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Az Úr hív!

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
Ef.5,8.
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Hír- és imádságlevél
2012. április-május.

Isten áldása alatt.

Rózs Sándorné, Mocsár Ágnes vagyok.
1962.04.09-én születtem Nyíregyházán. Nyírte-

lek, Görögszállás 77. szám alatt lakom. Férjemmel
öt gyermeket neveltünk föl. Jelenleg már csak
Sándor fiam jár iskolába, ő tizenhét éves. Andrea
lányom is velünk él, sajnos ő fiatalon elveszítette
a férjét, és velünk él egy háztartásban. A másik
három lányom már családot alapított és külön
élnek.

Férjem 2011. november 2-án lett az ÚR gyer-
meke. 1977 óta élünk együtt, 1981. december 19-
én kötöttünk polgári házasságot. Sajnos az
életünk nem volt valami „jaj de jó”! Az előző két
évünk nagyon rosszul alakult, ugyanis nagyon
sokat veszekedtünk, szinte már nem is volt har-
mónikus az életünk. Háromszor akartam öngyilkos
lenni, nagyon sok gyógyszert szedtem be, mert
már nem akartam élni!!! De az ÚR megtartott
mind a három esetben, mert terve volt és van
velem.

A férjemmel és a két gyermekemmel elindultunk
Nyíregyházára vásárolni. Sajnos akkor az autónk
nagyon csúnyán összetört, ez már az ÚR Jézustól
nem tudjuk hányadik jel volt, akkor döntötte el a
férjem, hogy elmegy Biatorbágyra csendes hétre…
és elment.

Igaz, hogy nem is hiányzott nekem, mert úgy
voltam vele: „végre” nem veszekszik velem senki,
nem kell mindig tűrnöm!! Amikor ő haza telefonált,
én akkor is gúny volt a szívemben, de nem
mondtam neki. Úgy gondoltam, jó helyen van ő
ott. És tényleg jó helyen volt!!! Azután haza jött,
teljesen átformálódva, nem ismertem rá! Úgy gon-
doltam egy darabig lesz csak így. De Jézus olyan
hatalmas volt, hogy engem is elküldött a követ-
kező héten. Én ott döbbentem rá, hogy mennyire
is szeretem Istent! Ő megnyitotta előttem a kaput,
és nekem csak be kellett mennem! Ezt az örömet,
ezt a boldogságot elmondani, leírni nem lehet.

Az életünk megváltozott. 2011. decemberében
kértük Isten áldását a házasságunkra. Nagyon
örülünk Isten igéjének, és nagyon szeretünk róla
beszélgetni. Sokszor szoktunk a hívő testvérekkel
bibliaórát tartani, és ezek megnyugvást hoznak
életünkbe. Mert sajnos néhányszor még elbukok,
de Isten által mindig föl tudok állni. Büszkén
mondhatom, hogy Andrea lányom is az ÚR gyer-
meke lett, és mi ezért hálát adunk Istennek, hogy
így szeret minket. Most már csak az ő igéjét hall-
gatjuk, és hirdetjük azoknak az embereknek, akik
még keresik őt. 

Hiszünk az ÚR Jézusban, hogy megtalálja őket!

Rózsáné Ágnes

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.  máj.13;jún.10. 14.00                      

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház         14.00

Görögszállás köz.ház máj.06;jún.13. 15.00

Min den hé ten

Mindennap:Ifjúságipont,Görögsz.köz.ház 16-20

Ifjúságipont,Gyül. közp. Nyírtelek,16-20

Kedd: Asszonykör   Kisvárda Gyül.ház 18.00

Péntek Ifjúsági óra, Varjúlapos,    16;00

Szombat:   Ifj. óra, Gyül. közp. Nyírtelek, 15;30 

Asszonykör, Gyül. közp. Nyírtelek, 15;00

Imaszolgálat, Gyül. közp. Nyírtelek, 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 pénteken: a Kékkereszt csoport

találkozója: Nyírtelek Gyül. központ          17.00

Második és negyedik szombaton 

Nyírteleken a Gyülekezeti központunkban

játszóház, gyerekeknek fiataloknak 13.30-15.00



Imádságlap

Vasárnap:
Köszönöm Mennyei Atyám, hogy a Te kegyelmed-

ből új napra ébredhetünk. Köszönöm, hogy Neked
megtartó erőd van. Kérlek, légy velünk a pihenés
óráiban is, Te készítsd fel szívünket igéd befogadá-
sára, hogy neved dicsőségére éljünk. Ámen!

Hétfõ
Uram add, hogy a Te Szentlelked vezetésében

tudjak járni, Neked szolgálni és engedelmeskedni
mind végig. Kérlek, Te adj nekem ehhez erőt
Istenem. Ámen!

Kedd
Hálás szívvel köszönöm Neked Úr Jézus, hogy még

tart a ma, köszönöm, hogy még vársz reám. Kérlek,
erősítsd nádszál hitemet, szabadíts meg bűneim ter-
hétől és add, hogy teljesen átadjam szívemet Neked.
Ámen! 

Szerda
Istenem, kérlek légy velem, mert olyan sokszor

elcsüggedek, és nem figyelek rád. Ne engedd, hogy
a világi dolgok elvonják Rólad tekintetemet, segíts
hitben járni. Add, hogy teljes szívvel tudjak bízni
benned fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen!

Csütörtök
Istenem, segíts bennünket a Te szeretetedben

járni, és add, hogy a Te szeretetedet tovább tudjuk
adni embertársaink felé. Köszönöm, hogy Te úgy sze-
rettél minket, hogy egyszülött Fiadat adtad értünk,
hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen.
Hála Neked ezért. Ámen!

Péntek
Uram, köszönöm gyülekezeti alkalmainkat, Te áld

meg ezeket az alkalmakat. Taníts bízni benned,
Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen!

Szombat
Istenem köszönöm, hogy a Te kezedben bizton-

ságban lehetünk. Legyen áldott a Te szent neved
örökkön örökké. Ámen!

„Imádságaid és alamizsnáid emlékez-
tetőül feljutottak az Isten elé.

ApCsel. 10,4

Újra rendelkezünk  a 2 x 1 % ról !

A személyi jövedelem adót fizető állampolgárok
rendelkezhetnek az adójuk 2 x 1%-áról. Egyik 1%-
ot valamelyik egyháznak adhatják, a mi egyhá-
zunk:

Magyarországi Evangélikus Egyház

technikai száma:         0035

A másik 1% pedig civilszervezetek támogatására
mehet, mint például a 

Filadelfia Alapítvány 
amelynek adószáma: 18792021-1-15.

A fenti két szám beírása szükséges az adóbeval-
lás mellékleteként található nyilatkozatra. Gyüle-
kezeti alkalmainkon, előre kitöltött nyilatkozatokat
vehetnek át azok, akiknek erre szükségük van.

Akik úgy ítélik meg, hogy nem tartoznak a
személyi jövedelem adó alá, azok is töltsék ki
a nyilatkozatot, mert az egyházak támoga-
tottságát ez alapján is mérik!

Programjaink:

1.Ifj. házapárok cs. hétv. Piliscsaba,   máj. 18-20.

4.Női csendeshét        Biatorbágy,      máj. 20-25.

3.Női csendeshét        Biatorbágy,         jún.17-22.
4.Családos csendeshét     Biatorbágy,      júl. 22-27.

5.Gyülekezeti gyerekhét       Újhuta,      júl.02-07.

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

- Gyülekezetünk fenntartásában mûködik
támogató-, tanyagondnoki-, házisegítség-
nyújtó-,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:                               9-15-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.

Gyülekezeti közösségben!

Gyülekezetünkkel Piliscsabára indultunk pén-
teken. Nagy reményekkel indultunk az útra,
lelki és testi felfrissülésért. Álmomban sem
gondoltam volna, hogy nem csak ez fog tör-
ténni.

45 éves koromig nem törődtem a hittel. Sőt!
Kőkemény ateista voltam. Sorba jöttek az élet-
emben az olyan bajok, amit sok ember így
fejez ki „ver az Isten”. Én is így gondoltam vala-
hogy. De mivel Isten létezését is kétségbe
vontam, ezért ezt sem mondhatom. Mégis a
folyamatos gondok, anyagi veszteségek, családi
viszályok, veszekedések következményében
teljes kimerültség vett erőt rajtam, hogy sem
éjjel, sem nappal nem volt nyugodalmam.
Számos éjszakán nem tudtam aludni. Egy alka-
lommal a Miatyánk  kezdetű imádság jutott az
eszembe. Akkor még hiányosan mondogattam,
kihagyva részeket, de mára már végig tudom.
Én csodálkoztam a legjobban, amikor nyugod-
tan elaludtam. Egyszer úgy gondoltam, hogy ha
olyan jól megy, megkérem segítsen az életem-
ben. Sokszor listákat soroltam: Isten segíts
kifizetni a számlákat, Istenem segíts a beteg-
ségben, szegénységben, na és persze hagy
nyerjek a lottón.

Az én kívánságlistámat volt, hogy teljesítette,
ekkor jöttem rá, hogy valamit tényleg csak
kérni kell. Azt gondoltam, hogy üzletelhetek az
Istennel. Istenem, ha ezt meg azt megadod, én
azt fogom csinálni, amit mondasz. Egyszer egy
napon semmit nem kértem. Ezen a napon meg-
köszöntem Istennek, hogy ezt a mai napot
megélhettem. Megköszöntem a gyerekeim sze-
retetét, férjemet, mindent, amim van. S olyan
felismerést tettem, hogy az Isten már rég
formált és hívott engem csak én voltam süket a
hívásra!

Lányaim, már régen hitben járnak annak elle-
nére, hogy nem így neveltük őket. Nagyon
régen kiválasztott az Úr és én nem láttam
hogyan építette az én kis por és hamu élet-
emet. Ezt Piliscsabán teljesen tisztán láttam.
Láttam, hogy bűnös vagyok, egy ember és
Isten előtt megvallhattam a bűneimet, s lelki
vezetést kaptam a további életemre. Köszönöm
Istennek és az ő szolgálójának ezt a felejthe-
tetlen élményt. 

Remélem lélekben megerősödve, Isten igéjé-
vel felvértezve, alázatosan és az Úrnak tet-
szően munkálkodhatok a gyülekezetünkben.  

Resán Pálné, Katika

Ezt mondja az ÚR: 

“A kegyelem idején meghallgatlak,
a szabadulás napján megsegítlek...”

Ézs. 49,8

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

Fil. 4,6


