
Az ősz ember előtt kelj fel, és becsüld meg az
öreg embert. És félj a te Istenedtől! Én vagyok
az Úr!
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Az Úr hív!

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

Filadelfia
Evangélikus Egyházközség

Hír- és imádságlevél
2017 február - március.

Isten szeretettel, türelemmel vezet.

Jelentkezzen, aki gyereket nevel! Ugye,
hogy nem egyszerű? 

Azt gondolnánk, hogy idővel jobb lesz, én
is bölcsebb leszek, és már nem nekem kell
minden döntést meghoznom helyette. Mikor
is? Ja, hogy az még évtizedek kérdése?
Vannak kérdések, amik megválaszolását
rábízhatod egy 8-10 évesre? Persze! Bizo-
nyos határokon belül mozogva eldöntheti,
hogy mit eszik és milyen ruhát vesz fel. De
azok a döntések, melyek kihatással vannak
az életére, netalán felnőtt létére, azok még
a te kezedben vannak!

De! Jönnek az ovistársak, osztálytársak, a
híres, hírhedt kortárscsoport és azok sleppjei.
Erősen markold Isten kezét, mert hamar
elcsúszol!

Ez a hónap igen jeges utakat hozott szá-
munkra. A szó szoros és átvitt értelmében
egyaránt. Minden reggel elmondom drága
gyermekeimnek, hogy ÓVATOSAN, mert
elcsúsznak, és baj lesz.

Nem gondoltam, hogy nekem még lelkileg
sem sokon múlik, hogy kitörjem a nyakam.

"De, Anya, az osztálytársaim azt
mondták,..."

"De, Anya, az osztálytársaimnak megen-
gedik..."

"Csak ti vagytok ilyen szigorúak!"
Száz és száz üzenet verziót megfogalmaz-

tam, hogy mit fogok írni a jó öreg Faceboo-
kon a szülőknek az "okostelefon karácsonyra
kontra hogyan neveld a gyereked tisztelet-
tudóvá" témában. Egyre mérgesebb és
feszültebb lettem. Ültem a kanapén. Csend-
ben rám szólt Isten: észrevettem a Bibliát.

Mit mondott Mennyei Atyám? Óvatosan,
mert elcsúszol, és baj lesz!

"Krisztus szabadságra szabadított meg
minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne
engedjétek magatokat újra a szolgaság
igájába fogni."               Gal.5,1.

Ha óvatosan, Istenre figyelve jársz, nem
fogod kitörni a nyakad! 

Kovácsné Györfi Viktória

Ti pedig, Izrael hegyei,
neveljétek ágaitokat és hozzátok

gyümölcsötöket az én népemnek,
Izraelnek, mert közel vannak, hogy

hazajöjjenek.
Ez.36,8.

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.  máj.14.-jún.11. 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:

Mennyei Atyám, Te adj csendességet a szí-
vembe, hogy igéd megszólíthasson! Ámen!

Hétfõ

Uram, hálát adok Neked a mai napért, a
teremtett világért, az országomért, azokért,
akik körülvesznek engem! Ámen!

Kedd

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

Szerda

Adj, Uram, alázatot a szívembe, hogy kel-
lőképpen figyeljek Rád, és kövessem akara-
todat! Ámen!

Csütörtök

Istenem, segíts, hogy életemmel Téged
tükrözzelek mások felé, és ezzel Hozzád
vezethessem őket! Ámen!

Péntek

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy erőt adsz
a mindennapokhoz, hogy dolgozhatok, és
ezzel is Téged magasztalhatlak! Ámen!

Szombat

Adj, Uram, pihenést számomra, hogy újult
erővel szolgálhassalak Téged!  Ámen!

Jézus ezt mondta nekik:
"Vajon böjtölhet-e a násznép,
amíg velük van a vőlegény?
Addig, amíg velük van a
vőlegény, nem böjtölhetnek.

Márk.2,19. 

Imádkozzatok!

„Szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát
adjatok.”        I.Thessz.5,17-18a. 

Egyfolytában? Mindig az imádságon járjon
az eszünk? Kell ennyit foglalkozni az Úr dol-
gaival? Sokszor elém kerül gyülekezetektől
távol élő emberektől: 

„Nem kell ezt annyira komolyan venni! Még
hogy állandóan imádkozni!” 

Pedig az Úr így szeretne kapcsolatban lenni
velünk. Mi is így láthatnánk meg az ő csodáit
minden nap. Igen, így kerülhetnénk Hozzá
még közelebb, ha őszintén beszélnénk hozzá,
amikor van egy pillanatnyi időnk. 

A munkahelyre járva reggelente 10-15
percig egyedül vagyok, és néha énekversek,
versszakok jutnak az eszembe, vagy
emberek, testvérek, akikért imádkozok
kerékpározva a munkahely felé.   Ez engem
is épít, és erősít a hitben, valamint táplálja
azt a lelket, amit én az Úrtól kaptam. Ugyan-
akkor észreveszem, hogy rossz gondolatok
és kívánságok is megtámadnak, visznek el
az Isten közeléből.                                             

folytatás a 3. old-on.

Programjaink:

1. Női csendeshét,      Biatorbágy       ápr.23-28.
2. Női csendeshét,       Biatorbágy       máj.14-19.
3. Házas csendeshét,  Biatorbágy      máj.21-26.
4. Gyülekezeti hétvége    Mályi máj.26-28.

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.
Minél inkább próbálok kapaszkodni az Úrba,

annál inkább jönnek elő meglapuló bűnök. A
Sátán ott támad, ahol ragaszkodnak Isten
országához, és igazságához. De erőt kell
vennem magamon, és elfut tőlem is. De
nem miattam, hanem az Úr miatt. Mert
csakis az Ő segítségével tudok ellenállni.
Mert ahogyan az „Erős vár a mi Istenünk..”
kezdetű énekünkben szerepel, mi csakhamar
elbuknánk egyedül. Imádkozzunk hát újra,
azért is, hogy megállhassunk a kísértések-
ben. Adjunk hálát még a nehézségekért is,
ne csak azért, hogy van kezünk, lábunk,
mozoghatunk, vagy szabadon gondolkodha-
tunk. Azért, hogy van mit ennünk és innunk,
netán még szórakozhatunk is és kikapcso-
lódhatunk, megmelegedhetünk a házunkban,
szerethetjük a házastársunkat, gyermekein-
ket, rokonainkat, a gyülekezetben lévő test-
véreinket. És igencsak hálát adhatunk az
örök élet reménységéért, és azért, hogy a
mi teremtő Atyánk, aki megalkotta az eget,
a földet, a napot, a holdat és a csillagokat, a
gyermekeivé, az övéivé fogad minket, akik
bizony talán több szomorúságot és bánatot
okozunk neki, mint örömöt. Vajon hol lehet
az a határ, amikor azt mondjuk a hálaadásra
és a könyörgésre, hogy túlzásba vittük?
Nincs ilyen határ! Mert az, hogy túlzásba
vittük az Úrhoz való kötődést, az teljesen
elveszett megállapítás. 

Szüntelen imádság és hálaadás nélkül
vegetál a lelki életünk.

Kovács Péter

Semmiért se 
aggódjatok, hanem 
imádságban és 
könyörgésben

mindenkor 
hálaadással
tárjátok fel 
kéréseiteket

Isten előtt;

Fil.4,6.

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

Róm.12,12. 


