
Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta:
"Most kezdem igazán megérteni, hogy nem
személyválogató az Isten, hanem minden nép
között kedves elõtte, aki féli õt, és igazságot
cselekszik.                     ApCsel.10,34-35.
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Az Úr hív!

Megfújtuk a kürtöt, – hívogatásra –
mindenki jöjjön! Nem a gyülekezet
hív, nem a lelkész, hanem az Úr.

„Ma, ha az Õ szavát halljátok, ne ke-
ményítsétek meg a szíveteket, mint az
elkeseredéskor!”

Zsid.3,7–8.

Minden vasárnap: Istentisztelet

Nyírtelek    Gyülekezetiház, templom        10.00
Nyírtelek   (gyermek) ugyanott          10.00

Kisvárda, Evangélikus templom 10.00

Kisvárda    (gyermek)  Gyül.ház            10.00

Délutáni Istentisztelet

Kisvárda evang. templ. júl.11. ; aug.08. 14.00  

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház           14.00

Minden héten

Hétfõ:   közösségióra   Nyírtelek templom 17.00

Kedd: közösségióra  Kisvárda Gyül.ház 18.00

Szerda       bibliaóra Kisvárda Gyül.ház   17.30 

Péntek férfi bibl.kör Görögsz. köz.ház 15.00

Szombat:   Ifj.óra          Nyírtelek templom   15.15  

Vasárnap nõi bibl.kör Görögsz. köz.ház 15.00

Minden hónapban

Elsõ vasárnap úrvacsora az istentiszteleteken.

Bibliaiskola (az elõre megbeszélt idõpontokban)

Nyírteleken a Gyülekezeti központunkban.

Második és negyedik szombaton 

Nyírteleken a Gyülekezeti központunkban

játszóház, gyerekeknek fiataloknak 13.30-15.00
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2009. júniuss - július.

Menyegzõ szeretet módra

Sokat imádkoztunk az együtt járás szakaszában
is, hogy eljöhessen az a nap, amelyen összekö-
thetjük az életünket.

További kérdéseinkre is Tõle vártuk a választ. Így
például megtudtuk, hogy a leendõ közös életünket
hol, és hogyan folytassuk.

A gyülekezetünkben már hagyománnyá vált
menyegzõre esett a választás, mert szerettük
volna, ha a hozzánk tartozók megtapasztalhatják,
a gyülekezet tagjainak összefogásán keresztül
Isten szeretetét, kegyelmét.

A rokonaink jól fogadták azt a tényt, hogy a
házassági áldás utáni összejövetel nem dínom-
dánom, és "ereszd el a hajamat" lesz, hanem szá-
mukra valami ismeretlen, alkoholt számûzõ -
elképzeléseikben a vidámságot is mellõzõ abszolút
merev - egyházi szertartás lesz.

Amikor világosan földerengett elõttünk a
menyegzõ napja, akkor már láttuk a nagy napra
való készülõdés szorgalmasságot igénylõ oldalát.
Miután megosztottuk elképzelésünket a gyülekezet
tagjaival, kellemes meglepetésként ért, hogy egy
emberként, akarom mondani Gyülekezetként álltak
mellettünk a menyegzõi szervezésben, és lebony-
olításában.

A sok ember lelkes fáradozását látva
megszületett az a gondolat bennünk, hogy ez az
esküvõ nagyon drága, nagyon sokba került.
Néhányan, akik ezt hallották tõlünk meglepõdve
kérdeztek vissza, amire készségesen adtunk
választ, miszerint Jézus vére folyt azért, hogy a
lelkes segítõink, önzetlenül, nagy SZERETETETTEL
vettek minket körbe, és oldották meg a fizikai
munkák problematikáját is. 

A reklámokban sokat elhangzó: "nem jöhetett
volna létre…" a mi házasságkötésünkre is igaz volt,
mert, nem jöhetett volna létre, ha a gyülekezet
segítõ tagjai számára nem lett volna fontos Isten
kegyelme. Tehát a menyegzõnk fõ szervezõje Isten
volt, aki indította nagy szeretettel való szolgálatra
a gyülekezet tagjait.

Örömmel tudatjuk: rokonaink számára kellemes
meglepetés volt, a menyegzõ, mert sokan látták
azt a szeretetet, amit máshol a világban nem
láthattak.

Köszönettel tartozunk a nagy szeretettel való
segítségért! Tehát mindenki nevében mondhatjuk:
Köszönjük Istenünk!

Szabó Attila és Szabóné Heim Andrea  

"Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem
minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy
test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig
egymásnak tagjai."

Róm.12, 4-5

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



Lüktetõ szív- simogató kezek

2009. május 24. vasárnap. Ugyanolyan vasár-
nap, mint a többi, de valamitõl mégis más. Eszter
nap van és egy kedves barát szülinapja. Örömmel
készítünk  ajándékot a férjemmel kinek-kinek,
sajnos a sógornõmét kicsit késõn kezdtük el
szervezni, s bár ma minden olyan könnyen besze-
rezhetõ, de hogy jót jó áron az nem mindig megy
egyik napról a másikra. Így majd csak késve
tudjuk õt felköszönteni. Vasárnapi ebéd, köszön-
tés, családi élet, délután még egy kis idõtöltés a
nõvéremmel, majd fél hatkor indul a vonat, és õ
utazik.  Kettesben maradtunk a férjemmel. Izgulni
kezdtem. Holnap dokihoz megyünk. Férjem
ideadta a bibliát. Vasárnap lévén az Útmutatóban
egy zsoltár is ki volt jelölve. Szeretem a
zsoltárokat. 

"Reménykedj az Úrban, légy erõs és bátorszívû."
Zsolt.27,14. 

Igen, igen, de a rövid ige így hangozott: 

"Az odafennvalókkal törõdjetek, ne a földiekkel."
Kol.3, 2.

folytatás a 3.oldalon

Programjaink:
1. Ifjúsági csendeshét Sámsonháza   júl.13-18.
2. Családos  cs.hét Piliscsaba        júl.13-18.
3. Házaspári cs.hét       Biatorbágy      júl.12-17.
4. Ifjúsági hitm. cs.hét Sámsonháza   júl.13-18.
5. Nõi csendeshét Biatorbágy      aug.09-14.
6. Felnõtt hitm. cs.hét  Piliscsaba        aug.10-15.
7. Gyülekezeti csendesnap Nyírtelek    aug.20.

Az utazás megszervezéséhez kérjük a jelent-
kezéseket 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: 

szerda kiv. minden hétköznap:         9-13-ig, 
szerdán: 14-18-ig. 
vagy telefonon:                        20/824 9659

-Akinek adománya van a különbözõ
gyülekezeti szolgálatok támogatására azok a
következõ számlaszámon:

OTP-Bank: 11744003-20373779
vagy személyesen az istentiszteleteken fizet-

hetik be adományaikat (a befizetett összegrõl
adó csökkentõ igazolást tudunk adni).

- Ezúton is megköszönjük támogatóink
szolgálat készségét és adományait.

Imádságlap

Semmiért se aggódjatok, hanem imád-
ságban és könyörgésben mindenkor
hálaadással tárjátok fel kéréseiteket
Isten elõtt; és Isten békessége, mely
minden értelmet meghalad, meg fogja
õrizni szíveteket és gondolataitokat a
Krisztus Jézusban.

Fil.4,6-7.

Vasárnap:
Mindenható Istenem, a Jézus Krisztusban

megköszönöm a pihenésed napját, amit azért kaptam,
hogy neked szenteljem és megköszönjem eddigi
életemet és a Te kegyelmedet.  Kérlek, áldd meg az
istentisztelet igehirdetõjét és hallgatóit, hogy a szívük
jó termõföld legyen. Ámen.

Hétfõ
Mennyei Atyám köszönöm neked az új hetet és az új

reggelt, hogy megõriztél engem és családomat, nem
fért hozzánk a gonosz, sem a betegség. Segíts abban,
hogy ez a nap is úgy teljen el, hogy meglássam, hol
van rám szükség, és mit cselekedjem. Ámen.

Kedd
Készítsd el Atyám a szívemet, hogy úgy éljem meg

ezt a napot, mint a te ajándékodat. Bocsásd meg
Uram, mert olyan sokszor nem rendeztem idõben a
bûneimet, és ezzel megszomorítottalak. Ámen.

Szerda
Erõsíts engem Istenem, mert olyan sokszor elc-

süggedek, olyan sokszor nem rád figyelek. Kérlek, adj
erõs szívet, hogy minden nap teljes szívvel tudjak rád
figyelni és igédet befogadni. Ámen.

Csütörtök
Istenem, te légy pásztorom és Uram, te oltalmazz,

te vigyázz rám, családomra, gyülekezetemre. Vezess
minket minden nap, mert nélküled elvesznénk.
Köszönöm azt, hogy  amikor elbukom, nálad ott van a
segítség és visszatérhetek az atyai házba. Ámen.

Péntek
Istenem, magasztallak teljes szívemmel és imádom

szent nevedet, hogy az Úr Jézust elküldötted a bûneim
váltságára és sokak váltságára, hogy éljünk a nagy
neved dicsõítésére. Ámen.

Szombat
Kérlek, Uram te légy oltalmunk és erõsségünk.

Áldd meg gyülekezetünk minden tagját, áldd meg a
szolgálatokat, a szolgálókat, a heti alkalmakat, és
amikor az erejük meglankad, te adj mennyei harma-
tot és felüdülést. Ámen.

folytatás a 2.oldalról
Kicsiny, rutin beavatkozásra mentem hétfõn, de

mégis csak a szívemet vizsgálták, "javították".
Vasárnap éjjel, mint a tej, úgy aludtam, másnap

Debrecenbe menet a férjem hiányolta, hogy nem
"csacsogtam". Érdekes, hogy még egy vérvételtõl is
felmegy a vérnyomásom, hát az most is magas volt,
de minden rendben ment. 

Soha nem fogom elfelejteni, ahogy álltunk a labor
elõtt. Együtt izgultunk, én és a férjem, és a vasár-
napi zsoltárt mondtuk légy erõs és bátor. Nem
voltam én se erõs, se bátor, az Úr vitt a tenyerén,
Õ volt aki intézett mindent. Minden orvos, ápoló,
mûtõs értem dolgozott, rám figyelt. Nem egy
voltam a sok közöl, én voltam "A BETEG".  Ez
bizony nem természetes. És azok a simogató ke-
zek! A mûtõsnõ nagyon sokszor megkérdezte, hogy
jól vagyok-e, de mindemellett, ami a legtöbbet
jelentett, idõnként megsimogatta a homlokom és a
fejem. Minden nagyon jól  ment. Kivittek és a
szobám elõtt várt a férjem. Ágyamnál hosszasan
simogatta mosolygó, kicsit fáradt arcom és kezem.
Kis idõ múlva jött egy egész orvos sereg. Délután
hat körül volt, õk már reggel nyolc óta talpon
voltak, s mégis hogylétem felõl érdeklõdtek, hogy
ettem-e, ittam-e? 

Hát hol van ilyen? Mindenki olyan kedves volt,
pedig én voltam a "legkisebb" beteg. Mi ez, ha nem
csoda és isteni kegyelem? Már JÓ a SZÍVEM!

Gyõrfiné Ruzsinszki Erika

Nagy segítség!
13 éves voltam, amikor megkereszteltek. Ekkor

kerültem kapcsolatba az egyházzal és a nyírteleki
gyülekezettel. Négy év telt el, mire nemcsak az
eszemmel, hanem a szívemmel is az Úr mellett dön-
töttem Piliscsabán a legelsõ bibliaiskolai hétvégén.

Ezután egy nagy vargabetût írt le az életem,
Istennek egy hatalmas pofont kellett adnia, hogy
visszatérjek az õ útjára. Ebben az idõszakban
ismertem meg a feleségemet, aki késõbb nagy
segítség volt a számomra, hogy ne távolodjak el
újra az Úrtól. Hat éve házasodtunk össze és
próbáljuk minél inkább az Isten szerint megélni a
kapcsolatunkat. Az idõ multával egyre inkább csi-
szolt az Úr és szívemre helyezte a szolgálat
kérdését. Elõször nem tudtam, hogy mit is tehet-
nék, hisz nem vagyok egy képzett ember, igei
tudásom hiányos, szónoki képességem gyenge, de
nemcsak ilyen teendõk vannak egy gyülekezet
környékén. Isten megmutatta számomra, hogy
kétkezi munkámmal is dicsõíthetem õt pl. temp-
lomépítés, soförködés, fûnyírás stb.  

Marcsek Balázs
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