
A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek,
mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül -
angyalokat vendégeltek meg.
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Az Úr hív!

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

Filadelfia
Evangélikus Egyházközség

Hír- és imádságlevél
2018 június - július

folytatás a 3. old-ról.

Szégyelltem magam! Nem bíztam Istenben! Azután
imádságra nyílt a szívem, Uram bocsáss meg, hogy
nem bíztam benned, könyörülj rajtam és használj
akaratod szerint!

Megérkeztünk Bodrogkeresztúrra az Evangélikus
Pihenőházba, kényelmesen elhelyezkedett a csapat,
és az otthonos érzést emelte a konyhai személyzet
szeretete és házias főztje.

Az Úr csodáit tapasztaltuk minden nap. A gyer-
mekek érdeklődve figyelték a bibliai történeteket,
amelyekben csillagokról esett szó –ezért lett csilla-
gász tábor a címe- például teremtés történet, József,
Ábrahám, és Bálám történetei, valamint az Úr Jézus
születésének eseményei. Hogy azonban ne csak
elméleti csillagászattal foglalkozzunk Szalanics József
elhozta a távcsövét, amelyen keresztül valóságos
csillagászati élményben lehetett része a gyermekek-
nek.

A délutánok missziós történetei Neil Armstrongról
szóltak, ő volt az első ember, aki a Holdra lépett.
Kevesen tudják, hogy Isten hívő emberként csodál-
kozott rá űrutazásai során is az Úr teremtett vilá-
gára.

Örömmel teli szívvel tapasztaltam, hogy a gyerekek
napról – napra egyre nyitottabbak voltak Isten igéje
iránt. Gyermek és ifjúsági keresztyén énekeket éne-
keltünk naponta többször, a gyermekek nagy lelke-
sedéssel kapcsolódtak be és zengett az Úr dicsőítése. 

A héten csapatversenyt szerveztünk, minden
csapat egy csillagképről kapta a nevét. A kérdéseket
és a sorversenyeket csillagokkal jutalmaztuk. Az
amerikai testvérek minden délután bábjelenetet
adtak elő, ami kapcsolódott a reggeli történetekhez.
Az igét, azaz az aranymondást játékos módszerrel
angolul is megtanították a csapatoknak.

Csodás hét volt! Jó volt látni, hogyan működik
Isten, a gyermeki szívekben és nekünk felnőtteknek
megtapasztalni az Úr jelenlétét, hogy hogyan tudott
közöttünk egységet kialakítani.

Az utolsó napon már bennünk volt a honvágy, de
éreztem sokan sajnáljuk, hogy vége a hétnek!
Reménység szerint nem múlik el nyomtalanul, és az
Úrban megerősödve tértünk haza otthonainkba. 

„Nagy a mi Urunk ás igen erős, bölcsessége határ-
talan.”  Zsolt.147,5. 

Kötélverő Szilvia
„

“Fontosabb az, hogy 

Jézus Krisztus
a Földre jött, 

mint az, hogy az 

ember             eljutott 

a Holdra!” 

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 jóságos Atyánk, aki mindenkor körülöt-

tünkés velünk vagy, teremtesz, táplálsz, fenntartasz és
oltalmazol: ismertesd meg igazán a Te nevedet igaz
tanítás és hit által, hogy így dicsértessék és magasztal-
tassék a Te neved. Ámen!

Hétfõ
Mindenható jóságos Atyánk! Kormányozz minket

Szentlelkeddel, mert ha elhagysz, beleesünk minden
bűnbe, gonoszságba és szerencsétlenségbe, ahogyan
meg van írva: „Nélkülem semmit sem tehettek.” Maradj
velünk! Ámen!

Kedd
Mindenható Atyánk! Mi azt szeretnénk, hogy a mi

akaratunkhoz igazodjék minden, és hogy elkerüljük a
keresztet, de tedd meg rajtunk Úristen a Te akaratodat,
és adj nekünk engedelmességet és türelmet. Ámen! 

Szerda
Urunk! Gondoskodj testünkről is: adj nekünk megél-

hetést, bölcsességet, becsületet, egészséget és mindazt,
amire testünknek szüksége van, mert így ígérted:
„Keressétek először Isten országát, akkor ráadásul
minden más megadatik nektek” Add meg Atyánk amire
szükségünk van. Ámen!

Csütörtök
Mennyei édes Atyánk! Te tanítod és parancsolod, hogy

kérjük bűneink bocsánatát; ezért nem is kételkedünk
abban, hogy megbocsátasz, viszont mi is szívesen meg-
bocsátunk, és törekszünk a békességre, mert ezt várod
tőlünk: „Bocsássatok meg, s akkor nektek is megbo-
csáttatik!” Te adj nekünk alázatos szívet! Ámen!

Péntek
Urunk, Istenünk! Ne engedj minket elesni, ha megkí-

sértetünk, mert nem kétséges, hogy az ördög szeretne
minket mindenféle gyalázatba ejteni, ahogyan Péter
mondja, hogy ordító oroszlánként keresi, kit nyeljen el,
amitől erőnkkel nem tudjuk magunkat megvédeni. Ezért
Urunk, Te őrizz meg minket! Ámen!

Szombat
Urunk! Szabadíts meg minket minden bajból és nyo-

morúságból,főként pedig ments meg minket a halálból.
Te adj békességet a gyászolóknak, a betegeknek Te adj
gyógyulást. Add meg mindenkinek azt, amire szüksége
van! Ámen!

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

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

Mt.26,41.

Vakáció

Ki ne ismerné ezt a szót? Eszünkbe jutnak a
krétával táblára rajzolt különféle nyári figurákká
kiegészített ákombákom betűk, és mindenkiben
megpendül egy belső örömteli szál, talán még
akkor is, ha a nyári időszak már nem a pihenésről,
hanem a még keményebb munkáról szól. 

Ismerős tehát ez a szó, de azt talán nem min-
denki tudja, hogy ez a vaco, vacere latin kifeje-
zésből ered, és ürességet, hiányt jelent. (Innen a
vákuum szó is.) 

Az örömteli indulás ellenére sok embernek a
nyári időszak így telik. Sok gyerek alig várja a
szünetet, aztán pár hét múlva ugyanígy az iskolát
is, mert nem tudnak mit kezdeni magukkal. Sok
fiatal a számítógép előtt, vagy mobilja fölé gör-
nyedve pazarolja el drága idejét. 

folytatás a 3. old-on.

Programjaink:

1. Gyülekezeti csendesnap, Nyírtelek    aug.20.
2. Női csendeshét,    Biatorbágy       szept.09-14.
3. Házas csendeshét,  Biatorbágy   szept.16-21.
4. Női csendeshét,    Biatorbágy         okt.07-12.
5. Férfi csendeshét,    Biatorbágy       okt.14-19.
6. Női csendeshét,    Biatorbágy         nov.04-09.
7. Férfi csendeshét,    Biatorbágy       nov.11-16.

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.

A felnőttek is igyekeznek a szabadságokat úgy
időzíteni, hogy ha csak lehet a nyáron tudjanak
pihenni. Sokat várnak ettől a néhány naptól, aztán a
végén csalódottan állapítják meg, hogy még fárad-
tabbak mint előtte, és olyan üres volt az egész.

Miért? 
Mert valami, vagy inkább Valaki hiányzik. Jézus

nélkül ugyanis minden hiábavaló. 
Ha nem Vele megyünk szabadságra, vagy ha hívő-

ként szabadságra megyünk a Vele való kapcsolatból
is, akkor ne csodálkozzunk, hogy az üresség érzése
lesz úrrá rajtunk. Nélküle a szabadság csak vakáció! 

Malik Péter Károly

Csillagásztábor

„Már egy gyermek tetteiből fel lehet ismerni, hogy
tiszta és helyes-e amit tesz!” Péld. 20,11.

Kíváncsi voltam arra, hogy milyen is lesz az a
„Csillagásztábor”, ahol  a nap 24 órájában együtt
leszünk, eddig csak napközis táborokban szolgáltam
a gyülekezetünkben. 

A gyerekek szép számmal jelentkeztek, hívő és
nem hívő családokból egyaránt. A hét szolgálói között
voltak az amerikai testvérgyülekezetünk a Faith Lut-
heran Church missziói csoportja a Faith Summer
Team, és mi a felnőtt szolgálók. 

Vágyakozás, aggodalom és félelem volt a szívem-
ben, megannyi kérdés volt benne. Alkalmas leszek-e
a szolgálatra, hogy Isten igéjén ne eshessen csorba.
Lesz –e fizikai erőm helytállni az egész napos szol-
gálatban, hogyan tudunk vigyázni a gyermekek testi
épségére? Az amerikai testvérekkel hogyan fogok
szót érteni? Tele voltam kétségekkel és aggodal-
makkal.

Az indulás napján ezt az igét kaptam:
„Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy

a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra,
és töltsön meg titeket teljesen a jóságban való gyö-
nyörködéssel és a hit cselekedeteivel hatalmasan.”
2Thessz.1,11.

folytatás a 6. old-on.

Ha látom
az eget, kezed alkotását, a holdat és a 

csillagokat, 
amelyeket ráhelyeztél,

micsoda a halandó 
- mondom -, hogy törődsz vele, és az 

emberfia, hogy gondod van rá?

Zsolt.8,3-4.

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

Róm.12,12. 


