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folytatás a 3. oldalról
Apukám katolikus és voltak régebben feszültsé-

gek a családban, hogy nehezen tudjuk megélni az
ökumenét, de ahogy meséltem nekik a Krisztusi
életről, hallgatták a prédikációimat, bennük is
elindult valami. Kicsit eszköznek érzem magam
Isten kezében, hogy Krisztushoz vezethetem őket.
A másik dolog pedig a tanulás, a régebbi egyete-
men kicsit az egész buli volt, nem tanulás. Mari-
borba jártam mezőgazdasági egyetemre, nem
nagyon foglalkoztam vele. Most pedig olyan nehéz
vizsgák is sikerülnek, amelyeket el se tudok kép-
zelni. Isten újra és újra küldi a jeleket, hogy jó
helyen vagyok.

Riporter: - Tehát akkor rossz fiú voltál régen?
Mitja: -Igen, igen, ha szabad elárulnom. 
Riporter: - Nem hiányzik a régi életed?
Mitja: - Nem, mikor az ember megtapasztalja

a jót, nem hiányzik neki a régi. 
Riporter: - Akkor az új országgal egy új élet

lehetőségét kaptad?
Mitja: - Igen, tiszta lappal kezdhettem, új

szívvel, ésszel. 
Riporter: - Mit tudnál üzenni a mai fiatalságnak? 
Mitja: - Széles az az út, ami a kárhozatba

visz, és könnyű azon járni, de nem kell mindig a
könnyebb utat választani, nem kell az első lehe-
tőségnél elgyengülni, jönni fog a segítség, meg a
jobb, mint a két béka, akik nem ugrottak bele a
kútba a szárazság elől menekülve, hanem kitar-
tottak és elkezdett esni az eső. 

Riporter: - Összességében akkor nem sajnálod,
hogy nem Amerikába küldtek el tanulni?

Mitja: - Ha, ha, ha….  Ez egy érdekes kérdés,
hiszen az a “mézzel és tejjel folyó ország”, hallot-
tam. Nem tudom elképzelni, milyen lenne ott az
életem, de az biztos, hogy az itteni életemet nem
szeretném elcserélni, számomra ez tökéletes.

Köszönöm, Mitja a válaszaidat!
Mára ennyi volt a portfelkavaró riportokból! 
Csibefasirt. Portklub. Budapest!

(Riporter: Györfi Judit, Mitja barátnője)  

Újra rendelkezünk  a 2 x 1 % ról !

A személyi jövedelem adót fizető állampolgárok
rendelkezhetnek az adójuk 2 x 1%-áról. Egyik
1%-ot valamelyik egyháznak adhatják, a mi egy-
házunk technikai száma:         

0035
Magyarországi Evangélikus Egyház 

A másik 1% pedig civilszervezetek támogatására
mehet, mint például az alapítványunk, amelynek
adószáma: 

18792021-1-15
Filadelfia Alapítvány

A fenti két szám beírása szükséges az adóbe-
vallás mellékleteként található nyilatkozatra. Gyü-
lekezeti alkalmainkon, előre kitöltött nyilatkozato-
kat vehetnek át azok, akiknek erre szükségük van. 

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. ápr.11. ;máj.09. 14.00                       

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház         14.00

Görögszállás köz.ház ápr.04.;máj.02. 15.00

Min den hé ten

Hétfõ:   közösségióra   Nyírtelek templom 17.00

tanítványképző        Görögsz. köz.ház 16.00

gitáriskola                Görögsz. köz.ház 16.00

Kedd: közösségióra   Kisvárda Gyül.ház 18.00

gitáriskola       Nyírtelek templom   15.00

Csütörtök:   bibliaóra   Nyírtelek templom 17.30

Péntek bibliaóra  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



Imádságlap

Vasárnap:
Mennyei Atyánk! Magasztaljuk szent neved,

köszönjük, hogy mindenütt jelen vagy, így a mi éle-
tünkben is! Áldunk azért, hogy megadtad nekünk a
pihenés napját, kérünk segíts abban, hogy szándékod
szerint valóban megszentelhessük azt! Bocsásd meg,
hogy annyi minden elvonja a figyelmünket Rólad,
add, hogy az olvasott, hallott ige jó földbe hullhasson,
s teremhessük a Lélek gyümölcseit! Ámen!

Hétfõ
Hálát adunk, Urunk, teremtett világodért, a minket

körülvevő sok-sok csodáért! Kérlek, ne engedd, hogy
a hétköznapok tennivalói közt elveszve elmenjünk
mellettük, tudjuk felismerni őket, gyönyörködni
bennük és Alkotójukban! Segíts, hogy időnket jobban
beosztva többet tudjunk áldott csendben, közösség-
ben lenni Veled és egymással! Ámen!

Kedd
Köszönjük, Urunk, végtelen kegyelmedet, szerete-

tedet, mellyel körülvettél, amikor még nem is ismer-
tünk Téged! Nem érdemeljük hűségedet, mégis
napról napra -próbák és áldások között- tenyereden
hordozol, szárnyaddal takarva védsz! Olyan jó lenne,
ha ezt egy pillanatra sem felejtenénk el, és mindig
tudnánk, bajunkban hova menekülhetünk, az áldá-
sokat kinek köszönhetjük! Ámen! 

Szerda
Hálás a szívünk, amiért még tart a kegyelmi idő,

még nyitva az ajtó! Könyörgünk azokért a családtag-
jainkért, barátainkért, akik még nem adták át a szí-
vüket Neked! Kérünk, formálj úgy, hogy hasznos esz-
közök lehessünk kezedben, adj bölcsességet, és ne
engedd, hogy mi legyünk gátjai megtérésüknek! Te
adj bátorságot, hogy vallást tehessünk Rólad szava-
inkkal és életünkkel is! Köszönjük, hogy "a remény-
ség nem szégyenít meg". Ámen!

Csütörtök
Úr Jézus! köszönjük, hogy a Te érdemedért meg-

hallgat a mi mennyei Atyánk, hálát adunk az ima
lehetőségéért, azért, hogy nem botladozó lépésein-
ket, dadogó szíveinket nézed! Olyan jó, hogy hama-
rabb tudod, mire van szükségünk, mint ahogy azt mi
kimondhatnánk! Kérünk, Te igazítsd lábainkat, adj
állhatatosságot imaéletünkben! Segíts felismerni
bűneinket, melyek eltávolíthatnak Tőled, s csak
azokat a kéréseinket teljesítsd, melyek valóban köze-
lebb visznek Hozzád! Jó tudni, hogy ha Rád figyelünk,
igéddel tanácsolsz minket. Köszönet érte! Ámen!

Péntek
Hálát adunk, Urunk, a körülöttünk élő testvérekért,

szolgálókért, kérünk, segítsd munkájukat!  Hadd
ismerjük fel saját tálentumainkat is, s tudjuk fel-

riPORTfelkavaró

Mindig is riporter szerettem volna lenni, annyira
tetszett mikor elhangzott a tévében: Kotroczo
Ágnes. RTLklub. Budapest. De nem lettem az, bár
még ki tudja, hiszen most is egy riportomat pub-
likálhatom számotokra, kedves olvasók! Az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetem harmad éves teo-
lógusának tettem fel a kérdéseimet. Egy különle-
ges emberről van szó. Hogy miért? Mert Andrejek
Mitja Szlovéniából jött, fél év alatt megtanult
magyarul, és magyarul végzi az egyetemet és
magyar diákok között él. Vajon az Isten keze van
a dologban? Kiderül a következő sorokból…

Riporter: - Kedves Mitja! Mi vezetett téged arra,
hogy a te gyönyörű országodból ebbe a kissé
zsúfolt országba gyere? 

Mitja: - Ide küldtek engem tanulni, mert
lelkész szeretnék lenni, és nálunk nincs teológia,
ezért külföldre kell menni, és nekem ez lett a fel-
adatom, hiszen most magyar-szlovén területre
kell lelkész, szóval kicsit vicces, hogy nem is
választottam, hanem küldtek. 

Riporter: -Korábban akkor te nem tudtál magya-
rul? 

Mitja: -Nem, sőt mikor valakit hallottam
beszélni a Muravidéken, ahol élnek magyar nyel-
vűek is, nem nagyon tetszett, nem volt szimpati-
kus ez a nyelv.     

folytatás a 6.oldalon

Programjaink:

1.Házasp. csendeshét Biatorbágy     márc.07-12.

2.Ifj. hétvége        Piliscsaba       márc.12-14.

3.Nõi csendeshét Biatorbág       márc.14-19.

4.Biblia tan. hét Biatorbágy     márc.21-26.

5.Férfi csendeshét Biatorbágy     ápr.11-16.
6.Ifj. házasok hete Piliscsaba       ápr.16-18.

- 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.

folytatás a 2.oldalról
Riporter: - Akkor kicsit irónikus, hogy Isten pont ezt

az utat szánta neked!
Mitja: - Igen, én teljesen szlovén családból szár-

mazom. 
Riporter: - És mit gondolsz most, megszeretted a

nyelvet? 
Mitja: -Hiszen most csinálnak velem egy interjút,

már három éve itt vagyok, szóval ebből talán arra
lehet következtetni hogy jó úton vagyok. Régebben
olvastam verseket, mikor kezdtem tanulni a nyelvet
és nagyon nagyon megszerettem. Juhász Gyula volt.
Most már egyszerűen szeretem.

Riporter: - Az hogy jó úton vagy, az lelkileg is igaz?
Mitja: - Igen. 
Riporter: - Tehát akkor a jó oldalt képviseled Isten

seregében? 
Mitja: – Igen, úgy érzem, hogy minden, ami

eddig sikerült a tanulmányaimban, az is hogy ilyen
rövid idő alatt megtanultam magyarul mutatja, hogy
jó helyen vagyok, az Isten velem van. Én igazából
már gyerekkoromban is keresztyén voltam, megke-
reszteltek már pár hónapos koromban. Egész éle-
temben Isten felé figyeltem, de egyszerűen nem
voltam biztos benne, hogy ez valóságos, hogy jó
oldalon állok. Magyarországra kellett jönnöm, hogy
megtérhessek. Eljutottam egy ifjúsági hétvégére,
ahol igazán találkoztam Jézussal, Megváltóm lett.
Tehát az egész itt létemen látom, hogy biztos helyen
vagyok, hogy Isten tervében benne vagyok, elmúltak
a régi kétségeim. 

Riporter: - És miben változott az életed, a kapcso-
lataid? 

Mitja: –Első, ahol rögtön jött a változás, azt a csa-
ládomon éreztem, megváltozott a kapcsolatunk,
érezték, hogy valami más, és így nekik is megválto-
zott egymás iránt a kapcsolatuk. 

folytatás a 6.oldalon

használni azokat a Te dicsőségedre,a közösség
épülésére! Mutasd meg az utat, melyet napról napra
járnunk kell, s ha felismertük, add, hogy örömmel
járhassuk, a terheket örömmel vállalhassuk! Te báto-
rítsd a csüggedőket, aggodalmaskodókat, erősítsd a
betegeket, vigasztald a magányosokat! Köszönjük,
hogy Hozzád fordulhatunk! Ámen!

Szombat
Végtelen irgalmadért imádunk, Atyánk, köszönjük,

hogy a szívünk telve lehet hálával az elmúlt hétért is!
Kérünk, segíts, hogy ezt az örömöt hitelesen tovább
tudjuk adni, s adj hiteles tanítókat gyermekeinknek,
hiteles vezetőket az egyházak és az ország élére!
Köszönjük azokat a lelki vezetőket, akikkel mi is talál-
kozhatunk, s megláthatjuk bennük a Te orcádat! Őrizz
meg bennünket a tévtanítóktól, ne engedd, hogy
megosszanak minket, adj tisztánlátást! Köszönjük,
hogy sem magasság, sem mélység nem választhat el
Tőled! Ámen!

Nagy az ereje az igaz ember buzgó
könyörgésének.     Jak. 5,15-16.


