
Örvendezve fogtok vizet meríteni a
szabadulás forrásából.

Ézs.12,3.

Nyírszõlõsi Evangélikus Gyülekezet
(Nyírtelek, Kisvárda)

Filadelfia Alapítvány
Györfi Mihály

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

Mobil: 20/824-3905
E-mail: gy-m@freemail.hu

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

Nagy Miklós: 4600 Kisvárda,Váralja  u. 58.
Mobil: 20/824-3944

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    Gyülekezetiház, templom        11.00
Nyírtelek   (gyermek) ugyanott           11.00

Kisvárda, Evangélikus templom 10.00

Kisvárda    (gyermek)  Gyül.ház             10.00

Délutáni Istentisztelet

Kisvárda evang. templ. jan.14; feb.11.  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 17.30

Szombat:   Ifj.óra          Nyírtelek templom   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
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Folytatás a 3. oldalról
Akinek nincs társa és barátja, mindig mindent egyedül

csinál, az szüntelen vágyakozik társra, de zárkózottsága,
önmagában való élete miatt soha nem képes kapcsolatot
teremteni senkivel és egyedül marad. Amikor Beát megis-
mertem, észrevettem, hogy akár mennyire is kedves nekem,
mégis az óemberem ellenállásába ütközök, aki a régi életem
zárkózott társtalanságában maradna. Ezt is Isten gyõzte le
bennem, fõleg a 2Kor.5,21 igéjével ("Mert azt, aki nem ismert
bûnt, bûnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk
õbenne."), amikor az személyessé lett nekem. Most Beával a
házasság elõtt állunk és ezért tudok hálás is lenni. Nemrégen
megismerhettem a keresztelési igémet: "Ezért is szenvedem
ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg
vagyok gyõzõdve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám
bízott kincset megõrizze arra a napra." (2Tim 1,12) Ez egész
életemre szóló üzenet. Amit Isten rám bízott, nálam letétbe
helyezett, azt a kincset Õ megõrzi nálam, hogy gyümölcsöt
teremhessen az életemben. Ez a kincs az evangélium. Mind-
nyájunknak, akik hiszünk Jézusban, mint Szabadító
Megváltónkban, azoknak Isten megadta ezt a kincset. Földi
életünk célja nem a múlandó dolgok és örömök gyûjtése,
hanem mindennap visszatalálni Istenhez, majd, hogy teljes,
múlandó életünket örökkévaló mennyei kincsekre cseréljük az
evangélium üzenetének megélése, és így "hirdetése" által.

Buzás István
Folytatás a 2. oldalról

Isten beszélt velem Istvánnal kapcsolatban, de bennem az
volt, hogy én nem akarok semmit belemagyarázni Isten
igéjébe. Mégis bizonyosságom volt, hogy Isten akarata az,
hogy beszélgettünk, mert teljesen elengedtem és a kapcso-
latunk elején Isten kezébe tettem. Imádságban kértem Istent,
és hittem, hogy így lesz, hogyha nem az Õ akaratából való az,
hogy mi beszéljünk vagy találkozzunk egymással, teljesen
zárjon le minden efajta utat! Ezért vagyok hálás, hogy már a
kezdetek kezdetén Isten kezébe tudhattam ezt, és Isten
áldása kísérhette a telefonbeszélgetéseinket, és Isten már
akkor formált minket egymáshoz, hiszen Õ már tudta mi a
terve kettõnkkel! Ismét elkövetkezett egy pont az életünkben,
ahol biztosan tudom, hogy Isten cselekedett, ez pedig a
pünkösd hétfõi, a június 5-ei találkozásunk Biatorbágyon, a
csendesnapon. Én már lehetetlennek láttam azt, hogy mi
valaha is fogunk személyesen találkozni Istvánnal. Isten
mégis egy olyan bizalmat ébresztett a szívemben, hogy
tudtam, ha Õ úgy akarja ott leszünk mindketten. Így lett!
Isten ezen a csendesnapon Istvánról beszélt velem. A kiscso-
portos beszélgetésen elhangzott egy személyre szóló üzenet
számomra: Isten mondja: "Alkotok hozzáillo segítõtársat."
Mint késõbb megtudtam, ezt István számára is személyessé
tette Isten! "Hozzá illõt!" És még egy üzenet: ha valamit
nagyon szeretnél az életben -pl. társat- tudd, akard elengedni
és teljesen Isten kezébe tenni, hogyha Õ azt mondja rá, hogy
nem, akkor nem, ha igen, akkor igen úgy legyen, és ne úgy
ahogy én akarom. Így tettem le imádságban Isten kezébe az
Istvánnal való kapcsolatunkat, és hálás vagyok Istennek, hogy
akkor tiszta szívbÕl kimondhattam neki, a Te akaratod legyen
meg benne Istenem! Ennek a csendesnapnak a végén István
megkérdezte, hogy hozzá megyek-e feleségül? Õ már elõzõ
nap megértette Isten akaratát, hogy ezt meg kell kérdeznie
tõlem, és Isten meg is erõsítette ebben! Számomra is Isten
akarata volt a legfontosabb, így nem mondtam igent, sem
nemet. Istent kérdeztem meg, hogy Õ mit akar, mit cse-
lekedjek? Imádkoztam, és Isten a körülményeken és
embereken keresztül -akik nem tudták, hogy mi történt
velem- szólt hozzám. Az ige, melyen keresztül Isten szava a
szívembe hasított: "De vigyázzatok, teljesítsétek mindazokat
a rendelkezéseket és döntéseket, amelyeket én ma elétek
adok!" 5.Móz.11,32. Ebben a fejezetben az engedelmesség
áldásáról és az engedetlenség átkáról van szó. Akartam
Istennek engedelmeskedni, és igent mondtam István
kérdésére. Leszek a felesége, és az Isten által adott
segítõtársa!                                             Fintor Beáta



Áldott ünnepet kívánunk
Az Úr adjon mindnyájunknak olyan Ádventet és Kará-

csony ünnepet, hogy a világtörténelem legnagyobb
eseménye szívünk, életünk legnagyobb eseményévé
lehessen! Jézus Krisztus...

“...aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben,
megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között,
hittek benne a világon, felvitetett dicsõségben.” 1Tim. 3,16

Jézus engem megtalált...
24 évig éltem Isten nélkül, a saját utaimat járva, a saját

erõmbõl akarva megoldani az életem dolgait. Egy több évig
tartó parázna párkapcsolatból mentett ki engem Isten, és
nem hagyta, hogy alap nélkül szét-csússzon az életem. Most
már biztos alapon állok, hiszen Jézusra építek! 2005.
szeptember 22-én Jézushoz kiálthattam, bûnbocsánatot
kérvén bûnbocsánatot kaptam, és az Õ gyermekévé lettem!
Most már nem kell önfejûen döntenem semmilyen dolgom-
ban, hiszen van egy szeretõ és engem a legjobban ismerõ
Istenem, akihez minden kérdésemben és problémámban
bátran és bizalommal fordulhatok! Õ soha nem utasít el
engem, hanem válaszol nekem és vezet az Õ tetszése
szerint! Ezt a vezetést éltem át, mint Jézus Krisztus gyer-
meke, ahogy megismerkedhettünk Istvánnal. Isten minden
akadályt elvett az életembõl, teljesen megtisztított a fiúkkal
való kapcsolatoktól, nekem annyi volt a dolgom, hogy hittel
engedelmeskedjek Istennek, még akkor is, ha nem értem
azt, hogy miért is kell azt a lépést megtennem. De tudtam,
hogy Isten pontosan jól tudja, mit miért tesz az életemben!
Ez az ige nagyon fontos, és személyes volt a számomra: "Ha
megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak
tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik
nektek." (János 15,7)Isten ezen az igén keresztül Istvánról
beszélt velem. Teljesen Isten kezébe kellett tennem a
beszélgetéseinket, kapcsolatunkat. Nem volt ez mindig
könnyû, mert sokszor elszaladtak velem a gondolataim, és
harcolnom kellett ellenük. De nem voltam egyedül! A
leghatalmasabb volt velem, aki a legjobban ismer és féltõn
szeret, Jézus Krisztus! Ami nagyon fontos volt és sokat jelen-
tett a számomra az az volt, hogy István mindig megkérdezte
Istent, hogy mikor beszéljen velem. Nagyon hálás vagyok
érte Istennek! Ismerkedtünk egymással, és közben Isten
munkálkodott a szíveinkben! Folytatás a 6. oldalon

Újra rendelkezünk a 2 x 1 % ról!
A személyi jövedelem adót 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: 18792021-2-15.

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 szám-
laszámon:

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

Minden imádságotokban és könyör-
gésetekben imádkozzatok mindenkor a
Lélek által. Éppen azért legyetek éberek,
teljes állhatatossággal könyörögve az
összes szentekért;

Ef.6,18.

Vasárnap: 
Köszönöm Uram, hogy Veled indulhatunk ezen a

héten is. Nélküled egy lépést sem tehetünk. Kérünk,
fogd a kezünket, hogy Veled és Benned maradhas-
sunk. Ámen.

Hétfõ
Úr Jézus Krisztus! Hálát adunk Neked, hogy azért

jöttél, hogy a bünösöknek elhozd az üdvösséget.
Kérünk, büneinkre add a Te megbocsátó
kegyelmedet. Köszönjük kimondhatatlan jóságodat.
Ámen.

Kedd
Olyan hálás a szívünk Uram, hogy naponként

Hozzád menekülhetünk. Eléd tesszük azokat, akik
kerestek, de a szívük most eltávolodott Töled. Kérünk,
ébressz vágyat bennük, hogy megtaláljanak Téged.
Ámen.

Szerda
Köszönjük Uram gyülekezetünket. Köszönjük a

templomunkat, az istentiszteleti alkalmakat. Kérünk,
hogy akiket a Te szolgálatodba állítottál, adj nékik
bölcsességet, alázatot, s Reád figyelö csendes szívet.
Ámen.

Csütörtök
Eléd tesszük Úr Jézus népünket, ezt a békétlen-

séggel teli világot. Kérünk azokért, akikre a vezetés
feladatát bíztad. Fordítsd tekintetüket Tefeléd, hogy ne
a gyülölet, hanem a megbocsátás diadalmaskodjon a
szívükben, s a Töled kapott bölcsességet, a Te dic-
söségedre, s népünk javára fordíthassák. Ámen.

Péntek
Megköszönjük Neked gyülekezeti alkalmainkat. A

bibliaórákat, a fiatalok menyegzöjét, az ádventi
készülödésünket, a csendesnapokat. Tanácsaiddal
igazgass bennünket. Vezesd gondolatainkat, cse-
lekedeteinket, hogy szolgálatunk egyedül Téged di-
csöítsen, s mi csak eszköz lehessünk a kezedben
Uram. Ámen.

Szombat
"TANÍTS, URAM, MEGHAJLANI, MINT SZÉLBEN AZ

ARANY KALÁSZ! HAJOLJAK MEG, HA SZENT LELKED
REÁM FUVALL S PORIG ALÁZ!" Úgy legyen. Ámen.

Nagyobb boldogság...
Nagyobb boldogság adni, mint kapni. ApCsel.20,35.
Istennek ilyen indulata van felénk, errõl szeretnék

beszélni, hogy az én életemben ez miben valósul meg.
Kicsi koromból mondanék el egy történetet. Mielõtt
édesanyám elment otthonról dolgozni, szeretett volna
elköszönni és megcsókolni. Én ezt visszautasítottam,
anyu így ment el dolgozni. Késõbb ezt nagyon bántam
és utána mentem addig amíg lehetett -az utcai kapuig-
majd ott sírtam. Ezt a kaput én most ajtónak -az életem
ajtajának- hívnám, mert Jézus ott állt a másik oldalán és
várt rám, hogy beengedjem az életembe Õt. Ma már
tudom, hogy Isten ébresztgeti a lelkiismeretemet
minden ilyen esetben. De ki tanított engem arra, hogy
édesanyám szeretetét visszautasítsam? Azt, aki szült,
táplált, nevelgetett, gondoskodott rólam. Azt látom,
hogy én ezzel a szeretetlen természettel születtem. Így
vagyunk Istennel is. Õ teremt, szeret, megtart minket
és mi szüntelen visszautasítjuk õt a nélküle való
életünkkel. 27 éves koromig éltem így. Szeretetlenül,
erõszakosan, haraggal és rossz indulattal telve.
Szerettem volna szeretni, de nem ment és sokat
szenvedtem ebben. 2000 szeptemberében megtért az
édesapám és a mostohaanyám. Attól kezdve szüntelen
hallottam az evangéliumot. Eleinte nagyon bosszantott
és zavart az egész, hiszen én egész életemben a vallá-
sosság halvány szikrája nélkül éltem, ám az Atya is
vonzott magához. Késõbb megértettem, hogy az
evangélium üzenete nem vallásosság, hanem Abban
való teljes bizalom, aki megtart engem. Néha én is
vágyakoztam erre a kapcsolatra, de sok minden  vis-
szahúzott. Hosszas erõltetésre és Isten munkája szerint
végül jelentkeztem egy lelkigondozói hétre, ahol Jézus
már szemtõl szemben állt velem az élet útján. Napokig
sírtam, mert megértettem, hogy azért vagyok
szeretetlen, örömtelen, rideg, lelketlen, mert Jézus
nélkül élem az életem. Megértettem, hogy Õ tud új ter-
mészetet adni, aki képes szeretni, örülni, turni. Végülis
megtértem. Azóta sok minden megváltozott. Mivel már
nem csak rólam szól az életem, ezért több feladatom,
felelõsségem és örömöm van. Meggyõzõdésem, hogy az
a keresztény ember, aki mindig magával foglalkozik, az
minimum egyhelyben áll. Mi a saját megszen-
telõdésünkrõl könyveket tudnánk írni. A megszentelõdés
nagyon fontos, de egyedül, önmagamban nem megy.
Jézus sem magával foglalkozott, hogy milyen rossz neki
itt az emberek között, az Atyától "távol", hanem közöt-
tünk volt és aki hozzáment, azt Õ nem küldte el.
Egyébként azok között volt, akiket szeretett.
Megtérésem után sokat beszéltem az embereknek az
Isten szeretetérõl, de ezekben a bizonyságtételekben
nem mindig volt Élet, hanem egyszerû törvényeskedéssé
silányult. Talán azért volt ez így, mert kötelességemnek
éreztem, hogy az Istennek megfelelõ életet éljek.
Igazából az Isten munkája bennem, ha a megélt hitem
nem a külsõ törvénybõl indul ki, hanem egy belülrõl
fakadó hálából, amit az Istenhez való ragaszkodás
táplál.Ezt Isten sok bukásból való felálláson, szolgálaton és
a Tõle rendelt segítõtárson keresztül munkálja
életemben.Beát választottam segítõtársamnak, egyszerûen
azért, mert szeretem és õáltala értettem meg valamit, Jézus
és az Õ mennyasszonya a gyülekezet kapcsolatáról (Ef 5,25).
Régi életem egyik nagy csapdája volt a magányosság.  

Folytatás a 6. oldalon


