
De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik,
iszik, és jól él fáradságos munkájából.

Préd. 3,13.

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.
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Gondolataim nagymamaként

Mindig tudtam értelmemmel, hogy jó lehet nagy-
mamának lenni, de amikor az ember maga is meg-
tapasztalja, akkor válik valósággá, hogy mekkora
ajándék egy gyermek:

"Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh
gyümölcse jutalom".                        Zsolt 127,3.

Amíg a lányunk vajúdott, éjszakai óráimban az
Úrhoz imádkoztam, kérve Őt, segítse meg gyer-
mekemet. Az Ószövetségben több, mint 2000
évvel ezelőtt leírták: 

"Igen megnövelem terhességed fájdalmát, fáj-
dalommal szülöd gyermeked..."        1.Móz.3,16.

De a szülés után több órával, amikor megláthat-
tam a vejem telefonjában lefényképezett gyer-
meket, örömömben sírva adtam hálát Istennek a
kis jövevényért. Hát, te leszel, aki a burok védel-
méből bekerülsz a családunkba? Amikor hazahoz-
ták a kis csecsemőt, órák hosszat figyeltük csa-
ládtagjaimmal ezt a kis "csodát", ismerkedtünk
vele. Tudom, hogy egyáltalán nem természetes
dolog egy egészséges gyermek, hiszen a szülés
alatt is adódott sok nehézség, de Isten megtar-
totta őket. Gyakran bántott, hogy nincs csendes-
ség a családomban, megy a tv, rádió elég hango-
san. Sokszor kértem az Úrtól a csendességet:
most-e gyermek eljövetelével ezt is megkaptam.
Áldások sorozata ért engem-e rövid időszak alatt,
mégis aggódások és a felelősség súlya kezdett
nyomni. Felkészítettem e lányomat a nehézségek
elviselésére, milyen példát adtam neki anyaságból,
nagymamaként hogyan tudjak visszahúzódni,
hiszen ők már egy külön család, de jelen lenni,
amikor segíteni kell. Vajon milyen értékrendet
fogunk-e gyermek felé közvetíteni? Munkám során
tapasztaltam,hogy sokszor eltávolodtunk attól a
mércétől, amely az Ó- és Újszövetségben kirajzo-
lódik, de ez nagy árat is követelt (fegyelmezetlen-
ség, önuralom hiánya, békétlenség, türelmetlen-
ség, tiszteletlenség). Már gondolatban előre is
szaladtam: hogyan fogják a szülei nevelni?
Kényeztetve vagy fegyelmezve? Nagymamaként
miként tanácsolhatom őket? A legjobb Tanácsadó
az Úr: az Ige Mózes első könyvétől a Jelenések
könyvéig egy következetes alapot, útmutatást ad,
amelyre a szülők építhetnek, hogy gyermekükkel a
kapcsolatuk eredményes legyen. 

"Fegyelmezd fiadat, akkor nyugodt lehetsz
felőle, sőt örömöt találsz benne."      Péld.29,17.

"Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon,
még ha megöregszik, akkor sem tér el attól." 

Péld.22,6.

folytatás a 2.oldalon

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.   okt.10 ;nov.14. 14.00                      

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház         14.00

Görögszállás köz.ház okt.03;nov.07. 15.00

Min den hé ten

Hétfõ:   közösségióra   Nyírtelek templom 17.00

tanítványképző        Görögsz. köz.ház 17.00

Kedd: közösségióra   Kisvárda Gyül.ház 18.00

Csütörtök:   bibliaóra   Nyírtelek templom 17.30

Péntek bibliaóra   Görögsz. köz.ház 15.00

közösségióra   Kisvárda Gyül.ház 18.00

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.

Görögszálláson délutáni Isten-

tisztelet

Második és negyedik szombaton 

Nyírteleken a Gyülekezeti központunkban

játszóház, gyerekeknek fiataloknak 13.30-15.00



Imádságlap

Vasárnap:
Drága Mennyei Atyám! Hálát adok az ünnepnapért.

Kérlek, te áldd meg az istentiszteleti alkalmakat
Nyírteleken és szerte a világban. Add kérlek, hogy a
Te tiszta igéd szólhasson, és Te nyisd meg a gyüle-
kezet szívét. És Te adj akaratot a Te igéd megélésére
és cselekvésére. Ámen!

Hétfõ
Áldott légy Uram, hogy kegyelmedből egy új hét

kezdődhet. Had merítsek belőled erőt Úr Jézus a hét
terheinek elhordozásához. Így áldd meg kérlek a mai
napot, hogy a Te dicsőségedre élhessek. Segíts,
hogy egyre többen lássák meg szabadításodat, és
vegyék el ingyen kegyelmedet. Ámen!

Kedd
Köszönöm, Uram, hogy új napra ébredhettem.

Könyörgök, Te vezess a mai napon is. Had legyek
gondviselő szereteted jó illata környezetemben.
Kérlek, Jézus, hogy őrizd meg a szegényeket, és Te
töltsd be minden hiányukat. Ámen! 

Szerda
Drága Istenem, köszönöm neked, hogy ma is elin-

dítasz! Kérlek, adj erőt a munkához, a tanulmányok-
hoz. Add, hogy a sok dolog mellett, rád is figyelhes-
sek. Uram, kérlek Te vigyázz az idősekre. Add, hogy
mi is oda tudjunk rájuk figyelni. Ámen!

Csütörtök
Mindenható Atyám, szereteted tapasztaljuk

minden nap! Köszönöm, hogy megelégítesz, és nem
engeded, hogy bármiben hiányt szenvedjek. Áldj
meg kérlek engem, és táplálj a Te szent igéddel.  Te
légy kérlek a betegekkel, és a gyászolókkal. Add,
hogy nehézségükben és bánatukban is rád tudjanak
tekinteni! Ámen

Péntek
Hálát adok Uram, hogy erőddel naponként meg-

újítasz. Mikor megfáradok, Te újra megelevenítesz.
Köszönöm, hogy szeretsz és Fiadat adtad értem.
Kérlek, Te légy most azokkal az emberekkel, akik
hiányt szenvednek az árvizek miatt. Te adj megoldást
problémáikra. Ámen!

Szombat
Köszönöm Uram, hogy újra itt a hétvége. Te adj

pihenést és Te előtted való elcsendesedést. Kérlek
téged városunk és országunk vezetőiért, adj nekik
bölcsességet, és add, hogy felelős vezetőink legye-
nek. Ámen! 

Nézzétek meg az égi madarakat!

Ifjú házasokként kerültünk Szegedre, immáron
fél éve. Már ideköltözésünk elején is megtapasz-
talhattuk Isten hatalmas szeretetét és gond-
viselését itt a távolban. Hiszen teljesen
ismeretlenek voltunk itt, új volt mind a környezet,
mind az emberek. Távol kerültünk mind a csalá-
dunktól, mind pedig a gyülekezetünktől (lelki
családunktól). Nagyon fontosnak tartottuk azt,
hogy itt is járjunk gyülekezetbe, ezért nagyon
sokat imádkoztunk. Isten nem engedte, hogy
igéje nélkül maradjunk. Megmutatta, hogy Ő a
pusztában is képes élő vizet fakasztani. Így az
elmúlt fél évben a testi és a lelki táplálékunkról is
Ő gondoskodott. Lelki értelemben, hogy igéje
által naponként erősödhettünk, és ez által
egymást is építeni tudtuk. Testi értelemben pedig
a mindennapi betevőről is Ő gondoskodott.
Minden nap azt tapasztaltuk, hogy ha igazán rá
bízzuk a mindennapjainkat, és követjük Őt, akkor
Ő gondoskodik rólunk. Ez legszembetűnőbben
abban nyilvánult meg, hogy sokáig csak
egyikünknek volt munkája, és így egy fizetésből
kellett megélnünk. 

folytatás a 3.oldalon

Programjaink:

1.Csendesnap         Nyírtelek.              aug. 20.
2.Gyülekezeti hétvége Középhuta       szept..10-12.
3.Női csendeshét     Biatorbágy         szept..05-10.
4.EKE Csendesnap   Budapest          szept.18.
5.Végh Tamás ev. Nyíregyháza         szept..27-30.

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: 

Hétfő, szerda:                               9-12-ig, 
csütörtök: 13-18-ig, 
vagy telefonon:                        20/824 9659.

-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.oldalról

Ami nem volt olyan sok, de az Úr nem engedte,
hogy bármiben is hiányt szenvedjünk. Még annál is
többet adott nekünk, mint amire mi számítottunk.
Betöltötte hiányosságainkat. Igéjével is arra biztatott,
hogy ne féljünk, Ő nem azért vezetett bennünket a
pusztába, hogy rossz sorsunk legyen. Hanem azért,
mert „reményteljes jövőt akar nekünk adni”.  Személy
szerint engem ebben a fél évben sok mindenre meg-
tanított az Úr. Méghozzá türelemre, alázatra, és arra,
hogy jobban bízzak benne, és higgyem el, hogy az Ő
ígérete örök és visszavonhatatlan. Fél év eltelte után
az Úrtól kaptam munkát, amiért nagyon hálás a
szívem. Bár a hat hónap nem hosszú idő, mégis annyi
mindent megtapasztalhattunk az Úr naponkénti gond-
viseléséből, és hogy az Isten semmiben nem hagyja
gyermekeit szűkölködni. Így szeretnénk tovább élni
az életünket, csak rá tekinteni, és Őt követni, bárhová
is vezessen minket.

Pálóczi házaspár (Php)

„Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem
is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok
eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek
náluk?” Máté 6,26. 

folytatás a 6.oldalról

E nehéz, de boldog időszakban odapasszírozódtam
az Úrhoz, Ő erősített, és a testvérek imádsága is
(amit nagyon köszönök). Új lendülettel kezdhettem a
napokat, hiszen a gyülekezetem egy nagy szerető
családként ölelt körbe (mint annyi sokszor már). Isten
végtelen bölcsességében teremtette a családot, mely
a közösség alapegysége. Minden problémára, így a
szülőkére, nagyszülőkére is ott a megoldás: az
imádság ereje. Imádkozz értük, hogy 

"ne legyenek...dacos és lázadó nemzedék...” 
Zsolt 78,8.

Tapasztalatból tudom, hogy bújhatjuk naphosszat a
szakkönyveket, vagy magunk akarjuk rendezni a
problémákat - nem ez a megoldás. Hiszem, hogy
naponta imádkoznunk és könyörögnünk kell gyerme-
keinkért, és merjük bátran kérni Isten segítségét.

"De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel
van, és igazsága még az unokáikkal is; azokkal, akik
megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezései-
nek teljesítésével."        

Zsolt 103,17-18.

Isten áldjon benneteket!

Szalanicsné Ilike

A mi Urunk Jézus Krisztusra és a
Lélek szeretetére kérlek titeket, test-
véreim, tusakodjatok imádságaitok-
ban velem együtt az Isten előtt
énértem!

Róm. 15,30.


