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Az Úr hív!

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
Ef.5,8.
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Hír- és imádságlevél
2013. december-2014 január.

Tölts több időt Istennel! 

Nem győzök csodálkozni azon, hogy mit
végzett eddig az Úr az életemben. 

Folyamatosan elhalmoz ajándékaival, külö-
nösen azóta, amióta itt vagyok Nyírteleken, a
helyemen vagyok. Egyik lelki testvérem
mondta, hogy amikor igazán beállt az Úr szol-
gálatába, akkor kezdett el növekedni lelkileg.
Valahogy így érzem én is. Ha az ember enge-
delmes, jönnek az áldások. Ez alapigazság, és
tényleg így is van. 

Hálás vagyok, hogy amikor arról volt szó,
hogy külföldre megyek, -amit én szépen el is
döntöttem- meg tudott állítani az Úr. A válaszra
várakozva pedig türelemre tanított; a hatalmát
mutatta meg abban, hogy ténylegesen tud
szólni, konkrétan. A kiszolgáltatottság érzése
pedig fokozatosan az Úrban való biztonságra,
bizalomra alakult át. Az Úr ismeretének pedig
egy kis szeletével lettem gazdagabb. 

Valószínűleg ez a tapasztalat is segített
abban, hogy el merjek indulni az ismeretlenbe.
Ha rálépünk az engedelmesség útjára, akkor az
Úr feladattal is megbíz. 

Először csak kicsivel, és ha abban hűek
vagyunk, akkor jönnek a nagyobbak. Vissza-
nézve az életemre, soha, de soha nem gondol-
tam volna, hogy ide jutok, ilyenné formál,
amilyen most vagyok, ezek lesznek a felada-
taim, szolgálataim. Az utóbbiakat alig bírom
elhinni. Néha meg is kérdezem: Biztos, Uram?
Tényleg engem akarsz?

De az Úr még mindig nem elégedett velem.
Hála van a szívemben azért, mert ezt jelzi is
felém. Ezt az igét kaptam ajándékba a héten: 

„Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiek-
kel.” Kol.3,2.

Ez volt még mellé írva: Tölts több időt Isten-
nel!                 

-KáVé-

Ezt mondja megváltód, az Úr,
aki az anyaméhben formált: 

Én, az Úr, alkottam mindent, egyedül
feszítettem ki az eget, magam tettem
szilárddá a földet.

Ézs.44,24.

Megváltónk születésének ünnepére készülve
tisztán és egyértelműen kellene, hogy megszó-
laljon az örömhír mindegyikünk szívében!
Ézsaiáson keresztül az Úr Lelke már akkor
határozottan figyelmeztetett, hogy csalók és
magukat bölcsnek mondók elterelik figyelmet a
legfontosabb örömüzenetről,

nem hagyja elveszni népét az Úr,
bűneiből kimenti fia áldozata árán!

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.

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 Alternatív Centrum             15.00

Görögszállás (gyermek) ugyanott         15.00

Dél utá ni Is ten tisz te le t

Kisvárda Evan g. temp l. feb.09;márc.09. 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

Liturgia Görögszállás                   17.00

Csütörtök: 

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.



Imádságlap

Vasárnap:
Mennyei Atyám! Hálát adok a szeretetedért, irgalma-

dért! Köszönöm, hogy lehajoltál hozzám. Nem mondtál
le rólam, hanem inkább az életedet adtad értem. Segíts,
hogy amit Tőled kapok, ne akarjam megtartani magam-
nak, hanem a Te mentő szereteted legyen bennem
embertársaim felé. Ne magamat helyezzem mindig elő-
térbe, hanem merjek észrevétlen lenni. Ámen!

Hétfõ
Úr Jézus! Te mindent tudsz rólam! A gondolataimat, az

érzéseimet! Köszönöm, hogy ennek ellenére is törődsz
velem! Köszönöm, hogy rámutatsz a hibáimra, azt azért
teszed, mert szeretsz. Tisztogatni, formálni akarsz. Add,
hogy engedjem, ne legyek ennek akadálya. Ámen!

Kedd
Mennyei Atyám! Könyörögve kérlek országunkért, a

vezetőkért. Ismerjék meg ők is a Te nagy nevedet, légy
személyes Megváltójuk. De adj ébredést a gyülekeze-
tekben is, hogy akik gyermekeidnek vallják magukat, ne
üljenek a babérjaikon, hanem cselekedjenek is! Ámen! 

Szerda
Uram! Köszönöm, hogy feladatokat adsz nekünk.

Kérjük a Te erődet mindahhoz, amit ránk bíztál! Segíts,
hogy teljes szívvel, odaadással tudjuk végezni! Kérlek a
fiatalokért, hogy odaszánt életűek és hűségesek legye-
nek, akik be tudnak állni az idősebbek helyére. Ámen!

Csütörtök
Drága Úr Jézus! Bocsásd meg, hogy sokszor szégyent

hozok Rád! Hogy nem Neked tetszően élek. Segíts, hogy
ezen változtatni tudjak, és világító életet élhessek. Te
tölts be, hogy ne én legyek az, aki beszélek, cselekszek,
hanem Te, rajtam keresztül. Köszönöm, hogy nem
magamra kell néznem, hanem Terád. Ámen!

Péntek
Mennyei Atyám! Te szólj hozzám! Segíts lecsende-

sednem, hogy meghalljam a Te hangodat. Amit pedig
megértek, ne tűnjön el nyomtalanul, hanem motoszkál-
jon bennem; és ha kell, cselekedjem. Ámen!

Szombat
Drága Úr Jézus! Csordultig van a szívem hálával, hogy

a gyermeked lehetek. Köszönöm az ajándékaidat. Adj
nyitott szemet, hogy megláthassam ezeket, és az elé-
gedetlenség helyett a megelégedettség, a folyamatos
hála legyen bennem. A nehézségekben, harcokban is.
Ekkor se a csüggedés legyen bennem, hanem a Benned
való bizalom, hogy Te mindig a legjobbat akarod szá-
munkra. Köszönöm ezt Neked. Ámen!

Ne aggodalmaskodjál!…

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzõjére Zsid.12,2.

Isten kegyelméből 1 évnyi pihenő után, elkezd-
hettem Felsőoktatási tanulmányaimat. Boldogság
töltötte el szívemet, hogy végre ott vagyok, ahol
Isten szerint lennem kell. 

Örömömet azonban beárnyékolta az aggodalom.
Nem azért aggódtam, hogy mi lesz velem fenn
Pesten, hanem az itthon maradottakért. Folyama-
tosan az járt a fejemben, hogy anyának ki fog
segíteni, mi lesz velük, ha én nem leszek otthon.                    

Természetesen az eszem tudta, hogy nem lesz
velük semmi, mert ott van velük is az Isten és
vigyáz rájuk, de a szívem nem tudta ezt elhinni.
Teltek a napok és csak nem lett jobb a helyzet. Azt
vettem észre, hogy egyre ingerültebb vagyok, nem
tudtam szeretett teljesen a körülöttem lévő ember-
ekhez szólni. Tudtam, hogy csak Isten segíthet, de
elvakultságom miatt Isten minden közeledése leper-
gett rólam. 

folytatás a 3. old.

Programjaink:

1.Karácsonyi szolgálatok Nyírtelek 17. óra.  dec-24.
2.                                   Nyírtelek 10. óra. dec.25.
3. Görögszállás 15. óra. dec.25.
4. Kisvárda 11. óra. dec.26.
5.Ó-év esti Istentisztelet. Nyírtelek 17. óra.  dec.31.
6.Férfi hét       Biatorbágy                    feb.  02-07.
7.Női hét         Biatorbágy                    feb.  09-14.
8.Férfi hét       Biatorbágy                    feb.  16-21.

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:             +36 20 8249659.

-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 3. old.
Imádkoztam az Úrhoz, hogy ez így nem mehet

tovább, sem egészségi állapotomnak nem tesz
ez jót, de ami ennél is fontosabb. hogy lelki élet-
emet is megrekesztette, megkötözte, nem
tudtam az Istenre figyelni. Majd az egyik vasár-
nap reggel, egy Istentiszteletet hallgattam az
interneten és az Istennek való élet odaszánás
volt a téma, a gazdag ifjú történetén keresztül.
Rögtön éreztem, hogy nekem szól a prédikáció.
Felsejlett bennem a kérdés mi az a terület az
életemben, amit nem tettem le az Úr kezébe,
amit nem szántam oda teljes szívvel az Istennek.
Jóformán gondolkoznom sem kellett, mivel
azonnal tudtam, hogy aggodalmaskodásomról
van szó. Összeszorult a szívem, és tudtam, hogy
az Isten megadja a lehetőséget arra, hogy lete-
gyem elé ezt a gátat is. De mielőtt imára hajtot-
tam volna a fejem kinyitottam az Útmutatót és
az aznapi igéket olvastam el benne, mely ezek
voltak: 

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki
gondja van rátok.” 1Pt.5,7. és a Máté 6, 25-34. 

Mikor elolvastam a hosszú igeszakaszt, mely
az aggodalomról és Isten gondoskodásáról szólt.
Ismét arra eszméltem nekem szólnak a kiírt igék
is, nem bírtam tovább, és Isten elé vittem ter-
hemet. Nagyon nehéz volt meglépni ezt a lépést,
de tudtam ez az egyetlen esélyem, mert Isten az
egyetlen, aki megkönnyítheti az akkora - az én
hibámból- hatalmasra nőtt terhet, és hogy aggo-
dalmaskodásommal nem tudom a szeretteimet
megtartani. 

Hála tölti el a szívem, hogy Isten meghallgatta
imámat és az Ő békességével tudta betölteni az
életemet. 

Szuchánszki Petra

Újra rendelkezünk  a 2 x 1 % ról !

A személyi jövedelem adót fizető állampolgá-
rok rendelkezhetnek az adójuk 2 x 1%-áról.
Egyik 1%-ot valamelyik egyháznak adhatják, 

a mi egyházunk technikai száma:  0035
A másik 1% pedig civilszervezetek támogatá-

sára mehet, mint például a 

Filadelfia Alapítványunk, 

amelynek adószáma: 18792021-1-15
A fenti két szám beírása szükséges az adóbe-

vallás mellékleteként található nyilatkozatra.
Gyülekezeti alkalmainkon, előre kitöltött nyilat-
kozatokat vehetnek át azok, akiknek erre szük-
ségük van.

Az egy százalékokról való rendelkezést nem
csak az Szja-t fizetők számára fontos megtenni,
ugyanis az állami támogatást annak fügvényé-
ben számolják ki hány ember tartozik az adott
egyházhoz! Hányan rendelkeztek eképpen!

A reménységben örvendezők; a
háborúságban tűrők; a könyörgésben
állhatatosak; 

Róm.12,12. 


