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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

Ahogy haladtunk Ábrahám életétől Izsák és Rebeka
életén át, láthattunk egy párt, akik hittel indultak,
mégis megbicsaklott, elcsúszott az életük. Mennyi
minden oszthatja meg akár egy hívő házaspár életét.
Például, hogy a gyerekeinket nem egyformán szeret-
jük. A házasságot tönkre teheti az önző magatartá-
sunk is. Csak Isten tud megváltoztatni az Ő Lelke
által. 

József, amikor Egyiptomban szolgált, soha nem
árulta el senkinek, hogy mit tettek vele a testvérei.
Keményen dolgozott, de kitűnt, hogy az Úr van vele.

Elmenetelem előtt lelkileg nagyon meg voltam
fáradva. Az egyik munkatársam látta az állapotomat,
s mondta, hogy imádkozzunk, de én elhárítottam,
mondva, hogy azt sem tudok. De másnap ez volt az
ige: 

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradta-
tok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást
adok nektek.                                                   Mt.11,28. 

Hogy mennyire készítette számomra Isten ezt a
hetet, kitűnt abból, hogy több kérdésre választ
kaptam, ami akkoriban engem foglalkoztatott. 

Az igém, a Zsoltárok 50,23 volt: Aki hálaadással
áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak
mutatom meg Isten szabadítását.Valóban van miért
hálát adni, hiszen a legtöbbet, a Fiát adta Isten, hogy
kiszabadítson a bűn alól. Hálás vagyok a családomért
egyen-egyenként, és olyan jó, hogy még tarthat a
kegyelmi idő.

A munkám kapcsán egy ideje nem tudok részt
venni minden Istentiszteleten, de hála az Úrnak, hogy
a munkahelyen is szólhat az ige és több gondozottat
is tudunk vinni az alkalmakra, hogy hallhassák Isten
üzenetét.

Mit érthetnek meg ők? Gondolhatja valaki, hiszen
sérültek. A héten hallottam a kómás beteg történetét.
A lelkészt kihívták egy haldoklóhoz, aki 3. napja volt
kómában. A lelkész tette a dolgát, és látta, hogy a
beteg szeméből folynak a könnyei. Isten ezzel a tör-
ténettel számomra világossá tette, hogy amire én azt
mondanám, hogy már minek, vagy úgy sem érti,
neki, Istennek semmi sem lehetetlen. Isten szemében
egyformák vagyunk. Azt is hallhattuk, hogy egyszer
mindenkinek el kell dönteni, hogy a Biblia csak egy
könyv, vagy Isten szava. Isten fontossá tette szá-
momra, hogy ami bűnt felhoz az életemben, azzal
szakítsak, mert tovább örökítem azt. Hisz nem csak
anyagi, hanem lelki örökséget is hagyunk magunk
után. Had lehetne valamennyiünk életében gazdag
örökség az utódok számára is Isten áldása, hiszen azt
mondja Ő: 

De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeret-
nek engem, és megtartják parancsolataimat.  

2Móz. 20,6.
Fintorné Józsefné

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:
Hálát adok Mennyei Atyám, hogy szólhat az ige, a

te szavad és hogy összegyűlhetünk a te nevedben. Te
adj halló fület, nyitott szívet, neked való engedel-
mességet, hozzád való hűséget. Ámen!

Hétfõ
Köszönöm Istenem, hogy ezt a napot és hetet

veled kezdhetjük el. Te tölts meg a te lényeddel, sze-
reteteddel, hogy mi is tudjuk szeretni embertársain-
kat Fiad által, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen!

Kedd
Uram, te ismersz bennünket egyen-egyenként,

hiszen te alkottál, te teremtettél, és a legjobbat adod
nekünk. Segíts nekünk világítani. Kérlek a hitetlen
hozzánk tartozókért, az üdvösségükért, hogy senki el
ne vesszen. Ámen! 

Szerda
Úr Jézus, hálát adok neked, hogy helyettem vállal-

tad a bűneim büntetését ott a kereszten. Köszönöm,
hogy akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra
válik. Te legyél a betegekkel, az egyedül lévőkkel, a
kisgyermekeket nevelőkkel, a munkát keresőkkel. De
had tegyük eléd a szolgálókat, a gyülekezeteket,
hogy tisztán szólhasson a te szavad, a te dicsősé-
gedre. Ámen!

Csütörtök
Uram, bocsásd meg, hogy nem mindig figyeltem

rád, és szégyent hoztam a nevedre. Könyörülj rajtam
és erősíts meg, hogy mindvégig kitartva, hittel rád
hagyatkozva, egyszer úgy állhassak meg előtted,
hogy ne kelljen kárt vallanom. Ámen!

Péntek
Uram, köszönöm, hogy tart a kegyelmi idő. Mutasd

meg nekünk is, hogy egyen-egyenként mire hívsz el
bennünket. Erősíts a mindennapok harcaiban, hogy
tőled nyert áldással te dicsőülhess meg. Ámen!

Szombat
Istenem hálát adok a családokért, az újabb gene-

rációkért. Segíts nekünk, idősebbeknek rád mutatóan
élni, rólad bizonyságot tenni. Köszönöm Fiadat, az Úr
Jézus Krisztust. Te áldd meg országunkat. Egyedül te
tudsz békességet teremteni ebben a rohanó, felgyor-
sult világban. Ámen!

Elmúltunknk 20 éves!

1992-2012 a világtörténelemben nem hosszú
idő, de egy ember életének már talán egynegyede,
egyharmada, vagy némelyek számára fele. Az
ember számára főleg az első 20 év tűnik hosszú-
nak amíg a gyermekségéből az érett felnőttség
felé érkezik. Nos a gyülekezetünk életében is
hosszú eseménydús, fejlődéssel eltelt idő van
mögöttünk. Az Úr bizonyára sokszor örült az élet-
ünknek, sokszor viszont szomorítottuk őt. A hívő
élet fejlődésében is azok a határpróbálgatások
mennek végbe amelyeket a kisgyermek is
megtesz, miközben megismeri a világot. Azonban
a gyermekét valóban szerető szülő akár fenyítés-
sel is tudatára adja, hogy a határpróbálgatás
veszélyes a személyisége fejlődése területén, és
megelőzve a nagyobb bajt közbelép.

Így tapasztalhattunk, sok áldást és sok próbát és
bukást is. Sérültek emberek, szolgálatok, Isten
országa. Azonban jó volt megállni aug. 20-án
azokkal egaütt akik részesei voltak ezeknek és
hálát adni Az életünket gazdagító Úrnak. A vissza-
emlékezésekből kitűnt Istenünké a dicsőség!

Györfi Mihály 

Programjaink:

1. Családinap Nyírtelek,                           okt. 13.

2. Ifjúhásasok és házasulandók estje         okt. 26.

3. Férfi csendeshét, Biatorbágy         okt.28-nov.02
4. Családinap Nyírtelek,                           nov. 10.

5. Ádventi csendesnap Nyírtelek               dec. 08
.

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.

Elég nékem...

A GDP-nek növekednie kell. Ezen dolgozik
néhány felhatalmazott ember. Hatalommal ren-
delkeznek.  Azért végzik ezt a munkát, mert
ettől függ azoknak az embereknek a jóléte, akik
felhatalmazták őket, és akikért felelősnek érzik
magukat.

Isten népe hatalommal bír, és ezt a hatalmat
Isten tartja a kezében. Kérdés, hogy Isten
népének részeként miért fáradozom? Milyen
erővel végzem el a munkámat? Isten felhatal-
mazott-e arra, amiben elfogy az erőm? Mert
fogy. Isten ad erőt ahhoz is, hogy testvérektől
elváljanak útjaim. Persze nem fizikailag, nem a
körülmények változnak, hanem a szívünk
tapadhat oda valamihez, és máris két úton
járunk. Egy gyülekezeten belül, akár egy misz-
sziói területen is. Telik az idő és nincs változás,
az Isten irgalma közben minden reggel megújul
rajtunk, reménykedek, hogy együtt megyünk
tovább, de nem. És eljött az idő. Az Úr az ő
kegyelmét már nem ehhez akarja adni. Már
csak emberi erőfeszítéseket lehet tenni, hogy
ideálissá tegyük a helyzetet. De ez nem mara-
dandó.

A Gyülekezetnek növekednie kell. Ezen kell
dolgozni, és keresni, hogy Isten mihez adja
erejét. Mert Ő hatalmaz fel. Ennek felismerésé-
től függ Isten országában a jólétünk. Felelősek
vagyunk egymásért. Testvérem nélkül nem jó,
kényelmetlen, hiányzik. Elölről kezdem, de
Isten már nem arra akar vezetni, amerre test-
vérem jár, ezért gondolatban elköszönök tőle.
Persze sokszor találkozunk, de nincs közös
látás, közös cél, ugyanaz a lelkület.

Nekem, és minden kereszténynek növeked-
nünk kell a hitben, nem kergethetek délibábo-
kat. Le kell vetnem minden rám nehezedő
terhet, hogy lássam azt a célt, ami felé Isten
akar vezetni. Hogyan épülhet az én életemben
az Isten országa, az Isten erejével, és az Ő
kemény, de igazságos, odaadó szeretetével?
Ezen gondolkozom mostanában.

„Elég neked az én kegyelmem, mert az én
erőm erőtlenség által ér célhoz.” 2 Kor 12,9

Buzás István

Biblia Isten szava!

Isten kegyelméből a közelmúltban eljuthattam egy
biblia-tanulmányozó hétre. Az 1 Mózes 12-ik fejeze-
tétől az 1 Mózes 46-ik fejezetéig tanulmányozhattuk
az igét. 

Számomra döbbenetes volt, ahogyan mentünk
végig a történeteken, a generációk életén, hogy
mennyire megismétlődtek, átöröklődtek ugyanazok a
bűnök, a nemzedékek életében. 

folytatás a 6. old.-on

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


