
Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod,
rád ragyogott az ÚR dicsősége. Bár még sötét-
ség borítja a földet, sűrű homály a
nemzeteket, de fölötted ott ragyog az ÚR,
dicsősége meglátszik rajtad.     Ézs. 60,1-2.
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Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
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"Ha valaki én utánam akar jönni,

tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és
kövessen engem.” Mt.16,24

Egy nap, miután a férjem hazajött a munkából, úgy
döntöttünk, hogy elmegyünk sétálni közösen.
Magunkkal vittük a kutyánkat is. Fürge, a kis fekete
mudi kölyök már nem először jött velünk. Nem fogtuk
pórázon, mivel igyekeztünk tanítani, hogy e nélkül is
kövessen minket. Mikor veszélyt láttunk – autó,
motor, másik kutya- nevén szólítottuk, odajött
hozzánk. Leültettük a lábunk mellé, míg el nem múlt
a veszély. Egészen jól ment. Ám történt valami…

Nem elsőnek tesszük már meg ezt az utat a Fürgé-
vel sem. De kezdett sötétedni. És ez a kis kölyök még
nem látta, milyen is az, mikor az autók lámpái a
sötétben szemébe világítanak. Bár szokás szerint,
mikor szólítottuk jött, ahogy mondtuk neki ülsz, leült,
mégis, minden simogatás, és bíztatás ellenére elfogta
a rémület és az útra szaladva menekült egy autó ref-
lektora elől. A félelem miatt azonban nem hallotta a
hangomat, nem észlelte hol vagyunk, és csak futott
és futott és futott. Én pedig utána. Egyszer csak
Fürge újra velem szembe szaladt, mivel egy szembe
jövő autó reflektora felém kergette az ijedt kis jószá-
got. Nem lett semmi baj. Nem fogtam meg most sem.
Engedtem, hogy a lábamhoz simuljon, megnyugtat-
tam, és segítettem, hogy a rémületet okozó autók
ellenére is lábam mellett jöjjön. Bízzon meg bennem.

Mikor este végiggondoltam a történteket, sírva
fakadtam. Bocsáss meg Uram! Bocsáss meg nekem!
Én már ismerlek! Ismerem a hangod! Tudom, hogy
nem akarsz erőszakkal vezetni! Tudom, hogy segíteni
akarsz, hogy nehéz helyzetekben, melletted haladva
is mindig békességben, Benned bízva haladjak. Annyi-
szor hagytam, hogy elvakítson a félelem, csüggedés,
önsajnáltatás! Annyiszor elfogott olyan félelem, ami
miatt szívem hevesebben vert, és fülemben a vér
olyan gyorsan áramlott, hogy hangod sem hallottam
meg, pedig Te nevemen szólítottál! A félelemben,
mely nem Tőled való, gyomrom görcsbe rándult, és
nem a célt néztem, hanem magamat. Nem Téged
követtelek, így rossz felé haladtam, célt tévesztettem.

A másik pedig, ami szívemre nehezedett, hogy mi is
ismerjük az Urat. Ahogy a kiskutya is ismeri gazdiját.
Tudjuk, hogy Őrá kell hallgatnunk. Ő nem akar erő-
szakkal magához láncolni. És lehetne azt mondani,
„hepiend” lett e történet vége, mint ahogyan a
tékozló fiú is visszatalál atyjához. De ha Fürgét
elütik? Vagy még rosszabb, az egyik sofőr árokba
hajt, mert megijed az előtte szaladgáló kutyustól?

Egy áhítatos könyvben lévő gondolat is megraga-
dott, mely jó útmutatást adhat arra nézve, hogy mi,
és benne én is, mit kell, hogy tegyünk első lépésként: 

Le kell mondanunk önmagunkhoz való jogunkról.
Nem azért, mert kényszer, nem azért, mert szolga-
ság. Hanem azért, mert van, aki tényleg egy igaz
úton tud vezetni minket, az egyetlenen. Jézus Krisz-
tus meghalt értünk, helyettünk. Ő áll mellettünk, jár
előttünk, és igen, Ő az, aki által bűnbocsánatunk van,
és szabad utunk az Atyához. 

Te most mit teszel….?

Magyarósi Attiláné

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

Görögszállás   Közösségi ház 15.00

Dél utá ni Is ten tisz te le t

Kisvárda Evan g. temp l.  feb.10;márc.10. 14.00                      

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház         14.00

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: Női kör       Kisvárda Gyül.ház 18.00

Csütörtök: 

Baba-mama kör Gyül. közp. Nyírtelek 10.00

Biblia óra   Kisvárda Gyül.ház 18.00

Péntek Biblia óra           Görögszállás    16;00

Szombat:   Ifj. óra, Gyül. közp. Nyírtelek, 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.



Imádságlap

Vasárnap:
Uram hálát adok a mai napért, kérlek, add, hogy emlé-

kezzem a Vasárnap igazi üzenetére. Te add uram, hogy
ma tudjak rád figyelni, veled lenni egész nap, te segíts,
hogy ne teherként éljem meg, hogy a te házadba kell
mennem, hanem te adj örömöt és bocsánatot a te nagy
nevedért. Te add Uram, a te kegyelmedet a mai napra és
köszönöm, hogy ma pihenhetek és veled lehetek. Ámen!

Hétfõ
Uram köszönöm neked ezt az újabb napot. Kérlek, te

adj erőt a mai naphoz, te mutasd meg a te akaratodat az
életemben. Uram te segíts nem engedni a kísértéseknek,
ha mégis elbukom Uram, te add, hogy jöhessek hozzád
irgalomért a te nagy szeretetedért. Ámen!

Kedd
Istenem hálát adok, hogy megtartottál az éjszaka,

köszönöm, hogy a te szeretetedből élhetek. Köszönöm,
hogy Jézust adtad a bűnös életemért, hálát adok, hogy
kifizette a bűneim váltságát az ő élete árán, add, hogy
úgy éljek, mint aki nem hiába kapta az Isten kegyelmét.
Te add, hogy ma engedelmes gyermekedként vihessem
az igédet a szívemben és, hogy nap közben sem feled-
kezzem meg a te veled való közösségről.  Ámen! 

Szerda
Köszönöm Úr Jézus, hogy te tanítasz imádkozni.

Kérlek, te adj őszinteséget, add, hogy minden bűnömet,
nehézségemet, nyomorúságomat vihessem hozzád, és
ne emberekhez futkossak velük. Te taníts hálát adni, te
látod Úr Jézus, hogy milyen sokszor megfeledkezem a te
jóságodról, kérlek te add, hogy az életemben semmit se
vehessek természetesnek, hanem hálával tudjam azokat
megköszönni neked.  Ámen!

Csütörtök
Kérlek, Istenem add, hogy minél jobban megismer-

hesselek, mutasd meg nekem, hogy milyen nagy a te
szereteted a bűnösök iránt, adj Uram nekem világossá-
got és te adj igazi bűnlátást az életembe, és te adj hozzá
a Szentlelked által igaz bűnbánatot, és kérlek, világítsd
meg a Jézus keresztjét és azt, hogy minden embernek
szól a kegyelem köztük nekem, bűnösnek is. Ámen!

Péntek
Hálát adok Uram a te jóságodért, köszönöm, hogy

még egy nappal megajándékoztál. Uram, te adj erőt a
sok nehézség és fáradság mellett ma is megállni  a
Kereszt előtt, és megköszönni azt, amit értem tettél.
Uram, te jól ismersz engem, te tudod, hogy én minde-
nestől bűnben születtem, kérlek Krisztusért kegyelmezz
nekem. Köszönöm, hogy egyedül Krisztusban van az én
üdvösségem, és, hogy ő benne Szentnek látsz engem, te
add, hogy megmaradjak a Jézusban való hitben és enge-
delmességben.  Ámen!

Szombat
Úr Jézus köszönöm neked az elmúlt hetet, köszönöm,

hogy megtartott a te kegyelmed. Kérlek, te bocsásd
meg, hogy sokszor megbántalak és nem szeretlek min-
dennél jobban. Te taníts engem a te akaratod szerint
élnem az életemet. Segíts meg engem nyomorultat, a te
nagy szeretetedért, amely öröktől fogva van. Ámen!

Hirdessük nekik az evangéliumot

„Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak: egy
macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal
kérlelte őt: ”Jöjj át Macedóniába, légy segítsé-
günkre!” A látomás után nyomban igyekeztünk
elmenni  Macedóniába, mert megértettük: oda
hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az
evangéliumot. 

Apcsel.16,9-10.
2011. október 8-i útmutató szerinti igét kicsit

nehéz szívvel akartam elfogadni. Mindazok, elle-
nére hogy már erősödött bennem, hogy Isten
igéje elhívott Debrecenbe szolgálni és dolgozni.
Nehéz volt, hiszen a nyírteleki gyülekezetben
Otthon voltunk\vagyunk. Ma már a feleségemmel
együtt élünk a házasságunk óta 7 hónapja. Deb-
recenben kellett keresnünk gyülekezetet, hiszen
nem lehettünk volna fél szívvel itt és félszívvel
otthon. Azt hittem, hogy a feleségemet jobban
meg fogja viselni ez a hitpróba, aztán kiderült,
hogy én viseltem nehezebben.

folytatás a 3. old.

Programjaink:

1.Karácsony este Nyírtelek, 17. óra.   dec.24.
2.Karácsony Nyírtelek, 10. óra.   dec.25.

Görögszállás, 15. óra.   dec.25.
Kisvárda, 11. óra.   dec.26.

3.Férfi csendeshét     Biatorbágy,       jan.27-feb.01.
4.Női csendeshét        Biatorbágy,         feb.03-08.
5.ifj hétvége (junior)   Piliscsaba,           feb.01-03.
6.ifj hétvége (senior)   Piliscsaba,          feb.22-24.
7.ProChrist Görögszállás                    márc.04-11.
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.

folytatás a 2. oldalról
Akár hová mentünk gyülekeztet látogatni mindig

kritizáltam és mindig mondtam a magamét a fele-
ségemnek, hogy ez nálunk Nyírteleken nem így
van, hanem amúgy, észre sem vettem hogy meny-
nyire nem tudtam elfogadni Isten akaratát, hogy Ő
tudja hogy mi a legjobb nekünk. Az első pár hónap
nagyon elkeserített, megkeseredtem nem tudtam
elfogadni, hogy Isten tudja mikor minek van itt az
ideje. Nagy áldás jelentett, hogy Flaskár Anett
testvérünkkel közösen ifi órákat tartottunk egy-
másnak. Házi ifi alkalmat tartottunk, kezdetben
csak hárman voltunk és hát volt mit és van mit
Istennek rajtunk formálnia, de még nem is tudtuk
és az Úr készített minket a szolgálatra.

Aztán az Úr hozott közénk olyan embereket, akik
még nem hallottak Isten szeretetétről. Ledöb-
benve tapasztalom, hétről-hétre járnak hallgatni
az igét úgy, hogy szinte nem is ismernek minket,
megszégyenítő, hogy én, aki ismerem Isten
jóságát és, hogy a bűneimért az Ő szeretett fiát
áldozta értem, sokszor nehezen adom oda az
időmet. Emberi szemmel nem lehet megérteni,
hogy miért jönnek, az Úr vonzza őket és jó látni,
hogy engedelmeskednek ennek a hívásnak. Meg-
értettük, hogy az Úr elhívott Nyírtelekről Debre-
cenbe, hogy itt hirdessük az örömhírt, hogy ne a
magunk hasznát keressük, hanem a másokét.

Az Úr bezárt egy ajtót, de kinyitott egy másikat,
azzal a reménységgel, hogy az Úrnál mindannyian
együtt leszünk majd. Így már hálával telt szívvel
tekinthetünk vissza a nyírteleki lelki otthonunkra,
a lelki szüleinkre, testvéreinkre, áldásokra, kap-
csolatokra, amikkel az Úr megajándékozott
tudván, hogy a cél otthon is és itt is ugyanaz.
Megérettük, hogy Isten ajándékait tovább kell
adnunk, hogy mások is gazdagodjanak az által.
Hála legyen Istennek megtaláltuk az Otthonunkat
gyülekezet téren is, a református testvéreknél. A
lelkészünk tanácsára meglátogattuk a házas alkal-
mat. Nagyon jó volt megtapasztalni, hogy Isten
milyen hatalmasan munkálkodik köztük, és jó volt
a testvérekkel együtt lenni az Úr előtt.

Mindezért pedig egyedül Istené a dicsőség!

Kiss Tamás és felesége

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 egyházunk technikai száma:  0035 

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

amelynek adószáma: 18792021-2-15.

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.

...Tusakodjatok imádságaitokban
velem együtttek...

Róm.15,30.


