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Ézs.49,13.
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Az Úr hív!

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

Filadelfia
Evangélikus Egyházközség

Hír- és imádságlevél
2015 december-2016  január.

Tágas tér...!

„Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság” 
1Jn.2,8b.

„- Szia, kicsikém! -  Szia, anyucikám! 
- Otthon vagy? - Igen, itthon vagyok. 
- Nem zavarlak valami munkában? - Dehogyis! 
- Kicsikém, most erősnek kell lennünk.  Az történt, hogy

édesapád szépen, csendben elaludt.”
Ez a beszélgetésrészlet az anyukám és köztem

2015.01.06-án este 20 órakor történt. Ekkor tudtam meg,
hogy Isten hazahívta az apukámat. Számítottam rá, hogy
ez valamikor, a közeljövőben bekövetkezik, de természete-
sen, hogy pontosan mikor, azt nem tudtam. Egy nappal
előtte még beszéltünk telefonon pár mondatot, de olyan
nehezen lehetett érteni a beszédét, ami egy ideje már így
volt. Akkor este olyan érdekes érzések vonultak át bennem.
Nem volt az a nagy megrázkódtatás, ami gondolom ilyenkor
szokott lenni, amikor elveszítünk egy nagyon közeli hozzá-
tartozót. Furcsának is találtam. Próbáltam felfogni, mi is
történt. Teltek a percek, hallgattam, ahogyan anya elmondja
a részleteket. Könnyes volt a szemem, de nem zokogtam,
pedig könnyen elsírom magam (ezt, a testvérek is már
többször megtapasztalhatták). Aztán, amikor letettem a
telefont, letérdeltem az ágyam elé, rájöttem, hogy mi zajlik
bennem: az Úr Jézus szorosan átölelve, emberi ésszel és
szívvel felfoghatatlan békességet adott. Imádkoztam, jöttek
belőlem a hála szavai. Megköszöntem Istennek apa egész
életét, azt, hogy nekem lehetett a világon a legcsodálatosabb
apukám, azt, hogy olyan nagyon közel állhattunk egymás-
hoz, azt a leírhatatlanul sok emléket, amit közösen élhettünk
át, a csibészségeket, a meghitt pillanatokat, azt, hogy
mennyi mindenre megtanított és legfőképpen azt, hogy
most békességgel hordozhatom az ő hiányát, ennek pedig
az az oka, hogy reménység szerint Isten Országába kerül-
hetett. 

Olyan csodálatosan vagyunk megalkotva, mégis annyira
kevés az emberi értelem ahhoz, hogy fel tudja fogni Isten
terveit és útjait, amit nekünk szánt. Hiszen 20 évvel ezelőtt
pont az apukám betegségével szólított meg Isten, amikor
emberi számítás szerint már akkor meg kellett volna halnia.
De nem így történt, hanem szeretettel, türelemmel kimun-
kálta bennem, hogy elfogadjam az Ő kegyelmét és hitre
juthassak. (Ez a megtérésem egy külön története.) Az
ajándékba kapott 20 év alatt pedig alkalmat adott arra,
hogy nagyon sokat beszélgessünk az Igazságról, az Útról és
az Életről. Békességem van a felől, hogy apa is elfogadta ezt
a kegyelmet. Az aznapi igék is ebben erősítettek: az egyik a
már fent említett ige, ill. még a következő kettő:

”Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr
meghallgatott, tágas térre vitt engem.”          

Zsolt.118,5. 

„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent
nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdes-
sétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos
világosságára hívott el titeket.”                                    

1Pt.2,9b. 
Dicsőség az Úr Jézusnak!

Farkasné Emese

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.   jan.10.-feb.14. 14.00

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház  14.00

Min den hé ten

Hétfő: Asszonykör Gyül. közp. Nyírtelek      17.00  

Ifjúsági-óra Görögsz. köz. ház             18.00

Kedd:

Baba-mama kör Gyül. közp. Nyírtelek  09.00

Bibliaóra Görögszállás                         17.00  

Bibliaóra Gyül. közp. Nyírtelek            17.00 

Szerda: Ifjúsági-óra Görögsz. köz. ház       18.00

Csütörtök: Bibliaóra Kisvárda Gyül.ház       18.00

Péntek : Liturgia Görögsz. köz. ház            17.00

Ifjúsági-óra, Gyül. közp. Nyírtelek       17.00   

Min den hónapban

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



Imádságlap

Vasárnap:
Köszönöm neked a vasárnapot Uram. Köszönöm,

hogy ezen a napon megpihenhetünk. Kérlek, azokért,
akik nem dolgoznak, hogy el tudjanak csendesedni
és Veled tudjanak egységben lenni. Ámen!

Hétfõ
Köszönöm Uram, hogy engem is elhívtál szent

hívásoddal. Segíts, hogy méltó legyek erre. Ámen!

Kedd
Te erősítsd meg lépteinket, hogy ne térjünk le a

helyes útról, tudjunk a keskeny úton maradni. Álljunk
ellen a kísértésnek. Ámen! 

Szerda
Szerető Mennyei Atyánk, add, hogy mi is tudjunk

önzetlenül szeretni másokat. Úgy tudjuk megélni a
mai napot is, hogy a szeretet járja át. Ámen!

Csütörtök
Segíts meglátni és megérteni a Te igédet. Adj

nekem alázatos, hűséges szívet. Ámen!

Péntek
Jótevő Istenünk segíts, hogy mi is tudjunk jót

tenni másokkal és ne várjunk ezért cserébe semmit.
Ámen!

Szombat
Hálás szívvel fordulok hozzád Uram mindazért a

sok szép és jó dologért, amit nekünk adtál gyarló
embereknek. Segíts meglátnunk mindenben a szépet
és a jót és értékeljük azt. Ámen!

Túláradó haragomban
egy 

pillanatra
elrejtettem előled 

arcomat,
de 

örök hűséggel 

irgalmazok neked
- mondja 

megváltó URad.
Ézs.54,8.

Az imádság szükségessége

„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a
Krisztus beszéde által.” 

Róm.10,17.
Rózsa Sándorné vagyok, öt gyermek édesanyja,

52 éves, rokkantnyugdíjas. 2011 novemberében
lettem az Úr gyermeke. Megszületésem óta
nagyon sanyarú életem volt, mindaddig, amíg be
nem fogadtam az Úr Jézus Krisztust a szívembe.
Sok megpróbáltatáson mentem keresztül, sokszor
elestem, sok hazugságot elhittem. Ezek miatt el
akartam hagyni a férjemet, amit egyszer meg is
tettem, de Jézus hozzám szólt és visszatértem.

Elkezdtem gondolkodni, hogyha elhagyom a fér-
jemet mi lesz velem, hisz beteg vagyok. Most
még együtt vagyunk, de mi lesz, ha a másik
egyedül marad, hogy viseli? Ki gondol rá? S ha én
egyedül maradok? Ki fogja rám nyitni az ajtót? Ha
beteg leszek, ha tehetetlenül másoknak kiszolgál-
tatva kell, hogy éljek, hogy fogom majd elviselni?
Ha majd azt sem fogom tudni, hogy ki vagyok,
elvész a memóriám, az ítélőképességem, mi lesz
velem?

folytatás a 3. old.

Programjaink:

1.Karácsonyi szolg.         Nyírtelek 17. óra. dec-24.
2.                                   Nyírtelek 10. óra. dec.25.
3. Görögszállás 15. óra. dec.25.
4. Kisvárda 11. óra. dec.26.
5.Ó-év esti Istentisztelet. Nyírtelek 17. óra.  dec.31.
6.Női hét         Biatorbágy                    feb.  07-12.
7.Férfi hét       Biatorbágy                    feb.  14-19.
8.Férfi hét       Biatorbágy                 márc.  06-11.

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:             +36 20 8249659.

-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 3. old.
Ha majd eljön az utolsó nap, amikor elhagyom

ezt a világot, lesz-e velem valaki, akinek a kezét
megfoghatom? Hová visz az az út, amelyen majd
indulni kell? Van-e a túlsó parton valaki? Ezekre
nem könnyű választ találni, de lehet! Aki hisz az
élő Istenben, és ismeri az Úr Jézust az életét, fáj-
dalmas halálát, és csodás feltámadását, az ezekre
választ kap. Mint ahogy én is. Mert Jézusnak a
Bibliában írt szavai a hívő ember számára segítsé-
get nyújtanak. Jézus nekem azt mondta: 

„Minden lehetséges annak, aki hisz.” 
Márk.9,23b.

Most már nem inog meg a hitem, mert az Úr
Jézus megcselekedte az életemben azt a sok jót,
amit kaptam tőle. Nagyon sok idő kellett, hogy
ezeket a dolgokat megértsem. Ezekért az idősza-
kokért hálás vagyok az Úrnak, és igyekszem jól
kihasználni, mert ez kegyelmi idő. Hálás vagyok a
közösségért, a Cigány misszióért! Remélem és
bízom az Úrban, hogy újra erősödni fogunk! 

Szavaink annál meggyőzőbbek lehetnek, minél
inkább magunk is tagjai vagyunk egy harmonikus
családnak, vagy egy közösségnek, ahol a tagok
valóban számíthatnak egymásra. Tehát, ha Isten
igéjét befogadod, hogy benned lakjon, folyamato-
san termi majd a hit gyümölcsét benned. Nem kell
hozzá erőfeszítés, csak eldöntöd, hogy hiszed,
amit Isten mond az a legjobb számodra, és enge-
delmeskedsz neki.

Rózsa Sándorné

Te pedig, efrátai Betlehem,
bár a legkisebb vagy 
Júda nemzetségei között, mégis

belõled származik az, aki ...
/Mikeás próféciája Jézus Krisztusról./

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.

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

A reménységben örvendezők; a
háborúságban tűrők; a könyörgésben
állhatatosak; 

Róm.12,12. 


