
...hogy világítson azoknak, akik sötétségben
s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa
lábunkat a békesség útjára.

Lk.1,79.
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Az Úr hív!

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

Kisvárdai Evangélikus Közösség Ifjúsága

„Én azonban nem kívánok mással dicsekedni,
mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki
által keresztre feszíttetett számomra a világ, és
én is a világ számára.” 

Gal.6,14.

„Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöt-
tetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint
a megfeszítettről.” 

1Kor.2,2.

A biatorbágyi Országos Keresztyén Ifjúsági Talál-
kozóról tartottunk hazafelé. Ahogyan szeltük a
kilométereket az M3-ason, Kiss Mátét egyre
inkább nem hagyta nyugodni a gondolat; a kis-
várdai ifi gondolata. Majd a másik négy utas is
bevonódott a gondolatmenetbe, és mire hazaér-
tünk megegyeztünk egy vasárnapi találkozásban
a templomunk kis imaházában. Eljött az alkalom;
a legelső, ahol viszonylag rövid idő alatt megszü-
letett a nevünk is, ahogyan soroltuk az alakuló
csapat jellemzőit.  Kisvárdai… ifjúság… evangéli-
kus ifjúság… evangélikus közösség ifjúsága… és
ahogy kimondtuk a „kisvárdai evangélikus közös-
ség ifjúsgá”-t, Máté, mint kiváló mozaikszó-alkotó,
kimondta a végső változatot: KEKI. Szóval lett
nevünk is. Tettel pedig összejártunk minden hét-
végén. Nem sokkal később létrejött a Facebook
oldalunk, reméljük, hogy az evangéliumi üzenet
így még többekhez eljuthat. 

Az alkalmainkat szombatonként tartjuk. Ének-
léssel, imádsággal kezdünk, majd meghallgatjuk
az áhítatot és megkapjuk az igéslapokat. Ezekkel
minden héten más-más ember készül. Ezután
beszélgetni szoktunk; kinek milyen hete volt,
milyen harcaink, örömeink voltak, miben vagyunk
most, illetve az áhítattal kapcsolatban felmerülő
kérdéseket sem hagyjuk megválaszolatlanul. Álta-
lában rövid játékkal zárunk, ami még inkább
összekovácsolja a csapatot és lehetőséget ad arra
is, hogy az újonnan érkezőket kicsit jobban meg-
ismerjük, hiszen nagy örömünkre sokszor betop-
pan valaki, aki még nem járt nálunk. 

Az EKE által szervezett piliscsabai ifjúsági hét-
végéken, heteken is előszeretettel adjuk a kisvár-
dai magot, néha alap- néha egész kiterjedt lét-
számmal. Én személy szerint mindig hálát adok
az Úrnak ezekért a lehetőségekért, ahol ilyen
tisztán szólhat Isten igéje és ezáltal erősödhetünk
a Belé vetett hitünkben. Óriási öröm, mikor ezt az
üzenetet az osztálytársak, ismerősök is hallhatják;
ne feledkezzünk meg a körülöttünk élőkről! 

Hála és öröm van a szívemben, hogy egy ilyen
közösség tagja lehetek és hétről hétre erősíthetjük
egymást a nehézségek, harcok közepette. 

„Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellensé-
getek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte,
keresve, kit nyeljen el: álljatok neki ellen a hitben
szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések
telnek be testvéreiteken e világban.”    1Pt.5,8-9.

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. feb11;márc.11. 14.00

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház  14.00

Minden héten

Hétfő: Asszonykör Gyül. közp. Nyírtelek      17.00

Kedd:

Bibliaóra Görögszállás                         17.00  

Bibliaóra Gyül. közp. Nyírtelek            17.00

Asszonykör Kisvárda Gyül.ház             18.00  

Szerda: 

Baba-mama kör Gyül. közp. Nyírtelek  09.30

Csütörtök: Bibliaóra Kisvárda Gyül.ház       18.00

Péntek : Liturgia Görögszállás                   17.00

Ifjúsági-óra Gyül. közp. Nyírtelek             17.00

Min den hónapban

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

Második vasárnap délután Kisvárdán 
úrvacsora az Istentiszteleten



Imádságlap

Vasárnap:
Úr Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy ezen a vasár-

napon is dicsérhetem drága, szent neved. Köszönöm,
hogy kegyelmedből megtartasz, szereteteddel körül-
ölelsz és így indulhatunk egy új hétnek. Add, hogy
minden szavunk, tettünk Téged dicsőítsen! Ámen!

Hétfő:
Uram! Köszönöm, hogy Veled lehet munkába

indulni, Veled lehet minden nap újat kezdeni, Neked
és Rád nézve szolgálni. Hadd legyen ez mind a Te
dicsőségedre! Ámen!

Kedd:
Drága Istenem! Bocsásd meg,  ha a világra tekintve

eltévedek, ha gondolataim elkalandoznak. Tartsd
éberen bennem a hitet, a Rád figyelést, hogy a
Sátán zárt ajtókra leljen mikor érkezik. Ámen!

Szerda:
Úr Jézus! Hálás a szívem, hogy velem vagy minden

utamon,  hogy nem hagysz magamra, hogy  körül-
ölelsz a Te szereteteddel,  megtartó erőddel! Kérlek
valamennyi  testvéremért, Uram, vond  magadhoz,
őrizd és tartsd meg őket is! Ámen!

Csütörtök:
Atyám! Köszönöm ezt a gyülekezetet, köszönöm a

közösséget, a testvéreket, köszönöm a közösség
megélésének lehetőségét. Köszönöm, hogy alkal-
matlanságom ellenére szolgálhatok neked. Bocsáss
meg mikor nem indulok azonnal, mikor küldesz.
Bocsásd meg  mulasztásaimat! Kérlek, tedd hallóvá
fülemet és késszé a szívemet! Ámen!

Péntek:
Úr Jézus Krisztus! Hála tölti el szívem, hogy gyer-

meked lehetek. Köszönöm, hogy imádkozhatok
Hozzád, és köszönöm, hogy meghallgatsz. Kérlek,
Uram a gyülekezetünkben működő szolgálatokért,
hadd legyen az mind a TE dicsőségedre! Ámen.

Szombat:
Uram! Köszönöm az elmúlt hét minden áldását.

Köszönök minden nehézséget és próbáltatást. Köszö-
nöm a gyerekeket, a  fiatalokat. Kérlek, Uram tanítsd,
vezesd őket és óvd meg a gonosztól! Add, hogy meg
tudjanak állni a világban, hirdetve a TE nagy nevedet!
Ámen!

Ádventi vásár vagy várás?

Az adventi időszakkal elkezdődött az új egyházi
esztendő. Sokan tudják, hogy ez a szó a latin adven-
tus Domini kifejezésből ered, ami annyit jelent: Az
Úr eljövetele. Az emberek fejében azonban sokkal
inkább a karácsonyi várakozás és a hangulatos
vásárok kötődnek ehhez a szóhoz.

Minden nagyobb városban a főbb tereken felépül-
nek a fenyőágba és fényárba öltözött bódék, és
várják a karácsonyi hangulatra vágyó vásárlókat. 

Budapesten is a Vörösmarty tér évről évre átalakul
ebben az időszakban. Különféle kézműves tárgyakat
kínálnak csilingelő zenék kíséretében, és a teret
betölti a lacikonyhákon sült húsok, a kürtős kalács, a
fűszeres tea és a forralt bor illatának keveréke. 

Többször jártam én is családtagokkal, barátokkal
ezeken a vásárokon, és a jó hangulatba sokszor
nagyon éles kérdések hasítottak belém...

Egyik alkalommal egészen a Deák térig sétáltunk a
nagy vásári forgatagban végig a fent leírt házikók
mellett, és egyszer csak megszólalt a Deák téri evan-
gélikus templom harangjátéka... 

folytatás a 3. old-on.

Programjaink:

1. Férfi csendeshét,    Biatorbágy        feb.04-09.
2. Férfi csendeshét,    Biatorbágy    márc.04-09.
3. Női csendeshét,      Biatorbágy     márc.11-16.

Az utazás megszervezéséhez kérjük a jelentkezé-
seket minél hamarabb jelezzék a lelkészi hivatal-
ban, 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: 

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.

folytatás a 2. old-ról.

1. Ments meg engem, Uram, az örök haláltól,
Ama rettenetes napon minden bajtól, Midőn az ég
és föld meg fognak rendülni, S eljössz a világot lán-
gokban ítélni!

(Evangélikus Énekeskönyv 494. ének.)

Akkor ledermedtem egy pillanatra, és féltőn
néztem végig a mosolyogva andalgó, nézelődő
tömegen. Vajon hányan vették észre egyáltalán ezt
a dallamot? Rajtam kívül ki tudja, hogy ez az ének
miről szól? És ki az aki számol közülük azzal, hogy
Jézus, aki eljött már ebbe a világba, meghalt és fel-
támadt értünk, tényleg eljön újra? 

Ő azt mondta arról a napról: 
„Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt:

ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek; de
amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő
esett az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanígy
lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjele-
nik.”  

Lk.17,28-30.

Félelmetes ez Nélküle, de az Övéiként így kiáltha-
tunk:

„Jöjj, Uram Jézus!”                              Jel.22,20c.

Malik Péter Károly

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 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.

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

A következő évben általános választás lesz. 

Gyülekezeti szinten és felsőbb szinteken egya-
ránt. Ahhoz, hogy a szavazást az erről rendelkező
törvények alapján tudjuk lebonyolítani, szükséges a
választói névjegyzék összeéállítása. 

December hónaptól kifügesztjük a templomban,
és aki szeretne a névsorban szerepelni kérem ellen-
őrízze le.

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

Róm.12,12. 


