
Kelet és nyugat tájait ujjongásra indítod.

Zsolt.65,9/b.

Nyírszõlõsi Evangélikus Gyülekezet
(Nyírtelek, Kisvárda)

Filadelfia Alapítvány
Györfi Mihály

4432 Nyíregyháza–Nyírszõlõs, Kollégium u. 72.
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
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. nov.09.; dec.14. 14.00  
Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház           14.00
Görögszállás köz. ház  nov.16.; dec.21.    15.00

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 17.00
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

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

Nyírszõlõsi
Evangélikus Gyülekezet

Hír- és imádságlevél
2008. október-november

folytatás a 3.oldalról
Õ nem szeretetcsomagokat akar adni, Õ maga elégnek

kell legyen az életünkben, mert ezzel minden ott van. A hit
dolgai szabják-e meg az életemet, olvasom az igét és
tovább nem foglalkozom vele, vagy betöltheti az életemet?
Van, akit az emberek dicsérete hoz mozgásba -sajnos
magam is voltam így.

Milyen a hívõ ember, mint "sportoló"?
A hit abból él, hogy Krisztus eljött értem a földre,

megváltott, csakhogy szabad legyek a hiábavaló mozgás-
ból. Így van értelme életemnek. Lehetett-e már ilyen
találkozásod? Ha igen, hol tartasz, hol tartok az úton? 

Adja az Úr, hogy minél többen megfussuk ezt a pályát,
egymást segítve, bíztatva.

Fintor Józsefné (Irénke)

folytatás a 2.oldalról
Sokaktól kérdeztem már korábban, hogyan tudom

ezt szívbõl odabízni Istenre, és honnan fogom tudni,
hogy valóban szabad lettem. Persze, õk sem tudtak
erre biztos módszert adni, mint ahogy én sem tudok,
de mondták, hogy azt majd érezni fogom.

A hét elsõ fele elég gyorsan elrepült, és valójában
nem is jelentett sokat. Csütörtök reggel arra eszmél-
tem, hogy mindjárt itt a szombat, és mehetek haza
ugyanúgy, ahogy jöttem. Persze, ez nem így történt
végül. Csütörtök délután volt egy beszélgetésem, ami
teljesen megváltoztatott mindent. Hozzáteszem, hogy
erre a beszélgetésre a héten már korábban készültem,
de Isten a következõ idézettel rámutatott arra, hogy ne
én keressem erre az alkalmat, majd Õ elkészíti:

"Mondj igent a meglepetésekre, amelyek keresztezik
a terveidet, az álmaidat szertefoszlatják, egészen új
irányt adnak a napodnak, sõt talán az életednek is.
Ezek nem véletlenek. Hagyj a mennyei Atyának
szabadságot, hogy napjaid menetét Õ maga
határozhassa meg." 

És nemcsak, hogy elkészítette a beszélgetést, de én
teljesen úgy éreztem, hogy a gondolatokat is Õ adta
nekem. A beszélgetés után már éreztem, hogy
békességem lett, és valóban szabad lett a szívem, hogy
Istentõl kapjam a társam. Legszívesebben repültem
volna, annyira boldognak éreztem magam. Ezek után
már az áhítatok és elõadások is teljesen másképp
hatottak rám, Isten folyamatosan szólt hozzám,
mutatta az utat, hogy merre menjek tovább, és ez még
boldogabbá tett. Megértettette velem, hogy ne féljek
ezeket otthon elmondani 

Jézus így szólt a meggyógyítotthoz:"Menj haza a tie-
idhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr
veled és hogyan könyörült meg rajtad." Mk.5,19. 

Szolgálatba küldött, amitõl féltem, de ebben is
megerõsített, hogy velem lesz, és valóban nagyon sok
áldásban volt részem azon a szolgálaton keresztül.

Azóta még inkább megtapasztalom Isten vezetését
az életem más területein is. És hogy miért írtam le min-
dezeket? A hazaérkezés utáni napon a következõ ige
bátorított erre: 

"Írd le magadnak egy könyvbe mindazokat az igéket,
amelyeket kijelentettem neked!"       Jer.30,2.

Flaskár Anett



Hogyan legyünk szabadok?

Úgy is kérdezhetném, hogyan bízzuk Istenre életünk
irányítását minden területen? Konkrét receptet nem tudok
adni válaszként, csak azt tudom elmondani, hogy bennem
mit végzett el Isten. De bevallom õszintén, ezt sem lehet tel-
jesen leírni…

A balatonszemesi ifjúsági hitmélyítõ hétre készültünk, és
nagyon vártam. Elõtte háromszor voltam ilyen alkalmon, és
mindig nagy örömmel tértem haza, de utólag azt mond-
hatom, hogy ez volt eddig a legjobb. Szóval nagyon vártam
már a hetet, hogy pihenjek, és fõleg, hogy Istenre figyel-
hessek, otthon hagyva a hétköznapok rohanását és fela-
datait.Több kérdéssel, illetve gondolattal érkeztem, amire
szerettem volna választ kapni, ezek közül talán a leg-
fontosabb a párkapcsolat kérdése. Még megtérésem elõtt
volt egy kapcsolatom, amibõl Isten vezetett ki, így tudtam,
hogy Õ valami jobbat tartogat a számomra. Bár az eszem-
mel tudtam, hogy Isten tudja igazán, hogy ki a leginkább
hozzám illõ társ, illetve, hogy engem kinek szán társul, de a
szívem mégsem volt erre szabad.

folytatás a 6.oldalon

Õszi-téli programok:
Ádventben, dec. 06-án, vagy 13-án (a Bibliaiskola

idõpontjától függ) nyitott napot tartunk  készülve
Karácsony ünnepére. Szombaton 10 órától 16-ig,
de lehet, hogy még tovább is együtt lehetünk, a
nyírteleki gyülekezeti házunkban. Ezen kívül  gyüle-
kezetünk és az EKE szervezésében, a következõ
alkalmakat ajánljuk a testvérek figyelmébe:

1. Fiatalok házas hétvégéje Piliscsaba     
okt.24- 26. részvételi díj: 5000.-

2. Presbiteri hétvége Piliscsaba
nov.07- 09. részvételi díj: 5000.-

3. Ifjúsági hétvége Piliscsaba     
nov.28-30. részvételi díj: 5000.-

Részletes információta lelkészi hivatalban, ill az EKE telefon-
számán:  Herkely János 20/8244840.

Újra megjelent az EKE énekeskönyv, megvásárol-
ható a lelkészi hivatalban!

- Gyülekezetünkön belül mûködik egy
Közösségi szenvedélybeteg gondozó szolgálat!
Ha valaki szeretne szabadulni a szenvedély-
betegségébõl, (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

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve,
és én megnyugvást adok nektek."

Máté 11,28

Vasárnap:
Köszönöm, Uram a ma hangzó igédet, köszönöm, hogy

építeni szeretnéd az életem. Köszönöm megújító
kegyelmed. Kérlek, bocsásd meg bûnömet, add kérlek,
hogy az elõttem álló hét téged dicsõítsen, hogy Te légy
életem középpontja, és rád figyelve hozzak döntéseket.
Ámen.

Hétfõ
Köszönöm, Uram az új napot, kérlek adj alázatot a

szívembe, hogy rád figyeljek, benned éljem meg ezt a
napot is. Adj, kérlek szeretetet a szívembe, hogy a
környezetem is megláthasson téged. Ámen.

Kedd
Köszönöm, Istenem, hogy Te adsz erõt, hogy minden

cselekedetünk  és mozdulatunk rólad szólhat, ha rád
figyelünk. Uram olyan sokszor viszont elcsüggedek, a
hétköznapok monotonsága elveszi rólad a figyelmemet.
Te újíts meg, töltsd be szívemet. Ámen.

Szerda
Köszönöm, Uram, hogy megõrzöd ezt a világot és

benne az embereket, és hogy azt szeretnéd, hogy min-
denki megismerjen téged. Kérlek Te légy a betegekkel, az
erõtlenekkel, a gyengékkel. Vedd körül õket oltalmazó
szereteteddel. Ámen.

Csütörtök
Köszönöm a benned elrejtett csodákat, melyeket Te

készítesz. Köszönöm, hogy Te õrzöd a gyülekezeteket és
azok egységét. Kérlek, add Istenem, hogy a Te képmá-
sodra formálódhassunk, hogy Te légy az életünkben a leg-
fontosabb. Ámen.

Péntek
Köszönöm, Istenem, hogy Te vagy velünk erõtlen-

ségünkben, eleséseinkben, hogy Te kegyelmedet árasztod
ránk. Köszönöm, hogy Atyai karod most is ki van tárva és
Te szeretnél minden embert megújítani. Kérlek, add, hogy
drága váltságod ne vesszen rajtam kárba. Kérlek, add,
hogy az életem engedelmes, neked tetszõ élet legyen.
Ámen.

Szombat
Köszönöm, hogy benned telhet ez a hét. Köszönöm,

hogy naponként igédbõl táplálkozhatom, hogy Te adsz
erõt minden feladathoz és Te tudod begyógyítani sebein-
ket. Kérlek, segíts hogy a gyülekezetünkben folyó
munkákban is Te légy az elsõ. Áldd meg az asszonykört,
az ifit, az imaszolgálatot, a bibliaórát, hogy valóban sze-
rinted való közösség lehessünk, ahol a Te szavad a leg-
fontosabb! Ámen.

Útközben...

Kispesti EKE Csendesnap
Szeptember 20-án EKE csendesnap volt Kispesten,

melyre gyülekezetünkbõl is mentünk néhányan, a kül-
területi misszió kapcsán hat fiatal is úton volt velünk.

Ezen az alkalmon volt a bibliaiskolások útra bocsá-
tása is, hála az Úrnak értük.

Napunk központi üzenete a Filippi 3,14: 
"De egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve,

ami pedig elõttem van, annak nekifeszülve futok
egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisz-
tus Jézusban adott jutalmáért."

Ez az ige három részre volt bontva, három igehírdetõ
személyében. 

Honnan jössz? -tették fel a kérdést. 
Valóban színes volt a paletta, volt aki több száz km-

t utazott, hogy ott legyen, volt aki több tíz km-t, volt
aki pár km-t, de volt olyan is, aki úgymond átsétált a
szomszédból. 

Honnan és hogyan jövök? 
Például a mai istentiszteletre készítem-e a szívemet,

vagy esetleg gondokkal, félelmekkel megyek. Van, aki
elfárad, elcsügged, de van, aki végig futja amire Isten
elhívta. Mindenki lehet gyõztes. 

Futópályán vagyunk, oda kell állni a startvonalra. Mi
a startvonal? Amikor Isten megállít, látom, hogy
nélküle nem ér semmit az életem. Elkezdhetek egy
újat, tudom, honnan indulok, nem elég odaállni, el kell
indulni. Vissza szabad-e tekinteni, vissza kell-e nézni? 

Az autóvezetõnek pl. sávváltáskor szüksége van a
visszapillantó tükörre, de egyébként nem mindig azt
figyeli. Nekünk is vissza kell tekintenünk, hogy tanul-
junk. Ha a régi rossz emlékbõl nem tanulok, akkor egy
helyben maradok, de ha tanulok belõle, akkor azután
jobban figyelek az Úrra! Nekünk is kárnak és szemét-
nek kell ítélni mindent. Megkereszteltek, az még
önmagában nem ér semmit, hogy a szüleim hívõk,
önmagában nem ér semmit. Sokan, sajnos erre
alapozzák üdvösségüket. Csak akkor ér valamit, ha
már meg lehetett a találkozás, akkor futhatok a jó
pályán, és itt szükség van a naponkénti táplálkozásra,
hogy abból éljek, hogy ne zsákutcában kössek ki.

Nézzük meg, merjünk szembenézni: Jó irányba
futottam-e eddig? Meg kell vizsgálni hol tartunk.

Hol vagyok, hol vagy? - a személyes életemben,
szolgálatban, a mindennapi életben. A vallásos ember
nyomorúsága, hogy nincs bizonyossága, hogy van
örök élet. Sötétben van az emberek 95%-a. Aki Jézus
Krisztussal jár, az tudja honnan jött és hova megy.
Jézus Krisztusért kapott jutalom a cél, az örök élet.

A mai ember belezuhant a vallásos tengerbe. Teljes
a zûrzavar. Mit jelent a keresztyénség, még sokszor a
keresztyének sem tudják. A mai ember önmeg-
valósítás erejével próbál megvalósítani mindent. Halál-
hívõ lett, azt hiszi a halállal mindennek vége. A jelen
számít, siker, szórakozás. Örök életet csak az örök
Isten adhat, és csak egyetlen utat adott, Jézus Krisz-
tusban megtett utat. Nem mindegy melyik úton vagyok.

Megyek, futok, haladok, tudom a célt, ismerem vagy
csak a magam elképzelt útját járom?

Hová futsz? Hová futok? 
Futhat az ember a vesztébe, de futhat célra is. Az élet

vizébõl elég egy korty, a világ vizébõl semmi sem. 
folytatás a 6.oldalon


