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Az Úr hív!

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

Filadelfia
Evangélikus Egyházközség

Hír- és imádságlevél
2010. április-május.

folytatás a 2. oldalról
Kaptam támogatást, így a gyerekeim itthon

lehettek velem, de valami gond lehetett, mert
1977.12.23-án elvitték őket állami gondozásba. 

Amikor bekerültem a börtönbe, akkor tudtam
meg, hogy a 7. gyermekünkkel terhes vagyok.
Megbeszéltem az élettársammal, és ő kérte sza-
kítsam meg a büntetésemet, s rábeszélésére, bele
is egyeztem, így 1978.04.01-én kiengedtek, de
maradt 4 hónap, amit utána le kell ülnöm. 1978.
májusában megszültem a gyermekemet, és ő
velem maradhatott. 1978. szeptemberében
meghalt az élettársam és én azt hittem összedőlt
velem a világ, mert már akkor tudtam, hogy nem
számíthatok senkire sem, elveszettnek éreztem
magam. Teltek a napok, és egyszer csak jöttek és
elvittek gyerekemmel együtt, engem a börtönbe,
gyermekemet -aki akkor 11 hónapos volt- Sóstóra.
Letelt a büntetésem, kiengedtek, de csak járkál-
tam a világban, mivel nem volt senkim. Már fel
akartam adni, bár közben azért harcoltam is, mert
a gyerekeimmel való közös élet reménye, mint egy
kicsi fénysugár irányított. Így jártam mezgerélni a
kukoricát és a krumplit, hogy pénzzé tegyem,
ebből jártam a gyerekeimet látogatni. Ennyi remé-
nyem volt, de közben összejöttem a jelenlegi
párommal és így lett egy támaszom is, akitől sok
bátorítást kaptam. Igaz a gyerekeket nem adták
ki, de már ketten látogattuk őket. Később terhes
lettem, de ennek ellenére is eljártam kukoricát
mezgerélni. Később jöttek az új problémák, mert
28 hétre születtek meg az iker gyerekek, a fiút 1
kg 5 dkg-val megszültem, de a kislány már 11
napos halott volt. A fiú 9 hónapos koráig velem
volt, tovább nem engedték, mert orvosi kezelésre
szorult, így került el a kislétai gyógyotthonba.
Később még négy egészséges gyerekem született,
így lettem 12 gyermek anyukája. 

Éltük az életünket, míg nem egyszer jöttek
az evangélikus hívő testvérek. Eleinte csak szóra-
kozásnak vettem, de közben megfogtak a szavak,
amit hallottam. 2009 elején -nehezen, de- rávet-
tem magam, hogy az Úr útját járjam, azonban azt
vettem észre, valami nincs rendben, erőltetett
döntésnek éreztem és nem szívből fakadónak. Így
készültem Biatorbágyra 2009.07.07-től egy női
hétre, de egy tragédia megakadályozott benne, és
így nem mentem. Azonban nagyon vártam, hogy
mikor juthatok el oda és ezért kértem az Urat,
hogy adjon rá alkalmas időt. 2009.08.09-én sike-
rült eljutnom Biatorbágyra. 08.12-én lettem az Úr
gyermeke és azóta az Urat szolgálom szívvel és
lélekkel. Az Úrnak köszönhetem, hogy megváltoz-
tatta az életemet, és más szemmel látom a
világot.

Nagyon szépen köszönöm az Úrnak a türelmét és
a hívő testvérek szeretetét.

Az Úr áldásával: Galyas Piroska (Görögszállás)

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. jun.13. ;júl.11. 14.00                       

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház         14.00

Görögszállás köz.ház jun.06 ;júl.04. 15.00

Min den hé ten

Hétfõ:   közösségióra   Nyírtelek templom 17.00

tanítványképző        Görögsz. köz.ház 17.00

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:
Hálát adunk Istenünk az ünnepnapért, az igehirde-

tés lehetőségéért. Köszönjük, hogy hétről-hétre
szólhat az igéd az istentiszteleteken nálunk, és szerte
az országban. Kérünk, Misi bácsiért, Miklósért,
Petiért, hogy alázatos lelkülettel csendesedjenek el
előtted, amikor készülnek üzeneted továbbadására,
nekünk hallgatóknak pedig Te adj halló, értő és cse-
lekvő szívet. Gyülekezetünkben munkáld, kérünk, az
egymásra figyelést, megértést, hogy ne menjünk el
egymás mellett, hanem együtt éljük meg a Veled való
közösséget. Kérlek, azokért, akik bár templomunkba
járnak, de még nem fogadták el a kegyelmedet, még
nem élsz ott a szívükben, hogy közülük minél többen
megérthessék, hogy Te annyira szereted őket, hogy
saját Fiadat engedted meghalni helyettük és értük,
azért, hogy nekik se kelljen kárhozatra menniük, és
már itt a földön is békés életük legyen! Ámen!

Hétfõ
Hálás vagyok azért, hogy hétfő reggel is Veled

indulhatunk iskolába, munkahelyünkre, vagy végez-
hetjük otthoni teendőinket. Köszönöm, hogy gyer-
mekeidnek nem kell lehajtott fejjel járniuk a világban,
hanem lehetünk élő bizonyság Terólad. Te adj, kérlek,
alkalmakat arra, hogy elmondhassuk másoknak is,
hogy van ÉLET, van lehetőség Teveled újat kezdeni.
Áldásodat kérjük az asszony testvérekre, hogy
amikor ma összejönnek alkalmukra, Te is ott legyél
együttlétükön, formáld szívüket az egymással való
beszélgetéseik, igéd tanulmányozása közben, és Te
tedd vonzóvá a kis közösségüket, hogy ha lehet még
sokan csatlakozhassanak hozzájuk! Ámen!

Kedd
Köszönöm, Uram, hogy kegyelmes Isten vagy, aki

nem akarod a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy
megtérjen és éljen. Így legyenek előtted családjaink,
hogy ahol már hitben járnak, ott tudjanak egymással
beszélgetni a Te jelenlétedben, ahol pedig még nem
fogadtak be, ott munkálkodj a testvéreken keresztül
a családtagok felé. Olyan jó tudni, hogy a család
békéjét is Te tudod megóvni, könyörgünk, hogy a
családon belüli kapcsolatok is szerinted valóan ala-
kuljanak, hogy legyen helye a családi igeolvasások-
nak, beszélgetéseknek, hogy minél több helyen a
család egyben lelki otthon is legyen! Ámen! 

Szerda
Köszönjük igédet, hogy a Bibliát korlátozás nélkül

olvashatjuk, hogy a Te szavadat és akaratodat ért-
hetjük meg belőle. Adj, kérlek, a sok tanulás és
munka mellett vágyat a szívünkbe a napi elcsende-
sedésekre reggel és este is, amikor igéd felett alá-
zatos szívvel megállhatunk és várhatjuk mit is sze-
retnél mondani nekünk. 

Az Úrnak türelme!

Egy éves koromtól nevelőszülők neveltek fel.
Elég nehéz volt a gyermekkorom, mivel anyukám
beteges volt, így csak négy osztályt járhattam ki,
és korán kezdtem a házaséletet is. 16 évesen szü-
letett meg az első gyermekem, de még magam is
az voltam, és nem volt segítségem sem, így sok
megpróbáltatáson mentem keresztül, ennek az is
oka volt, hogy az édes szüleimet nem ismertem. 

1974-ben már négy gyermekes anya voltam,
munkahelyem nem volt, így nehezen tudtunk élni.
Én egy üres házból a dunnákat és a párnákat
elvittem a tollkereskedőnek és eladtam, hogy
pénzem legyen, mivel jött a húsvét. Megtudták,
hogy én tettem, bírósági ügy lett belőle, felfüg-
gesztett büntetést kaptam.Még azon a télen
elmentem krumplit lopni és ezért megint a bíró-
ságra kerültem. A két büntetésből kaptam egy
évet, amit le kellett ülnöm, de mivel megtudtam,
hogy terhes vagyok, kértem halasztást, amit meg
is kaptam. Másfél évig még idehaza voltam a gye-
rekekkel és mire eljött volna az idő, hogy be
kellett volna vonulnom, már két hónapos terhes
lettem a hatodik gyerekkel. Újból halasztást
kértem, amit meg is kaptam a gyerek egy éves
koráig, ezután kerültem be újra, 1977.08.23-án.
Közben, amíg itthon voltam, megpróbáltam elin-
tézni, hogy a gyermekeim ne kerüljenek állami
gondozásba. folytatás a 6.oldalon

Programjaink:

1.Férfi csendeshét Biatorbágy     ápr.11-16.
2.Ifj. házasok hétv. Piliscsaba       ápr.09-11.
3.EKE csendesnap Bp. Szentlőrinc     máj.08.
4.Kerületi Misszióinap Salgótarján     máj.15.
5.Anya-lánya hétvége Biatorbágy     máj.28-30.

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: 

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.

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 egyhá-
zunk 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 adóbeval-

lás mellékleteként található nyilatkozatra. Gyüle-
kezeti alkalmainkon, előre kitöltött nyilatkozatokat
vehetnek át azok, akiknek erre szükségük van. 

Kérünk Téged arra, hogy Szentlelked által meg is
érthessük akaratodat, és így Te vezethesd az életün-
ket minden napon. Hálás szívvel gondolunk az EKE
szolgálatára, a nyári gyermekhét, ifi hét lehetőségére.
Gyűjts össze Urunk fiatalokat ezekre a csendeshe-
tekre, hogy halljanak rólad, legyen idejük hallani
rólad és megismerni Téged! Ámen!

Csütörtök
Hálás vagyok a szolgálatokért, minden bizonyság-

tételért, minden szóért, tettért, amit a Te akaratodban
tehetünk jó szívvel, a Te dicsőségedre. Köszönöm,
hogy ezekből épülhet tovább a mi életünk és a Te
országod is. A bibliaórát is Te tudod áldásossá tenni a
résztvevők számára, adj, kérlek szerinted való
együttléteket, beszélgetéseket. Akik társ, család
nélkül élnek, az Ő igaz barátjuk is csak Te lehetsz,
Uram. Kérünk, töltsd be az ő szívüket is a veled való
közösséggel. Kérünk a fiatalokért, hogy akarják a Te
akaratodban megélni a párkapcsolati kérdéseket,
hogy majd egyszer az igazi társukkal boldogan tud-
janak örvendezni Neked, hogy megtartottad őket
egymás számára! Ámen!

Péntek
Legyél, Uram velünk a külterületi szolgálatokban is,

Görögszálláson és Varjúlaposon is. Köszönöm, hogy
van lehetőség a külterületen összegyűlni, és az ott
élők felé is vinni a hírt arról, hogy meghaltál és feltá-
madtál őértük. Hálás vagyok azokért, akik keresnek
Téged, vagy még nem keresnek, de tudják, hogy az
életük rendezetlen, hogy hiányzik valami/Valaki
belőle. Te adj Uram hűséget a szolgálóknak, hogy
tisztán és szelíd lélekkel legyenek ott, hogy sokan
meglássák azt, hogy a Te gyermekeid valóban Téged
képviselnek ebben a világban, és jó Veled élni! Ámen!

Szombat
Kérünk, Uram a Nyírteleken élőkért, Te adj ébredést

először a mi szívünkbe, aztán rajtunk keresztül az itt
élőkébe is. Köszönöm azt a felelősséget, amit a gyer-
mekeidnek adsz, hogy megtérésünk óta szívünk
minden gondolatával, szándékával vagy Téged dicső-
ítünk, vagy a Sátánt szolgáljuk, és hogy kit válasz-
tunk, csak rajtunk múlik. Add, hogy Téged válasz-
szunk, és így naggyá lehess az életünkben! Ámen!

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


