülnek
a helyükre és a vakolással eljutunk lehetõségeink
végére. Szívesen fogadjuk a szakemberek segít-
ségét. Akik tudnak, és szívesen segítenek az
építkezési munkákban, kérjük jelezzék, hogy
amikor szükséges tudjunk kihez fordulni.

-Akinek adománya van a különbözõ gyülekezeti
szolgálatok támogatására azok a következõ szám-
laszámon 

OTP-Bank: 11744003-20373779
vagy személyesen az istentiszteleteken fize-

thetik be adományaikat (a befizetett összegrõl
adóalap csökkentõ igazolást tudunk adni).

- Ezúton is megköszönjük támogatóink
szolgálat készségét és adományait.

Imádságlap

„ Megtaláltok engem, ha kerestek és
teljes szívvel folyamodtok hozzám”

Jer. 29,13

Vasárnap: 
Hála és dicsõség Neked, Mennyei Atyánk, aki adtál

földet és éltetõ vizeket; és adtál örök életet
egyszülött Fiad élete árán. Dicsõség és hatalom
örökké a Te Szent Nevednek! Ámen.

Hétfõ
Mennyei jó Atyánk, köszönünk minden megújuló

napot, mely a Te békességeddel indulhat. És
köszönöm Neked drága Krisztusom a megváltó vért,
mellyel engem is megvásároltál! Kérlek, irányítsd
lépteimet, beszédemet, tetteimet, minden pillanat-
ban! Ámen.

Kedd
Köszönet, Uram, minden csodáért és kinyilatkoz-

tatásért, melyekkel tüzet szítasz bennünk. Kérünk
tégy alkalmassá a szolgálatokra! Adj igaz, bûnbánó
szívet, mely a Te örök világosságodat ragyogja, és a
Te dicsõségedet adja tudtul az embereknek! Ámen.

Szerda
Hála Néked, Urunk, ezért a reggelért is. És minden

napért, amit Veled tölthetünk el. Bár nagyon sokszor
csalárd a szívünk, és nem Rád figyelünk. Ezért
kérünk, kegyelemmel tekints ránk, és adj erõt
minden szolgádnak, hogy végezzük azt, amit Te ránk
bíztál! Ámen.

Csütörtök
Köszönet és hála Néked, Urunk a mennyei végtelen

szeretetért, mellyel óvsz és igazítasz bennünket. Pál-
cádért, amivel intesz és fenyítesz. Kérünk, legyél a
szívünkben, és áraszd ránk üdvözítõ kegyelmedet!
Add, hogy szívbõl jól imádkozhassunk Hozzád! Ámen.

Péntek
Köszönet Néked, Urunk, a becses lelki kincsekért és

a megújító szeretetért! Hála Neked Te leghatal-
masabb, aki Úr mindenek fölött. Te adj hitet, hogy el
ne vesszünk majd Te elõtted! Ámen.

Szombat
Mennyei Atyám! Semmi sem vagyok Te elõtted.

Gonosz és bûnös a szívem. Te mégis feloldoztál már
2000 éve, és én bánom bûneimet hívõn  a Krisztus-
ban, s így valóban enyém a feloldozás. Te nevelj
engem, Uram, hogy lehessek áldássá a kezedben!
Ámen.

Minden napra: Minden misszióért, mely a bûnösök
megmentésének reményében indul. Énekkari, Asz-
szonyköri, Ifjúsági szolgálatokért. Lelkész-
testvéreinkért, hogy élõkként szórhassák az Isten
igéjét. Dicsõ és hatalmas az Isten; szüksége nincs,
hogy bármely tervét véghez vigye. Szent, Szent,
Szent a Seregek Ura! Ámen.

Félelem nélkül
A szeretetben nincs félelem, sõt a teljes

szeretet kiûzi a félelmet.         1Jn.4, 18.  
Sokan talán úgy gondolják, hogy elég, ha elme-

gyünk a templomba, és az már üdvözíthet. Sokáig én
is ebben hittem, vagy legalábbis reménykedtem. Azt
gondoltam, ha eljárok templomba, és néhány
gyülekezeti csendesnapra, akkor üdvözülhetek. Senki
sem mehet az Atyához csakis énáltalam. Az Úr Jézus
mondta ezt, de én mégis más utat kerestem, egy
kiskaput, amely nem Jézuson át vezet. Szerettem
volna a Mennybe jutni, de a világi dolgok is fontosak
voltak nekem. Isten hívogatott, de én nem akartam
engedni, fontosabb volt nekem a világ, és a világi
dolgok, mint maga Jézus. Amikor alkalom nyílt rá,
elmentem csendeshetekre, vagy ifjúsági
csendeshétvégékre. Sokszor mentem volna is meg
nem is. Volt bennem vágyódás az ilyen alkalmak
iránt, de valami mégis visszahúzott. Amikor eljutot-
tam ezekre az alkalmakra, akkor Isten mindig mega-
jándékozott erõvel és örömmel. Egyszóval boldogan
jöttem haza ezekrõl az alkalmakról, de valami mégis
hiányzott. A világ, és a benne lévõ dolgok hamar
elvették tõlem az örömöt. Azt mondják a tévé család-
romboló és közösségromboló. Én nagyon sokat
néztem a tévét, és különbözõ jó filmeket. Ha volt egy
film, amit végignéztem, és utána féltem és nem
tudtam elaludni, azt is jónak tartottam. Nem az a baj,
ha az ember tévét néz, de ha az ember a tévé miatt
fontosabb dolgokat hanyagol el, akkor válik igazán
rombolóvá. Sokszor éreztem, hogy jobb lenne beszél-
getni szüleimmel, vagy testvéremmel, de inkább
leültem megnézni egy filmet. Én harcmûvészetekkel
foglalkoztam négy évig, és csak ezután jöttem rá
arra, hogy ez tett engem agresszívvá és nyugtalanná.
Egy-egy kimerítõ edzés után teljesen ideges és nyug-
talan voltam. Ezt családom is érezte. Sokszor meg-
bántottam a családomat, és más embereket is. Jézus-
nak is fájdalmat okoztam, és ezt akkor még nem
akartam tudomásul venni. November elején elme-
hettem egy ifjúsági hétvégére, és ott ezt az igét
kaptam: A szeretetben nincs félelem, sõt a teljes
szeretet kiûzi a félelmet. 1Jn.4, 18.

Az életem tele volt félelemmel és gyötrõdéssel.
Ezen a hétvégén átadhattam az egész életemet az Úr
Jézusnak. Olyan jó benne élni, és õt követni. Elvette
minden félelmem, és kétségem. Négy évig kung-
fuztam, és mégis féltem. Féltem a sötétben, és
gyötört a kétségem, de az Úr Jézus megszabadított a
félelmeimtõl és minden rossztól, és már nincs
bennem semmi félelem, sem kétség.

Fintor Tamás


