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Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
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2011. augusztus-szeptember.

Jézus mondja: 

Asszony, megszabadultál betegségedből. 
(Lukács 13, 12b)

Nemrégiben evangelizációs alkalmakon vehettünk
részt. Egyik este a Lukács evangéliuma 13. fejezet
10-17 versig tartó szakasza volt a téma. Jó volt azt
átélni, hogy egy alapvetően jól ismert igeszakaszon
keresztül az Úr mégis tud újat mondani. Itt ebben a
történetben egy 18 éve beteg asszonyról olvashatunk,
akinek lelki problémái, megkötözöttségei testi beteg-
ségekben is megnyilvánultak. Döbbenetes volt azt
megérteni, hogy ennek az asszonynak a látótere tel-
jesen beszűkült és csak a földet és az emberek lábát
láthatta. Ennek ellenére ott volt a zsinagógában.

Sokszor van így a mi életünkben is. Elmegyünk az
alkalmakra, Istennel és a gyülekezettel való közössé-
get keressük, de nem tudunk teljes szívvel ott lenni.
Sok ember életében vannak megkötözöttségek, amik
teljesen meggátolják őket abban, hogy nyitott szívvel
legyenek Isten előtt. Még a hívő embereknél is.

Az ellenség, a sátán mindent meg tesz annak
érdekében, hogy földi életünket gúzsba kösse, és lel-
künket pedig örök halálba, kárhozatba taszítsa. De az
Úr Jézus azért jött, hogy az ördög munkáját lerontsa,
és hogy helyreállítsa a kapcsolatot Teremtő Atyán-
kkal. Jézus nem csak örök életet ad, hanem a földi
életünk is kiteljesedhet őáltala. Jézusnak ma is van
hatalma megszabadítani lelki és testi nyomorúságok-
ból azokat, akik hozzá kiáltanak. Az evangélista a
következő képpen illusztrálta ezt: gyermekkorában,
az udvarukban a kutyájuk egy tyúkot szorongatott.
Mikor ezt észrevette, rákiabált a kutyára, amely erre
elfutott az udvar túlsó végére. Viszont ott maradt a
beteg, és gondozásra szoruló szárnyas. Az édesanyja
ezek után gondoskodott a tyúkról: ellátta sérüléseit,
néhány napig külön tartotta a többi tyúktól, míg tel-
jesen fel nem épült, és a baromfiudvar teljes jogú
lakója nem lett.

Bennem is felmerült a kérdés: hogy tudok-e bizony-
ságot tenni Krisztusról a hétköznapokban? Tudom-e
Istent teljes szívvel szolgálni és dicsőíteni? És foglal-
koztatott az a kérdés is, hogy mik lehetnek azok a
dolgok, amik ebben meggátolnak? Rájöttem, meny-
nyire fontos az, hogy napi kapcsolatban legyek az
Úrral. Életem csak akkor lehet jó bizonyság mások
felé, ha teljes szívvel tudom az Urat szolgálni és
dicsőíteni. Ehhez viszont kérni kell az áldott orvost,
hogy vizsgálja meg életemet, és formáljon. Fontos,
hogy le akarjam tenni, ami neki nem tetsző az én
életemben.

Pálóczi házaspár (Szegedről)

Igazságodat nem rejtegetem szí-
vem mélyén, hanem beszélek hűsé-
gedről és szabadításodról. Nem tit-
kolom el szeretetedet és hűségedet
a nagy gyülekezet előtt.

Zsolt. 40,11.

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. szept.11;okt.09. 14.00                      

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház         14.00

Görögszállás köz.ház szept.04;okt.02. 15.00

Min den hé ten

Hétfõ:   közösségióra   Nyírtelek templom 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, köszönöm, hogy közösségben lehetek veled

Krisztus által, kérlek hadd figyeljek rád a mai nap és
hadd növekedjek benned. Áldd meg kérlek az igehir-
detőket és azokat, akik hallgatják a Te igédet. Kérlek,
Te adj vezetést nekik. És kérlek, Te tedd áldottá szá-
momra a nyugalom napját. Ámen!

Hétfõ
Drága Istenem! Hálát adok neked a hétvégéért, a

pihenésért, a csendességért. Kérlek, Uram Te kísérj el
és Te adj erőt az előttem álló héthez is. Kérlek, add,
hogy a hétköznapok dolgai, terhei között se feled-
kezzek el rólad. Ámen!

Kedd
Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy erőt adsz nekem,

és, hogy megtartasz napról napra. Köszönöm, hogy
gondomat viseled, és nem engeded, hogy szükséget
szenvedjek. Kérlek, bocsásd meg bűneimet, melyek
elválasztanak tőled! És tarts meg kegyelmedben.
Ámen! 

Szerda
Drága Istenem! Köszönöm neked, hogy Te akkor is

mellettem vagy, mikor mások elfordulnak tőlem,
köszönöm, hogy Te megtartod ígéreteidet, és nem
hagysz magamra. Kérlek, add, hogy hálás szívvel rád
mutató életet élhessek. Ámen!

Csütörtök
Mennyei Atyám! Kegyelmedben új napra virrad-

hattam, segíts, hogy ma is meg tudjam látni, hogy ki
az, akihez küldesz. Hadd legyek ma is jó bizonysá-
god! Kérlek, áldd meg kezem munkáját, és kísérj el
ma is. Ámen!

Péntek
Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy tart még a Te

kegyelmed, és vársz még a megtérő bűnösökre!
Köszönöm, hogy szólhat a Te evangéliumod! Kérlek,
Te nyitogasd a körülöttem élők szívét, és add kérlek
Szentlelkedet, hogy mikor arra indítasz, akkor hadd
tudjak rólad bizonyságot tenni. Ámen!

Szombat
Uram, kegyelmedből újra hétvége lehet. Kérlek,

áldd meg pihenésemet! És kérlek, tedd késszé a szí-
vemet arra, hogy ma több időt tölthessek Veled!
Ámen!

Csendesnap, 2011 aug. 20!

Jövőre -2012-ben- 20 éves lesz gyülekezetünk!
Sokszor, sokféleképpen megáldott az Úr bennünket, míg
a kezdetektől eljutottunk idáig.

Ezért lett a csendesnap témája: 

A cselekvő Isten!
-hogyan talált meg az Úr engem, hogyan

alakult a kapcsolatom, szolgálatom Vele
-mi a terve velem, miként erősödhetek Benne,

és miként használhat jobban a gyülekezet építésében.

Ekkor bement Dávid király az ÚR színe elé, leült, és ezt
mondta: Ki vagyok én, Uram, ó, URam? És mi az én
házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? Sőt még ezt
is kevesellted, Uram, ó, URam, és a távoli jövőre is tettél
ígéretet szolgád házának, ezzel is az embert tanítva,
Uram, ó, URam! 2Sám. 7,18-19.

Valóban átfogó kérdések ezek, amelyek felölelik az
egyéni életünket, Istenkapcsolatunkat, szolgálatunkat a
családban a társadalomban. Nyitott ajtót adott az Úr sok
területen, be tudunk-e menni rajta, vagy csak örvende-
zünk az ajtónak, és figyeljük hogyan mennek át rajta
mások. Óriási kérdés tudunk-e élni az adódó lehetősé-
gekkel? A kevésen hűnek találhat-e az Úr, vagy nem
tudja ránk bízni a sokat!? Egyéni életünkben sem elha-
nyagolható kérdés ez, de a közösség életében lét kérdés!

Válaszoljuk meg együtt a csendesnapon!
Györfi Mihály

Programjaink:

1.Augusztus 20-án csendesnap a gyülekezetben!
2.Női   csendeshét  Biatorbágy         szept.04.-09.
3.EKE csendesnap  Kispest                       okt.01.
4.Női   csendeshét  Biatorbágy            okt.02.-07.
5.Férfi csendeshét  Biatorbágy      okt.30.-nov.04.
6.Férfi csendeshét  Biatorbágy      nov.27.-dec.02.
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.

Garbolcról

Újabb gyerekhét indult július 11-től 15-ig Garbol-
con. Már régen nem szolgáltam gyerekek közt így
táborban. Volt bennem aggodalom a felkészülés
során, fiatalok közt hogyan állhatok helyt? 

Egész héten az áhítatok arról szóltak (mindig más
tartotta), hogy Isten igéje hangzik, megítél, megtisz-
tít, örömöt ad, éget és utat mutat. A gyerekek a hét
elején még a kinti világ nagy zaját hozták magukkal
ebbe a festői környezetbe, és csak a hét közepétől
tudtak lecsendesedve figyelni. 

A fiatal szolgálók közt öröm volt dolgozni. Sokat
tanultam tőlük, mindenki tudta a feladatát, mond-
hatni, olajozottan ment minden. Imádkozhattunk
egymásért, az az egység valósult meg köztünk, amire
hosszú évek óta csak vágyakozom a munkahelyemen: 

Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli taní-
tásban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az
imádkozásban. (ApCsel 2,42.) 

Ez a hét gyötrődést is hozott bennem. A táborve-
zető és a fiatal szolgálók fegyelmezését látva szem-
besültem azzal, hogy míg Ők Krisztus szeretetén át
látják a gyereket, én gyakran óvodámban és csalá-
domban is ingerültebben reagálok egy-egy nehéz
helyzetben. Több időt kell Istennel töltenem, és
engedni, hogy képessé tegyen arra, hogy a „kemény
helyzetekben” is türelemmel úgy szeressek másokat,
ahogy Ő szeret engem. 

Mivel hitben járó család vezeti a tábort, igen sok
lelki méregtől szabadulhattak meg a gyerekek.
(Túlzott tévé, számítógép használat, horror filmek,
stb.) Így teret kaphatott a természet, és állatok sze-
retete: madárgyűrűzés, lovaglás, gyíkkeresés, aka-
dályverseny, fürdőzés a Túr folyóban. 

És ami nagyon fontos: az egész napot átfogó
szabad játék, tűzharc, ping-pongozás, társasjátéko-
zás, stb., melyben minden nevelőtársam kitartóan
részt vett (ennek köszönhető a nagyarányú részvé-
tel).

Csodálatos kézműves munkák születtek a táborve-
zetőnk irányításával, amit gyűjtőmunka előzött meg a
természetben. A konyhás nénik is megtették a
magukét: óriási hőségben, több száz palacsintát
sütöttek, nagyon finomakat főztek, egyéni kívánsá-
gokat is figyelembe vettek. Az egész napi folyamatos
folyadékbevitelről finom teával gondoskodtak. (Isten
erejét éreztem közöttük is.)

Remélem, hogy a gyerekek is hozzám hasonlóan
sok élménnyel gazdagodtak, de ami még ennél is fon-
tosabb, hogy lelkiképpen is erősödtek és reménység
szerint a mag (Isten igéje) jó földbe hullott, aminek
nagy hasznát vehetik akkor is, ha nehéz helyzetbe
kerülnek. 

Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó
szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést
hoznak állhatatossággal. (Lukács 8,15.)

Szalanics Józsefné Ilike
Nyírtelek

Semmiért se aggódjatok, hanem
imádságban és könyörgésben min-
denkor hálaadással tárjátok fel kéré-
seiteket Isten előtt!

Fil. 4,6


