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Az Úr hív!

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
Ef.5,8.
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Folytatás a 3.oldalról

Miután megtörtént, az ördög rögtön elkezdett
támadni: Ennyi az egész? Ez nem olyan, mint a fil-
mekben, talán nem is szeretem igazán a párom?

Hála az Úrnak, eszembe juttatta a reggeli igét,
amely a józanság lelkéről beszél! Isten békessége
betöltött és örültem, de nem azzal a rajongói lelkü-
lettel, hanem az Isten szerint való józan örömmel!

Kiss Tamás

Nem a félelemnek lelkét…II.

„ … azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz , bátor tet-
teket visznek véghez.” 

Dániel 11, 32b.

Gyermekkoromban jutottam hitre. Ahogy teltek az
évek egyre többször cseréltem fel Isten szeretetét a
fiúk szeretetére. Persze, mindig csalódtam. Rengeteg
sebet szereztem, eljutottam oda, hogy nem tudtam
szolgálni, nem volt vágy bennem Isten felé. Elmen-
tem, és a világban kerestem magamnak társat.
Felemás igában voltam 4 évig, minden közös volt
bennünk, kivéve, hogy ő nem volt Isten gyermeke. Az
utolsó évben, újra elkezdtem keresni Istent és Isten
válaszolt: mert Isten olyan kegyelmes, hogy a segély-
kiáltásokra is mindig felel. 

Mikor szakítottunk iszonyatos fájdalom volt mind-
kettőnkben, de végre teljes szívemmel Istené lettem
újra. Az Úr volt az, aki meggyógyított.

Ezek után azt gondoltam, éveket kell várnom, míg
Isten megadja azt a hívő társat, akit nekem szánt. De
nem így történt…

7 hónappal a szakítás után Isten megadta Tamást,
mikor már teljesen szabad volt a szívem. Olyan nagy
bizonyság volt ez arról, hogy Isten adni akarja a jót,
sokszor csak azért vár, mert szívben még nem
vagyunk készek az ő ajándékaira. Igével vezetett
bennünket, és rengeteg áldásban részesültünk, mi és
a körülöttünk lévők is. Isten megtanított arra is, hogy
nem tudjuk egymást megváltoztatni, csak Isten tud
bennünket formálni, és amíg ez zajlik sokszor az
egyik félnek csendben kell lenni és türelemmel várni,
amíg az Úr elvégzi ezt a másik szívében.

Vágytam a jegyességre, de féltem is. Megfordult a
fejemben, hogy vége a függetlenségemnek, hogyan
fogok gondoskodni egy másik emberről, hogyan
fogom elviselni ha, bűnben van?

Isten megmutatta mennyi dologban magamnak
éltem, és megtisztított ezektől a bűnöktől.

Sok örömöt adott azon keresztül, hogy a jegyes-
ségben egymásnak szolgálhatunk. A közös szolgálat,
a közös imádság, a közös igeolvasás is erősítenek
minket. 

Az Úr segít abban, hogy ne keressem, hogy vajon
miért tette ezt vagy azt, milyen hátsó szándék volt
benne? Isten segít megbízni egymásban.

Isten adott bátorságot igent mondani bűnös ember-
ként, egy bűnös embernek az ő kegyelmében és sze-
retetében bízva.

Takács Tímea

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.  nov.13;dec.11. 14.00                      

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház         14.00

Görögszállás köz.ház nov.06;dec.04. 15.00

Min den hé ten

Kedd: Asszonykör   Kisvárda Gyül.ház 18.00

Szerda:   Ifjúsági óra, Görögsz. köz.ház    17;30

Péntek Ifjúsági óra, Varjúlapos,    16;00

Ifjúsági óra, Gyül. központ Nyírtelek, 17;30

Szombat:  Asszonykör, Gyül. közp. Nyírt., 17;00

Imaszolgálat, Nyírtelek, Rákóczi út. 86. 17;00                   

Vasárnap    Bibliaóra Görögsz. köz.ház 15.00

Ifjúsági óra, 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:
Drága Mennyei Atyám, hálát adok Neked az elmúlt

hét örömeiért és minden próbájáért. Köszönöm, hogy
megtartottál, és kegyelmedet ezen a héten is meg-
mutattad. Add, hogy valóban megszentelhessem az
ünnepnapot, és áldott lehessen a vasárnapom. Ámen!

Hétfõ
Uram! Kérlek, adj alázatos szívet, hogy tudjak

neked tetsző életet élni és világítani azok számára,
akik még nem ismernek téged.  Kérlek azokért az
emberekért, akikkel nap mint nap találkozom, had
lehessek áldássá a számukra. Ámen!

Kedd
Atyám! Hálát adok neked, hogy minden nap te adsz

kenyeret az asztalunkra. Köszönöm, hogy nem csak
a testi, hanem a lelki eledelemről is gondoskodsz.
Bocsásd meg, amikor nem foglalkozom eleget a te
igéddel. Ámen! 

Szerda
Uram! Kérlek, adj nekem szelíd lelket! Segíts, hogy

tudjak megbocsátani azoknak, akik bántanak és
tudjak imádkozni az ellenségeimért is. Te adj szere-
tet a szívembe, hiszen látod, hogy nélküled még sze-
retni sem vagyok képes! Ámen!

Csütörtök
Drága Istenem! Köszönöm, hogy te adsz családot,

barátokat és testvéreket. Kérlek, Te add, hogy észre
tudjam venni, ha bármiben szükséget szenvednek, és
adj rá lehetőséget, hogy segíteni tudjak rajtuk!
Ámen!

Péntek
Úr Jézus! Köszönöm, hogy te az életedet áldoztad

értem, bűnösért. Köszönöm, hogy általad lehet örök
életem . Kérlek, formálj át teljesen és add, hogy
ezáltal is minél többen találkozhassanak veled rajtam
keresztül. Ámen!

Szombat
Drága Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy te adsz

időt a pihenésre is. Köszönöm, hogy adsz lehetőséget
arra, hogy imádságban szólhassak hozzád. Kérlek,
adj vágyat a te igéd olvasására, a csendességre!
Ámen!

Krisztus hatalma!

A vakok látnak és a sánták járnak; a poklosok meg-
tisztulnak és a siketek hallanak; a halottak feltámadnak
és a szegényeknek evangéliom hirdettetik.

Máté 11, 5.

Jól jegyezzük meg és hirdessük mindenfelé, hogy
Krisztus olyanok nyomorúságán akar segíteni, akiken a
világ minden hatalma se tudna segíteni. Mert ugyan hol
van az a híres doktor, aki a vakot látóvá, a poklost
tisztává tudta volna gyógyítani. Aminthogy prédikátor
sem akadt még, aki a szegényeknek evangéliomot
tudott volna hirdetni, vagyis aki a megkeseredett, szo-
rongó lelket önmagával tudta volna megvigasztalni s a
szomorú szív fuldokló fájdalmát örömre tudta volna
váltani. Mert csak egy örömhír van; az, hogy Krisztus
megfizetett bűneinkért, s szenvedésével megváltott az
örök haláltól. 

Az Ő országa és tiszte az, hogy a szegényeknek az
evangéliomot hirdesse. Ezekhez jött, nem pedig a gőgös
"szentek"-hez, akik nem tartják     magukat bűnösnek s
úgy érzik, hogy idei nem szorulnak.

Csüggedt hívek, ne féljetek,
Erősödjék meg lelketek;
Viduljon föl bús orcátok,
Szabadító jön hozzátok.

Luther Márton: Jer, örvendjünk keresztyének

Programjaink:

1.Férfi csendeshét     Biatorbágy      okt.30-nov.04.
2.ifj hétvége (junior) Piliscsaba            okt.28-30.
3.ifj hétvége (senior) Piliscsaba            nov.11-13.
4.Női csendeshét     Biatorbágy            nov.06-11.
5.Férfi csendeshét     Biatorbágy    nov.27-dec.02.
4.Ádventi csendesnap a gyülekezetben!      dec.10.

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.

Nem a félelemnek lelkét…

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az
Isten, hanem az erő, a szeretet, és a józanság lelkét.”

(2Timóteus 1,7)

Hitre jutásom után, a legfontosabb kérésem az
Úrtól az volt, hogy szeretnék egy tőle való társat.

Persze, Isten próbára tette a szívem, mert úgy gon-
doltam, hogy majd én kiválasztom a társam, csak az
a lényeg, hogy hívő legyen, a többi már rajtam
múlik. Isten kegyelme volt, hogy nem hagyta, hogy
sikerüljön az elhatározásom. Rendre nem tudtam
eljutni olyan helyekre, ahol találkozhattam volna a
„kiszemelt” lánnyal. Ez dühített és vádoltam az Urat,
hogy miért nem akarja, hogy hívő társam legyen.
Aztán gondoltam, megpróbálom egy nem hívő
lánnyal, de Isten sorozatosan figyelmeztetett igékkel
és a testvéreimen keresztül. Sokat jelentett, mikor
egy igehirdetésen megszólított Isten: „Miért keresitek
a holtak között az élőt?” Aztán kiborultam, és kiön-
töttem a szívem Isten előtt, megvallottam engedet-
lenségem, és ahogy lenni szokott, ezt az Úr nem
hagyta szó nélkül. Kaptam egy ígéretet:

„Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatko-
zik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg; ha késik
is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik,
nem marad el.” 

(Habakuk 2,3)

Békességem lett, felhagytam a társkérdés hajszo-
lásával, megpihentem a magam holt cselekedeteitől.

Mikor már szabad voltam ettől a kérdéstől, Isten
megtanított arra, hogy csak ő tudja ki a legjobb
nekem, akkor valóra vált, amit ígért!

Megismerkedtem Timivel, aki most már a meny-
asszonyom. Csodálatos volt, ahogy Isten egymáshoz
vezetett minket. Mindketten mielőtt még elkezdtünk
volna egymáshoz közeledni, kértük Istent, hogy
mutassa meg az akaratát. Mindketten kaptunk igei
vezetést, aztán hittel ebbe az ígéretbe álltunk.

Sok áldást kaptunk, Isten egymáson keresztül is
formál bennünket. Sok próba van az életünkben, sok
támadás ér minket, el kellett fogadnunk, hogy két tel-
jesen különböző ember vagyunk, csak egy közös van
bennünk, hála Istennek a legfontosabb, hogy mind-
ketten az Úr gyermekei vagyunk! Ez a dolog, ami
minden körülmény között megtart minket, hogy nyo-
morúságunkban nem egymáshoz menekülünk, hanem
az Úrhoz. Persze, Isten tanított meg erre is.

Eljött az idő a kapcsolatunkban, amikor tovább
kellett lépnünk. Isten munkálta a vágyat mindkettőnk
szívében az eljegyzés iránt. Miután beszereztem a
gyűrűt, egy imaszolgálatos kiránduláson terveztem,
hogy megkérem Timi kezét. A kiránduláson egyre
jobban elkezdtem félni, hogy most mit mondjak,
hogyan mondjam, mikor kérdezzem meg, mi lesz, ha
mégis nemet mond? Kértem Istent, hogy adjon bátor-
ságot és erőt. Gyaloglás közben mellém került egyik
hívő testvér, és elkezdtünk beszélgetni a házasságról,
hogy hogyan kérte meg a felesége kezét, az ő bizony-
ságtételén keresztül Isten megerősített, és felbáto-
rodtam. Megkértem a barátnőm kezét!

Folytatás a 6. oldalon

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

Fil. 4,6


