
De mivel az Isten mind e mai napig
megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek
kicsinyeknek és nagyoknak. 
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Filadelfia Evangélikus Egyházközség

Filadelfia Alapítvány

Györfi Mihály

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

filadelfia@lutheran.hu
Web: http://filadelfia.lutheran.hu
Malik Péter Károly
Mobil: +36 20 8245467
E-mail: malikpeterkaroly@yahoo.com

Nagy Miklós

Cím: 4600 Kisvárda Váralja  u. 58.
Mobil: +36 20 8243944
E-mail: mike8edit@gmail.com

Az Úr hív!

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

Filadelfia
Evangélikus Egyházközség

Hír- és imádságlevél
2017 augusztus - szeptember

Igazi Isten félelem!

Biztos vagyok benne, hogy mindenki átélte
már azt az érzést, amikor nem talál valamit,
reménytelennek látja a helyzetét, és elesettnek
érzi magát abban a helyzetben.

Egy hónapja elhagytam a pénztárcámat,
pánikba estem, de folyamatosan az Úrhoz
könyörögtem segítségért. Mindenem benne
volt, pénz, bankkártya, iratok. Az Úr kegyelme
volt, hogy vásárolni mentem először és utána
mentem a bankautomatához, mert útközben
hagytam el, azalatt az idő alatt, míg a boltból
odaértem az automatához, előző nap utalták a
számlámra a pénzt.

Délutánra a pénztárcám is meg lett a papí-
rokkal együtt, a kártyámat is sikerült letiltani
mielőtt bárki használhatta volna.

Ha rossz dolog is történik az életünkben nem
vagyunk egyedül, és olyan jó megtapasztalni a
segítségét, kegyelmét, oltalmazó szeretetét.

Egy hete a telefonom hagytam el, bár én
biztos voltam benne, hogy otthon kell keres-
nem, úgy emlékeztem, hogy az asztalon felej-
tettem egy reggel, de nem úgy volt, elhagy-
tam.

Vettem egy új kártyát és egy régi telefonba
tettem, ami persze 2 nap múlva lemerült és itt
jött a következő probléma, nem tudtam a PIN
kódot, hisz még nem is néztem meg igazán, és
nem is találtam, pedig én tudtam, hogy a tás-
kámba volt, hiába kerestem nem volt sehol. Ez
egy jó támadási felület nálam az ördögnek,
tudja, hogy hol támadjon.

De el tudtam csendesedni és az Úrtól kértem
segítséget, még egyszer belenéztem a tás-
kámba és szinte azonnal megláttam.

Ezt a bölcsességet már nem emlékszem ki
mondta:”Ha jó a kapcsolatom az Úrral, Ő
hordoz a tenyerén, de ha nem, én hordozom a
világ terhét a vállamon.”

Csizmarik Imréné Betti

Látni fogják igazságodat a
népek, dicsőségedet az összes

királyok. 
Új nevet adnak neked, melyet

az Úr maga határoz meg. 
Ékes korona leszel az Úr

kezében, királyi fejdísz Istened
tenyerén. Ézs.62,2.

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. nov.12;dec.10. 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  09.30

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. 

Második vasárnap délután Kisvárdán 
úrvacsora az Istentiszteleten



Imádságlap

Vasárnap:
Szilárdítsd meg lépteimet a hozzád vezető

úton. Te töltsd be életem minden napját szere-
tettel, reménységgel. Ámen!

Hétfõ
Köszönöm Istenem, hogy a hetet veled kezd-

hetem, tölts be szereteteddel, hogy a te tet-
szésedre tudjak élni. Ámen!

Kedd

Mennyei Atyám, adj nekem tisztánlátást,
hogy megértsem mit szólsz hozzám igéden
keresztül. Ámen!

Szerda
Istenem, köszönöm neked az éltető esőt.

Segíts nekünk, hogy ne elégedetlenkedjünk,
hanem tudjuk értékelni minden percét az élet-
ünknek. Ámen!

Csütörtök
Köszönöm, hogy tart még a kegyelmi idő és,

hogy mindenki számára elérhető a kegyelmed.
Ámen!

Péntek
Köszönöm, hogy erős kősziklánk vagy, ahova

mindig bátran mehetünk segítségért, mert csak
benned van reménységünk. Ámen!

Szombat
Mennyei Atyánk! Te tudod, hogy mennyi

feladat nehezedik lelkészeinkre és lelki vezető-
inkre. Te adj nekik erőt ezek elhordozására, és
adj bölcsességet, hogy a Te akaratod szerint
vezessék a rájuk bízottakat. Ámen!

Adjanak most hálát az
ÚRnak szeretetéért, 
az emberekkel tett

csodáiért, mutassanak be
hálaáldozatot, beszéljék el
ujjongva tetteit!

Zsolt.107,21. 

Nem vallanak szégyent!

2015 novemberében egy lelki alkalomra
készültem az Ézsaiás 49:12-ből: 

„Nem éheznek és nem szomjaznak majd,
nem bántja őket a nap heve, mert az terelgeti
őket, aki könyörült rajtuk, az vezeti őket for-
rásvizekhez”. 

Amint kissé tovább olvasva a szakaszt
ehhez a vershez értem: 

„Mert megszánta népét az Úr, és könyörül a
nyomorultakon”, 

az suhant át rajtam, hogy csak az én nyo-
morommal nem törődik! Mire észbe kaptam
volna, már kigondoltam, nem is gondolat,
inkább csak hirtelen feltörő keserű érzés: ez
volt a szívem mélyén, még ha legszívesebben
magam előtt is titkoltam volna. 

Ekkor a férjemmel, Mártonnal már több, mint
két és fél éve hiába vártuk, hogy az Úr gyer-
mekkel ajándékozzon meg bennünket, hol
békességem volt, hol pedig teljesen elkesered-
tem. 

folytatás a 3. old-on.

Programjaink:

1. Reformáció csendesnap,  Nyírtelek         okt.28.
2. Női csendeshét,      Biatorbágy       nov.06-11.
3. Férfi csendeshét,    Biatorbágy        nov.12-17.
4. Férfi csendeshét,    Biatorbágy       dec.03-08.

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.

Végül elkezdődtek az orvosi vizsgálatok és
épp két hete kaptam egy teljesen lesújtó
leletet (amiről később kiderült, hogy merő
hazugság volt, de ezt akkor még nem
tudtam). Ennek tetejében most már rette-
netesen szégyelltem is magam Isten előtt.
Eddig akartam olvasni a készüléshez, ám
szemem automatikusan a következő versre
ugrott, és amit ott láttam, az úgy szíven
talált, hogy végig kellett olvasnom az egész
fejezetet. „De Sion ezt mondta: Elhagyott
engem az Úr, megfeledkezett rólam az én
Uram!”. Uram, ennyire ismersz?! Lebuktam,
hiába is tagadnám… És Isten elkezdett velem
beszélni:

„Fiaid hozzád sietnek, pusztítóid és rombo-
lóid pedig kivonulnak belőled… Majd mondják
még neked gyermekeid, akiktől meg voltál
fosztva: Szűk nekem ez a hely… Akkor majd
megtudod, hogy én vagyok az Úr, nem valla-
nak szégyent, akik bennem bíznak”. 

Döbbenet, bűnbánat, hála és újult remény-
ség töltött el, annak a csodája, hogy az én
Uram személyesen és ilyen egyértelműen
beszél velem! És teljes békességem lett,
mint Annának, pedig még semmi sem való-
sult meg az ígéretből. Karácsonykor a fa
alatt mondtam el a férjemnek, mit éltem át,
és 2016. február közepén tudtuk meg, hogy
gyermeket várunk. Jó volt úgy megélni
minden napot, hogy tudtam: mint mindig,
most is az Úr kezében vagyunk, és akármi
történjen is – még ha el is veszítenénk a
kicsit! – Ő beváltja az ígéretét, ha nem most,
akkor később. Hálás vagyok az Úrnak, hogy
Zsombor végül megszülethetett, és azért is,
mert a szavába vetett bizalom által lehetővé
tette, hogy ne az ígéret beteljesedése,
hanem az ígéret maga adjon nekem békes-
séget.

Kulcsárné dr. Petrilla Janka 

Kegyelmes
és irgalmas az ÚR, 

türelme hosszú, 
szeretete nagy. 

Jó az ÚR 
mindenkihez, irgalmas minden

teremtményéhez.
Zsolt.145,8-9.

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

Róm.12,12. 


