
Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság
sötétséggé ne legyen!

Lk.11,35.

Filadelfia Evangélikus Egyházközség

Filadelfia Alapítvány

Györfi Mihály

Cím: 4461 Nyírtelek Tokaji u. 52.
Mobil: 20/824-3905
E-mail: gyorfim111@gmail.com

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

Nagy Miklós

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

Az Úr hív!
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„..mert ilyeneké az Isten országa.” 

Másfél éve tartok a nyírteleki alsó tagozatos
gyerekeknek hittant.  Ez idő alatt számtalanszor
éreztem, hogy semmi értelme az egésznek.
Nem érdekli őket amit mondok, csak azért
vannak ott, hogy ne a matek házit kelljen írni.
Az Úr azonban újra és újra megmutatja, hogy
miért kell foglalkoznom velük. Annyiszor meg-
tapasztaltam, hogy Isten akkor is szól hozzájuk,
amikor ez egyátalán nem látszik. 

A legnagyobb csoda az elmúlt félévben
történt. Az egyik osztályban már rég feltűnt,
hogy egy-két gyerek issza a szavaimat amikor
Jézusról beszélek. Már tavasszal volt több
gyerek aki kijelentette, hogy meg akar térni,
csak mondjam meg hogyan kell. Beszélgettünk
és elmondtam nekik, hogy Krisztus értük is
meghalt a kereszten. És ha valaki a bűneit
elmondja Jézusnak, bocsánatot kér tőle és
eldönti, hogy ezentúl vele akarja élni az életét,
akkor az a gyerek már Isten gyermeke és örök
élete van. Nagyon lelkesek voltak, de még nem
álltak készen a döntés meghozására. Pár
hónappal később ismét elkezdtek faggatni. Több
héten keresztül csak a megtérés volt a téma,
másról nem lehetett beszélgetni. Egy nap több
gyerek is jelezte az osztályból, hogy szeretne
maradni beszélgetni, mert át akarja adni az
életét Krisztusnak. Egyesével ottmaradtak
beszélgetni és imádkozni és két gyerek is
átadta az életét. Döbbenetes volt látni, hogy 8-
9 éves gyerekek milyen komolyan tették le
bűneiket és egész életüket Krisztus lába elé.
Következő héten egy újabb gyermek maradt
ott, hogy átadja az életét Krisztusnak. Azóta
többször is előhoznak olyan témákat, amikről
még az elmúlt évben beszéltem nekik és nem is
gondoltam, hogy figyelnek. Isten igéje ott él a
szívükben és utat mutat nekik. Örömmel újsá-
golják, hogy kiknek beszéltek azóta Jézusról és
milyen helyzetekben őrizte meg őket az Úr,
hogy ne kövessenek el bűnt. Imádkozom azért,
hogy megmaradhassanak a hitükben és hogy
felnőttként megerősíthessék ezt a döntésüket.
Hiszem hogy Isten megtartja őket

„...mert ilyeneké a az Isten országa.” 
Mk.10,14b.

Kiss Máténé

A mi Istenünk üdvözítő!

..aki azt akarja, hogy minden
ember üdvözüljön, és eljusson
az igazság megismerésére.

1Tim.2,4.

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. ápr.14;máj.12.  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:
Úr Jézus! Hálásak vagyunk neked, hogy minden

nap szavad van hozzánk, és hallgathatunk Téged.
Olyan jó lenne, ha a mai napot nem múlandó dol-
gokkal töltenénk el, hanem “Máriaként” a lábaid-
nál ülve figyelhetnénk a Te éltető Igédre! Ámen!

Hétfõ
Drága Mennyei Atyánk! Köszönjük az új lehető-

séget, amit a mai napban adtál, hogy kezdhetünk
újat Veled. Kérünk, tölts be minket szereteteddel,
és békességeddel, hogy ezzel az indulattal végez-
zük ma a dolgunkat, és a munkánk pedig a Te
dicsőségedre legyen! Ámen!

Kedd
Uram hálát adunk neked, hogy terved van az

életünkre. Légy a mi formálónk, hogy a döntése-
inket Te szerinted hozzuk meg ne a körülménye-
inkre figyelve. Köszönjük azokat a lépéseket,
amelyeket már nyilvánvalóvá tettél számunkra,
kérünk segíts, hogy meg is tudjuk tenni azokat.
Ámen! 

Szerda
Urunk, köszönjük, hogy tükröt tartasz elénk, és

rámutatsz kik is vagyunk valójában. Köszönjük,
hogy gonoszságaink és bűneink ellenére sem
vontad meg tőlünk szereteted. Hálásak vagyunk
áldozatodért, azért hogy ilyen közel hajoltál
hozzánk és hogy nem mondasz le egyetlen gyer-
mekedről sem. Ámen!

Csütörtök
Mennyei Atyánk! Hálás szívvel jövünk eléd, hogy

kiválasztottál országod építésére, habár önma-
gunk alkalmatlanok vagyunk rá. Kérlek te tégy
késszé és éberré, hogy engedelmes és bölcs szol-
gáid lehessünk minden órában. Ámen!

Péntek
Uram, köszönjük Neked, hogy Te jól ismersz

minket, jól látod a mi szívünket, annak minden fáj-
dalmát és örömét. Köszönjük az örök élet ajándé-
kát, és hogy már itt a földön hordozhatjuk, átél-
hetjük annak boldogságát, és reménységét.
Ámen!

Szombat
Köszönjük Urunk a körülöttünk élő embereket:

családunkat, ismerőseinket. Kérünk áldd meg az
életüket, minket pedig tégy alkalmassá a szere-
tetre, hogy az életünk a Te jó illatod lehessen szá-
mukra. Ámen!

Isten pedig hűséges!

Amíg nem hittem el, hogy Isten létezik, addig
nem az az ember voltam, aki ma vagyok. Hét éves
koromban a tíz éves nővérem agyvérzésben
meghalt. 

A hitem segített abban, hogy meg tudjam élni
azt a nehéz időszakot, amikor elvesztettem őt.
Mivel túl fiatal voltam, hogy felfogjam, mi történt,
egy nagyon fájdalmas folyamaton kellett átmen-
nem, amiben a hitem segített át. 

Már teljesen kiüresedtem, amikor végül 16
évesen “megadtam magam” Krisztusnak, kőszik-
lára alapozva az életem. 

Egy Istennel való hosszú beszélgetést követően
rádöbbentem, hogy nem vagyok képes továbblépni
a jó ösvényen, amíg nem engedem be Őt az élet-
embe. Ezután az imádság után tudatosan töre-
kedtem arra, hogy Krisztusban maradjak, és lát-
hassam az Ő szeretetét, és dicsőségét a körülöt-
tem levő világban.

folytatás a 3. old.

Programjaink:

1.ProChrist Görögszállás                    márc.04-11.
2.Férfi csendeshét       Biatorbágy,       márc.10-15.
3.Női csendeshét        Biatorbágy,         ápr.07-12.
4.EKE csendesnap       Várpalota,               ápr.13.
5.Biblia tanulmányozó hét Biatorbágy,    ápr.14-19.
6.Egyházker. csendesnap  Kazincbarcika,   máj.11.
7.Házaspáros csendeshét  Biatorbágy,    máj.12-17.
6.Orsz. Ker. Ifj. Találkozó  Biatorbágy,        máj.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.

folytatás a 2. oldalról
A hitem egyre erősebb lett, mert amikor elis-

mertem, hogy a szoros ragaszkodás Istenhez,
átsegít a megpróbáltatásaimon, elkezdtem komo-
lyan imádkozni, és naponta olvasni az Ő Igéjét. 

A lelkészemmel való beszélgetés után Istenbe
vetett bizalommal mások felé fordultam. A régi
hozzáállásommal ellentétben, kész voltam hitből
fakadóan megkérdezni, hogy Isten miért tette azt
amit tett – és miért engedi, hogy az emberek
szenvedjenek. Ezen a kérdésen keresztül egy új
szemléletmódot kaptam, miszerint Isten érted
cselekszik, nem pedig ellened. Az a tudat, hogy
Isten érted tesz meg dolgokat, és veled van,
amikor komoly harcban találod magad, vagy úgy
érzed, hogy minden kicsúszik a kezedből, erő-
sebbé tesz a nehéz időkben. Számomra ez az ige
tisztán bemutatja ezt: 

Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért
titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket
erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el
fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bír-
játok azt viselni.                 

1.Kor.10,13.
Az a nézet, hogy Isten értem tesz dolgokat, arra

ösztönzött, hogy a kihívásokat, nehézségeket az
életemben úgy lássam, amelyek által fejlődhetek
és erősebbé válhatok. 

Végső soron a következő években a folyamatos
párbeszéd az Úrral megerősítette a hitemet és
lehetőséget adott arra, hogy megosszam másokkal
is, amit tapasztaltam. Annak érdekében, hogy a
leghatékonyabb módon oszthassam meg a hitemet
másokkal, igyekszem jó életet élni, keresztyén
értékeket követve, hogy ne csak hirdessem Isten
szeretetének csodáját, hanem meg is mutassam a
körülöttem élőknek.  Tudom, hogy csak a Krisz-
tusban való hitem tett olyanná amilyen most
vagyok. Hiszem, hogy ahhoz, hogy megosszuk
Isten szeretetét, a legjobb út a szerinte való élet,
és mások felé való szolgálat. 

Ashley Debilzen

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

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

...Tusakodjatok imádságaitokban
velem együtt...

Róm.15,30.


