
Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval
fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen
tudjatok felelni.                          Kol,4,6. 
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Az Úr hív!

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

Filadelfia
Evangélikus Egyházközség

Hír- és imádságlevél
2017 április - május

Megszeretni és meglátni

Minden Újévi igében biztatást kapunk, hogy
Isten olyan dolgokat képes megtenni, ami az
ember számára lehetetlen. Minden évben vártam
a csodát, és tettem fel magamban a kérdést:
"Vajon ez lesz az az év?"  Tavaly Isten új dolgok
elé állított, melytől féltem, és vártam is egyaránt.
Éreztem, hogy Isten társat szeretne adni. Renge-
teg kérdés merült fel bennem, amire egy választ
kaptam:

"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek
Istenben, és higgyetek énbennem."    Ján.14,1.

Pár nappal később megjött az ígéret. 2016-ban
megismerkedhettem társammal egy közösségi
oldalon keresztül. Ennek ellenére mindketten
tudjuk, hogy Istennek köszönhetjük a kapcsola-
tunkat, hiszen nem egy keresztény társkereső
erejében hittünk, hanem kipróbáltunk egy
viszonylag új társkeresési formát. Párommal egyre
többet kezdtünk beszélni, ki hogyan éli meg az
életét, hogyan állunk Istennel, ki milyen alapokra
épít. A több órás telefonálás során még mélyebbre
került kapcsolatunk, egymással és Istennek is.
Így tudtunk elkezdeni és telefonon keresztül áhí-
tatot tartani, majd együtt imádkozni.

Az első találkozáson mindkettőnknek egyértel-
művé vált mit szeretne Isten. A kételyek, a kér-
dések megszűntek és csak a Hit maradt, hogy
egyedül Isten tarthat meg bennünket.Ezek után
reménnyel a szívünkben indultunk a kapcsolatba,
ami mindkettőnknek újabb és újabb kalandot
jelentett, de jó érzés volt megélni, hogy bármilyen
nehézséggel is néztünk szembe, esti áhítataink
alkalmával igei útmutatást kaptunk.

Példaképpen a találkozásokat hoznánk fel. Első
találkozás nagyon kellemes volt, de felmerült a
kérdés, hogy mikor lesz legközelebb? Nem kellett
sokat várjunk, hiszen Biatorbágyon ifjúsági
alkalom volt rendezve, amire mentünk a gyüleke-
zet fiataljaival, illetve páromnak is megközelíthető
volt Pesttől, így első találkozásunktól számítva 2
nap múlva ismét láttuk egymást, illetve hallhattuk
Isten igéjét, mely a keresztény életről szólt. Mind-
ketten ezen alkalmon felismerhettünk életünkben
rejtőző hiányosságokat, így életünk rendeződni
kezdett, hiszen már nem egyedül kellett az élet
viharait megéljük, hanem társunk mellett hitéle-
tünket is rendezhettük. Hálás vagyok azért is,
hogy az Úr kapcsolatunkat oly módon munkálta,

hogy még abban az évben szeptember hónap-
ban lánykérésre került sor. 2017-es évet már
együtt várhattuk, és készülhettünk eljegyzé-
sünkre. Jelenleg esküvőnkre készülünk, és a
szervezés fázisaiban is Isten csodáját tapasz-
talhatjuk meg, hiszen nehézségek ellenére
is csodásan haladunk.

Nyári Gábor Ruben és Resán Boglárka

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.  júl.09.-aug.13. 14.00

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház  14.00

Minden héten

Hétfő: Asszonykör Gyül. közp. Nyírtelek      17.00  

Ifjúsági-óra Görögsz. köz. ház             18.00

Kedd:

Bibliaóra Görögszállás                         17.00  

Bibliaóra Gyül. közp. Nyírtelek            17.00

Asszonykör Kisvárda Gyül.ház             18.00  

Szerda: 

Baba-mama kör Gyül. közp. Nyírtelek  09.00

Csütörtök: Bibliaóra Kisvárda Gyül.ház       18.00

Péntek : Liturgia Görögsz. köz. ház            17.00

Min den hónapban

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



Imádságlap

Vasárnap:

Hálát adok Mennyei Atyám, hogy szólhat
az ige, a te szavad. Kérlek, adj halló füleket,
nyitott szívet, hogy tudjunk engedelmeskedni
a szavadnak és teljesítsük akaratodat. Ámen!

Hétfõ

Köszönöm Istenem, hogy a hetet veled
kezdhetjük el. Tölts be a te szereteteddel,
hogy mi is tudjuk szeretni embertársainkat
fiad által, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen!

Kedd

Köszönöm, Uram, hogy eleget adsz minden
nap, nem szenvedek hiányt semmiben!
Köszönöm, hogy megelégítesz minden szük-
ségemben! Ámen! 

Szerda

Uram, te ismersz minket egyen-egyenként,
hiszen te alkottál és a legjobbat adod nekünk.
Segíts nekünk világítani és úgy élni életünket,
hogy mások is szeressenek téged. Ámen!

Csütörtök
Uram, kérlek bocsásd meg, hogy nem

mindig figyeltem szavadra és szégyent
hoztam nevedre. Könyörülj rajtam és erősítsd
gyönge hitemet, hogy mindvégig kitartva
hittel rád tudjak tekinteni. Ámen!

Péntek

Köszönöm, hogy tart a kegyelmi idő és a
türelmed. Mutasd meg nekünk egyen-egyen-
ként mire hívtál el minket. Légy velünk a
mindennapjainkban, hogy a Te dicsőségedre
tudjunk  élni. Ámen!

Szombat

Istenem hálát adok a családjainkért.
Kérlek, segíts nekünk, hogy tudjunk hozzád
vinni embereket, akik még nem ismernek
téged. Köszönöm szeretetedet, türelmedet
és békességedet, amit egyedül tőled kapha-
tunk meg. Munkálkodj bennünk Fiad, az Úr
Jézus Krisztus által. Ámen!

... ne szűnjetek meg hálát
adni.                                    

Kol.4,2.

Filadelfia gyülekezeti könyv

„ Mindig készek [legyetek] megfelelni mindenki-
nek, aki számot kér tőletek a bennetek levő
reménységről, szelídséggel és félelemmel...”

1Pét.3,15.

Gyülekezetünk a huszonötéves fennálása alatt
folyamatos fejlődésen ment keresztül, sok próbát
és áldást tapasztalhattunk. Mindig kerestük az új
lehetőségeket utakat, sokszor járatlan területre
érkeztünk, ahol nagy felületet adtunk a támadásra,
(az Isten ellensége nem tűri a területvesztéseket!). 

A kisértésekben sok sértés, sérülés is történt,
sajnos ezek sokszor sértődésekbe és haragvá-
sokba keményedtek, de az Úrban hosszabb, rövi-
debb idő alatt legtöbbször megtapasztalhattuk a
megbékélést is. 

A presbitériumunk úgy döntött, hogy egy könyv-
ben megjelentetjük az átélt Isten élményeket.
Ehhez készítettünk egy emlékeztető kérdés sort
arról, milyen programok valósultak meg az évek
alatt. 

Akik nem tudják leírni a bizonyságtételüket
kérjük jelezzék és segítünk, hangfelvétellel. Az
írások mellé egy-egy egyéni vagy akár családi
fényképeket is szeretnénk illeszteni.

folytatás a 3. old-on.

Programjaink:

1. Gyülekezeti hétvége    Mályi máj.26-28.
2. OKIT.        Biatorbágy            jún.05.
3. Napközis gyerektábor,  Nyírtelek    júl.17-21.    
4. Nosztalgia délután         Nyírtelek aug.19.
5. Gyülekezeti csendesnap Nyírtelek 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:             +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 2. old-ról.

Alap kérdések:

1. Milyen élethelyzetben találkozott a (Fila-
delfia (Nyírszőlősi)) gyülekezetünkkel?

2. Mi volt vonzó a gyülekezeti életben?
3. Hogyan találkozott Jézus Krisztussal, mint

személyes megváltójával?
4. Mi segítette a szolgálatának megtalálásá-

ban?
5. Mostani helyzete a gyülekezetben?

Visszaemlékezés:
1. Körmendi tanyai csendesnapok.
2. Nyírszőlősi, nyírteleki csendesnapok.
3. Tanítványképző.
4. Sámsonházi ifjúsági csendeshét.
5. Péliföldszentkereszti ifjúságicsendeshét.
6. Gyülekezeti csendeshét, hétvégék (Alber-

tirsa, Biatorbágy, Mályi)
7. Mit jelentettek az EKE alkalmai?
8. Mit jelentettek a Biatorbágyi alkalmak?
9. Mit jelentett a KEBI?
10. Mit jelentett a Ten-Sing?
11. Mit jelentett a gyerekóra?
12. Mit jelentett az ifióra?
13. Mit jelentett a konfirmáció?
14. Mit jelentett a bibliaóra?
15. Mit jelentett a menyegző?
16. Kisvárdai misszió.
17. Mit jelentett az énekkar?
18. Templom építés Nyírteleken.
19. Érted magazin.
20. Cigánymisszió.

Egyéb:
1. Legszebb emlék a 25 év alatt.
2. Legkedvesebb éneke.

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket, vagy írá-
sokat.

Györfi Mihály

2 x 1%
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,

alapítványunk adószáma:

18792021-1-15
Az egy százalékokról való rendelkezést nem
csak az Szja-t fizetők számára fontos megtenni,

ugyanis az állami támogatást annak fügvényében-
számolják ki hány ember tartozik az adott egyház-
hoz! Hányan rendelkeztek eképpen!

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

Róm.12,12. 


