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Az Úr hív!

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

Filadelfia
Evangélikus Egyházközség

Hír- és imádságlevél
2013. április-május.

folytatás a 2. old-ról.
Napról-napra, estéről-estére megéltük ezt a

közösséget, miközben az ÚR táplálta testünket-
lelkünket. Jézus mondta:  

Én vagyok az az élő kenyér…mert az a kenyér,
amelyet én adok oda a világ életéért, az az én
testem. Jn.6,51.  

Nyitott szívvel  valamennyien részesülhettünk
ebből az élő kenyérből, az Isten Igéjéből. Sze-
mélyre szólóan is kaptunk Igés lapokat megér-
kezéskor a vendég fogadók kedves köszöntésé-
vel együtt.  A görögszállási testvérek minden
napra készültek szolgálattal, kicsik és nagyok
jelenettel, énekkel, Igemagyarázattal. Isten
megadta azt is, hogy néhány alkalmon ne kap-
csolódjunk a műholdhoz, hanem csak szoros
közösségben töltsük el az estét. Ezek voltak a
legáldottabbak számomra. Itt vált láthatóvá
legtisztábban mivé is formált már Isten minket,
mire indít és hív el Krisztus. Számunkra
sokszor elképzelhetetlennek, megvalósíthatat-
lannak látszó feladatokra, melyet, ha indulunk
benne,  megáld és általunk beteljesít. Sok
kedves vendéggel is találkozhattunk, Granville
Pillar csodálatos énekét hallgathattuk, de
Zsarnai Krisztián esperes úr is zenélt nekünk és
szólt hoz-zánk. Hétfőn a záró alkalmon Malik
Péter hirdette az Igét, majd énekelt.  Igehirde-
tésében a valódi, az Úrnak tetsző böjtről
beszél, és arról, hogy az ÚR keres minket,
kopogtat nálunk, és hívhatjuk Őt.  

Ha segítségül hívod az URat, ő válaszol, ha
kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ézs.58,9. 

Az ÚR ezzel is gazdagította mindazt az áldást,
amit eddig kaptunk. Esténként szeretetven-
dégséggel kedveskedtek a résztvevőknek finom
zsíros kenyér és tea formájában, melyet a záró
rendezvény estéjén palacsintával egészítettek
ki, szombat este meg  Ashley almás pitéje éde-
sített.

Köszönöm, Uram, hogy részt vehettem
ezeken az alkalmakon, hogy részese lehettem a
testvéri közösségnek, hogy vehettem áldásod
és részesülhettem túlcsorduló szeretetedből.

A patak partján innen is, túl is mindenféle
gyümölcsfa nő majd. Levelük nem hervad el,
gyümölcsük nem fogy el: havonként új terem,
mert a szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük
eledel, levelük pedig orvosság lesz. Ez.47,12. 

Bán Jánosné      

Ellenben azt, ami nekem
nyereség volt, kárnak ítéltem 

a Krisztusért!
Fil.3,7.               

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

Görögszállás   Közösségi ház 15.00

Dél utá ni Is ten tisz te le t

Kisvárda Evan g. temp l. jún.09;júl.14. 14.00                      

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház         14.00

Min den hé ten

Mindennap:

Ifjúságipont    Görögsz.köz.ház     16-20

Ifjúságipont  Gyül. közp. Nyírtelek,16-20

Hétfő: Asszonykör   Gyül. közp. Nyírtelek 17.00

Kedd: Női kör       Kisvárda Gyül.ház 18.00

Csütörtök: 

Baba-mama kör Gyül. közp. Nyírtelek 10.00

Biblia óra   Kisvárda Gyül.ház 18.00

Péntek Biblia óra           Görögszállás    16;00

Szombat:   Ifj. óra, Gyül. közp. Nyírtelek, 15;00

Min den hónapban

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



Imádságlap

Vasárnap:
Mindenható Istenünk, alázatosan kérünk, szólj

hozzánk kegyelmesen most is. Árazd ki ránk
Szentlelkedet, tedd számunkra személyessé az
igét. Segíts, hogy annak ne csak hallgatói, hanem
megtartói legyünk. Ámen!

Hétfõ
Köszönjük Istenünk gondviselő szeretetedet,

amivel hordoztál az elmúlt héten. Köszönjük, hogy
személy szerint ismersz minket. Megvalljuk, hogy
sokféleképpen vétkeztünk ellened és egymás
ellen. Istenem légy irgalmas nékünk bűnösöket.
Ámen!

Kedd
Köszönjük neked Úr Jézus, hogy azért jöttél,

hogy megkeresd és üdvözítsd az elveszettet.
Ámen! 

Szerda
Istenem tölts meg minket igaz szeretettel min-

denki iránt. Ajándékozz meg minket a te bocsá-
natod örömével. Adj nekünk sokkal több türelmet
és őszinte alázatot. Ámen!

Csütörtök
Istenem köszönjük, hogy bővölködsz a kegye-

lemben és gazdag vagy a megbocsátásban.
Ismered mindannyiunk életét. Könyörülj rajtunk,
hogy hadd lássunk világosan, formálj, hogy alkal-
mas eszközeid lehessünk. Ámen!

Péntek
Hatalmas Istenünk köszönjük, hogy reád bíz-

hatjuk magunkat és szeretteinket. Te nem válto-
zol, te tegnap, ma és örökké ugyanaz vagy. Ámen!

Szombat
Istenem ajándékozz meg minket a Benned való

új élettel. Kérjük jelenlétedet, a veled való közös-
séget a jövő hétre is. Segíts, hogy megmaradjunk
a te közeledben és azt tegyük, ami kedves neked.
Ámen!

Ha valaki szomjazik!

Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!                       
Jn.7,37.

Nyolc napon keresztül lehettünk együtt a ProCh-
rist rendezvény alkalmából. Plusz még egy nap a
rendezvény előtt, a vasárnap délután és este. Első
Istentisztelet az új épületben.   Majd este teszta-
dás az arénából. És este együtt a közösség. Krisz-
tus által megváltott bűnösök, és azok, akik még
keresők, várva Krisztus bűnbocsátó kegyelmére.
Együtt egymással és Krisztussal. Szívekből felsza-
kadó bizonyságtételek, melyeket a Szentlélek
kikényszerít. 

Ott víz fakadt a templom küszöbe alól…Ez.47,1b.
Dicsőítő, áldó, magasztaló énekek URUNKNAK, az
Ő mérhetetlen jóságáért, emberszeretetéért.  

Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta,
annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!      

Jn.7,38. 
Hálából azért, hogy Ő közösséget teremt, test-

véreket ad, házat épít és betölti azt az övéivel.
folytatás a 6. old.

Programjaink:

1.Gyül. gyerekhét     Újhuta,                júl. 22-27.
2.Ifj. csendeshét       Piliscsaba,           júl. 22-27.
3.Ifj. csendeshét       Lucfalva,            aug. 05-10.
4.Női csendeshét      Biatorbágy,           júl.07-12.
5.Biblia tanulmányozó hét Biatorbágy,    júl.14-19.
6.Házaspáros csendeshét  Biatorbágy,    júl.21-26.
7.Gyülekezeti csendesnap                        aug. 20.

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.

ProChrist – Krisztusért

ProChristen vettünk részt március 4-11-ig
Görögszálláson az alternatív centrumban. Nagy
izgalommal és készülődéssel vártuk ezt a hetet.
Zsíros kenyérkészítés, teafőzés, a zárónapon pala-
csintasütés testvéri közösségben, jó hangulatban.
Minden nap egy újabb igés kártyát kaptunk a
kezünkbe, ahogy beléptünk a szép épületbe, a jó
melegbe. Több településről, városokból érkeztek
vendégek a hét folyamán, akiknek nagyon örül-
tünk! Egy műholdas közvetítésen részt venni nem
mindennapi dolog! Vártuk, hogy újabb emberek
hallják meg Jézus hívását, akik még nem jártak a
gyülekezetben. Ennek a hívásnak a meghallásáról
és az ezt követő közösségi életről tett bizonyságot
a görögszállási cigánymisszió csapata egy jelenet-
ben. Dicsőítettük Istent énekkel, felnőttek és gye-
rekek együtt és külön is, bizonyságtételekkel a
helyszínen és a műholdas közvetítésen keresztül,
ahol Ulrich Parzany igehirdetéssel szolgált. 

Isten egy bizonyságtételen keresztül megerősí-
tette bennem, hogy Ő türelmes és kész segíteni.
Ha látom már a bűnt az életemben, és hogy ez
nem jó, de mégis teszem, kitartóan kiáltsak Isten-
hez. 

„És a hitből fakadó imádság megszabadítja a
szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett
is el, bocsánatot nyer.”   Jak.5,15. 

De ha nem engedek ennek ellenére sem, ment-
hetetlenül ott az ítélet! Cselekedhettem volna,
erőt is kaptam volna hozzá, de kifogásokat keres-
tem. A kérdés az, hogy én akarom-e, engedem-e,
hogy Isten megszabadítson? Kétség és ámulat!

Ha már megszabadultam a bűn terhe alól, akkor
ennek ki kell fakadnia az emberek felé szeretetben
való szolgálatkészségben, önmegtagadásban,
elengedésben. Például ne tartsam számon, ha
valaki megbántott, mindezt Krisztusért! Erről
beszélt Malik Péter a záró napon, amin Zsarnai
Krisztián esperes is részt vett. Hálás vagyok Isten-
nek ezért a hétért, a megtapasztalásokért és a
testvérközösségért!

„Most azonban felszabadultatok a bűn alól, és
Istennek szolgái lettetek!” Róm.6,22. 

Buzás Istvánné  

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 támogatására
mehet, mint például a Filadelfia Alapítványunk, 

amelynek adószáma: 18792021-1-15.

A fenti két szám beírása szükséges az adóbeval-
lás mellékleteként található nyilatkozatra. 

Letölthető: http://filadelfia.lutheran.hu/1.pdf

Gyökerezzetek meg és épüljetek fel
őbenne, erősödjetek meg a hit által,
amint tanultátok, és hálaadásotok
legyen egyre bőségesebb. Vigyázza-
tok, hogy rabul ne ejtsen valaki
titeket olyan bölcselkedéssel és üres
megtévesztéssel, amely az emberek
hagyományához, a világ elemeihez, és
nem Krisztushoz alkalmazkodik.

Kol. 2,7-8.


