
Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a
szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az
jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon
azokra, akik hallják. 

Ef.4,29. 
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Az Úr hív!

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

Hír- és imádságlevél
2014. február-március.

folytatás a 3. old.-ról

Nagyon örültem annak, hogy tapasztaltam azt,
hogy tudtam számítani testvérekre. Volt, aki meg is
kérdezte, hogy segíthet-e valamiben? Azt éreztem,
nem egyedül kell csinálnom, ha segítség kell, van,
akihez fordulhatok. 

Mivel még soha nem szerveztem és bonyolítottam
le szilveszteri alkalmat, ezért az újdonság és a
tapasztalatlanság miatt, gyengének éreztem magam.
Úgy éreztem, erre én nem vagyok képes. 

De utólag visszagondolva jók és hasznosak ezek.
Kell, hogy legyen teher és felelősség egy férfi vállán. 

Utólag minden könnyebbnek tűnik. De ott akkor ez
nem volt az. Azért nem szeretem az ilyen feladato-
kat, mert mindig nagyon izgulok benne. Sokat
aggódom. S azért szeretem az ilyen alkalmakat, mert
tudom, hogy Isten formál ezeken keresztül is.  S ha
mindig csak leráznám magamról, amit sokszor meg
is próbálok, akkor nem fejlődnék sehova sem. 

Eljött az este. Istentisztelet után kezdődött 18:30-
tól. Külön öröm volt számomra, hogy a másod uno-
katestvérem is eljött, akit már nagyon régen nem
láttam, mert nem tartottuk a kapcsolatot velük.
Szóval voltak meglepetésvendégek is. Sajnos olyanok
is voltak, akik nem jöttek el, de azoknak örültünk,
akik ott voltak. S olyan is akadt, akiről nem tudtunk,
s egyszer csak megjelent, mert valaki úgy gondolta,
hogy elhozza az egyik barátját is. Jól tette.  

Azért imádkoztunk, hogy Isten gyűjtse egybe a fia-
talokat. Hát, megtette. 

Ismerkedős játékokkal kezdtük az estét. Ezen
keresztül jól megismerhettük egymást, s olyan dol-
gokat is megtudhattunk egymásról, ami eddig még
rejtve volt. Közösségi, csoportos játékokban is részt
vettek a fiatalok.  

Volt áhítat, amit B. István tartott. Igés lapokat min-
denki kapott, s egy körkérdésben elmondhattuk azt,
amit megértettünk belőle, valamint amit a 2013-as
évben kaptunk, megtapasztaltunk. 

Egy diavetítés emlékeztetett minket arra, hogy mi
történt velünk 2013-ban. Ezt követte az újév köszön-
tése, valamint a Himnusz.

Éjfél után karaoke következett, amikor is dalokat
énekeltünk zenei alapra. Utána még egy kicsit beug-
róztunk, megpróbáltuk elfogyasztani a sok süte-
ményt, nem sikerült. De útravalót mindenki kapott.
Végül 3:30-kor indultunk haza. 

Személy szerint megtapasztaltam azt, hogy Isten
meg tud emelni, s erőt tud adni, hogy helyt tudjak
állni abban, amit rám bíztak. 

Hálás voltam neki, s ezúton is hálát adok Jézusnak
ezekért a tapasztalatokért, s hogy Ő ott volt velünk.

De köszönöm mindazoknak az imádságát, támo-
gatását, segítségét, akik valamilyen módon
hozzájárultak e nap problémamentes lebonyolí-
tásához. 

Legyen Istené a dicsőség!

Fintor Tamás

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.

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

Görögszállás Alternatív Centrum             15.00

Görögszállás (gyermek) ugyanott         15.00

Dél utá ni Is ten tisz te le t

Kisvárda Evan g. temp l. ápr.13;máj.11. 14.00

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház  14.00

Min den hé ten

Mindennap:

Ifjúságipont    Görögsz.köz.ház     16-20

Ifjúságipont  Gyül. közp. Nyírtelek,16-20

Hétfő: Asszonykör   Gyül. közp. Nyírtelek 17.00

Kedd: Női kör       Kisvárda Gyül.ház 18.00

Liturgia Görögszállás                   17.00

Péntek : 

Biblia óra   Kisvárda Gyül.ház 18.00

Biblia óra           Görögszállás    16;00

Szombat:   Ifj. óra, Gyül. közp. Nyírtelek, 15;00

Min den hónapban

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



Imádságlap

Vasárnap:
Uram, hálát adok a mai napért! Hagy emlé-

kezzem a vasárnap üzenetére, tudjunk rád
figyelni. Te adj örömöt és bocsánatot a te neve-
dért. Köszönöm, hogy veled lehetek és pihen-
hetek. Ámen!

Hétfõ
Uram, új hét kezdődik, kérlek légy velünk,

vezess minket, őrizz meg, taníts utaidon járni,
taníts engedelmességre, alázatra, hogy tudjunk
téged dicsérni. Ámen!

Kedd
Köszönöm, hogy gondoskodol rólunk, rád bíz-

hatjuk családtagjainkat. Nem kell aggodalmas-
kodnunk, ha benned bízunk, rád tekintünk. Te
óvod testi-lelki egészségünket. Ámen! 

Szerda
Uram, hálás szívvel fordulok hozzád, mert

szolgálatba állítottál. Kérlek, légy az én mun-
katársam. Kérlek, neked legyen gondod a mun-
katársaimra is, jobb kapcsolatba lehessünk a te
dicsőségedre. Kérlek, te adj erőt, kitartást
azoknak, akik csüggednek. Ámen!

Csütörtök
Uram, tudom, ha te velem vagy, nincs mitől

félnem. Kérlek légy az egyedül levőkkel és a
társat keresőkkel, hagy tudják eléd rakni, rád
bízni, tudva azt, hogy te tudod az idejét, mikor
hozod, adj türelmet várni. Ámen!

Péntek
Köszönöm Uram, hogy ismerhetlek. Jó tudni,

hogy velem vagy, bocsáss meg, ha nem figye-
lek rád és elcsüggedek. Ne az legyen, amit én
akarok, hanem, amit te. Tudjunk rád figyelni.
Ámen!

Szombat
Köszönöm, hogy te velem vagy Uram. Köszö-

nöm, hogy rád mindig számíthatunk, te adtál
erőt a mindennapi harcokhoz és te adtál békes-
séget az éjszakai csendességben. Köszönöm,
hogy gondoskodsz a mindennapi kenyerünkről,
hogy tető van a fejünk felett. Te adj lelki békét,
annak elfogadására, amin változtatni nem
tudok. Te adj bátorságot, hogy változtassak,
amin lehet. Bocsásd meg bűneinket. Ámen!

Szilveszterezzünk együtt!…

Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van
szeretetbõl fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a
Lélekben, ha van irgalom és könyörület,  akkor
tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt
akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet
akarva ugyanarra törekedjetek.

Fil.2,1-2.
Ezzel a felhívással hívogattam néhány fiatalt a de-

cember 31-én este megrendezésre kerülő szilveszteri
alkalomra. S nem is gondoltam akkor, hogy 24-en
leszünk majd együtt. Tehát sokan engedtek a hívás-
nak és eljöttek erre az ifjúsági összejövetelre. 

Korábban kaptam egy felkérést, hogy szervezzem
meg ennek az alkalomnak a programját és a lebo-
nyolítását. El is kezdtem a szervezést, meghívók
készítését, szolgálók felkérését, élelem begyűjtését,
igés lapok írását, az imádkozást. De így is sok minden
maradt az utolsó pillanatokra is. 

Természetesen nem voltam egyedül ezekben a
munkákban, hiszen sokan segítettek nekem. 

. 
folytatás a 6. old.

Programjaink:

1.Férfi hét       Biatorbágy                 márc.9 - 14.
2.Női hét         Biatorbágy                    ápr.06-11.
3.Alliansz evang. Nyíregyháza               ápr.09-12.
4.Nagypénteki Istentiszt. Nyírtelek 17. óra.  ápr.18.
5.Húsvéti Istentisztelet. Nyírtelek 10. óra.  ápr.20.
6. Görögszállás  15. óra.   ápr.20.
7. Kisvárda 11. óra.  ápr.21.
8.EKE Ébredési konf. Sátoraljaújh.         jún.22-25.

Az utazás megszervezéséhez kérjük a jelentkezé-
seket minél hamarabb jelezzék!

- 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: 

Hétfő, szerda:                               9-12-ig, 
csütörtök: 13-18-ig, 
vagy telefonon:             +36 20 8249659.

-Akinek adománya van a különbözõ
gyülekezeti szolgálatok támogatására azok a
következõ számlaszámon:

Alapítvány: 11744003-20373779
Gyülekezet: 11744003-20951276

vagy személyesen az istentiszteleteken fizet-
hetik be adományaikat .

- Ezúton is megköszönjük támogatóink
szolgálat készségét és adományait.

Hálaadás, hogy ott lehettem!

Gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem
õket. Elfogadom parancsolataidat, mert szeretem
õket, és elmélkedem rendelkezéseiden. Emlékezz
szolgádnak tett ígéretedre, amelyhez nekem
reménységet adtál. Ez a vigasztalásom nyomorú-
ságomban, mert beszéded megelevenít engem. 

Zsolt.119:47-50. 

2013 szeptemberében kórházban voltam és az Úr
szolgálatot adott. A három hét alatt sokat lehettem
az egyik lelki testvérem közelébe. Ő nagyon rossz
állapotban volt, nem tudott leszállni az ágyról sem.
Sokat tudtunk beszélgetni, énekelni, együtt imád-
kozni. Jó volt látni, hogy az Úr velünk volt, épül-
hettünk egymás hitéből, ő is és a családja is. 

Köszönöm Istenem, hogy velünk voltál gyenge-
ségünkben, erősítettél, így mehetett el a Te hajlé-
kodba. Köszönöm, hogy ezt is megtapasztalhattam
és azt Uram, hogy Te tanítól. Légy velem, velünk a
mindennapi szolgálatban.

Marcsek Andrásné, Ilonka

URam, hallgasd meg igaz ügyemet,
figyelj esedezésemre! Ügyelj imád-
ságomra, mert ajkam nem csalárd. 

Tõled jön felmentõ ítéletem, hi-
szen látja szemed az igazságot.
Megvizsgáltad szívemet, megláto-
gattál éjjel. 

Próbára tettél, nem találsz ben-
nem álnokságot, nem jön ki ilyen a
számon.                   

Zsolt,17:1-3.

Újra rendelkezünk  a 2 x 1 % ról !

A személyi jövedelem adót fizető állampolgá-
rok rendelkezhetnek az adójuk 2 x 1%-áról.
Egyik 1%-ot valamelyik egyháznak adhatják, 

a mi egyházunk technikai száma:  0035
A másik 1% pedig civilszervezetek támogatá-

sára mehet, mint például a 

Filadelfia Alapítványunk, 

amelynek adószáma: 18792021-1-15
A fenti két szám beírása szükséges az adóbe-

vallás mellékleteként található nyilatkozatra.
Gyülekezeti alkalmainkon, előre kitöltött nyilat-
kozatokat vehetnek át azok, akiknek erre szük-
ségük van.

Az egy százalékokról való rendelkezést nem
csak az Szja-t fizetők számára fontos megtenni,
ugyanis az állami támogatást annak fügvényé-
ben számolják ki hány ember tartozik az adott
egyházhoz! Hányan rendelkeztek eképpen!

A reménységben örvendezők; a
háborúságban tűrők; a könyörgésben
állhatatosak; 

Róm.12,12. 


