
Az Úr hív!

Nyírtelek       Templom                      10.00
Nyírtelek       (gyermek) ugyanott      10.00
Kisvárda          Evangélikus templom    10.00
Kisvárda       (gyermek) Gyül.ház       10.00

Délutáni Istentisztelet

Görögszállás   Alternatív Centrum              15.00
Görögszállás  (gyermek) ugyanott             15.00

Minden héten

Hétfő:  Asszonykör Templom Nyírtelek 17.00
Kedd:
      Bibliaóra                   Görögszállás 17.00
      Énekkar   Templom     Nyírtelek     17.00
      Bibliaóra  Templom     Nyírtelek     18.15
      Női kör     Gyül.ház     Kisvárda     18.00
Szerda:
      Babamama kör Templ. Nyírtelek   10.00
Csütörtök: 
      Bibliaóra Gyül.ház         Kisvárda   18.00
Péntek :
      Ifjúságióra Templom    Nyírtelek   17.00

Minden hónapban

Elsõ  vasárnap  úrvacsora  az  Istentisztele
teken.
Második vasárnap úrvacsora Kisvárdán.

Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, 
egyedül neki szolgáljatok,... 
                                                      I.Sám.7,3.

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

Filadelfia Evangélikus Egyházközség
Filadelfia Alapítvány
Györfi Mihály
Cím:                             4461 Nyírtelek Tokaji u. 52.
Mobil:                                           +36 20 8243905
Email:                                     gyorfim@gmail.com
                                            filadelfia@lutheran.hu
Web:                             http://filadelfia.lutheran.hu

Malik Péter Károly
Mobil:                                           +36 20 8245467
Email:                       malikpeterkaroly@yahoo.com

Nagy Miklós

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

Meg fújtuk a kürtöt, – hívogatásra – minden
ki  jöjjön!  Nem  a  gyülekezet  hív,  nem  a 
lelkész, hanem az Úr. 
„Ma, ha az Õ szavát halljátok, ne keményít
sétek  meg  a  szíveteket,  mint  az  elkesere
déskor!”                                            Zsid.3,7–8.

Fi ladel f ia  
Evangélikus Egyházközség 

Hír és imádságlevél 
2019  február  március

Múlt  év  áprilisában  nagyon  mellbevágott  a 
tudat,  hogy  szürkehályog  van  a  szememen.  Hogy 
lehet ez, hiszen mindig szemüveg nélkül olvastam a  
Bibliát? Most meg csak foltokat látok.

Bosszantott,  hogy  a  templomban  sem 
tudom elolvasni a kivetített énekszövegeket.
Reggeli Bibliaolvasó próbáim alatt  rögtön a  fülembe 
csengett  lelkészünk  szava:  Jó,  ha  megtanuljuk  az 
igéket,  mert  nem  tudhatjuk,  milyen  körülmények 
közé kerülünk.

Sokat  jelentett  több  ige,  ami  hirtelen 
bevillant:
"Ne győzzön  le  téged a  rossz, hanem te győzd  le a 
rosszat a jóval"                                    Róm.12,21. 

A Cigánymissziós asszonytársakkal   gyakran 
bátorított minket az ÚR ezzel az igével.

A műtét előtt Isten  újból erősített: 
"Senki  se  szégyenüljön  meg,  aki  benned 
reménykedik..."                                     Zsolt.25,3.

Lelki  testvéreim  türelemre  intettek  a  sok 
várakozási  idő  miatt,  és  akik  már  átestek  ezen  a 
műtéten    elmesélték  a  menetét.  Nagy  nyugalom 
áradt  belém.  Hálás  a  szívem  a  sok  imádságért, 
bíztatásért,  és  főleg  azért,  hogy    mennyei  Atyám 
kimunkálta  bennem  ,hogy  otthonomként  érezhetem 
e gyülekezetet. A kórházban szervezetten, ügyesen 
folyt  a  munka.  Nagyon  jó  társaságom  is  volt,  akik 
1015 évvel idősebbek voltak, mint én.
Pihenőidőben beszélgettünk az ÛR megváltóerejéről, 
hogy a legnehezebb időkben is Ő hordoz minket.

A  vasárnapi  Istentisztelet  alatt 
megértettem,  hogy  el  kell  fogadni  az  öregedést. 
Hogy  a  testünk  szépen  lassan  elkopik  és  elmúlik 
majd.  Ha  nem  a  magam  erejében,  hanem  az  ÚR 
Jézusban  bízom,  és  elfogadom  az  Ő  bűnbocsátó 
kegyelmét, akkor reménykedhetem az Örökéletben.
Megpróbált engem ez a szenvedésektől  teli  időszak, 
de az ÛR ebből is jót tudott kihozni: hol a férjem, az 
unokám,  lányom,  vagy  fiam  olvasta  fel  a  napi 
igeszakaszt. Jó volt együtt átbeszélni ezeket.

Bár  a  testi  látásom  romlott,  a  lelki 
életemben  megláttam  dolgokat,  amiktől  meg  kell 
szabadulnom.  önmagamhoz  mérem  sokszor 
családtagjaimat  és  másokat  is.  tõbbször,  jobban 
használnék a hallgatással, mint a beszéddel. 

Ezek  a  próbák,  szenvedések  tisztítják  az 
életemet. Csak utólag szembesültem vele, hogy nem 
voltam  hálás  azért,  hogy  jó  a  látásom. 
Természetesnek  vettem  ezt.  Kimondhatatlan 
kegyelem,  hogy  újra  jól  láthatok.  Sokat  jelent  az 
idősebb  testvérek  példája.  Alázattal,  békességgel 
tudják  hordozni  a  súlyos  betegségeket,  lelkiképpen 
meg tudnak újulni napról napra.

Ismét  átéltem,  hogy  az  ÚR  csodásan 
működik,  s  ezáltal  gyülekezeti  közösségünknek 
megtartó ereje van. 

"A ti szemetek pedig boldog, mert lát..." 
  Mt.13,16.

"Erősödjetek  meg  az  ÛRban  és  az Ő  hatal
mas erejében."                                          Ef.6,10.

           Szalanics Józsefné

A ti szemetek pedig boldog..



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

Hétfõ:
Uram,  új  hét  kezdődik,  kérlek  légy  velünk,  vezess 
minket,  őrizz  meg,  taníts  utaidon  járni,  taníts 
engedelmességre,  alázatra,  hogy  tudjunk  téged 
dicsérni. Ámen.

Kedd:
Köszönöm, hogy gondoskodol  rólunk,  rád bízhatjuk 
családtagjainkat.  Nem kell  aggodalmaskodnunk,  ha 
benned  bízunk,  rád  tekintünk.  Te  óvod  testilelki 
egészségünket. Ámen.

Szerda:
Uram,  hálás  szívvel  fordulok  hozzád,  mert 
szolgálatba  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 csüggednek. Ámen.

Csütörtök:
Uram,  tudom,  ha  te  velem  vagy,  nincs  mitől 

félnem. Kérlek  légy az egyedül  levőkkel és a társat 
keresőkkel, hagy tudják eléd rakni, rád bízni, 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.  Köszönöm,  hogy 
gondoskodsz a mindennapi kenyerünkről, hogy tető 
van  a  fejünk  felett.  Te  adj  lelki  békét,  annak 
elfogadására,  amin  változtatni  nem  tudok.  Te  adj 
bátorságot, hogy változtassak, amin  lehet. Bocsásd 
meg bűneinket. Ámen.

Imádságlap
 
A reménységben örvendezzetek, 
a nyomorúságban legyetek 
kitartók, 
az imádkozásban állhatatosak.

                         Róm.12,12.

Hát TE! 
Ezzel  az  ötletes  felirattal  hívta  az  embereket  egy 
gyülekezet istentiszteleteire.
Mosolygunk  rajta,  de  én  hogy  vagyok  ezzel?  Mikor 
voltam utoljára? Miért? Vagy miért nem?
Sokféle  kifogás  elhangzik:  elfoglaltság,  munka, 
betegség,  az  odajáró  emberek…  De  ha  őszintén 
belegondolok, akkor kiderül, hogy valamilyen bűnöm 
akadályoz  abban,  hogy  elmenjek  a  templomba: 
sértődés,  a  megbocsátás  hiánya,  gőg,  nem 
megfelelő  fontossági  sorrend,  vagy  egyszerűen  a 
lustaság…  Pedig  pont  ott  lehetne  mindezeket 
elhagyni.
Sokan  úgy  vannak  vele,  hogy  „Nem  megyek  én 
képmutatóskodni,  otthon  is  meg  lehet  élni  a 
hitemet...” Valóban, nem képmutatásra van szükség, 
hanem  olyan  helyre,  ahol  megnyílhatok  Isten  előtt, 
de a másik ember előtt is, mert nem hüledeznek, ha 
kiderül, hogy bűnös vagyok. 
                                                  folytatás a 3. oldalon.

1. Férfi csendeshét,       Biatorbágy     már.0408. 
2. Női csendeshét,         Biatorbágy      ápr.0812.
3. Biblia tan. hét,            Biatorbágy     ápr.1519.
4. Kerületi missziói nap, Cegléd              máj.11.
5. Gyülekezeti hétvége,  Mályi           máj.1719.

Az utazás megszervezéséhez kérjük a jelentkezé
seket minél hamarabb jelezzék a 
lelkészi hivatalban, 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:                                           912ig,
csütörtök:                                               1318ig,
vagy telefonon:                          +36 20 5780597.

Akinek  adománya  van  a  különbözõ  gyülekezeti 
szolgálatok  támogatására  azok  a  következõ 
számlaszámon:
         Alapítvány:  1174400320373779
         Gyülekezet: 1174400320951276
vagy személyesen az istentiszteleteken fizethetik
be adományaikat .
  Ezúton  is  megköszönjük  támogatóink  szolgálat 
készségét és adományait.

Programjaink

Mi hiányzik a ..MPLOMból?
folytatás a 2. oldalról.

. Ahol  nem  kérkednek  a  bűnökkel,  hanem 
tisztában vannak vele, hogy ilyen az ember, és kinek 
így, kinek úgy mutatkozik meg ez az életében. 

Olyan  helyre,  ahol  a  terheimtől 
megszabadulhatok,  ahol  hallhatom  az  örömhírt, 
hogy Jézus Krisztus az Isten Fia ezekért halt meg, és 
nála  van  bocsánat,  új  élet,  békesség. Olyan  helyre, 
ahol Őt megismerhetem.

Pál azt írja a gyülekezetről, hogy 
az  templom  (1Kor.3,1617.),  ahol  Isten 

Lelke jelen van, illetve Krisztus teste, 
ahol  a  tagok  élő  kapcsolatban  vannak 

egymással és a fővel, Jézussal (1Kor.12,12; Ef.4,11
16.).  Nem  normális  állapot,  ha  egy  testrész  külön 
van.  Valami  tragédia  folytán  előfordul,  de  ha  nem 
kerül  sürgősen  szerves  kapcsolatba  a  test  többi 
részével, akkor elhal… 

Hálás  vagyok  Istennek,  hogy  a 
templomunkban az élő Istennel találkozhatunk, aki a 
másik  emberen  keresztül  is  formál,  szól  hozzám. 
Megtapasztalhatom  a  gyülekezetben,  hogy 
szükségem  van  a  másikra,  és  adott  helyzetben  a 
másiknak is rám, de mindannyiunknak elsősorban az 
Úrra.
Jó ebben a testvéri közösségben lenni, és tudni azt, 
hogy az ajtó nyitva van…                                         

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 támogatására
mehet, mint például az alapítványunk,
amelynek adószáma: 18792021115
A fenti két szám beírása szükséges az adóbevallás
mellékleteként található nyilatkozatra. Az egy 
százalékokról való rendelkezést nem csak az Szjat 
fizetők számára fontos megtenni, ugyanis az állami 
támogatást annak fügvényében számolják ki hány 
ember tartozik az adott egyházhoz! Hányan rendel
keztek eképpen!

Nem tudjátok,  

hogy   ti  Isten  temploma 
vagytok?


