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Az Úr hív!

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

Filadelfia
Evangélikus Egyházközség

Hír- és imádságlevél
2018 január - február

Gyülekezeti közösség.

2017-ben találtam rá egy magánéleti
válság után a Filadelfia Evangélikus Gyüle-
kezetre. Úgy éreztem, (és érzem ma is),
hogy szükségem van jobban megismerni
Istent, egy közösségbe lenni Vele, és találni
egy olyan helyet, ahol más emberek segít-
hetnek nekem ebben, ahol együtt dicsőít-
hetjük az Istent. Megpróbáltam rendszere-
sen ott lenni a Biblia órákon, olvasni az
Evangéliumot, azonban már eltelt közel egy
fél év, és nem éreztem, hogy el kellene
mennem a templomba. 

Alkalmanként szóba jött a gyülekezetbe,
hogy esetleg megnézhetném milyen az
Istentisztelet, de mindig találtam valamit,
ami fontosabb volt. Azonban közel egy fél
év után úgy éreztem, hogy szólít az Isten és
vártam a vasárnapot, hogy elmehessek a
templomba, hogy hallgathassam Isten
Igéjét. 

Furcsának tartottam, hogy a lelkész prédi-
kációja előtt egy gyülekezeti tag is Igét
hirdet és imádkozik, hisz reformátusként én
nem voltam ebben jártas, de hamar meg-
szoktam, hogy a prédikáció része. Teltek a
vasárnapok és én minden héten éreztem,
hogy Isten házában a helyem, szeretném
hallani a tanításait. Néhány hónap múlva
odajött hozzám az egyik gyülekezeti tag és
megkérdezte, hogy vállalnám-e a liturgiát a
következő négy alkalommal. Nem gondol-
kodtam, hisz egyértelműen tudtam, hogy
ezzel Istent szolgálhatom és boldogan vál-
laltam a szolgálatot. Az első vasárnap alkal-
mával nagyon izgultam, de amikor felálltam
az Igét olvasni és imádkozni éreztem Isten
jelenlétét. 

Mind a négy alkalommal tudtam és
éreztem, hogy a liturgiai részvételemmel is
Istent dicsőíthetem és kimunkálta bennem,
hogy a rendszeres templomba vágyás után
liturgus lehessek, mellyel közelebb kerülhe-
tek hozzá. Az egyik gyülekezeti tagunkat
idézve pedig, ez valóban ,,Áldott" volt.  

Kocsis Dóra
------------------------------

Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, vigadozva
járuljatok színe elé!

Zsolt.100,2. 

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

Minden héten

Hétfő: Asszonykör Gyül. közp. Nyírtelek      17.00

Kedd:

Baba-mama kör Gyül. közp. Nyírtelek  10.00 

Bibliaóra Görögszállás                         17.00  

Bibliaóra Gyül. közp. Nyírtelek            17.00

Asszonykör 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. 



Imádságlap

Vasárnap:

Uram, hálát adok a mai napért! Hagy emlé- kezzem
a vasárnap üzenetére, tudjunk rád figyelni. Te adj
örömöt és bocsánatot a te nevedért.Köszönöm, hogy
veled lehetek és pihenhetek. Ámen!

Hétfő:

Uram, új hét kezdődik, kérlek légy velünk, vezess
minket, őrizz meg, taníts utaidon járni,taníts enge-
delmességre, alázatra, hogy tudjunk téged dicsérni.
Ámen!

Kedd:

Köszönöm, hogy gondoskodol rólunk, rád bízhatjuk
családtagjainkat. Nem kell aggodalmaskodnunk, ha
benned bízunk, rád tekintünk. Te óvod testi-lelki
egészségünket. Ámen!

Szerda:

Uram, hálás szívvel fordulok hozzád, mert szolgá-
latba állítottál. Kérlek, légy az én munkatársam.
Kérlek, neked legyen gondod a munkatársaimra is,
jobb kapcsolatba lehessünk a te dicsőségedre.
Kérlek, te adj erőt, kitartást azoknak, akik csügged-
nek. Ámen!

Csütörtök:

Uram, tudom, ha te velem vagy, nincs mitől félnem.
Kérlek légy az egyedül levőkkel és atársat keresőkkel,
hagy tudják eléd rakni, rádbízni, tudva azt, hogy te
tudod az idejét, mikor hozod, adj türelmet várni.
Ámen!

Péntek:

Köszönöm Uram, hogy ismerhetlek. Jó tudni, hogy
velem vagy, bocsáss meg, ha nem figyelek rád és
elcsüggedek. Ne az legyen, amit én akarok, hanem,
amit te. Tudjunk rád figyelni. Ámen!

Szombat:

Köszönöm, hogy te velem vagy Uram. Köszönöm,
hogy rád mindig számíthatunk, te adtál erőt a min-
dennapi harcokhoz és te adtál békességet az éjszakai
csendességben. Köszönöm, hogy gondoskodsz a min-
dennapi kenyerünkről, hogy tető van a fejünk felett.
Te adj lelki békét, annak elfogadására, amin változ-
tatni nem tudok. Te adj bátorságot, hogy változtas-
sak, amin lehet. Bocsásd meg bűneinket. Ámen!

Megelégített szükséglet.

„Enyém az ezüst, enyém az arany – így szól a
Seregek Ura.”                                         Hag.2,8.

Testvérem mesélte, hogy amikor az USA-ban tanult,
akkor el szeretett volna menni egy keresztyén
táborba. Meg is beszélte ezt három másik diákkal.
Eltervezték, hogy kibérelnek egy autót, és azzal
mennek el arra a távolabb eső helyre. 

Megegyeztek a költségekben is, de az indulás előtti
napon hívta a sofőr, hogy nem tudott mégsem olcsó
autóhoz jutni, fejenként 100 dollár lesz az út. Test-
vérem ekkor látta, hogy nem fog tudni menni, hiszen
takarításból, és gyerekvigyázásból spórolt pénze
sokkal kevesebb volt, és még ételre is kellett volna.
Arra a napra pedig már csak egy 20 dolláros takarí-
tása volt megbeszélve. Jött is érte, de kivételesen
nem a ház tulajdonosa, hanem az ő  barátnője, akit
testvérem sosem látott előtte.

Ő pedig elmondta neki, hogy mielőtt elindult,
vissza kellett mennie valamiért, amit neki ad,
de ne nyissa ki, csak otthon. Ezzel átadott egy
borítékot. Miután hazaért, kinyitotta, és 100
dollár volt benne...   

folytatás a 3. old-on.

Programjaink:

1. Férfi csendeshét,    Biatorbágy    márc.04-09.
2. Női csendeshét,      Biatorbágy     márc.11-16.
3. Női csendeshét,     Biatorbágy        ápr.08-13.
4. Biblia tanulm. hét,  Biatorbágy     márc.11-16.
5 .Gyülekezeti hétv,    Mályi                ápr.27-29.

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.

Eljutott a keresztyén táborba, melynek keretében
nemcsak ők épültek, hanem a Jézus szabadításáról
szóló örömhírt meg is tudták osztani sok ott nyaraló
Isten nélkül élő emberrel. 

Emellett volt ott egy diák, aki akkor kapott állás-
ajánlatot egy magyarországi keresztyén iskola
könyvtárába. Korábban semmit sem hallott Magyar-
országról, most Isten odaterelte hozzá a több száz
diák közé a testvéremet egyetlen magyarként, így
elfogadta az ajánlatot...

Sokszor megélhettünk már ehhez hasonló kisebb
nagyobb csodákat. Isten a világmindenség Ura, aki
testileg, lelkileg gondoskodik rólunk. 

Ő szerkeszti össze a részleteket, hogy terve kibon-
takozzon. Bízzuk Rá szükségeinket, és figyeljünk rá,
hogy a ránk bízott javakkal is hadd rendelkezzen Ő.
Hadd terjedjen szabadításának örömhíre, és hadd
éljenek meg mások is ilyen csodákat megtapasztalva
Jézus közbelépését életükben.

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 civilszervezete
k támogatására 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!

Nekem az olyan 

böjt   tetszik,     amikor

- leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, 

- kibontod a járom köteleit, 

- szabadon bocsátod az elnyomottakat, 

- és összetörsz minden jármot!

Ézs.58,6.

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

Róm.12,12. 


