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Az igazi szeretet

Az 1 Korinthus 13. karácsonyi változata

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal,
égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem
fel, de a családom felé nincs bennem szeretet,
nem vagyok egyéb, mint díszletrendező.

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süte-
ményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket
főzök, és az evéshez csodálatosan megterített
asztalt készítek elő, de a családom felé nincs
bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint sza-
kácsnő.

Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek
otthonában karácsonyi énekeket éneklek, és
minden vagyonomat segélyként elajándékozom,
de a családom felé nincs bennem szeretet,
mindez semmit nem használ nekem.

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és
horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi
ünnepen veszek részt, a templomi kórusban
énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben,
akkor nem értettem meg, miről is szól a kará-
csony.

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyer-
mekét megölelje.

A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és meg-
csókolja a házastársát.

A szeretet barátságos az időszűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért,

amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és
odaillő asztalterítő van.

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy
menjenek már az útból, hanem hálás érte,
hogy vannak, és útban tudnak lenni.

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap
is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg
épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz,
mindent remél, mindent eltűr.

A szeretet soha el nem múlik.
A videójátékok tönkremennek, a gyöngysorok

elvesznek, a számítógépek elavulnak.
De a szeretet ajándéka megmarad.

Ismeretlen szerző 

Abban nyi lvánul  meg Isten

hozzánk való szeretete, hogy egy-

szülött  Fiát  küldte el Isten a

világba, hogy éljünk őáltala.

1Jn. 4,9.

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.

Min den vas ár nap: Is ten tisz te let

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

Kisvárda evan g. temp l.   feb.13 ;márc13. 14.00                      

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház         14.00

Görögszállás köz.ház feb.06;márc06. 15.00

Min den hé ten

Hétfõ:   közösségióra   Nyírtelek templom 17.00

tanítványképző        Görögsz. köz.ház 17.00

Kedd: közösségióra   Kisvárda Gyül.ház 18.00

Csütörtök:   bibliaóra   Nyírtelek templom 17.30

Péntek bibliaóra   Görögsz. köz.ház 15.00

közösségióra   Kisvárda Gyül.ház 18.00

Szombat:    Ifj.óra        Nyírtelek templom   15.15                   

Vasárnap nõi bibl.kör Görögsz. köz.ház 15.00

Min den hónapban

El sõ vas ár nap úr va cso ra az is ten tisz te le te ken.

Görögszálláson délutáni Istentisztelet.

Második és negyedik szombaton 

Nyírteleken a Gyülekezeti központunkban

játszóház, gyerekeknek fiataloknak 13.30-15.00



Imádságlap

Vasárnap:
Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy olyan Isten vagy,

aki ad, kínálod mindennapra újra Igédet. Boldog
ember az, ki szólhatja, hallhatja és cselekedheti sza-
vadat. Mindannyian valamilyen múlttal mehettünk
hozzád és Te a legtöbbet, Egyszülött Fiadat küldted, 

hogy általa új életet nyerjen mindenki. Köszönöm,
hogy Te hívsz és vársz bennünket. Ámen!

Hétfõ
Mennyei Atyám! Köszönöm az új hét, egy újabb

nap lehetőségét az életemben. Készítsd fel a tieidet
a feladatokra, köszönöm, hogy rád bízhatom a
munkába indulókat,az otthon maradottakat. Te őrizd
meg gondolatainkat, cselekedeteinket hit által teben-
ned. Ámen!

Kedd
Istenem! Te tudod egyedül, hogy kire, milyen teher

hárul. Hadd dicsőítselek azért, hogy utat mutatsz, a
maga idejében fel is feded azt valamennyiünknek és
hordozol bennünket. Te adj tisztánlátást, szeretetet,
egységet közénk, hogy akarjuk építeni országodat
Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen! 

Szerda
Atyám! Te tudod, hogy egyéni életem, életünk mit

tükröz, látszódhat-e rajta, hogy a gyermeked vagyok. 
Köszönöm egyszülött Fiadat az Úr Jézus Krisztust,

akit elküldtél ebbe a világba, hogy megmutassa a
visszavezető utat tehozzád. Te ingyen kínálod ezt a
hatalmas lehetőséget, kegyelmedet árasztod ránk,
hogy hittel elfogadjuk. Ámen!

Csütörtök
Köszönöm Istenem, hogy megszólíthatlak, várod

az imádságot a veled való közösséget. Te bátorítsd a
szülőket, hogy merjék gyermekeiket -akiket tőled
kaptak, kaptunk ajándékba-, a Te ismeretedre taní-
tani, hogy megtalálhasssák az ÉLETET. Hálát adok
azokért, akik felvállalnak Téged és viszik az ottho-
nokba az evangéliumot. Te adj békességet, szerete-
tet, türelmet a családokban, emberi kapcsolatokban.
Ámen!

Péntek
Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy Te úgy fogadsz

el, ahogy vagyunk, köszönöm, hogy nálad van elké-
szítve mindaz, amire szükségünk van. Lelked báto-
rítson, erősítsen a bennünk és a körülöttünk lévő
akadály leküzdésében. Te tarts tükröt, hogy akarjunk
belenézni és formálódni a Te tetszésedre egyszülött
Fiad által. Ámen!

A köldökcsonk esete

Amióta anya lettem, kisfiam egyben a legkisebb
tanárommá is lett. Sok dolgot mutat meg általa
Isten. Egyik ilyen volt a köldökcsonk esete. Mint
tudjuk, szülés után elvágják a köldökzsinórt, de
egy darab még ott marad, amit köldökcsonk
néven illetnek az emberek. Ez magától le is
pottyan, ha gondosan kezeljük. Ez a procedúra
nem egy nagy dolog, a lényegét tekintve, figyelni
kell, hogy száraz maradjon a csonk, és így
magától leesik majd ez a már nem kívánatos
dolog. Alapvetően a babának ez nem okoz nagy
problémát. Hiszen ehet, ihat, kis és nagy dolgát
elvégezheti, stb. Csak hát eggyel több munka a
pelenkázásnál, meg hát, mivel víz nem érheti,
nem merülhet bele a fürdővizébe. Alapvetően
elvegetálhat. Egy picike kis „izé”, és ennyivel
több munka. Ráadásul kimarad abból az
élményből, amit már a pancsizás okozhatna neki,
ez által viszont minket is jókedvre derítve.

Isten ez által is tanított. Hiszen jól tudjuk, hogy
mi az, ami elválaszt minket Istentől. A bűn. Egy
kicsike dolog is elég. Hívő ember vagyok, ám
mindig férkőzik valami Isten és énközém. Jelen
esetben az aggódás.

folytatás a 3.oldalon

Programjaink:

Karácsony este. Nyírtelek 17.00.
Karácsony 25.-én Nyírtelek 10.00.

Görögszállás 15.00.
26-án Kisvárda 11.00.

1.Férfi csendeshét     Biatorbágy     jan.30-feb.04.
2.Női csendeshét       Biatorbágy         feb.06-11.
3.Férfi csendeshét     Biatorbágy         feb.13-18.

- 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:                        20/824 9659.

-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.oldalról

Jaj, mi lesz a kicsivel, ha utazunk? Hogy utazunk?
Hogy bírja majd a változást? Költöznünk kell? Mi lesz
a lakáshitellel, mi lesz a sulival?..., stb. Sok kérdés,
sok aggódás mindazok ellenére, hogy Isten figyel-
meztetett, hogy elég minden napnak a maga baja.
Mikor azonban tovább folytattam az aggódást, ezt is
kérdezte. Talán túl rövid a kezem? Megértettem, hogy
Isten hatalmát megkérdőjeleztem. Jól elvoltam én,
alapvetően Isten gyermeke vagyok címszóval, de a
kétségeimmel nem egy hívő nőt mutattam a világ elé.
Hiszen Isten nem fél megoldásokat kínál. Teljeset
akar adni. Mindenben. De, csak ha az Ő útján járunk. 

Pont úgy jártam, mint a kisfiam a köldökcsonkkal.
A várt ellenére (általában 2-3 hét) 8 hetet kellett
várni, mire leesett. Nekem is leesett. Leesett, hogy
Isten mit szeretne. Amikor Zétény köldökcsonkjától
végre megszabadultunk, betettük fürdeni teljesen.
Nagy volt az öröm, a mosoly, kacagás, sikongatás. És
mi is örültünk, boldogok voltunk. Isten is ezt sze-
retné. Teljes fürdőzést a szívbéli örömökben. És ez
nem attól függ, hogy mi történik a világban, csak
attól, hogy Istennel milyen a kapcsolatom. Hogy ne
álljon egy kicsike kis jelentéktelen dolog se közénk.
Mert így, letéve bűneimet, melyet Jézus halálával
magára vállalt, szabadabb vagyok. És így tudok
örülni, a nehézségek ellenére is.

Magyarósi Attila, Magyarósi Attiláné

Családos hétvége

Először úgy gondoltuk Attilával, hogy nem megyünk
erre a hétvégére, de mégis elmentünk és  jól esett
egy kis pihenés és jó volt beszélgetni lelki témákról,
Isten dolgairól más fiatal házaspárokkal. Gondoltam
az lesz majd a téma, hogy a férj és feleség feladatai,
hogyan kell házasságban élni. A hétvége fő témája
"Áldások és átkok a Bibliában, áldások az életünk-
ben". Elgondolkodtató, hogy mennyi áldást adott
Isten, majd átkok is voltak az Ószövetségben, és az
áldások nem voltak egyenértékűek, az első áldás volt
a legértékesebb. Beszélgettünk arról, hogy mit jelent
az áldás, kik milyen áldásokat kaptak és hálásak
vagyunk-e ezekért, és szó volt a nehézségekről is.
Szó esett arról is, hogy örülünk-e annak hogy keresz-
tyének vagyunk. Én is és Attila is úgy jöttünk haza,
hogy jobban odafigyelünk Istenre. (Mert megéri oda-
figyelni.)                         Szabóné Heim Andrea

Szombat
Istenem! Köszönöm, hogy nálad van elkészítve

mindaz, amire szükségünk van. Te elégítesz meg
önmagadban. Te tudod a betegségeinken, testi erőt-
lenségünkön vagy alkalmatlanságunk ellenére hasz-
nálni. Köszönöm azokat, akik nehéz terheket horda-
nak, gyalázatot, bántást szenvednek el a Te nevedért. 

Tudom, az erőt ehhez adod, amivel győzelmes
életre vezetsz. Ámenhálás szívet, Hozzád hívet!
Ámen!

Szüntelenül imádkozzatok!
1Thessz. 5,17.


