
Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót
adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be,
mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad
az én igémet, és nem tagadtad meg az én
nevemet.                                   Jel.3,8.
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Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
Ef.5,8.

Filadelfia
Evangélikus Egyházközség

Hír- és imádságlevél
2010. október-november.

Nem a mi érdemünk!

Sok ellenkezés, hogy én erre nem vagyok alkal-
mas és hasonló kifogások ellenére az ÚR ránk bízta
azt a feladatot, hogy Nyírteleken is létrejöjjön a
szenvedélybetegek gyógyulását segítő csoport.

2010.04.14-én megalakult Nyírteleken a Kék-
kereszt csoport, melynek lelki vezetője Györfi
Mihály evangélikus lelkész. Itt, ebbe a közös-
ségbe olyanokat várunk és hívunk, akiknek bármi-
lyen formában gondja van a szenvedélybetegség-
gel. Legyen az a benne élő vagy hozzátartozója, de
olyanokat is szeretettel várunk, akik érdeklődnek
a segítség mibenléte felől.

Az első alkalom döcögősen indult, de nagyon
áldott volt. A csoport minden hónap második szer-
dáján jön össze. Ezek az alkalmak arról szólnak,
hogy hogyan tudjunk szabadok maradni a szenve-
délyünktől, nem a magunk akaratában bízva,
hanem az ÚR megtartó erejébe tudjunk kapasz-
kodni. Egymást segítjük azzal, hogy őszintén
tudunk beszélni a minket ért  kísértésekről.
Egymás tapasztalatát felhasználva könnyebben
tudunk a mindennapi dolgokkal szembesülni.

A régióban lévő csoportokkal is tartjuk a kap-
csolatot. A velük való találkozások is mindig arra
biztatnak minket, hogy lehetőleg minél több
emberhez tudjuk elvinni a jó hírt, hogy igenis van
szabadulás a szenvedélyünkből, tudhatjuk, hogy
nem vagyunk egyedül.

Isten mindig velünk van és sorstársaink imáira is
számíthatunk. Alkalmaink nagyon áldottak és
érdekesek, hiszen mi is különböző háttérből
jöttünk, de egy a célunk: az ÚR segítségével sza-
badon élni. Mi is nagyon sokat kapunk a többiek-
től. Reménység szerint minél több embernek
tovább tudjuk adni azt, amit az ÚR ránk bízott.

“Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató
ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak,
mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított
téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvé-
nyétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény,
mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten,
amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös
testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a
bűnt a testben, hogy a törvény követelése telje-
süljön bennünk, akik nem test szerint járunk,
hanem Lélek szerint. Mert akik test szerint élnek,
a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint,
a Lélek dolgaival. A test törekvése halál, a Lélek
törekvése pedig élet és békesség,”

Róm.8,1-6.

Szeretettel várunk összejövetelünkön: 

Laskai Györgyné és Laskai György 
a csoport vezetői, 
az ÚR által szabadult alkoholisták    

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.   dec.12 ;jan.09. 14.00                      

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház         14.00

Görögszállás köz.ház dec.05;jan.02. 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 Istentisztelet.

Második és negyedik szombaton 

Nyírteleken a Gyülekezeti központunkban

játszóház, gyerekeknek fiataloknak 13.30-15.00



Imádságlap

Vasárnap:
Mennyei Atyám! Kérünk, szenteld meg vasárna-

punkat! Add, hogy elcsendesedhessünk Teelőtted!
Nyisd meg szívünket, fülünket a te igéd meghallá-
sára, befogadására, megcselekvésére. Segíts, hogy
meglássuk akaratodat! Kérünk a lelkészekért, szol-
gálókért, mindazokért, akik a Te országod építéséért
fáradoznak, add, hogy a Te szavaidat, Te akaratodat
közvetítsék szavaikkal és cselekedeteikkel. Kérlek
gyülekezeteinkért, egyházainkért. Segíts, hogy lelki-
leg és lélekszámban növekedhessünk! Ámen!

Hétfõ
Drága Atyám! Elédbe tesszük családtagjainkat.

Add, hogy jó bizonyságtevők lehessünk, ragyoghas-
suk a Te dicsőségedet. Műveld köztünk a szeretetet,
megbocsátást, egyetértést, békességet. Hogy tükrö-
ződjék a Te orcád kapcsolatainkban. Ámen!

Kedd
Atyám! Kérünk, hogy hitetlen és bálványokat

követő nemzetünkért. Adj ébredést országunkban.
Kérünk országunk vezetőiért. Te ébressz bennük lel-
kiismeretet, hogy Teszerinted valóan kormányozzák
országunkat, és hogy Tőled várják a bölcsességet és
helyeződjék szívükre, hogy Neked kell elszámolniuk.
Segíts, hogy hatalmukkal jól sáfárkodjanak. Ámen! 

Szerda
Atyám, áldd meg mindennapi kenyerünket. Elégítsd

meg életünket. Add, hogy a lelki, testi kenyeret Tőled
kérjük, s kapjuk. Vegyük azt hálás szívvel. Kérünk a
munkanélküliekért, a nehéz anyagi helyzetűekért,
elégítsd meg életüket, és Te oszd be javaikat. Kérünk
a munkában lévőkért, Te adj nekik erőt. Adj a Teben-
ned bízóknak békességet, hogy Rád mutatóan éljék
életüket, így kerülhessenek közelebb Hozzád! Ámen!

Csütörtök
Mennyei Atyám! Kérünk a szenvedőkért, a kataszt-

rófa övezetben élőkért, gyászolókért, betegekért,
hajléktalanokért. Annyi szenvedés van világunkban,
annyi megelégítetlen élet. Csak Te tudod megelégí-
teni szívüket, testüket. Vezess kérlek hozzájuk
embereket, és adj nekik segítséget. Add, hogy mi is
észrevegyük szükségben lévő embertársainkat, Te
indítsd szívünket feléjük! Ámen!

Péntek
Úr Jézus! Kérünk a kapcsolatainkért! A keresztyén

házasságokért, és a jegyesekért. Kérünk a várandó-
sokért, gyermeknevelésekért. Te teremts köztük egy-
séget, és mindenben a Te akaratodat keressék.
Kérünk az egyedülállókért, ne engedd, hogy a világ
elragadja őket. Töltsd be szívüket a Te szereteteddel.
Te vigasztald az özvegyeket, és kérlek, hogy erősítsd
őket a hitükben. Ámen!

Ha minden rendben lenne? 

Amikor Várpalotán sétáltunk a városban kis
családommal, megosztottam férjemmel gondo-
lataimat.

- Milyen érdekes, annyit aggódtam, hogy
hogy fogja bírni Zétény a más klímát, más
zajokat, stb. Most meg itt fekszik láthatóan
békésen, és nyugodtan alszik a babakocsiban, és
azoktól a zajoktól és az út okozta rázkódásoktól
sem kel fel. Milyen jó lenne, hogyha ekkora bizal-
munk lenne nekünk is Istenben, mint Zéténynek
van felénk – nem igaz? Ahogy most ő mi általunk
biztonságban érzi magát a nélkül, hogy kezünkben
lenne és látna minket, úgy kellene nekünk is
bíznunk vakon Istenben. Kár, hogy nem vagyok
olyan mint ő. Megrázkódtatások és hangos zajok
ellenére, amit a világban megélünk, Istenben
bízni. Én miért vagyok ilyen bizalmatlan? Miért
vagyok ilyen aggódással teli, és görcsölős?

A férjem elgondolkozott, majd nagyon érdekes
dolgot mondott.

- Gondolod, jobb lenne, harcok nélkül?
Hogyha minden rendben lenne? 

folytatás a 3.oldalon

Programjaink:

1.Férfi csendeshét     Biatorbágy         nov.07-12.
2.Női csendeshét       Biatorbágy         nov.14-19.
3.Férfi csendeshét     Biatorbágy    nov.28-dec.03.
4.Ádventi esték a gyülekezetben

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

Emlékszel Jóbra? Mindene megvolt. Hatalma,
tekintélye, vagyona, jó pozíciója, családja. Ezt sze-
retnéd? Harcok nélkül? Mindened meglegyen? De
akkor Istennel még nem volt személyes tapasztalata.
Én nem dobnám ezt el. Inkább legyenek harcaim,
ismerve személyesen Istent, minthogy mindenem
meglegyen az Úr ismerete nélkül. A Vele való szemé-
lyes kapcsolat nélkül. 

Esendőek vagyunk. Azok is maradunk. De Isten
kezébe tettük az életünket. Így a mi családunk négy-
tagú. Isten, a férjem, én, és a gyermekünk. Ebben
bízunk. Mert ugyanis én Isten nélkül sem mint az Úr
gyermeke, sem mint nő, sem mint feleség, sem mint
anya nem tudok megállni. De az Úrtól kapott erő és
bölcsesség biztos alap. Krisztus a támaszunk. Mert
Erős vár a mi Istenünk!

“Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan
szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Ki merné
elhomályosítani az örök rendet tudatlanul? Azért
mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek,
semhogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszél-
jek! Én kérdezlek, te pedig oktass engem!”

Jób.42,2-4.

Magyarósi Attila, Magyarósi Attiláné

folytatás a 5.oldalról
Szombat
Kérlek Mennyei Atyám erősítsd meg a kapcsolatot

személyes életünkben Teveled. Adj vágyat a szí-
vünkbe, hogy olvassuk igédet, keressük akaratodat.
Add, hogy helyeződjék szívünkre testvéreinkért,
hitetlen embertársunkért való közbenjáró imádság.
Erősítsd a kapcsolatot hitbéli testvéreinkkel. Adj hálás
szívet, Hozzád hívet! Ámen!

“Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld
el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd
le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg
engem! Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és
vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vét-
keztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért
igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd,
én bűnben születtem, anyám vétekben fogant
engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedve-
led, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisz-
títs meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg
engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd,
hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújulja-
nak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el
orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet!
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős
lelket újítsd meg bennem!  Ne vess el orcád elől,
szent lelkedet ne vedd el tőlem! Vidámíts meg újra
szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készsé-
ges legyen,hogy taníthassam utaidra a hűtleneket,
és a vétkesek megtérjenek hozzád.”

Zsolt.51,3-16.

Szüntelenül imádkozzatok!
1Thessz. 5,17.


