
... én megsegítlek benneteket, és áldottak
lesztek. Ne féljetek, legyetek erősek!

Zak.8,13

Filadelfia Evangélikus Egyházközség

Filadelfia Alapítvány

Györfi Mihály

Cím: 4461 Nyírtelek Tokaji u. 52.
Mobil: 20/824-3905
E-mail: gy-m@freemail.hu

filadelfia@lutheran.hu
Web: http://filadelfia.lutheran.hu

Nagy Miklós

Cím: 4600 Kisvárda Váralja  u. 58.
Mobil: 20/824-3944
E-mail: mikedit@freemail.hu

Az Úr hív!

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

Filadelfia
Evangélikus Egyházközség

Hír- és imádságlevél
2009. december-2010. január.

folytatás a 3. oldalról
II. Jóllehet az emberek ma már nem hordanak

sarut, hanem mindenféle kényelmi szempontokat
kielégítő lábbeliket viselnek. A Bibliában található
lelki fegyverzet része a saru. Jogosan feltehetjük
a kérdést, hogy milyen célt szolgál egy darab
bőrtalp és a hozzá tartozó rögzítésre való kötöző
eszköz. Aki volt katona, az igazolhatja, hogy
milyen fontos a megfelelő lábbeli, a hosszú,
kimerítő utakon és harcban. Biatorbágyon megis-
merhettük ennek a fontos harci kelléknek a
jelentőségét, ugyanis a lelki saru hiányában a láb
sérüléseket, sértődéseket szenved, melyek során
képesek vagyunk alaposan magunkkal törődni,
illetve olyan lábbelit felhúzni, amely nem a lelki
katonához méltó. Csupán papucsban járva és
elkényelmesedni, a mások szolgálatát nézve nem
tud az Úr használni minket a „harcban”. A még
rövid házasságunk Kősziklára helyezése és ott
tartása céljából voltunk egy házaspári héten Bia-
torbágyon, ahol sok lelki ajándékot kaptunk az
Úrtól útmutatás céljából. Többek között a fenti
harci kellék megfelelő lelki viselete helyeződött a
szívünkre. Továbbá megismerhettük a lelki
fegyverzet jelentőségeit a házasságunkra nézve.

A keresztyén családmodell nem volt ismeretlen
előttünk, tudjuk az efezusi levél 5,22-23 alapján
(„Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek,
mint az Úrnak; mert a férfi feje a feleségnek,
ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test
üdvözítője is.), hogy kinek ki a feje.Ezenkívül
megtudtuk, hogy a helyes és okos szeretet,
engedelmesség kölcsönhatása erősíti a házassá-
got.Továbbá ízelítőt kaptunk a fontos, sürgős,
nem fontos, nem sürgős teendők és feladatok
elvégzésének sorrendjéről. Sokat jelentett szá-
munkra az idő és a feladatok helyes beosztása,
amely elősegíti a boldog családi életet.                           

Szabó házaspár

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  

A másik 1% pedig civilszervezetek támogatására
mehet, mint például a Filadelfia Alapítványunk,
amelynek adószáma: 

18792021-2-15

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. 

Nagy volt az örömöm az Úrban,

hogy végre felbuzdultatok a velem

való törődésre...          Fil. 4,10.

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. feb.14. ;márc.14. 14.00                       

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház         14.00

Görögszállás köz.ház feb.07.;márc.07. 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:
Úr Jézus, köszönöm neked a vasárnapot, hogy

békességet adsz nekünk a hét utolsó napján! Kérlek,
te add meg nekünk a pihenés alkalmát, hogy fel
tudjunk töltekezni a te igéidnek erejével és te készíts
fel minket a következő hét feladataira! Kérlek, te tarts
meg minket a világ támadásai ellenére is! Köszönöm
a te békességedet és végtelen szeretetedet! Légy
áldott mindörökké! Ámen!

Hétfõ
Uram, új hét kezdődik és kérlek, maradj velünk,

vezess minket a mindennapokban. Őrizz minket nap-
keltétől napnyugtáig, és taníts minket az ösvényeiden
járni, és mutasd meg kérlek mi az, amit szeretnél a
mi életünkben véghezvinni. Taníts minket az enge-
delmességre és alázatra. Tudjunk téged dicsérni,
amiért ilyen hűséges vagy mihozzánk. Ámen!

Kedd
Köszönöm, hogy te gondoskodsz rólunk, és rád bíz-

hatjuk a családtagjainkat is.Nem kell aggodalmas-
kodnunk, ha benned bízunk, ha rád tekintünk!
Kérünk téged, vigyázz a mi kedves szüleinkre és a mi
jó testvéreinkre. Te óvd a testi-lelki egészségüket, és
te munkáld hitetlen családtagjaink megtérését is.
Ugyanakkor te legyél azokkal is, akik kisgyermeket
várnak. Készítsd fel őket a szülői szerepre. Ámen! 

Szerda
Uram, hálás szívvel fordulok hozzád, mert szolgá-

latba állítottál! Kérlek, légy az én munkatársam és te
mutasd meg merre, és hogy kell munkálnom a szol-
gálatom életét. Ezúton kérlek, neked legyen gondod
a munkatársaimra is! Te segítsd elő azt, hogy minél
jobb kapcsolatba lehessünk a te dicsőségedre! A te
szereteted építsen minket, és erősítsen a testvéri
szolgálatunkban. Tudjunk rád tekinteni és hozzád for-
dulni, ha valamiben kétségünk támad. Kérlek, add,
hogy tudjuk kizárni a világot és rád figyelni életünk e
területén is! Ugyanakkor kérlek, te adj erőt és kitar-
tást azoknak, akiknek csüggednek, mert munkanél-
küliek! Légy áldott egyetlen örök Istenem! Ámen.

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

hiszen nem vagyok egyedül! Ugyanakkor hadd
tegyem eléd a társkeresés kérdését, ami az egyedü-
lállókat foglalkoztatja. Kérlek, te munkáld a szívünk-
ben ezt a kérdést és tudjuk eléd rakni és rád bízni,
tudva azt, hogy te tudod az idejét annak, amikor a te
általad választott társunkat az életünkbe hozod. Te
készítsd fel a szívünket erre az alkalomra. Csendesíts
le minket és tudjunk türelemmel várni. Ámen!

Péntek
Köszönöm, hogy ismerhetlek, és jó tudni, hogy

minden nap velem vagy és szeretsz! Bocsáss, meg, 

Megváltó született ma néktek...!

Miből váltana meg? Kérdezi a világ nagyobbik
része, -sajnos sokan  közöttük a magát keresz-
tyénnek, vagy hívőnek valló is-. Miért nem látja?
Mert az „Ádám-Éva  bűne” rajta ragadt! Mi ez? Az
önigazsága! A világ teremtése után emberöltők
teltek el és az ember egyre inkább elveszett
ebben, annyira, hogy özönvíznek kellett jönnie.
Isten szövetséget kötött az emberrel, de ez sem
ébresztette fel, önigazsága Isten népének sza-
kadásához majd fogságához vezetett. Meg tudta
mindig magyarázni magának és a környezetének,
hogy mit miért tett, sőt megerősítőkre is talált,
csak az Úr népe szenvedte meg.  No de eljött a
végső megoldás, Megváltó született, aki ki tudja
hozni az embert ebből az önmaga körül forgásból
és Istenkáromló öndicsőítésből!  De a kísértő nem
alszik, nem jár szabadságra sem, és Jézus Krisztus
követőit a legszentebb pillanatokban kísérti meg
ezzel. Meg tudod magyarázni te is miért járod
önigaz utadat? Ne hidd hogy azért, mert meg
tudod magyarázni, áldás lehetsz! Inkább engedd,
hogy kihulljon kezedből a fegyvered, hogy az Úr
ölelhessen egybe fiával a megváltó Úr Jézus Krisz-
tussal és a többi gyermekével! 

Miért engeded, URam, hogy letévedjünk
utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény
legyen, s ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz,
örökséged törzseihez!          Ézs.63,17.

Programjaink:

1.Nõi csendeshét Biatorbágy     jan.10-15.

2.Férfi csendeshét Biatorbág       jan.17-22.

3.Ifj. hétvége        Piliscsaba       feb. 05-07.

4.Nõi csendeshét Biatorbágy     feb. 07-12.

5.Férfi csendeshét Biatorbágy     feb.14-19.

- 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.

Beszámolók 

I. Örülök, hogy az ÚR vezetésére hallgatva
elmentünk erre a hétre. Nekem a hét minden-
ben sokat adott. Sok mindenre rámutatott.

Az első az volt, hogy milyen a szolgálatom
Isten iránt? Észre kellett vennem, hogy a szol-
gálat, amit teszek, nagyon kevés. Milyen a
szolgálatom a körülöttem élőkkel szemben.
Mennyire meg lehet bántani a másikat egy-egy
szóval. Sok gondot meg tudtunk beszélni a
feleségemmel a délutáni házi feladatok által. Ez
nagyon jó volt. Mi az én és mi a feleségem fela-
data a családban, jó volt, hogy ezt is tisztázni
tudtuk. Tudom-e úgy szeretni a feleségemet,
ahogy Jézus Krisztus az egyházat? Tudunk-e
közösen imádkozni, Bibliát olvasni? Rá kellett
jönnöm, hogy egyiket sem tesszük együtt. 

A szeretteim felé még nagyobb odafigyelést
kellene tanúsítanom. Fel vagyok-e vértezve az
Isten által kínált fegyverekkel?  Mert ő
megvizsgál bennünket, mert ő adja a sisakot, a
pajzsot, a kardot és a sarut. Csak sajnos
sokszor nem úgy éljük életünket, hogy neki
tetsző legyen. Erre is rávilágított az ÚR a héten.
Az igeolvasásnál az odafigyelés nagyon fontos,
mert csak akkor értjük meg, hogy az ÚR mit
akar mondani. Tudom-e hirdetni az ÚR
szabadítását? Az időbeosztásom milyen legyen?
Mennyi időt tudok fordítani a Biblia olvasására?
Milyen az én sürgősségi sorrendem? Ezen is
lehet gondolkodni. Jó volt tapasztalni, hogy
együtt is megy a Biblia olvasása és az imád-
kozás. Sok kérdést meg tudunk beszélni, amit
régebben nem. Erősödtünk más testvérek
bizonyságtételéből és ők a miénk által.

Köszönöm Istennek, hogy ott lehettünk.
Laskai György folytatás a 6.oldalon

hogy sokszor az elcsüggedések közepette eltere-
lődik a tekintetem rólad, és nem figyelek rád! Pedig
te sokszor szólsz és figyelmeztetsz minket. Kérlek,
taníts az engedelmesség útjára, hogy ne az legyen az
első, amit én akarok, hanem amit te! Tudjuk öldökölni
minden nap az óemberi tulajdonságainkat, és helyébe
lépjen az, amit nekünk szánsz ajándékul. Ámen!

Szombat
Köszönöm, hogy te velem vagy Uram, hogy rád

mindig számíthatok. Köszönöm, hogy a héten te adtál
erőt a felkeléshez, munkához, a mindennapi harcok-
hoz, és te adtál békességet az éjszakai csendességbe.
Áldunk téged szívből, amiért gondoskodsz a minden-
napi kenyerünkről, hogy tető van a fejünk felett, és
hogy te ápolod a kapcsolatainkat is! Te adj lelki békét
annak elfogadására, amin változtatni nem tudok. Te
adj bátorságot, hogy változtassak, amin lehet, és böl-
csességet, hogy meglássam a különbségeket. Kérlek,
bocsásd meg bűneinket, melyeket ellened, és ember-
társaink ellen vétettünk! Ámen!

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


