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Behívó!!!

2004 nyarától vagyok az Úr gyermeke. Belső
büszkeségem még mutatni sem mertem ezután,
akkora lett bennem. Nekem, csak nekem a legha-
talmasabb Atyám! Mindenható mindenek fölött
erősebb, mindenhol, mindig velem van, mindig
elérhetem éjjel-nappal. Nála örülhetek, nála sír-
hatok, velem örül és sír a bánatomban. Úgy
szeret, mintha én lennék az egyetlen gyermeke.
Értem, egyedül csak értem az én bűneim miatt
adta keresztfára egyetlen Fiát, azért hogy engem
ne kelljen megbüntetnie bűneim miatt, hanem
élhessek örök életet. 

Az Isten szeretet (1 Ján.4:16). Ebben a szere-
tetben, biztonságban élni már e földi napjaimat
csodálatos ajándék. Ahol csak tehetem, az Úr
Jézus megváltó erejéről beszélek, ami, ha hiszünk
benne a mienk. 

Beszélek a Bibliáról, arról a könyvről, ami az Élet
itt a földön és élet odaát. 

”Biblia: fogalmad sincs, hogy mennyit ér. - árván
maradsz, ha nem kísér.” 

(2008. Füle Lajos bácsi szeretett testvérünktől) 
Szeretném az Úr áldását minden emberre elkérni

az Úrtól (4 Móz 6:24). 
2009. nyarán egy szűrővizsgálat: diagnózis: rák.

– Hogyan tovább?! -  Isten olyan csodálatosan
működik, előttem járt ez ügyben is. Talán mások-
nál, talán nálam is, a halálhoz vezető út jutott
volna eszembe… de különös, hogy sem fájdalom,
sem félelem, semmi bizonytalanság nem férkőzött
a szívembe, csak ennyi, amit gyakran mondtam az
Úrnak: Bárhova küldesz, én megyek. Gyakran
imádkoztam betegekért és több szolgákért is, akik
kórházakban is meglátogatják a szenvedőket. És
most csak ez volt a szelíd mosollyal a felelet:
Gyermekem, mehetsz. És mondtam az Úrnak:
Atyám, én még nem akarok meghalni, tudod Ezé-
kiásnak is adtál még 15 évet, mert könyörgött
hozzád, hát én nem vagyok olyan kedves gyer-
meked? Tudom, hogy én eddig csak szégyent
hoztam Rád, de szeretnék a Te dicsőségedre élni
ezután. 

Hittestvérem mondta a kórházi leletek láttán:
Igen ez már egy „behívó”, csak idejét nem tudjuk,
hogy mikorra szól. Olyan jó volt büszkén mondani,
hogy de az én Atyámtól én még kértem 15 évet…
és ha még többet ad...??, és ha nem adja
meg…???, akkor is az én Atyám! De szívemben
tökéletes békességgel kísér a betegség minden
fázisában. Nem is a betegségem a tét már, hanem,
hogy hol, kivel, mikor lehet beszélni az Úr Jézus-
ról. Pedig vannak nagyon rossz napok, amikor
nagyon fáj, amikor minden reménytelennek
látszik, amikor elmúlik minden terv a jövőre
nézve.  

folytatás a 2.oldalon

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.aug.08 ;szept.12. 14.00                      

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház         14.00

Görögszállás köz.ház aug.01;szept.05. 15.00

Min den hé ten

Hétfõ:   közösségióra   Nyírtelek templom 17.00

tanítványképző        Görögsz. köz.ház 17.00

gitáriskola                Görögsz. köz.ház 16.00

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 Isten-

tisztelet

Második és negyedik szombaton 

Nyírteleken a Gyülekezeti központunkban

játszóház, gyerekeknek fiataloknak 13.30-15.00



Imádságlap

Vasárnap:
Hálatelt szívvel köszönjük Urunk, hogy szabadon

olvashatjuk, hallgathatjuk Igédet. Hálás a szívünk az
odaszánt szívű és elkötelezett igehirdetőkért. Hadd
lehetne szívünk nyitva, igéd meghallására és készen
annak cselekedetére, hogy ne teljen el életünk hiába
való dolgok után való futkosásra. Bárcsak amit meg-
értünk meggyökerezhetne szívünkben, hogy a nehéz
napokban erősségünk, szívünk tápláléka lehetne
szavad. Formáld, tedd késszé a mi szívünket teremtő
szavad által, hogy Benned és Veled örvendező gyer-
mekeid lehessünk.  Ámen!

Hétfõ
Uram, Istenem! Dolgos hétköznapok állnak előt-

tünk. A gondok, és nehézségek súlya sokszor csüg-
geteggé teszi szívünket. Még nem tudjuk a napokban
milyen nehezek fognak érni testileg, lelkileg, de sze-
retnénk ezt is a Te kezedbe tenni, és kérünk, emlé-
keztess, hogy Te minden napon velünk vagy, hallod
panaszunkat, sóhajtásainkat és igédet felidézve
mindig mehetünk hozzád vigasztalásért, mert a Te
hűséged és szereteted megvidámítja szíveinket.
Ámen!

Kedd
Míly kegyelem Urunk, hogy nappal után éjszaka jön

rendelésed szerint és pihenhetünk. Add, hogy ne csak
testi, de lelki felüdülést is hozzon az éjszaka. Segítsd
meg azokat is, akik még nem a Tieid, hogy egész
napi terhük után gondoljanak a Te szeretetedre, aki
erőt adtál nekik, hogy munkálkodhassanak. Bárcsak
véget nem érő fáradságuk Hozzád közelebb vinné
őket. Uram, küldj hűséges szolgálókat útjelző táblául,
hogy megismerhessenek Téged és a nehéz körülmé-
nyeikben a Te igéd vigasztalás, felüdülés lehetne.
Bárcsak életük céljának iránya a menny felé irá-
nyulna, hogy együtt örvendezhetnénk Te előtted,
Téged dicsőítve. Ámen! 

Szerda
Köszönöm drága Jézusom, hogy értem hulló drága

véreddel tisztára mosod az én szívem bűneimtől,
mert minden napon beszennyezem fehér ruhámat,
amit Tőled kaptam. Áldalak, mert kegyelmed min-
dennél drágább nekem. Őriztesd Uram számnak nyí-
lását, hogy e világ gerjesztette indulatok ne győzze-
nek le. Szívembe rejtettem a Te beszéded, és ha szo-
morkodom bűneim felett, vigaszt nyer szívem
igédből. Szívemben lakozó Úr Jézus ragyogj át rajtam
másokra, nem bánom, ha tüzed engem is éget.
Ámen!

Csütörtök
Áldom és magasztalom az Istenemet, aki terem-

tette ezt a csodálatos világot és benne engemet is. 

Vele vagy nélküle

Mielőtt elmentem egy ifjúsági hétre, tudtam
változnom kell. Már többször hallottam erről a vál-
tozásról, de szívvel soha nem éreztem.
2005 augusztusában elmentem egy gyülekezeti
csendesnapra. Ez volt az első kapcsolatom a gyü-
lekezettel. Valami már ezen a napon is nagyon
megfogott. Ennek hatására 2006-ban csatlakoz-
tam az ifjúságba és egyben a gyülekezethez is.
Szerettem odajárni de tudtam nem vagyok olyan,
mint a többiek. Láttam bennük a boldogságot,
szeretetet. Nem értettem ők miért „olyanok”. Az ifi
órákon hallottam mindig a kegyelmi időről, Jézus
szeretetéről, bűnbocsánatról, amit ésszel már fel-
fogtam, de nem tudtam hogyan tovább. Görcsö-
sen kerestem a választ emberekben, ami persze
nem Isten akarata volt.

A ProChrist  során valami nagyon megfogott:
Én is bűnös ember vagyok. Ami napról napra nyo-
masztott. Minden nap boldogan értem a gyüleke-
zeti házba, de az Úr nap mint nap formálta a szí-
vemet, ami viszont nagyon fájt. De Isten tovább
vezetett, így kerültem el az ifihétre. Az ige, amit
kaptam nagyon elgondolkodtatott és meghökken-
tett: 

„Lelkem hozzád vágyódik éjjel, teljes szívből
kereslek téged. Mert ha ítéletet tartasz a földön,
igazságot tanulnak a föld lakói.” (Ézsaiás 26,9)

folytatás a 3.oldalon

Programjaink:

1.Malik Péter lelkésszé szentelése   Monor    jún.27.
2.Gyerek hét Garbolc                  júl.05-10.
3.EKE Ifj. hét          Nagyveleg              júl.12-17.
4.Női csendeshét     Biatorbágy             aug.01-06.
5.Férfi csendeshét   Biatorbágy             aug.08-13.

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:                        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

Jó volt azt érezni, hogy Isten már akkor számon
tartott és gondoskodott rólam, amikor még nem is
ismertem. Szeretete azóta is tenyerén tart és bizony-
ságom lehet, hogy Isten valóban szeret és mindenben
mellettem áll: 

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.”
(Zsoltár 23,1)

Resán Boglárka 

folytatás a 6.oldalról

És ott a vigasz amikor ”jól vagyok”, tudom az Urat
kérni, hogy

„ó, segíts győzni, ha szétfoszlik minden, csak
pornak, semminek látom magam! Már erőm esdeni és
kérni sincsen, megriadt őz lehet ily hangtalan. Ám ha
egy sóhaj még vár, keres téged, azzal köss, Jézusom,
új szövetséget!” (374/3 ének). 

Rákbetegségből meggyógyult hittestvérem mondta
el, 13-an tartották a kezelések alatt egymással a kap-
csolatot és havonta érkezett egy-egy távirat a hozzá-
tartozóktól: ”meghalt”. Ma már csak ő él közülük.
Micsoda veszteség, ha talán ők is segítségül hívták
volna az Úr nevét. 

Elesik melletted ezer és jobbodon tízezer, hozzád
nem közelít. (Zsoltárok 91:7).

Jézus mondja: ”...az én igám boldogító, és az én
terhem könnyű.” (Máté11:30) 

Betegségben is!! 

Soltészné Irénke

Hálával énekel szívemés az én bensőm. Bár csak
minden ember láthatna nem csak szemével, hanem
szívével is. Bánata, nyomorúsága örömre változ-
hatna és vágyakozna Te utánad, mert Veled élni,
Benned és ígéreteidben bízni, nincs biztatóbb és
örömtelibb élet. Ámen!

Péntek
Dicsőítelek Atyám és hálás szívvel köszönöm,

hogy van testvéri közösségünk. Imádságban gondo-
lunk egymásra, és egy szívvel buzgón könyörgünk a
Benned való egységért. Ígérted Uram, hogy köztünk
leszel, tedd ezt az imádkozó közösséget még többek
számára vonzóbbá, mert tudjuk, hogy számodra egy
ember, egy lélek is, mily drága. Imádkozunk és
könyörgünk a lelkészekért, a világi felsőbbségekért,
betegekért. Szabadító istenünk jöjjön el a te országod
mihamarabb. Ámen!

Szombat
Köszönjük mennyei Atyánk, hogy erőt adtál egész

heti munkánk során. Elfáradtunk és megterheltek
vagyunk. Betegség, gyengeség, gondok terhelik szí-
vünket. De halkuljon panaszra hajló szavam, mert
szívem dalra fakad örömében az én Istenem előtt.
Leborulva színed elé Uram könyörgök az elveszette-
kért és szeretteimért. Testvéreimmel pedig hálaimát
zeng szívünk a Te dicsőségedre. Ámen!

Nagy az ereje az igaz ember buzgó
könyörgésének.     Jak. 5,15-16.


