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fordul. 

Jn.16,20. 

Filadelfia Evangélikus Egyházközség

Filadelfia Alapítvány

Györfi Mihály

Cím: 4461 Nyírtelek Tokaji u. 52.
Mobil: +36 20 8243905
E-mail: gyorfim111@gmail.com

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

Nagy Miklós

Cím: 4600 Kisvárda Váralja  u. 58.
Mobil: +36 20 8243944
E-mail: mikedit@mailbox.hu

Az Úr hív!

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

Filadelfia
Evangélikus Egyházközség

Hír- és imádságlevél
2014. április-május.

Békesség Istennél!

Öt éve lesz augusztusban, hogy az ÚR gyermeke
vagyok, és hálás vagyok az Úrnak ezért a nagy kegye-
lemért. Ebben sokan segítettek, de a családomtól annál
több hátbavágást kaptam, lenéztek, én voltam az álhívő
és a szentfazék, de úgy látom az ÚR nem engedte, hogy
a családban így bánjanak velem, mert tudja, hogy Őt
akarom szolgálni és van egy gyülekezetünk – igaz kez-
detben még csak öten voltunk, de mellettem álltak, és
ezért hálás vagyok. Hívő életemben többször meghát-
ráltam, de az ÚR szeretete megtartott. A gondok akkor
kezdődtek, amikor a lányaimnál –egyszerre, hasonló-
súlyos betegséget állapítottak meg, és egymás után meg
is műtötték őket. Utána 2012-ben az unokáim lettek
betegek egymás után, és így azon rágódtam, hogy miért
az én családommal történik mindez, és elfordultam
Istentől. 

Több éven keresztül az egyház földmunkaprogramjá-
ban dolgoztam, de 2012-ben ott kellett hagynom a mun-
kámat, mert fájtak a lábaim és így nem akartam, hogy
a munkatársaim azt mondják, hogy helyettem dolgoz-
nak. Nem háborodtam fel, mert tudtam ennek így kell
történnie. Az Isten közelében voltam, mert a napi mun-
kánkat minden reggeli áhítattal kezdtük és az Úr meg-
mutatta, hogy nem csak a családommal kell foglalkoz-
nom, hanem magammal is. Így elmentem orvoshoz és
kiderült, hogy hasi daganatom van, de a szövetminta jó
eredményt mutatott. Amikor a műtétre került volna sor
sajnos gyulladást találtak a szervezetemben, így nem
műtöttek meg, erős tüdőgyulladást, szövődményeket és
hörgőszűkületet állapítottak meg az orvosok.

A műtét elmaradt, én pedig megint meginogtam a
hitemben, de a hívő testvérek mellettem álltak és báto-
rítottak, így nem adtam fel a reményt, továbbra is az
Istennel éltem az életemet, de már nagyobb hittel.

2014-ben történt egy nagyon súlyos baleset a csalá-
domban, a kisebbik fiam aki szintén a földmunkaprog-
ramban dolgozik  január 2-án balesetet szenvedett,
rádőlt egy fal, amit bontottak. Váratlanul történt ez az
egész, ekkor még nagyobb szeretetet kaptam és hitet,
mert az ÚR ezzel egy jelet adott, és nem fordultam el
tőle, sőt hálás vagyok, hogy adott erőt és kitartást. Meg-
kaptam a békességet és megnyugvást, nagyon szépen
megköszönöm az Úrnak ezt a csodálatos szeretetét,
hogy így törődött velem, mert amikor megtörtént a
baleset nem engedett összeomlani és a hívő testvérek
szeretettel és lelkileg is támogattak. Fájt, mint anyának,
ami a gyermekemmel történt és látni szenvedni, de
mivel az ÚR velem volt és van, megbékéltem a helyze-
temmel, és arra kértem az Istent, hogy ne csak a gyer-
mekemen segítsen, hanem azon a hívő testvéren is,
mint emberen, aki felelősnek érzi magát a történtekért.
Ugyan ezt kértem és máig is kérem a hívő testvéreket,
hogy imádkozzanak őérte is, mert a gyermekem a fáj-
dalomtól szenved, ő meg lelkileg szenved. Én kérem,
mint anya, mert az ÚR adott egy hatalmas békét, és így
tudtam lelkileg őt is támogatni, mert hisz nekem fájt,
hogy lelkileg szenved. Ez az ÚR dicsősége, mert nélküle
nem ment volna és én is összeomlottam volna. Nem
tudtam volna így átélni az egész balesetet, de mivel az
ÚR velem volt és hitemben megtartott, így nem lefelé
néztem, hanem fölfelé az ÚRra és nagyon szépen köszö-
nöm az ÚRnak, hogy élve visszakaptam a gyermekemet,
mindegy milyen áron, de él. Nagyon szépen megköszö-
nöm, hogy ebben a nehéz helyzetben mellettem álltak,
még ha csak egy imádság erejéig is, és gondoltak ránk.
A támogatást a Misszió gyülekezetnek, hogy velem
voltak és nem engedtek összeroppanni. Külön köszönöm
még azoknak, akik fáradtságot nem kímélve kézzel és
körömmel segítettek, hogy a fiamat kimentsék a romok
alól.Ezért kérem az ÚR áldását rájuk és az egész csa-
ládjuk életére, mert nélkülük a fiam lehet már nem élne.
Még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek a
segítségét és támogatását. Az ÚR áldjon meg mindenkit!

Gallyas Piroska

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.

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 Alternatív Centrum             15.00

Görögszállás (gyermek) ugyanott         15.00

Dél utá ni Is ten tisz te le t

Kisvárda Evan g. temp l.              júl13. 14.00

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház  14.00

Min den hé ten

Mindennap:

Ifjúsági         Görögsz.köz.ház     18-20

Ifjúsági        Gyül. közp. Nyírtelek,18-20

Hétfő: Asszonykör   Gyül. közp. Nyírtelek 17.00

Kedd: Női kör       Kisvárda Gyül.ház 18.00

Liturgia Görögszállás                   17.00

Péntek : 

Biblia óra   Kisvárda Gyül.ház 18.00

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:
Mérhetetlen kegyelem Uram, hogy ma is alkal-

mat adtál arra, hogy közösségben lehetünk Veled
és egymással. Hálát adunk Neked az ige üzeneté-
ért, hogy felkészítetted szolgádat, annak hirdeté-
sére. Add, hogy mindennapjainkban ez adjon erőt!
Ámen!

Hétfõ
Köszönjük, hogy Veled kezdhetjük ezt a hetet is.

Kérünk, segíts elcsendesedni a mindennapi munka
lázában, hogy szavainkkal,  cselekedeteinkkel
Rólad tehessünk bizonyságot. Köszönjük, hogy
minden lépésünkre ügyelsz. Legyen áldott a Te
Szent Neved érte. Ámen!

Kedd
Légy áldott Urunk, hogy ma is biztatást adtál

Igéden keresztül. Köszönjük, hogy odatehetjük
Eléd családunkat, közeli és távoli szeretteinket.
Add, hogy legyen a szívükbe vágyódás, hogy
Téged megismerhessenek. Tudjuk Uram, hogy ami
embernél lehetetlen, Tenálad minden lehetséges.
Bocsásd meg kétkedéseinket, aggodalmaskodá-
sunkat. Hinni taníts Uram! Ámen! 

Szerda
Köszönjük Uram, hogy új reggelre ébresztettél,

megőriztél minden bajtól, veszedelemtől. Eléd
tesszük most azokat, akik háborús környezetben
élnek. Te adhatsz békességet, megbocsájtást a
szívekben. Adj bölcsességet azoknak, akikre népek
irányítását bíztad. Kérünk, Urunk adj békét ennek
a világnak és a szívekben békességet. Ámen!

Csütörtök
Köszönöm Uram, hogy személy szerint ismersz

bennünket. Ismered gyávaságunkat, hitetlensé-
günket, gőgösségünket, minden nyomorúságun-
kat. Így amint vagyunk, jövünk Eléd. Ne taszíts el
Urunk, bár csak ezt érdemeljük. „Ó érthetetlen
kegyelem”, hogy lábad elé roskadhatunk és várjuk,
hogy „reánk tekintsen szelíd szemed Úr Jézus”!
Légy áldott érte Urunk. Ámen!

Péntek
Köszönjük Urunk, hogy Reád bízhatjuk azokat,

akiket elhívtál a te szolgálatodra. Köszönjük, hogy
sokan meghallották, s meghallják hívó szavadat.
Add, hogy gyülekezeti, családi szolgálatainkat is a
Te dicsőségedre végezhessük. Te adj hozzá erőt
Urunk. Ámen!

Szombat
Köszönöm, hogy te velem vagy Uram. Köszö-

nöm, hogy rád mindig számíthatunk, te adtál erőt
a mindennapi harcokhoz és te adtál békességet az
éjszakai csendességben. Köszönöm, hogy gondos-
kodsz a mindennapi kenyerünkről, hogy tető van a
fejünk felett. Te adj lelki békét, annak elfogadá-
sára, amin változtatni nem tudok. Te adj bátorsá-
got, hogy változtassak, amin lehet. Bocsásd meg
bűneinket. Ámen!

Szomszédság, testvériség, imádság!

Istennek, úgy tetszett, hogy az imádság legyen az
a kapocs, amely „összeköt” minket vele. Egy kapocs,
mely, ha jól működik, kétoldali kapcsolatot eredmé-
nyez, ha várjuk és engedjük, hogy Isten megadja a
választ az imáinkra. 

Nemrégiben egy igehirdetésben hallottam, hogy
mikor Ábrahám vitte a fiát, Izsákot, hogy feláldozza,
vitte őt, de ott volt a szívében a remény, és ami
igazán szíven talált, hogy nyitva maradt Ábrahám
szíve Isten felé, nyitva maradt a füle a hallásra. A hal-
lásra, hogy meghallja e szorult helyzetben az Ő
hangját. 

Isten kért tőle valamit, valami olyat, amit én talán
felfogni sem tudok, nem, hogy feldolgozni, elfogadni
és megcselekedni és ő engedelmeskedett, de nem
akárhogy, hanem úgy, hogy, az Isten felé, nyitva
maradt a szíve és meghallotta az Úr hangját, ott a
legnehezebb percben is.  Mikor ezeket a szavakat hal-
lottam, az én szívem zárva volt és a fülem süket.
Tekintetemet nem tudtam, nem akartam felemelni.
Hálás vagyok, hogy ez az ige mégis „jó földbe eshe-
tett” és megérthettem Isten üzenetét. 

folytatás a 3. old.

Programjaink:

1.Nagypénteki Istentiszt. Nyírtelek 17. óra.  ápr.18.
2.Húsvéti Istentisztelet. Nyírtelek 10. óra.  ápr.20.
3. Görögszállás  15. óra.   ápr.20.
4. Kisvárda 11. óra.  ápr.21.
5.Pünkösdi Istentisztelet. Nyírtelek 10. óra.  jún.08.
6. Görögszállás  15. óra.   jún.08.
7. Kisvárda 11. óra.  jún.09.
8.EKE Ébredési konf. Sátoraljaújh.         jún.22-25.

Az utazás megszervezéséhez kérjük a jelentkezé-
seket minél hamarabb jelezzék!

- 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:             +36 20 5008667.

-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. oldról.

Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és
imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok.
Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.”                                          

Jak.5,16.
Nemrégiben értettem meg, hogy nem kell takar-

gatni a mi bűneinket, gyengeségeinket, nehézsé-
geinket, mert az Isten a testvéri közösséget adta,
hogy egymás terhét, örömét megosztva állhassunk
meg Ő előtte. 

Csodálatos megtapasztalás, amikor az igén
keresztül az Isten beszélni tud velünk, amikor az
ismeret, a tudás (amely már rég a fejünkben volt,
van), egyszer csak személyessé válik, szíven talál,
megaláz, felemel, békességet, hosszútűrést ad. 

Korábban egy heti hírlevélben írtam már arról,
hogy milyen hálás a szívem, hogy  Kiss Tamás és
felesége, Timi a szomszédságunkba költöztek.
Hálás vagyok, hogy nem csak szomszédok lehe-
tünk, hanem lelkitestvérek is az Úrban és lehetnek
hétköznap is alkalmak (más testvérekkel együtt),
mikor olvassuk az Úr igéjét, keressük az Ő akaratát. 

Isten szolgálatra hív engem, téged és szeretné,
ha az önmagunk körül forgás „leprájától” megsza-
badulván (ezt a kifejezést nem tudom elfelejteni),
az Ő akaratát keresnénk szüntelen, akkor is mikor
valamilyen oknál fogva talán menni és tenni, dol-
gozni ezen nem tudunk, de ott van ez a hatalmas
„fegyver”, az imádság fegyvere, amivel szüntelen
élhetünk, ahogy az ige is figyelmeztet minket: 

„SZÜNTELENÜL imádkozzatok,  mindenért hálát
adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus
által a TI JAVATOKRA.”                    1Thessz.5,17.

Györfiné Ruzsinszki Erika

Újra rendelkezünk  a 2 x 1 % ról !

A személyi jövedelem adót fizető állampolgá-
rok rendelkezhetnek az adójuk 2 x 1%-áról.
Egyik 1%-ot valamelyik egyháznak adhatják, 

a mi egyházunk technikai száma:  0035
A másik 1% pedig civilszervezetek támogatá-

sára mehet, mint például a 

Filadelfia Alapítványunk, 

amelynek adószáma: 18792021-1-15
A fenti két szám beírása szükséges az adóbe-

vallás mellékleteként található nyilatkozatra.
Gyülekezeti alkalmainkon, előre kitöltött nyilat-
kozatokat vehetnek át azok, akiknek erre szük-
ségük van.

Az egy százalékokról való rendelkezést nem
csak az Szja-t fizetők számára fontos megtenni,
ugyanis az állami támogatást annak fügvényé-
ben számolják ki hány ember tartozik az adott
egyházhoz! Hányan rendelkeztek eképpen!

Ha segítségül hívod az Urat, ő vála-
szol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt
vagyok!

Ézs 58,9. 


