
Nemcsak a közelben vagyok Isten - így szól az
ÚR -, hanem Isten vagyok a távolban is!
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Az Úr hív!

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
Ef.5,8.
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folytatás a 3. old.-ról

hogy már csak egy évig maradunk Pesten, erre leg-
alább még egy hozzáadódik… mintha egy helyben
járnánk. Ekkor úgy döntöttem, hogy elkeseredésem
ellen hálaadással fogok harcolni: elkezdtem sorolni
mindazt a sok áldást, melyet már eddig is az Úrtól
kaptunk és köszönetet mondtam azért, hogy ő mindezt
előre tudta, és  ellátott bennünket minden szükségessel.
Megajándékozott egy biztos állással csodálatos munka-
társak között, ahol csak örülnek, ha még egy évig
maradok… kaptunk Tőle gyülekezetet, hívő lelkipásztort,
lakhelyet, sőt, Márton még egy évet, hogy befejezhesse
a korábbi egyetemét és felkészülhessen a szolgálatára.
És csak Ő tudja,mik a tervei még itt velünk… Olyan jó
volt örvendezve és hálaadással a szívembe visszatérni a
munkához! Hiszem, hogy az Úr továbbra is mindent
kézben tart, a tenyerén hordoz és minden szükségünk-
ről gondoskodik.

Kulcsárné dr. Petrilla Janka

Újhuta Gyerektábor

Július elején Újhután vehettünk részt egy gyerekhéten.
Én sajnos betegség miatt 1-2 nappal később érkeztem.
Izgatottan vártam a hetet. 

Soha nem voltam még szolgálni olyan gyerekhéten,
ahol ott is alszanak a gyerekek. Mikor megérkeztem nagy
örömmel láttam, hogy mennyire el van zárva a tábor a
külvilágtól. Itt tényleg csak Istenre lehet figyelni.  Persze
a Sátán még egy ilyen környezetben is próbálja elterelni
a gyerekek figyelmét, mégis olyan jó volt megtapasztalni,
hogy az Úr így is eljuttatja hozzájuk üzenetét.

A hét központi témája  a család volt. Délelőttönként
József történetét hallgathatták a gyerekek, majd cso-
portokban beszéltük meg a történet mondanivalóját.
Minden nap tanultak egy aranymondást az aznapi törté-
nethez kapcsolódva.  

A jobbnál jobb ebédek után az amerikaiak szolgálata
(bábozás, ének, aranymondás tanulás, kézműveskedés)
következett, mely szintén mindig az aznapi történethez
kapcsolódott. Esténként Fehérke történetét hallgattuk,
ami engem is személyesen megérintett. 

Olyan jól megmutatja ez a történet az életemben leját-
szódó szakaszokat, hogy hányszor akarok magam is
elmászkálni Krisztus nyájából egy-egy bűnöm miatt. De
ő megkeres akármit követek el, újra és újra megbocsát,
mert ő szenvedte el az én bűneim büntetését. 

Szabadidős programokban sem volt hiány, sokat ját-
szottunk és részt vettünk egy különleges túrán, melynek
a célpontja egy tó volt, ahol strandolhattunk. Sikerült is
megtalálnunk Magyarország, talán egyik legkisebb tavát,
melybe kb. 10 gyerek fért el egyszerre. 

A hét folyamán versenyezhettek is a gyerekek. Folya-
matosan kaptak kérdéseket a történetekből és a jó vála-
szokkal téglákat gyűjthettek, melyekből a hét végére fel-
épülhetett a csapatok saját háza.

A héten több gyermek adhatta át az életét az Úr Jézus-
nak és olyan gyerekekhez is eljuthatott Isten igéje,
akikhez eddig még nem. Nagyon hálás vagyok az Úrnak
mindezért és, hogy köztük szolgálhattam.

Kiss Máténé

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.09;okt.12. 14.00                      

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház         14.00

Görögszállás köz.ház minden vas.    15.00

Min den hé ten

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

Ifjúságipont,Gyül. közp. Nyírtelek,16-20

Hétfő: Asszonykör   Gyül. közp. Nyírtelek 17.00

Kedd: Asszonykör   Kisvárda Gyül.ház 18.00

Péntek Ifjúsági óra, Varjúlapos,    16;00

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

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:
Drága Urunk! Hálát adunk azért, hogy megőriztél

az elmúlt napokban is, és készülhetünk újra a színed
elé állni. Kérünk te adj bölcsességet egyházunk  lel-
készeinek, hogy rólad tegyenek bizonyságot a prédi-
kációikban. Ámen!

Hétfõ
Hálával állunk eléd, Istenünk, a szavadért, a sze-

retetedért. Kérünk segíts, hogy figyeljünk rád, Te
formáld a szívünket, hogy megérthessük és követ-
hessük az akaratodat és kérünk csendesítsd le a ma
kezdődő csendeshetek résztvevőit, hogy ne vonja el
a figyelmüket a világ zaja. Ámen!

Kedd
Urunk, Istenünk, olyan jó tudni és érezni, hogy

hatalmas vagy, olyan jó látni, hogy munkálkodsz az
életünkben és a környezetükben. Hálát adunk ezért
neked! Kérünk segíts, hogy engedelmesen és alázat-
tal odaadhassuk az életünket neked! Ámen! 

Szerda
Úr Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy fogod a kezün-

ket és megőrzöl. Köszönjük, hogy kereshetjük az
akaratodat az életünkben! Kérünk Te vezess és Te
erősíts meg bennünket! Ámen!

Csütörtök
Köszönjük Urunk, hogy a Te akaratod az áldás és

nem az átok! Köszönjük, hogy szeretnél megszaba-
dítani a bűneinkből! Kérünk bocsáss meg mindazért,
amit ellened és embertársaink ellen elkövettünk!
Kérünk segíts megvallani és elengedni mindent, ami
terhel! Ámen!

Péntek
Urunk hálát adunk, mert Te ismersz a legjobban

minket. Tudod, amikor felállunk, amikor leülünk,
tudod, amikor kétségbeestünk, amikor békességünk
van. Köszönjük, hogy Te teremtettél bennünket,
hogy egyszerivé és megismételhetetlenné tettél.
Hálát adunk Urunk azért, mert mindig velünk vagy!
Ámen!

Szombat
Drága Úr Jézus! Olyan hálás a szívünk, amiért

minden terhünket megoszthatjuk Veled. Köszönjük,
hogy ott, ahol véget ért a mi erőnk, folytatódik a
Tied, sőt ott mutatkozik meg igazán! Kérünk soha ne
engedd meg, hogy a terheink miatt elforduljunk
tőled! Ámen!

20 éves a gyülekezetünk!

1992-ben néhány ember meglátta, hogy az Úr
valamit kezdeni szeretne ezen a tájon. Az első
bátortalan lépések nem egy dicsőséges, győzel-
mes utat feltételeztek. 

Voltak akik tétován néztek egymásra, hogy
honnan van mersze ezeknek az embereknek egy
ilyen mindentfelforgató indulásra. Mint éppenhogy
felszentelt lelkész ebbe a tétova közegbe érkez-
tem. Sohasem láttunk távolabbra mint a követ-
kező feladat megkezdése, de a vakságunk ellenére
is Isten tudott vezetni és a csodák útját járhattuk. 

“Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki
sem zárhat be...”         Jel.3,8.

Most szeretnénk visszanézni, emlékezve hálát-
adni! 

Akik a gyülekezetünkben megfordultak, akárcsak
egy esemény erejéig is, 

szeretettel várunk mindenkit az  
ünnepünkre!

2012. aug. 20. 10 órára
a szokásos csendesnapunkra!

Aki tud bárkit értesíteni vagy ismer címeket ké-
rem keressen a hivatalban vagy telefonon.

Györfi Mihály 

Programjaink:

1Közös-asztal cigány konferencia,         aug.17-21.

2.Gyülekezeti hétvége       Mályi        szept.14-16.

3.Felvidéki evangélizáció, Tornalja         szept. 22.
4.Házaspári csendesnap     Nyírtelek      szept. 29.

5.Férfi csendeshét, Biatorbágy         okt.28-nov.02
.

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.

Egy bukás margójára

Ötödéves teológusként már nagyon készültem
rá, hogy elkezdjem a hatodévet. Végre nem kell
vizsgázni, kikerülök az iskolapadból, ahol 24 éve
ülök. Már a helyem is megvolt Kispesten, Széll
Bulcsú lelkipásztor mellett.  2012. jún. 8-án
azonban kiderült, hogy Istennek más terve van.
Harmadjára sem sikerült a rendszeres szigorlatom
a félévben, és eldőlt: még nem mehetek hatod-
évre. 

Értetlenül álltam a helyzet előtt. Ugyanúgy
tanultam és imádkoztam, mint máskor és mégsem
sikerült. Kavarogtak bennem a gondolatok. „Mire
volt ez jó?” Ez volt az első reakcióm. A második a
felháborodás. „Miért pont nekem nem sikerült?”
Majd a teljes kétségbeesés. „Mi lesz így most? Már
nem bírok megtanulni bonyolult tudományos szö-
vegekből ilyen sokat. Lehet, hogy Isten mégsem
akarja, hogy lelkész legyek?”

E helyzetben kaptam békességet Istentől, hiszen
megígérte, hogy mindig figyel rám: „Mert csak én
tudom, mi a tervem veletek –így szól az ÚR-:
békességet és nem romlást tervezek, és remény-
teljes jövőt adok nektek.” (Jer. 29. 11.) Tanítani és
nevelni akar, és közben felkészíteni a feladataimra.
Ő indított el a teológiára, ő volt az, aki az eddigi
vizsgáimon is átsegített. Nem fog soha elhagyni, a
markaiba metszett! Nagy békességet ad, ha ezt
végiggondolom! Ő most is jobban tudja nálam, mi
miért történt. Nekem csak bíznom kell benne, és
ennek megfelelően cselekednem.

Tudja, hogy még nem vagyok kész erre a szol-
gálatra. Amíg nem vagyok készen ekkora felelős-
séget hordozni, jobb, ha maradok. Nagyot hibázok,
hogyha nem kizárólag csak azért megyek hato-
dévre, hogy szolgáljak, hanem azért is, hogy minél
előbb véget érjen az iskolapad. Mert ez is benne
volt a gondolataimban. Így lehetőséget kaptam,
hogy tovább készüljek. A vizsgám nagyon jó lehe-
tőség arra, hogy megtanuljak olyan helyzetben is
küzdeni és nem elcsüggedni, amikor szinte semmi
eredményét nem látom a tanulásnak. Isten ezzel
most új dologra akar tanítani. Noha sokáig jól
működött, most már nem lesz elég annyit tennem,
hogy tanulok, ahogy tőlem telik, és imádkozom,
majd bemegyek vizsgázni, Isten kegyelméből
kihúzok egy tételt, amit tudok, és s ikerül a
vizsgám. 

Az imádságaimban arra is kell erőt kérnem, hogy
többet tudjak tanulni, lehetőleg eleget. Legyen
meg az ÚR akarata és legyen áldott az Ő neve!

Kulcsár Márton

A margó másik oldala

Amikor Márton felhívott, hogy nem sikerült a szigor-
lata, épp dolgoztam, de annyira felkavart a hír, hogy
kiültem a parkba imádkozni. A legerősebb érzés a tehe-
tetlenség és az értetlenség volt bennem: láttam, hogy a
férjem milyen keményen küzd ezért a vizsgájáért, és
korábban tapasztaltam, hogy az Úr ezt az igyekezetet
mindig megáldotta. Szinte bizonyos voltam abban, hogy
ez most is így lesz… és hallottam Márton hangján a csa-
lódottságot és a lemondást is. Nagyon fájt a szívem érte.
Bizonytalanságot is éreztem, mert mi úgy képzeltük, 

Szenved-e valaki közöttetek? 
Imádkozzék!     Jak. 5,13.


