
Mert én újat cselekszem, most kezd
kibontakozni, majd megtudjátok! Már
készítem az utat a pusztában, a sivatag-
ban folyókat fakasztok.        Ézs. 43,19.
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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
Nyírszõlõs (gyermek) gyülekezeti ház       9.30
Nyírtelek ifjúsági ház                           11.00
Nyírtelek   (gyermek) Tokaji u. 22.      11.00
Kisvárda, Evangélikus templom 10.00
Kisvárda    (gyermek)  Gyül.ház             10.00

Délutáni Istentisztelet
Kisvárda evang. templ. jan.09.;feb.13.     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 

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

Nyírszõlõsi
Evangélikus Gyülekezet

HHHíírr--     ééss     iimmááddssáágg lleevvéé ll
2004. december-2005. január 

folytatás a 3. oldalról

Azóta többen, többször kérdeztek tõlem olyan dolgokat,
amikre nem tudtam a választ, mások pedig arra kértek,
gyõzzem meg õket arról, hogy Isten létezik. Ezekre a fel-
vetésekre a következõket szoktam válaszolni:

Én  nem tudok és nem is akarok másokat meggyõzni.
Azt tudom „csak”  elmondani, hogy vak voltam és most
látok. Jézus nélkül az én életemnek sem volt értelme,
viszont  a  vele való találkozást követõen teljesen megvál-
tozott. Más lett az életem értelme, célja, irányítója, Ura.
Megváltozott a gondolkodásom, idõbeosztásom. Talán
Zákeus példája és a szerecsen komornyik története
szemlélteti ezt legjobban. Ahogy Zákeus élete megválto-
zott, miután találkozott Jézussal, úgy változott meg az én
életem is, és ahogyan a szerecsen komornyik ment
tovább az Õ útján örömmel, miután Filep „Jézushoz
vezette”, én is ilyen örömmel megyek tovább immár nem
a széles, hanem a keskeny úton.    

Az elõbb kicsit helytelenül  úgy fogalmaztam, hogy „azt
tudom csak elmondani”. Helyesebb lett volna úgy fogal-
mazni, hogy ezt viszont csak én és azok tudják elmon-
dani, akik már átélték. Nem szívesen szerepelek. Amiért
mégis elfogadtam ezt a felkérést az éppen az, hogy
bizonyságot tenni, ezeket elmondani más nem tudja, csak
az, aki már átélte. Ismét szeretnék biztatni mindenkit,
hogyha lehetõségünk adódik tegyünk bizonyságot, ne
szégyelljük Krisztust. Valaki egyszer úgy fogalmazott,
hogy ha a világ nem szégyelli magát a sok bûn,
káromkodás, lopás, csalás, ital, kábítószer, stb. miatt, mi
miért szégyelljük a tisztát …. , Krisztust?  

Késõbb, ahogy a Bibliát  fokozatosan megismertem,
egyre több kedves igém lett.  Ezek közül  is szeretnék
néhányat megosztani:   Sámuelrõl azt olvassuk, hogy
semmit az Úr igéibõl a földre esni nem hagyott.  Jósiás-
ról azt, hogy az Úr útjáról nem tért le sem jobbra, sem
balra. Józsuéról pedig azt, hogy Õ és az Õ házanépe az
Úrnak szolgáltak. Szeretném, ha az én életemre is igazak
lennének a fenti igék.

Jelen bizonyságtétel terjedelme nem teszi lehetõvé,
hogy kitérjek arra, hány igét hagytam a földre esni,
hányszor tértem le a keskeny útról jobbra, vagy balra,
álltam meg, vagy fordultam vissza azon, hányszor sán-
tikáltam kétfelé, milyen nehézségek, kísértések és
bukások értek és ennek ellenére  hányszor nyúlt utánam,
milyen módon segített fel, védett meg vagy vezetett az
Úr. Végezetül, akik személyesen találkoztak az Úr Jézus-
sal, azoknak nem sok újat mondtam, akik azonban még
nem ismerik Õt azoknak azt kívánom, amit Pál mondott
Agrippa királynak és  Festus római helytartónak: „Agrippa
pedig monda Pálnak: Majdnem ráveszel engem, hogy
keresztyénné legyek.  Pál pedig monda: Kívánnám Isten-
tõl, hogy necsak majdnem, hanem nagyon is, ne csak te,
hanem mindazok is, kik ma engem hallgatnak, lennétek
olyanok, a minõ én is vagyok, e bilincsektõl megválva.”
(Ap.Csel. 26, 28-29).

Jézus a Te ajtód elõtt is ott áll és kopogtat.  Hívd be Õt
az életedbe! 

Nyíregyháza, 2004.11.18.



ISMÉT EGY ÚJ...

Véget ér egy esztendõ, és indul az új! Sokan ter-
mészetesnek, magától értetõdõnek veszik, mások fásul-
tan tekintenek az ismétlõdõ évek elé, egyesek rettegnek
mi várhat rájuk. Isten szívet megújító munkája nélkül
valóban nincs más lehetõség. Õ azt ígéri, a pusztában is
folyót fakaszt, a meddõ is nagy családnak örvend, az
elveszettet is megkeresi! Van remény! Jézusban meg-
békélt a világgal Isten. S nyújtja neked is a "békejob-
bot"!

ÁLDOTT  KRISZTUS  ÜNNEPET, 
BÉKÉS, BOLDOG  ÚJ  ÉVET!

kíván a Nyírszõlõsi Evangélikus Gyülekezet.

Ifjúsági hétvége Piliscsabán
2005 február 11-13-ig 

Ifjúságihétvége lesz a piliscsabai Béthel otthonban.
Minden konfirmandust és 14 év feletti fiatalt szeretettel
hívunk és várunk. 

A részvételi díj 4000.- ft az utazási költség a
szervezéstõl függ. Reménységünk, hogy a költségek
csökkentéséhez, támogatást sikerül szereznünk!

Újra rendelkezünk a 2 x 1 % ról !

A személyi jövedelem adót fizetõ állampolgárok ren-
delkezhetnek az adójuk 2 x 1%-áról. Egyik 1%-ot
valamelyik egyháznak adhatják, a mi egyházunk 

technikai száma:         0035
A másik 1% pedig civilszervezetek támogatására

mehet, mint például a Filadelfia Alapítványunk, amely-
nek adószáma: 18792021-2-15.

A fenti két szám beírása szükséges az adóbevallás
mellékleteként található nyilatkozatra. Gyülekezeti alkal-
mainkon, elõre kitöltött nyilatkozatokat vehetnek át
azok, akiknek erre szükségük van.

-A templom építésünk folytatódik
Nyírteleken. Immár befejezõdött a belsõ
vakolás, a külsõ vakolás és a nyílászárók
behelyezése, a lábazat burkolása és a belsõ
munkák a következõ ütemben készülnek el.

-Akinek adománya van a különbözõ
gyülekezeti szolgálatok támogatására azok a
következõ számlaszámon:

OTP-Bank: 11744003-20373779

vagy személyesen az istentiszteleteken
fizethetik be adományaikat (a befizetett
összegrõl adó csökkentõ igazolást tudunk
adni).

- Ezúton is megköszönjük támogatóink
szolgálat készségét és adományait.

Imádságlap

"Engem keressetek, és éltek!"  
Ámosz 5, 4b

Vasárnap: 
Köszönöm Istenem, hogy aki hisz Jézus Krisztusban,

annak örök élete van a Te országodban, és már itt a
Földön is tartalmas életet élhetünk. Köszönöm, hogy
tart még a kegyelmed és még ma is melletted dön-
thetünk. Köszönöm az istentiszteleti közösségeinket,
bölcsességed és áldásod töltsön be bennünket. Ámen.

Hétfõ
Uram! Elõtted állunk ezen az újabb napon.

Köszönöm, hogy gondunkat viseled és betöltöd
minden szükségünket. Bocsásd meg, hogy olyan
sokszor távol járunk tõled és hálátlan gyermekeid
vagyunk. Köszönöm a gyülekezeti alkalmainkat, Te
tarts össze bennünket és ne hagyjuk a Sátánt magunk
közé férkõzni. Ámen.

Kedd
Istenem, olyan sokszor nem értjük, hogy mi miért

történik velünk, de biztos, hogy Te a tieiddel vagy és
nem hagyol magunkra a nehéz helyzetekben sem.
Kérünk, Te légy pártfogója a betegeknek,
magányosoknak, nehéz anyagi körülmények között
levõknek. Ámen.

Szerda
Köszönöm Istenem, hogy fiatalok, idõsebbek is

lehetnek gyülekezetünk tagjai. Kérlek, ne feledkezz
meg rólunk, alkalmainkról. Legyen elõtted a gyer-
mekóra, konfirmandus oktatás, ifi óra, imaszolgálat,
asszonykör, bibliaóra, Istentisztelet. Köszönöm. hogy
létrejöhettek és eddig megmaradhattak ezek az alka-
lmak. Ámen.

Csütörtök
Drága Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy már én is

és még sok testvérem a Te utadat járja már. Ne
hagyd, hogy elfeledkezzünk a körülöttünk lévõkrõl.
Add, hogy õk is megismerjenek és megtalálják az igazi
életet  Téged, és ne a mi bûnös életünket lássák meg,
hanem Rád figyeljenek, hiszen egyedül Te vagy tiszta
és tökéletes. Ámen.

Péntek
Istenem, egyedül Te látod, hogy milyen sokszor

lázongunk feletteseink miatt és milyen sokszor fele-
jtünk el értük könyörögni. Kérlek adj megtérést és
bölcsességet mindazoknak, akik hatalmat kaptak, így
kérlek az ország egyházi és világi vezetõiért is.  Ámen.

Szombat
Köszönöm Uram a misszió lehetõségét is. Te adj

számunkra bölcsességet ehhez és mutasd meg az
utat, hogy hogyan tudnánk elindulni a
gyülekezetünkhöz tartozó települések felé, hogyan
tudnánk elvinni az Örömhírt az ott élõ embereknek. Te
munkálkodj az õ szíveikben is, hogy befogadják
Igédet. Köszönöm, hogy a Te Igéd élõ és ható! Ámen.

Kedves Olvasó!

Pár napja  azt a  felkérést kaptam, hogy a gyülekezet
hírlevelébe írjak egy rövid bizonyságtételt. Tekintettel
arra, hogy kevesen ismernek, szeretném közreadni
megtérésem történetét.

Nevem Borbás Zoltán, Nyíregyházán élek.  Bibliai
értelemben hitetlen családban nõttem fel, mindenki élte
a maga életét, így teltek a napok, hónapok, évek.

Gyerekkoromban két esemény  volt, ami Isten
létezésére irányította a figyelmemet. Az egyik, úgy 5 éves
koromban lehetett, amikor nagymamám  megpróbált
imádkozni tanítani, a másik pedig kb. 8 évvel késõbb
történt, amikor azt az akkor még furcsa tanácsot adta
nekem, hogyha életem során mindenki elhagyna akiben
bíztam, Istenhez még mindig fordulhatok. Ezek az
események akkor  nem sokat jelentettek, de az
emlékezetemben megmaradtak és évekkel késõbb, a
szükséges pillanatban elém jöttek. Erre alapozva
szeretném biztatni azokat a szülõket, nagyszülõket, akik
úgy látják hiába fáradoznak a gyerekek Jézushoz
vezetésén, hogy  munkájuk mégsem hiábavaló. Az én
példám is azt bizonyítja, hogy van értelme, legfeljebb a
gyümölcs csak jóval késõbb érik be.

Az általános iskola befejezését követõen  Budapestre
kerültem tanulni, majd dolgozni. A kollégiumban többször
beszélgettem  egy olyan „ furcsa”  kollégista társammal,
aki bibliaórákra járt, megálltam utcai evangélizációknál,
nyáron, a Balaton melletti szakmai gyakorlat alatt elhív-
tak és elmentem a Jézus élete címû film vetítésére és az
azt követõ beszélgetésre, azaz így utólag úgy látom, hogy
Isten is keresett engem, és én is Õt.

1989-ben Gyõrbe kerültem, ahol az egyik évfolyamtár-
sam hívott el az általa vezetett MEKDSZ (felsõoktatási
intézményekben mûködõ keresztény diákszövetség)
összejövetelre, majd  Biatorbágyra és  gyülekezetbe.  

Ismeretben egy új világ tárult ki elõttem, néhány
család életét közelebbrõl is megismerve  olyan szeretetet
tapasztaltam, amely sem  a mi  családunkban, sem pedig
az általam eddig ismert családokban nem volt jellemzõ.

Mint a szivacs a vizet, úgy szívtam magamba az új
ismereteket. Szinte minden hétre jutott egy új felismerés:
„Jé, ez is meg van írva a Bibliában!”. Kezdetben a sok új
ismeret  mellett ez az érthetetlen szeretet volt számomra
vonzó. Istentiszteleteken, bibliaórákon, ifjúsági órákon és
csendesnapokon sokat hallottam Jézus Krisztusról és a
bûnrõl, de ezek lényegét akkor még nem értettem meg.
Jóval késõbb, egy, a karácsonyi történetrõl szóló igehird-
etésben  hangzott el az, hogy ahogyan a napkeleti
bölcsek az ajándékaikat letették Jézus lábai elé és mentek
tovább az útjukon terheiktõl megszabadulva, mi is lete-
hetjük terheinket, bûneinket Jézus lábai elé. Mint
ahogyan a vakonszületett a Jézussal való találkozás után
„elkezdett látni”, úgy láttam meg én is az igehirdetés alatt
a saját bûneimet és tettem le azokat imádságban Jézus
lábai elé.  

folytatás a 6. oldalon


