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Az Úr hív!

Meg fúj tuk a kür töt, – hí vo ga tás ra –
min den ki jöj jön! Nem a gyü le ke zet
hív, nem a lel kész, ha nem az Úr.

„Ma, ha az Õ sza vát hall já tok, ne ke -
mé nyít sé tek meg a szí ve te ket, mint az
el ke se re dés kor!”

Zsid.3,7–8.

Min den vas ár nap: Is ten tisz te let

Nyír telek    Gyülekezetiház, templom        10.00

Nyír telek   (gyermek) ugyanott          10.00

Kisvárda, Evan gé li kus temp lom 10.00

Kisvárda    (gyermek)  Gyül.ház            10.00

Dél utá ni Is ten tisz te le t

Kisvárda evan g. temp l. dec.13. ; jan.10.   14.00                       

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház           14.00

Min den hé ten

Hétfõ:   közösségióra   Nyírtelek templom 17.00

Kedd: közösségióra  Kisvárda Gyül.ház 18.00

Csütörtök:   bibliaóra   Nyírtelek templom 17.30

Péntek férfi bibl.kör Görögsz. köz.ház 15.00

Szombat:   Ifj.óra          Nyírtelek templom   15.15                   

Vasárnap nõi bibl.kör Görögsz. köz.ház 15.00

Min den hónapban

El sõ vas ár nap úr va cso ra az is ten tisz te le te ken.

Bibliaiskola (az elõre megbeszélt idõpontokban)

Nyírteleken a Gyülekezeti központunkban.

Második és negyedik szombaton 

Nyírteleken a Gyülekezeti központunkban

játszóház, gyerekeknek fiataloknak 13.30-15.00

Filadelfia
Evangélikus Egyházközség

Hír- és imádságlevél
2009. október-november.

folytatás a 3.oldalról

Sokan talán azt gondolják, hogy problémát
jelent, hogy a mentorom az apósom is egyben,
mert így vagy túl könnyű dolgom van, vagy túl
nehéz, mert nem tudjuk a kétféle viszonyt megkü-
lönböztetni. Kétségtelen, hogy probléma adódhat
ebből –ugyanúgy, ahogy bármilyen más mentorral
is adódhatna-, ha nem figyelünk rá, de azt hiszem,
eddig ez nem okozott gondot. A kérdés másik
részére rátérve, nem azért jöttem ide, hogy
könnyen megússzam a hatodévet. Sok lehetőség
van itt a szolgálatra és igyekszem részt venni min-
denben, amiben csak tudok. Egyrészt azért, hogy
tanulhassak, tapasztalhassak, másrészt azért is,
hogy adhassak mindabból, amit én is kaptam. Nem
csak a meglévő dolgokba próbálok bekapcsolódni,
hanem igyekszem nyitott lenni arra, hogy új dolgo-
kat is elkezdjek, ha ezt Isten is úgy akarja, és
ajtókat nyit. 

Az itt töltött rövid idő alatt is nagyon sokat
tapasztalhattam, kaphattam. Az esküvőnkön meg-
tapasztalhattuk, hogy milyen jó érzés, ha a gyüle-
kezet tevékenyen mögöttünk áll, mert a vihar elle-
nére, amely akár keresztülhúzhatta volna tervein-
ket, szépen, gördülékenyen lezajlott minden. Az
európai körúton is annyi élményben volt részünk,
hogy még azóta sem sikerült feldolgozni mindazt. A
gyülekezeti, istentiszteleti, hittanórai szolgálatok
pedig állandó készenlétre sarkallnak, ahol a kezdeti
botladozásaimban, kudarcaimban a gyülekezet sze-
retetét és támogatását érzem. Külön ajándéknak
érzem, hogy Eszter is kapott munkalehetőséget,
amely a mostani körülmények között felülmúlta
várakozásainkat. Jó átélni Isten gondoskodását.

Örülök, hogy ebben a gyülekezeti közösségben
indulhatok el, és élhetem át ennek örömeit és
nehézségeit.

Malik Péter Károly

Áldom az URat mindenkor,
állandóan őt dicséri szám. Az
ÚRral dicsekszik lelkem. Hallják
ezt az alázatosak, és örülnek.
Hirdessétek velem az ÚR nagy-
ságát, magasztaljuk együtt az
ő nevét!

Zsolt. 34,2-4.

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



Ami lehetetlen... lehetséges!

Nóé megmenekülése az özönvíz idején-, Izrael
népe menekülése a Vörös tengeren keresztül-, Illés
próféta ütközése a Baal papokkal-, Saulból Pállá
lenni-, leprától megtisztulni-, börtönben énekelni-,
szenvedélybetegségből szabadulni-, szeretettel befo-
gadni-, bűn terhétől szabadulni lehetetlenség. Ami
azonban lehetetlennek tűnik az ember számára, az
lehetséges -az ember számára- Isten közreműködé-
sével. Így volt ez évezredekkel ezelőtt, így van most
is és így lesz míg a világ fenn áll. Nóék, mózesek,
illések, saulok, pálok, samáriaiak, alkoholisták, dro-
gosok, erőszakosok, irígyek, és szeretetlenek tapasz-
talhatják meg Isten miként hozza el számukra a sza-
badítást. És ezek a nem kivételes képességű
emberek végeznek el lehetetlennek tűnő feladatokat,
állnak helyt erőn felűli próbákban. Így lesz Istené a
dicsőség, mert kié lenne, ha nem a szabadító,
kegyelmes Úré aki Kegyelméből hit által üdvösséget
szerzett mindenkinek és szabadságra, látásra, és
életre hív mindenkit. 

Számodra sincs lehetetlen, csak jó helyen kell
lenned!

Programjaink:

1.Ifjúságii hétv. Piliscsaba       nov.27-29.
2.Férfi csendeshét Biatorbágy nov.29-dec.04.
3.Ádventi csendesnap Nyírtelek        dec.12.
4.Karácsonyi alakalmak:

December 24. Nyírtelek 17.00
December 25.  Nyírtelek 10.00
December 26.  Kisvárda 11.00

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

- Gyülekezetünk fenntartásában mûködik
támogató-, tanyagondnoki-, és közösségi
szenvedélybeteg gondozó szolgálat! Ha valaki
szeretne segítséget kérni, szabadulni a
szenvedélybetegségébõl, (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

És a hitből fakadó imádság megszaba-
dítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt
ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer.

Valljátok meg azért egymásnak bűnei-
teket, és imádkozzatok egymásért, hogy
meggyógyuljatok. 

Nagy az ereje az igaz ember buzgó
könyörgésének.

Jak. 5,15-16.

Vasárnap:
Örül a szívünk, mikor azt halljuk, hogy vasárnap

van. A templomba megyünk, ahol Istennel vagyunk és
az Úristennek szent igéjét halljuk. Ámen.

Hétfõ
Köszönöm, Istenem a mindennapokat, hogy velünk

vagy és mi veled lehetünk, és téged szolgálunk. Segí-
tesz a jó úton járni, de nem csak nekem, hanem a
többi embernek is. Ámen.

Kedd
Drága Istenem, kérlek, munkálkodj a családomban

és a körülöttem lévő emberekben is, hogy tudjanak ők
is a te utadon járni hitben és szeretetben. Ámen. 

Szerda
Uram, jó téged szolgálni, mert amit teszünk, tudom

a te akaratod szerint való. Istenem, kérlek, hogy
ezután is tudjalak hűen szolgálni. Ámen.

Csütörtök
Hálás szívvel köszönöm, hogy Görögszálláson is

munkálkodsz. Add, hogy mihamarabb többen lehes-
sünk hívő testvérek egymással hitben és szeretetben
szolgálva. Ámen.

Péntek
Uram, ha megvalósul a hívők és nem hívők közötti

kapcsolat, Uram, kérlek, hogy te formáld és munkáld
valamennyi emberben, hogy átadott élettel és igaz
szívvel szolgálhassanak téged. Ámen.

Szombat
Hálát adok neked örök Isten, hogy már most is

készíted az örök országodat. Harcba állítasz a bűne-
inkkel és győzedelmet adsz a gonosz hatalmán, hogy
örök életünk legyen. Ámen.

Galyas Piroska  Nyírtelek-Belegrád

„Menj el tőlem, ...

mert bűnös ember vagyok, Uram!” 
Jézus akkor így szólt Simonhoz: „Ne félj,

ezentúl emberhalász leszel!”      Lk 5,8.10b

„Malik Péter Károly vagyok Monorról, jelenleg a
nyírteleki Filadelfia Evangélikus Egyházközség
hatodéves teológus hallgatója.” 2009. szeptemberétől
már sokszor kellett így elkezdenem a bemutatkozást,
ha arra sor került. Folytatásként pedig mindig a mag-
yarázat következett: „Ez azt jelenti, hogy a tanul-
mányaim utolsó, gyakorlati évét itt töltöm, és itt
ismerkedem meg közelebbről a lelkészi feladatokkal,
hogy ha majd jövőre kikerülök valahova, akkor már
legyen némi tapasztalatom.” De hogyan is kerültem
ide, mi a konkrét feladatom és mik a tapasztalataim az
elmúlt hónapokban? Erről szeretnék most röviden írni.

Régóta kapcsolatban vagyok a gyülekezettel, hiszen
megtérésem után pár hónappal 2001-ben barátaim
elhoztak az akkor még Nyírszőlősön tartott
csendesnapra. Ezekre az alkalmakra, 

-amikor tehettem-, a későbbi években is eljártam,
hiszen minden lehetőséget kihasználtam arra, hogy
Isten igéjét hallhassam. Közben az ifjúsági
hétvégéken, heteken, Bibliaiskolában, a monori és
nyírszőlősi gyülekezet találkozóin egyre több
gyülekezeti tagot ismertem meg. Az egyik lánnyal
pedig olyannyira elmélyült az ismerkedésünk, hogy
most már a feleségem. Györfi Eszterről van szó. „Igen,
az evangélikus lelkész, Misi bácsi lánya.” Szoktam foly-
tatni a bemutatkozást, ha eljutunk ide. Aztán már
látom is a beszélgetőpartneremnél, hogy összeáll a
kép, és már jönnek is a vicces megjegyzések: „Ja, így
könnyű… Akkor az apósod a mentorod? Így családon
belül oldjátok meg…?” Nem volt azonban olyan
egyértelmű, hogy ide kerülök. Persze volt róla szó és
sokat gondolkodtam, imádkoztam, hogy hova is
kellene kerülnöm, de a végső szót nem én, nem is a
mentor vagy a gyülekezet (persze az ő beleegyezésük
elengedhetetlen volt), hanem tanáraink és püspökeink
mondták ki. Így könnyű volt a dolgot Istenre bízni.
Nehézség az akkor adódott, amikor a korábban
elkezdett fizikus doktori tanulmányaim folytatása,
halasztása került szóba. Leegyszerűsítve az összetett
problémát: Választanom kellett, hogy ebben az évben
Nyírteleken kezdem meg a hatodévet és ezzel véget
vetek fizikusi tanulmányaimnak, vagy folytatom a dok-
torit, de ezzel halasztom a teológus szakot. A döntést
nem volt könnyű meghozni, de egyértelmű bátorítást
kaptam, ilyen és hasonló igékkel, amelyek méltat-
lanságomra, de elhivatásomra is emlékeztettek:
„Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így
szólt: „Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok,
Uram!” Jézus akkor így szólt Simonhoz: „Ne félj,
ezentúl emberhalász leszel!”” (Lk 5,8.10b) (Az Útmu-
tatóban 2009. június 22-én kiírt újszövetségi ige.)

folytatás a 6.oldalon


