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Az Úr hív!

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
Ef.5,8.
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Hír- és imádságlevél
2011. április-május.

A te szavadra

Életem elmúlt 9 hónapja tele volt harccal, kudarc-
cal és még inkább tele volt az Úr irántam való hűsé-
gével. Isten vezetése számomra mindig csodálatos
dolog, és mióta gyermekévé fogadott, folyamatosan
tanít arra, hogy mindig kérjem és szomjazzam az ő
vezetését. Hat hónap munkanélküliség után Isten sok
mindenre megtanított. Három hónapja már, hogy az
Úrtól kapott munkahelyemen dolgozok, egy étterem-
ben felszolgálóként. Az Úr kegyelme volt, hogy
mielőtt a jelenlegi munkahelyemre felvettek volna,
már a reggeli igében készített az Úr vezetést a szá-
momra.

„...mindent Isten dicsőségére tegyetek!” 
(1 Kor 10, 31b) 

Még aznap behívtak egy állásinterjúra, hálás volt a
szívem, hiszen 6 hónap alatt talán kétszer ha vissza-
hívtak. Húsz perccel az állásinterjú után, csörgött a
telefonom és közölte a tulajdonos, hogy alkalmaz a
munkára. Amit hónapokon keresztül próbáltam gör-
csösen megoldani, az Úr pár pillanat elvégezte. Hálás
voltam Istennek amiért igéjével vezetett és megmu-
tatta, hogy itt a helyem. Még nem tudhattam, hogy
Isten mennyivel többet akar adni, meg akar tisztítani,
próbára tenni, és megmutatni, hogy mi van a szí-
vemben. Munkába álltam. Megterhelt, hogy zárt tár-
saságba keveredtem, amikor beszélgettek és közéjük
léptem rögtön elhallgatott mindenki, és csendben
voltak. Ráadásul olyan kollégát kaptam magam mellé
aki fiatalabb volt én, és rá kellett hallgatnom és enge-
delmeskednem kellett neki. Beteg lettem és nem
tudtam dolgozni, ez is lelkileg megterhelt, nem
beszélve a többi dologról. Mikor újra tudtam dolgozni,
leültettek és elmondták, hogy náluk ez nem így
megy, és hogy, ha nem változtatok akkor elengednek.
Ekkor fellángolt bennem a gyűlölet és a harag a kol-
légák ellen, mindent és mindenkit vádoltam a szí-
vemben. Terveztem, hogy felmondok, nehogy már ők
rúgjanak ki, hát azért vagyok én valaki. Hát, igen, a
nagy én. Lázadtam Isten és az ő akarata ellen, és
gőgös voltam. Azért Isten kegyelme, hogy gondot
viselt rám és sokszor megalázott. Az egyik szakács-
nak épp panaszoltam, hogy milyen jó dolguk van a
gazdag embereknek, akiket épp kiszolgáltam, mire ő
a szemembe nézett és azt mondta: Isten minket ide
helyezett, őket pedig oda. Mondanom sem kell meny-
nyire összetört ez a mondat egy nem hívő ember szá-
jából. Rögtön tudtam, hogy megbántottam Istent.
Aztán imádkoztam és kértem az Urat, hogy mutassa
meg mit akar velem, maradjak vagy menjek. Ezzel az
igével válaszolt 

„Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradtunk
ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra
mégis kivetem a hálókat.” (Lk 5, 5). 

Tudtam, hogy azért nem volt rajtam áldás mert a
bűneim miatt Isten nem tudta felnyitni a szemem a
lényeg előtt. Jó látni ahogy munkálkodik Isten a kol-
légák szívében, sok áldást adott az Úr a nehézségek
után. Azt hittem, hogy azért ad munkát, hogy pénzt
keressek, és hogy engem ad az embereknek aján-
dékba. Rájöttem, hogy én kaptam ajándékba őket,
mert ők a metsző kések az Úr kezében, hogy engem
formáljon. Ahogy szokták mondani: az Úr, amikor kér,
akkor is ad.                                                                                                                                      

Kiss Tamás

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.    jún.12 ;júl.10. 14.00                      

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház         14.00

Görögszállás köz.ház jún.05 ;júl.03. 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:
Uram add, hogy ne legyen süket a fülünk igéd hall-

gatására. Kérünk áldd meg az istentiszteleteket, adj
a lelkészeknek Tőled jövő bölcsességet. Hadd szen-
telhesssük meg ezt a napot úgy, ahogyan Te szeret-
néd. Köszönöm, hogy ezt is a mi javunkra adtad.
Ámen!

Hétfõ
Hálás vagyok Uram, hogy célod van az életemmel.

Hálás vagyok azért, hogy megmutatod hol a helyem.
Kérlek, áldj meg ma bennünket a munkahelyeken, az
iskolákban, otthonainkban. Adj nekünk erőt minden-
hez, ami előttünk áll. Ámen!

Kedd
Uram, adj vágyat a szívembe elcsendesedni regge-

lente. Köszönöm a napi igeolvasás lehetőségét.
Köszönöm, hogy szavad van hozzám. Vésd a szí-
vembe a Te igédet egész napra. Ámen! 

Szerda
Köszönöm Atyám, hogy név szerint ismersz. Köszö-

nöm, hogy úgy jöhetek Hozzád, ahogy vagyok. Ha
megkeserednék vagy megfáradnék, hadd rakhassam
le terheimet Nálad. Újíts meg engem Szentlelked
által! Ámen!

Csütörtök
Hálás vagyok Uram, hogy közösségbe hívsz.

Kérlek, áldd meg a bibliaórát. Kérlek, légy közöttünk
Szentlelked által. Hadd közeledhessünk Hozzád és
egymáshoz is. Kérlek, áldd meg a beszélgetéseinket,
hogy épülésünkre szolgáljon, a Te dicsőségedre.
Ámen!

Péntek
Köszönöm Uram, hogy Mindenható Isten vagy.

Vedd el az aggódásomat, a félelmeimet, hadd tudjak
mindent a Te kezedbe tenni, hiszen ott van a legjobb
helyen. Hadd tudjam teljesen Rád bízni az életem.
Ámen!

Szombat
Kérlek, Uram, hadd élhessünk gyümölcstermő

életet. Te taníts meg szeretni a körülöttünk élőket. Te
áldd meg azokat, akik keresnek téged, add, hogy
megtalálhassanak. Add, hogy az alkalmas időket jól
használjuk fel. Ámen!

Újra rendelkezünk  a 2 x 1 % ról !
A személyi jövedelemadót fizetõ 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 a Filadelfia Alapítványunk,
amelynek adószáma: 18792021-1-15.

Gyülekezeti alkalmainkon, elõre kitöltött nyi-
latkozatokat vehetnek át azok, akiknek erre szük-
ségük van.

-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.

Férfi csendeshét

Kedves Testvérem! Megszólított-e téged már az
Isten? Válaszoltál-e Neki?

Ezen a csendes héten az Isten újra megmutatta
nekem, hogy Ő időről-időre megszólít bennünket.

Kérdés, hogy válaszolunk-e Neki.
Ezen a héten Ézsau és Jákób életén keresztül érté-

kelhettem a magam életét és Istennel való viszo-
nyomat. Ézsau férfias, dolgos, de a vágyai Uralják az
életét. Eladja elsőszülöttségi jogát egy tál lencséért.
Ki az Úr a te életedben? Rossz dolog az, ha az élet-
ünket a vágyaink Uralják. Az a jó, ha Jézus Krisztus
az Úr az életünkben. Jákób látszatra szelídebb mint
Ézsau, de csaló, ravasz. Istentől akar áldást, de
előbb a saját életét kellene rendebe hozni. Fontos
neki az elsőszülöttségi jog. Csalással szerzi meg az
apai áldást is.

Amikor először találkozik Istennel álmában Isten
bemutatkozik neki, de ő nem. Ennek ellenére Isten
nagy ígéretet ad Jákóbnak. Neki ígéri azt a födet,
ahol megszólította és biztosította arról is, hogy vele
lesz, bárhová menjen is Jákób, visszahozza arra a
földre, amit megígért neki. Az első lépést mindig
Isten teszi felénk Jákób nem marad azon a helyen
ahol majd Isten megáldja. Szent oszlopot épít,
Bétel. Ez itt Isten háza a mennyország kapuja. Jákób
még nem lép be ezen a kapun, hanem tovább megy.
Fontos, hogy amikor Isten megszólít bennünket,
válaszoljunk Neki. Jákób bűnbánat helyett fogadal-
mat tesz, közben feltételeket szab.

Testvérem! Az ember nincs abban a helyzetben,
hogy feltételeket szabjon az Istennek. Az Isten fel-
tétlen engedelmességet vár tőlünk és egész életünk
kell Neki. 20 év után Jákób visszatér atyái földjére,
mert az Isten újra megszólította. (1 Móz. 31, 3). Egy
éjszakai tusakodás után Jákób nem engedi el az
Istent, amíg meg nem áldja őt. Ez a történet nekem
bizonyságot ad arra, hogy az Isten mindig megtartja
ígéretét és soha nem hagy el minket. Az Úr azt sze-
retné, hogy teljes mértékben bízzuk rá az életünket.
Az esti áhítatok alkalmain azt vizsgáltuk meg,
kicsoda nekem a Jézus Krisztus. Némelyek Keresz-
telő Jánosnak hívják, mások Illésnek, megint mások
Jeremiásnak. (Mt.16,13-20) Péter apostol azt
mondja: Jézus az élő Isten fia és ha elfogadom sze-
mélyes megváltómnak, üdvözülök. Egyedül Jézus
Krisztuson keresztül juthatunk el az Atyához.
Egyedül Ő a világ Üdvözítője. Ne emberekben higy-
gyünk és bízzunk, hanem csak egyedül Jézus Krisz-
tusban.Lássuk meg bűneinket és valljuk meg, mert
nem Jézus felett volt az ítélet, hanem a mi bűneink
felett. Legyek őszinte, ismerjem el, hogy kegye-
lemre szorulok. Az üdvösséget nem lehet kiérde-
melni, az csak hit által, kegyelemből adatik. Csak
elfogadni tudom.

"Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által,
és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez!"  Ef.2,8.

Kovács Pál                                       

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

Róm. 12,12

Feltámadás ünnepe

Vajon melyiket nehezebb felfognia, elfogadnia az
embernek,

-A Mennyei Atya értem tette, az egyszeri és
tökéletes áldozatát!    vagy

-Az egész életemet átformálja az elfoga-
dott kegyelem!

Hogy ezeket megérthesse, felfoghassa az ember,
az egyház kialakított időszakokat, amelyben eszmé-
lődhetünk, a felfoghatatlant megérthetjük. Böjtben,
ha sikerül közelebb kerülni a kegyelem Urához,
nagyobb esélyünk van felfogni Nagypéntek és a Fel-
támadási ünnep üzenetét. Az ünnepek során a követ-
kező alkalmak lesznek a gyülekezetünkben:

Nyírtelek templom:

Nagypénteki Istent. (asszonykör) ápr. 22.   17.00.
Húsvéti Istentisztelet úrv.           ápr. 23. 10.00.

Görögszállás gyerekház:

Húsvéti Istentisztelet úrv.           ápr. 23. 15.00.

Kisvárda templom:

Húsvéti Istentisztelet úrv.           ápr. 24. 11.00.
Jézus feltámadt! Valóban feltámadt!

Programjaink:

1.Női csendeshét          Biatorbágy        máj.01-06.
2.Házasp. csendeshét  Biatorbágy        máj.08-13.
3.Kerületi misszióinap  Aszód                     máj.28.
4.Női csendeshét         Biatorbágy  máj.29-jún.18.

Az utazás megszervezéséhez kérjük a jelentkezé-
seket minél hamarabb jelezzék a lelkészi hivatal-
ban, személyesen vagy telefonon.


