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Az Úr hív!

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

Filadelfia
Evangélikus Egyházközség

Hír- és imádságlevél
2018 április - május

Női Világimahét Nyírteleken

2018 január 17-én Györfi Mihály lelkész úr meghívá-
sára eljuthattunk Budapestre, néhány görögszállási
asszonytestvérrel, a Női Ökumenikus Világimanap elő-
készítőjére.

Suriname kb.Magyarország nagyságnyi terület Dél-
Amerikában. ők szervezték az idei világimanapot. Dr
Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsának főtitkára tartott ismertetőt erről a sokszínű
országról, amely 1863-ig még rabszolgatartó társadalom
volt, és holland gyarmat 1975-ig. A nők is csak 1948-tól
kaptak választójogot. 

Csodálatos módon Isten szabadítása elérte a nehéz
sorban lévő Suriname asszonyokat és hitük nagy hatás-
sal volt az egész társadalomra. Hazatérve az asszony-
körben megbeszéltük a Budapesten hallott előadásokat,
bizonyságtételeket,tapasztalatokat. Imádkoztunk a Vilá-
gimanapért és engedve Isten hívásának vágy támadt a
szívünkben, hogy kövessük a surinamei példát. Így
került sor első alkalommal az Ökumenikus Világimanap
megrendezésére a 2018 március 2-án du. 5 órakor a
Filadelfia gyülekezetben. 

Először Györfi Mihály lelkész úr tartott egy átfogó,
csodálatos prezentációt Suriname történelméről, jelen-
legi helyzetéről. Majd Kovácsné Ildikó asszonykörünk
alakulásáról, szolgálatairól tett bizonyságot. 

Ezt követte Malik Péter Károly áhítata, aki bibliai ala-
pokra helyezve beszélt a férfiak és nők szerepéről,hely-
éről a családban, társadalomban. Mélyreható, bátorító
és személyes üzenetet hordozó volt ez a prédikáció.
Üdítően hatott az énektanítása is. Hálát adtam Istennek,
hogy Futóné Erzsike református, Sükösdné Marika kato-
likus, Ádám Barnabásné Terike és Rózsáné Ágika evan-
gélikus testvéreim bizonyságot tettek arról, hogy Isten
mit végzett el az életükben, és hogyan munkálkodik
most is. A lelki növekedés a szolgálatok által lehetséges. 

Az egyéni és záró imádságokban mindenki azt mondta
el, amit Isten a szívére helyezett. Jó volt a városunkért,
a város vezetőiért, a családokért, az evangélium terje-
déséért, gyülekezetekért, együtt imádkozni és megta-
pasztalni az Úr jelenlétét, s hogy lelkünk kútja megtelik
örömmel. Befejezésként az alagsorban egy kötetlen
beszélgetésre és Suriname ételkóstolóra került sor.
Imádkozva nagy örömmel készítettük ezeket az ételeket.
Lélekben együtt voltunk a Suriname testvéreinkkel.
Olyan egységet, szeretetet tapasztaltunk meg a készü-
lődés folyamán, amit csak az Úr adhat. Minden támoga-
tást megkaptunk a két lelkészünktől, a kántorunktól és
a segítőktől, de katolikus és református testvéreinktől
is.  

Ezért hálásak vagyunk, mert áldott eszközök lehettek
az Ő kezében. Jövőre nézve, most szeretnénk feldolgozni
a Nők Isten Vezetése alatt című kiadványt az asszony-
körben, melyet ajándékba kaptunk a budapesti szerve-
zőktől. 

Reménység szerint e lelki táplálék épülésünkre lesz,
ezért szeretettel várjuk a fiatalokat, az asszonytestvé-
reket a gyülekezetekből ezekre az alkalmakra is.

Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá,
szent papsággá,hogy lelki áldozatokat ajánljátok fel,
melyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.                                                                                         

1Pét.2,5
Szalanics Józsefné

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

Dél utá ni Is ten tisz te le t

Görögszállás Alternatív Centrum             15.00

Görögszállás (gyermek) ugyanott         15.00

Minden héten

Hétfő: Asszonykör Gyül. közp. Nyírtelek      17.00

Kedd:

Baba-mama kör Gyül. közp. Nyírtelek  09.30 

Bibliaóra Görögszállás                         17.00  

Bibliaóra Gyül. közp. Nyírtelek            17.00

Női kör Kisvárda Gyül.ház                   18.00  

Csütörtök: Bibliaóra Kisvárda Gyül.ház       18.00

Péntek : Liturgia Görögszállás                   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.

Második vasárnap úrvacsora Kisvárdán.



Imádságlap

Vasárnap:
Mindenható Istenünk, alázatosan kérünk, szólj

hozzánk kegyelmesen most is. Árazd ki ránk
Szentlelkedet, tedd számunkra személyessé az
igét. Segíts, hogy annak ne csak hallgatói, hanem
megtartói legyünk. Ámen!

Hétfõ
Köszönjük Istenünk gondviselő szeretetedet,

amivel hordoztál az elmúlt héten. Köszönjük, hogy
személy szerint ismersz minket. Megvalljuk, hogy
sokféleképpen vétkeztünk ellened és egymás
ellen. Istenem légy irgalmas nékünk bűnösöket.
Ámen!

Kedd
Köszönjük neked Úr Jézus, hogy azért jöttél,

hogy megkeresd és üdvözítsd az elveszettet.
Ámen! 

Szerda
Istenem tölts meg minket igaz szeretettel min-

denki iránt. Ajándékozz meg minket a te bocsá-
natod örömével. Adj nekünk sokkal több türelmet
és őszinte alázatot. Ámen!

Csütörtök
Istenem köszönjük, hogy bővölködsz a kegye-

lemben és gazdag vagy a megbocsátásban.
Ismered mindannyiunk életét. Könyörülj rajtunk,
hogy hadd lássunk világosan, formálj, hogy alkal-
mas eszközeid lehessünk. Ámen!

Péntek
Hatalmas Istenünk köszönjük, hogy reád bíz-

hatjuk magunkat és szeretteinket. Te nem válto-
zol, te tegnap, ma és örökké ugyanaz vagy. Ámen!

Szombat
Istenem ajándékozz meg minket a Benned való

új élettel. Kérjük jelenlétedet, a veled való közös-
séget a jövő hétre is. Segíts, hogy megmaradjunk
a te közeledben és azt tegyük, ami kedves neked.
Ámen!

......................................

Virrasszatok, és imádkozza-
tok, hogy kísértésbe ne
essetek...

Mt.26,41.

Lelkesen!

Különleges időszak volt az első Húsvét és
Pünkösd közötti 50 nap. Jézus 40 napon át meg-
jelent a tanítványoknak. A korinthusiakhoz írt 1.
levélből tudjuk (1Kor 15,6), hogy több, mint 500
tanúja volt annak, hogy a megfeszített Jézus
valóban feltámadt és él. 

A tanítványok azonban nem tudták még ezt fel-
fogni, hiába hallották Jézustól korábban többször
is, hogy ez fog történni. Az asszonyok örömhírét
fecsegésnek gondolták. Tamás a többi apostol
szavára sem adott, és még egy hét múlva is be
voltak zárkózva, amikor ismét megjelent nekik
Jézus. 

Péterék még ezek után is visszamentek halászni,
de még akkor sem indult be gyökeres változás,
amikor Jézussal harmadjára találkoztak. 

folytatás a 3. old-on.

Programjaink:

1. Női csendeshét,    Biatorbágy        máj.06-11.
2. Kerületi missziói nap, Aszód              máj.12.
3. Házas csendeshét,  Biatorbágy  máj.27-jun.01.
4. Női csendeshét,    Biatorbágy        jún.10-15.
5. Házas csendeshét,    Biatorbágy    jún.17-22.
6. Gyül. gyerek hét, Bodrogkeresztúr  jún.25-29.     
7. Női csendeshét,    Biatorbágy          júl.01-06.

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.

Pedig Jézus bátorította őket, és mennybemenetele
előtt kiadta a missziói parancsot is: „Nekem adatott
minden hatalom mennyen és földön. 

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden
népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és
a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy meg-
tartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és
íme, én veletek vagyok minden napon a világ vége-
zetéig.” Mt 28,18b-20. 

Itt is voltak akik leborultak ugyan, de kételkedtek...
Mi hiányzott? Az a 10 nap Pünkösdig. Nem kapták
még meg a Szentlelket. Utána azonban mintha kicse-
rélték volna őket. Ezek az egyszerű halászok bátran
szóltak több ezres tömeg előtt, csakúgy mint az
elutasító vallási vezetők előtt. 

Erőt kaptak, és le se lehetett állítani őket, mert
nem tudták magukban tartani, amit megtapasztaltak
Jézussal. Mi hogy vagyunk ezzel? 

Hála az Úrnak, ha már eljuttatott erre minket! De
lehet, hogy úgy élünk, mintha még Húsvét előtt
volnánk? Vagy már Húsvét után, de még Pünkösd
előtt, és ezért nem mozdul semmi bennünk, körülöt-
tünk? Lélektelenül nem tudunk Neki élni. 

Kérjük, hogy Ő Lelkesítsen! 
Malik Péter Károly

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 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.

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 egy-
házhoz! Hányan rendelkeztek eképpen!

A hit  pedig a remélt
dolgokban való                     

bizalom...

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

Róm.12,12. 


