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

Erre gyere gyermekem…jaj, ne oda…beleesel….
vigyázz, neki mész… óh, rossz úton jársz….még
megütöd magad…stb. Elgondolkoztam, vajon mit
mond többször,  jól van vagy, hogy  jaj ne, már
megint!? Hálás vagyok, hogy Isten ilyen türelmes,
és hogy így szeret. Az az ige jut eszembe: 

„Vessződ és botod megvigasztal engem” 
Egy pásztor mesélte egyszer, hogy a bot, mely a

kezében van, bárányok életét mentette meg, mert
odatartotta az éppen lejtőn megcsúszó jószágot,
vagy éppen suhintott, mikor egy másik mérgező
növényből akart dézsmálni. Igen, Jézus is így
vezet, terel, hűségesen és állhatatosan.

Beszélsz már?
Óh, hogy várjuk már, hogy Zétény beszéljen.

Mekkora öröm, ha egy szót kimond! Persze sok
szülő mondja ilyenkor, örülj neki, mert utána majd
be nem áll a szája….

Isten hogy várta az első szavakat, amiket már
Hozzá intéztünk! Úgy örvend, ha vele beszélge-
tünk, mint mi, amikor gyermekünk először
kimondja, apa/anya!!!! Mégis, milyen sokszor nem
szólok Hozzá! Vagy csak úgy rutinból….Az Úr, a
Mennyei Atyánk pedig sose fogja azt mondani, na,
ennek sose áll be a szája! Ő mindig készséges és
vár, nem csak hallgat, meg is hallgat.

Miért sírsz?
Miért nyavalyogsz megint? Na, most meg beü-

tötted…Ne sírj, gyere ide hozzám. Adok egy puszit
rá… Mennyiféle képen tudunk mi sírni! Érdekes,
hogy első sírásunk, a születésünk után, az a gond,
hogy ha nem sír fel a csecsemő. A sírás az élet
jele. Baj-e ha sírunk? Az nem, de hogy kinek? Az
Atya nyitott karokkal vár, téged és engem is.

Miközben neveljük gyermekeinket, sokszor
eszembe juttat az Úr dolgokat. Szembesít önma-
gammal, hogy igen, nem vagyok egy csúcs
feleség, és semmiképpen sem egy tökéletes anya.
Ez a felismerés gyakran fájdalommal jár. 

Bűneim felett sírhatok, hogy aztán örömkönnye-
ket is ejtsek. Mert van Istenem, van Krisztusom,
aki értem meghalt a golgotai kereszten, és általa
bűnbocsánatot nyertem.

Magyarósi Attiláné 

Már egy gyermek tetteiből
is fel lehet ismerni, hogy
tiszta és helyes-e, amit
tesz!

Péld. 20,11.

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.   júl.08;aug.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

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:
Atyám! Had adjuk kezedbe az időnket. Mert mi nem

tudjuk, hogyan sáfárkodjunk ezzel. Nehéz sokszor még
a szívünkhöz közel állókra is időt szakítani. Sokszor
vagyunk így Veled is. Nehezen szánjuk Rád az időt.
Kérlek, taníts meg minket arra, hogyan bánjunk időnk-
kel. Segíts, hogy közösségeinkben, az istentiszteleten
elcsendesedjünk, meghalljuk a szavadat, forgassuk azt a
szívünkben, hogy cselekedetekké formálódjék a Te aka-
ratod. Ámen!

Hétfõ
Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy gyermeked lehetek!

Köszönöm a bűnbocsánatot, melyet Fiad, Jézus Krisztus
halála által szereztél nekünk. De sokan vannak, akik még
nem ismernek Téged családunkban, munkahelyeinken,
környezetünkben. Segíts, hogy Rád mutatóan, bizony-
ságot téve Rád találjanak! Ámen!

Kedd
Drága Jézus Krisztus! Arra hívtál el, hogy a te tested

tagjaiként, egy közösségben, egyházba éljük meg éle-
tünket! Add, hogy gyülekezetünkben egység, szeretet
uralkodjon. Kérünk, hogy mindnyájan megtalálva szol-
gálati helyünket, hűségesen bánjunk a ránk bízott talen-
tumokra! Ámen! 

Szerda
Uram! Felzaklatódott világunkban szakadt, széttöre-

dezett családokat látunk. Veszélyben vannak a kereszt-
yén párok, családok is! Kérlek hát a párkapcsolatokért,
házasságokért, családokért, gyermeknevelésekért. Te
adj bölcsességet, szeretetet, védelmet! Add, hogy a
keresztény családok Rád mutatóan élhessenek, Istenre
mutatva cselekedetükkel. Ámen!

Csütörtök
Drága Mennyei Atyám! Olyan nehéz a hétköznapi

problémák, örömök, teendők között időt szakítani Rád!
Minden fontosabbnak tűnik- ez a kísértésünk. Adj erőt,
hogy a munkáink, fáradtságunk ellenére is le tudjunk
állni, el tudjunk csendesedni, hogy ebben a csendben
meghalljuk, Te hogy akarsz vezetni, mit akarsz szólni
hozzánk. Köszönjük igédet, hogy ez által is megszólítasz
bennünket. Köszönjük a testvéreket, akik által tanácsol-
hatsz bennünket. Ámen!

Péntek
Atyám! Te ismersz! Még nyelvemen sincs a szó, te

már tudod, mi van bennem…De az én nyelvemen, hogy
mi van? Annyiszor nem tudom megfékezni a nyelvemet.
Oly sokszor bántok szavaimmal! Kérlek, bocsáss meg, és
segíts, hogy megtanuljam, mit jelent az, hallgatni, és
meghallgatni másokat. Segíts, hogy értelmem és szívem
Hozzád hajoljon, ne óemberem szólaljon meg belőlem.
Győzz a szívemen, győzz az elmémen! És kérlek, győzz
a nyelvemen! 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:

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

2.Ifjúsági  csendeshét     Piliscsaba,       júl.16-21.

3.Női csendeshét        Biatorbágy,         aug.05-10.
4.Házaspári csendeshét     Biatorbágy,    aug.12-17.

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

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.

Életemnek ereje az Úr!  
Zsolt 27,1b.

1993-ban a férjem halála után kerültem a
gyülekezetbe. Itt találtam meg Jézust, Ő itt
szólított meg, megerősített, és szolgálatot
adott. Teljes szívemből és erőmből szolgáltam
őt. Nagy örömöt jelentettek számomra a gye-
rektáborok, amelyeken azt hallhattam, ami az
életemből gyerekkoromban kimaradt. A biator-
bágyi és piliscsabai szolgálatok megerősítettek,
hogy Istennek szolgálni milyen jó. Megtapasz-
taltam az imádság erejét. Fontos volt számomra
minden munkakezdéskor az Urat kérnem, hogy
segítsen. 

2010 novemberében megbetegedtem, Isten
megállított, de szívembe békességet ad, jó
megtapasztalnom, hogy ő mindig velem van és
átvezet a nehézségeken is.

Van, amikor az ó-emberem nagyon kiabál.
Másfél éve várok a diagnózisra mindenféle vizs-
gálatok után, de még nincs eredmény. A türel-
mem egyre jobban fogy, de Isten az aki türe-
lemre int és megerősít. Hálás vagyok a gyüle-
kezet gondoskodásáért, hogy nem hagynak
magamra. Minden nap megtapasztalom az Isten
gondoskodó kegyelmét. 

„Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem
félek semmi bajtól, mert te velem vagy…” Zsolt.
23,4a

Lipcsákné Zsuzsik.

Gyermek

Na, gyere már!
A Zéténnyel való sétálás nem mindig volt

egyszerű. Tudatosan készültünk, hogy mire
Kolos megszületik, szokja, hogy őt már nem
babakocsiba toljuk. Hiszen két kezem van,
egyikkel Zétényt fogom, másikkal meg Kolost
tolom. Nos, sokszor egyszerűen csak idegté-
pően lassú volt. Máskor nem akart jönni, ölbe
kérezkedett. Volt, hogy ellentétes irányba
futott, meg olyan is, hogy majdnem kiszaladt az
úttestre. Én is gyermek vagyok. Isten vezetni
akar. Milyen idegesítő lehetek az Atya számára?

folytatás a 6. old.

Szombat
Istenem köszUram! Annyiszor tervezgetünk, kalkulá-

lunk. Hamarabb gondoljuk el, hogy mi legyen, sem mint
hogy megkérdeznénk, Te mit szeretnél? Segíts, hogy
hűségesen kitartsunk melletted, Rád bízzuk mind az
apróbb, mind a nagyobb kérdéseinket, útjainkat. Sze-
retnénk, ha Te vezetnél minket, nem pedig pecsétet
tennél arra, amit mi szeretnénk. Segíts, hogy meghalljuk
és elfogadjuk döntéseidet. Add, hogy bele tudjunk
simulni akaratodba. Ámen!

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


