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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

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. márc.08.; ápr.12. 14.00  

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház           14.00

Görögszállás köz. ház  márc.15.; ápr.19. 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

FFFii llaaddeellff iiaa
Evangélikus Egyházközség

HHHíírr--    ééss    iimmááddssáágglleevvééll
2009. február - március.

folytatás a 3.oldalról
Ez motívált abban is, hogy beiratkozzam az EKE Bib-

liaiskolájába. Megtapasztaltam, ha Isten vezetésére
bízom magam, akkor tanácsol az Igéje által. Legutóbb
így kapcsolódtam be a külterületi misszióba is, amikor
kérdésemre az Úr határozottan válaszolt:

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden
népet, megkeresztelve õket az Atyának, a Fiúnak, és a
Szentléleknek nevében, tanítva õket, hogy megtartsák
mindazt, amit én parancsoltam nektek..." 

(Máté 28,19-20).
Tudom, ha mennyei Atyám indít egy szolgálatra és én

beállok az Õ akaratába, akkor az idõt, erõt, értelmet is
megadja hozzá. Nekem csak annyi a dolgom, hogy
kitartóan figyeljek, mit szól hozzám az Úr. 

"Õrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek,
várva, hogy mit szól hozzám...az Úr..." (Hab 2,1-2)

Szalanics Józsefné, Ilike 

folytatás a 2.oldalról
Új hév!
Napóleonra hivatkozott egyik kedves hívõ testvérem

mikor a szolgálatban megélt örömökrõl megpróbál-
tatásokról, és elfáradásokról beszélgettünk, akkor õ a
nagy hadvezért hozta példának, miszerint amikor
Moszkva alá ért a seregével már belefáradtak a sok
gyõzelembe. Ekkor kicsit hamiskásan mosolygott, és
tudatta velem, hogy a gyõzelmi sorozatba bele lehet
fáradni. Sokszor még a legvitézebbek sem találják
azután a megújulás lehetõségét. Ezért is nagy kihívás
az új hévvel való indulás, mert kevés hozzá az erõtar-
talék, a rákészülés, a kezdeményezõképesség, valami
más kell, valóban a hév. Olyan jó olvasni az emmausi
tanítványok történetét, mikor megállapítják maguk
között, hogy nem hevült a szívünk mikor ....! S valóban
új hév csak akkor lesz a szívünkben, ha Jézus Krisztus
itt lehet közöttünk, ha megtapasztaljuk jelenlétét
naponta. Gyülekezetünk területi átrendezõdése sokak-
ban nem múlt el nyomtalanul, mondhatjuk sokan
megszenvedtük, de hév csak akkor lesz bennünk, ha
látjuk az elõttünk lévõ feladatokat, és akik másként
gondolták a gyülekezeti életüket azokra pedig az Úr
áldását kérjük. Szükségünk van az új hévre, hisz
bármerre nézünk, csak az Úr kegyelme tarthat meg
bennünket, Görögszálláson beindult a Tanyagondnoki
szolgálatunk, és mellette végezzük a misszió munkáját
is. Most indult el a férfi biblia tanulmányozó óra, mel-
lette folyik a gyermekek és asszonyok közötti munka.
Miklósék Kisvárdán végzett munkájuk több mint tíz
éves, sokan indultak el és lankadtak meg ott is. A
nyírteleki bibliaiskola hasonló örömökkel és
küzdelmekkel jár együtt, de töretlenül halad a második
tanévében. Sorolhatjuk sorban a gyerekmunkát és
munkásokat a vasárnapi iskola, játszóház, ifióra ima-
szolgálat, résztvevõit és szolgálóit, az asszonyköröket
és bibliaórákat Nyírtelektõl Kisvárdáig. Új hév kell!

Új évben!
Sokszor vesszük magátólértetendõnek, vagy nekünk

kijárónak a naponként megújuló isteni kegyelmet.
Most az Úr 2009. esztendejében, jó lenne, ha szívünk
hálával telne meg azokért a ránkváró eseményekért
amelyek most vannak kialakulóban, s könyörgéseink
hálaadással kerülnének az Úr elé.

Györfi Mihály

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



Új évben, új névvel, új hévvel!
Új név!
A Filadelfia Evangélikus Egyházközség 2009. január

01-én vette fel új nevét. A Jelenések könyvének 3. fejezete
nagyon fontossá vált a lelkész avatása, beiktatása kapcsán
az egész gyülekezet számára:

Tudok cselekedeteidrõl. Íme, nyitott ajtót adtam eléd,
amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erõd van,
mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az
én nevemet.        Jel.3,8.

ez a Kisázsiai Filadelfia gyülekezetének szóló ígéret és
áldás, a gyülekezet életében is sok áldás forrásává lett. Az
egyházközség 1992-ben -az 1753-ban alapított Nyíregyházi
Evangélikus Egyházközségbõl- önállósodott, a Hajdú-
Szabolcsi Egyházmegye 1992. április 28-án hozott döntése
alapján Nyírszõlõsi Evangélikus Gyülekezet néven.A névvál-
toztatás szükségessége már több mint 10 évvel ezelõtt meg-
fogalmazódott a gyülekezet vezetõségében, de akkor az egy-
házmegye nem támogatta a tervünket. A névváltoztatás
nem modernizálás kívánt lenni, hanem azt a feszültséget
akarta oldani amely amely abban rejlett, hogy a gyülekezet
neve egy földrajzi hely neve volt -a 63 hozzánk tartozó név
közül egy településé- így sokszor nehéz volt magyarázni az
illetékességünket egy távoli, de hozzánk tartozó városban.

folytatás a 6.oldalon

Programjaink:

1. Ifj. hétv.     Piliscsaba  feb. 13-15.

2. EKE Csendesnap Érd. ápr. 04.

3. Nõi csendeshét Biatorbágy márc. 1-6.

4. Nõi csendeshét Biatorbágy márc. 29-ápr. 3.

Az utazás megszervezéséhez kérjük a jelent-
kezéseket minél hamarabb jelezzék a lelkészi
hivatalban, személyesen vagy telefonon.

Személyi jövedelemadó 2x1%Személyi jövedelemadó 2x1%

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

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 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

"A ti szelídségetek legyen ismert
minden ember elõtt. Az Úr közel! " 

(Filippi 4,5)

Vasárnap:
Mindenható Istenem, a Krisztusban elindulok ezen a

héten a Te kegyelmedbõl. Semmi nincs még az
életemben, amiben nem változhatnék, bûn, amit el
nem hagyhatnék. Még nem zárult be elõttem az
utolsó ajtó, még nem hangzott el életem fölött a végsõ
ítélet. Ámen.

Hétfõ
Atyám, köszönöm tenéked ezt az új reggelt, melyre

felébresztettél, és távol tartod tõlem a halált,
betegséget, a gonoszt. Ezt a napot is új kezdetnek
adtad, hogy amit eddig hibásan tettem, rendezhessem
teveled. Ámen.

Kedd
Készíts el Atyám e mai napra engem. Ezt a napot a

Te ajándékodnak tekinthetem, mivel az én életemet
meghosszabbítottad, légy velem szent Fiad, a Krisztus
által. Ámen.

Szerda
Felséges Istenem, édes Atyám, aki a Te országoddá

akarod tenni ezt a földet, alázatosan kérem én is
Szentlelked segítségét. Használj föl engem is arra,
hogy a szeretetnek, a hitnek, az igazságnak a világa,
a Te szent Fiad imádása növekedjék ezen a földön.
Ámen.

Csütörtök
Mindenható Istenem, Atyám a Krisztusban, dicsé-

rem és magasztalom hozzám való kegyelmességedet
a mai napon is. Könyörgök, légy irgalmas a Te gyer-
mekeidhez. Adj erõt, nyugalmat, békességet nékik.
Ámen.

Péntek
Magasztallak Uram, Istenem teljes szívbõl, és

tisztelem nevedet örökké. Nagy mirajtunk a Te
kegyelmed és kiszabadítottad lelkünket a mélységes
pokolból. Uram, ki még olyan csodálatos, mint Te
vagy?! Ámen.

Szombat
Mennyei Atyánk, eléd visszük minden kérésünket,

mert egyedül benned bízunk. Nincs is más segítség,
mint Te, hogy ebben a hitetlen világban békességben
éljünk, és elnyerhessük örök országod örömét és
kegyelmét. Ámen.

"Az éltetõ vízért mélyre kell ásni!"

Születésem után evangélikus szertartás szerint kereszteltek.
Gyermekkoromban néhányszor édesanyám elvitt a nyíregy-
házi evangélikus templomba. Ennyi volt a "vallási élményem".
Akkor hallottam újra Istenrõl, amikor Györfi Mihály, a
Nyírszõlõsi Evangélikus Gyülekezet lelkésze Nyírteleken az
Ifjúsági Házban  bibliaórát tartott. 

1994. június 4-tõl 11-ig a lelkészünk feleségének a segít-
ségével Biatorbágyon egy csendeshéten vehettem részt, ott
változott meg az életem, ott tértem meg.

Azért mentem el erre a csendeshétre, mert bár egyszerû
életet éltem, nagy mélységeket sem kellett megjárnom,
mégsem volt békességem. A magam erejében bíztam, s így
hamar kifulladtam. Egyre gyakrabban süllyedtem vissza
mélyen letört állapotba. Biatorbágyon ezt az Igét kaptam:

"Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a
békességet és egymás építését szolgálják."    (Róm14,19).  

Az Úr tudta mi vitt oda. Meg se kellett szólalnom. Megértet-
tem, hogy bûnös ember vagyok, s nem elég, ha erkölcsösnek
nevelik az embert a szülei. Ha nem Isten irányítja az életemet,
igazi békességem sose lesz. El tudtam Jézust fogadni
Megváltómnak és értelmemmel felfogtam, hogy már soha
többé nem leszek egyedül, hiszen Jézus Krisztus már ott él
bennem. Lelkileg újjászülettem, döntöttem az igazság mellett,
s ez a boldogító érzés semmihez nem hasonlítható.

Azóta teltek az évek, voltak kudarcaim, bukásaim, de ezáltal
is csiszolt az Úr, és megláttatott velem olyan dolgokat, ame-
lyeket ki kell tennem az életembõl. Világossá vált elõttem, hogy
nem ülhetek nyugodtan a babérjaimon. Hitemben csak akkor
növekedhetek, ha részt veszek a gyülekezeti alkalmakon, szol-
gálatokban. Igen ám, de melyikben? Testvéri közösségünkben
változatos szolgálati lehetõségek vannak: gyermek és ifjúsági
munka, kismamakör, szenvedélybeteg gondozó szolgálat, az
"Érted?!" újság szerkesztése, kihordása, asszonykör, kül-
területi misszió. Asszonytársaim gyakran hívogattak: Nincs
kedved bekapcsolódni a "Hálaadás Asszonykör" munkájába?
Csak hárítottam: Ez már nem fér bele az én idõbeosztásomba.
Felfigyeltem azonban arra, hogy az idejáró gyülekezeti tagok
sokat nevetnek, mindig olyan vidámak, fittek. Fõleg az idõs
asszonyok. Nem panaszkodnak annak ellenére, hogy tudtam
róluk, igen komoly betegségeik vannak. Hogy is van ez? Nyil-
vánvalóvá vált számomra, hogy az egészséges lelkük viszi
beteg testüket. Ez engem nagyon megfogott és szerettem
volna közéjük tartozni. 

Amikor legközelebb hívtak, elmentem erre az asszonyköri
alkalomra. Láttam, hogy mennyire különbözõ természetû
emberek vagyunk, más a munkakörünk is, de mivel testvérek
vagyunk az Úrban, tudunk együtt dolgozni, együtt készülni
különbözõ szolgálatokra. Gyermeknapi mûsort szervezünk,
születésnaposokat köszöntünk, ajándékokat (pl. hímzett
terítõket, festett üvegeket stb.) készítünk, csendesnapokon
szolgálunk a fõzéstõl az énekkari szolgálatig, nyári táboroz-
tatásban, külterületi misszióban veszünk részt, rendszeresen
áhítatokat tartunk, részt vállalunk a liturgiai szolgálatban is és
imaközösségben vagyunk egymással. Megtartó ereje van
ennek a közösségnek, ahol a többiek hite által  rengeteget
épülhettem. Itt valósággá vált számomra, hogy Isten
Szentlelke közöttünk az összetartó erõ. Csakis Õáltala tudunk
ilyen hosszú idõ óta szeretetben munkálkodni. Megtaláltam
helyem a gyülekezet egészében. De szeretném Istent és az Õ
akaratát egyre jobban megismerni, hogy valóban hiteles
keresztyén életet éljek, s utat tudjak mutatni másoknak is.  

folytatás a 6.oldalon


