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Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
Ef.5,8.

Hír- és imádságlevél

Négy éve az Úr gyermeke vagyok a férjemmel
együtt. Nagyon hálás vagyok ezért az Úrnak. Úgy
érzem, hogy kivételes vagyok neki, hiszen olyan
sokan azon fáradoznak, hogy a párjaik is az Úrhoz
közeledjenek, de nagyon sok esetben ez zsákut-
cába ér. 

Megtérésünk óta nagyon sokat kaptam a testvé-
reken keresztül az Úrtól. 

Először is megváltott a haláltól, örök életem
lehet. Kaptam tőle egy férjet, akit hűségesen,
kitartóan és alázattal tudok szeretni. 

Van gyülekezetem, azon belül is a cigány misszió
tagja lehetek, amiért hálás vagyok. 

Adott munkát a megtérésem után rögtön. A
görögszállási Gyerekházba dolgoztam 30 hónapig,
keresztény emberekkel. A hit útján járhatok és ezt
köszönhetem nekik, mert nagyon sokat erősítet-
tek, támogattak, és én ezáltal erősödhettem a
hitemben. Voltak és vannak buktatók az élet-
embe, de ha az Úrra figyelek, vele minden lehet-
séges. Most 1,5 éve házi gondozó vagyok. 

Idős, il letve beteg embereket ápolok, segítem
őket az otthonukba. Ha Istennel végzem a mun-
kámat, akkor minden lehetséges. 

Közben elvégeztem a gimnázium négy évfolya-
mát, ami érettségit adott. Nagyon köszönöm az
Úrnak, hogy mellettem állt akkor is, amikor én
már feladtam volna az egészet. Bevallom, hogy
munka, család mellett nem volt könnyű, de Isten
szerető gondoskodását éreztem és tudtam, hogy Ő
ezt az utat szánta nekem. 

Sokszor megkérdőjeleztem az akaratát, Uram
tényleg itt szeretnél engem látni, olyankor általá-
ban kaptam a megerősítéseket, biztatásokat
embereken keresztül. Megértettem, hogy nekem
ezt az utat kell járnom, még akkor is, ha az én
elképzeléseim teljesen mások. 

Nagyon sokat segített ebben a döntésben a
Biblia olvasása, az imádkozások és az, hogy test-
vérek imában hordoztak. Nagyon szépen megkö-
szönöm mindenkinek, aki ebben részt vett és a
nehéz időkben gondol rám. Az Úr Is ten áldja
meg a testvéreket.

Mocsár Károlyné Kati

Gyülekezetiház, templom        10.00

ugyanott          10.00

Evan gé li kus temp lom 10.00

Gyül.ház           10.00

Alternatív Centrum             15.00

ugyanott         15.00

Evan g. temp l. dec.08;jan.12. 14.00

Gyül.ház  14.00

Ifjúságipont    Görögsz.köz.ház     16-20

Ifjúságipont  Gyül. közp. Nyírtelek,16-20

Asszonykör   Gyül. közp. Nyírtelek 17.00

Női kör       Kisvárda Gyül.ház 18.00

Liturgia Görögszállás                   17.00

Biblia óra   Kisvárda Gyül.ház 18.00

Biblia óra           Görögszállás    16;00

Ifj. óra, Gyül. közp. Nyírtelek, 15;00

úr va cso ra az is ten tisz te le te ken.



Vasárnap:
Uram! Hálás vagyok minden gyülekezetért, amelyik a

Te nevedet áldja! Köszönjük neked lelki vezetőinket,
akiken keresztül az ige hangzik, és oly sok bűnös lélek
megtérhet hozzád. Ámen!

Hétfõ
Mindenható Istenünk! Köszönjük, hogy minden nap

velünk vagy! Kérünk te légy egész héten a munkatár-
sakkal, a gyülekezet minden tagjával. Te áldd meg a
mindennapi szolgálatokat. Te adj nyitott szívet a Téged
keresőknek! Ámen!

Kedd
Megváltó Istenem! Hálás szívvel köszönöm szabadítá-

sodat! Kérlek légy velünk minden nap, Te adj békessé-
get a háborgó lelkűeknek! Köszönöm, hogy mindig adsz
alkalmas időt, és nyitott szívet igéd befogadására!
Köszönöm, hogy tart még a kegyelmi idő, alkalmunk van
a mindennapi megtéréshez! Ámen! 

Szerda
Urunk, Istenünk! Hálás vagyok azért, hogy minden

percben hozzád fordulhatok, és Te meghallgatsz engem!
Taníts engem utaidra, az Úr Jézus Krisztusért! Ámen!

Csütörtök
Hálás szívvel fordulunk feléd minden megtérő lélekért!

Te látod, milyen szolgálatot bízol ránk! Add, hogy enge-
delmes szívvel megláthassuk. Az Úr Jézus nevéért.
Ámen!

Péntek
Uram! Bocsásd meg, hogy oly sokszor elfelejtjük azt

az áldozatot, amit hoztál értünk! Add, hogy ne ragasz-
kodjunk ó-emberi mivoltunkhoz. Taníts utaidon járni!
Ámen!

Szombat
Úr Jézus! Hálát adok neked azért, hogy ismerhetünk

téged. Bocsásd meg vétkeinket, amit ellened elkövetünk!
Köszönjük mindennapi kenyerünket, testi és lelki élet-
emben is. Te ismered szükségünket. Add, hogy így
tudjunk imádkozni, ahogyan azt Te szeretnéd! Ámen!

Érettségi után nagyon elégedett voltam magammal,
gondoltam anyukámnak nem lesz igaza, mégis viszem
valamire. 

Mindig hajtott a bizonyítási vágy. Gyerekkoromban
is az volt a legfontosabb, hogy jól teljesítsek. Úgy
éreztem, hogy legidősebbként a hét testvérem mellett
ezt meg kell tennem, szüleim akkor nagyon büszkék
lesznek rám. Sajnos hamar kisiklott az életem. Csa-
ládot alapítottam. Gyerek, munka, ez volt az életem.
Nem is vágytam másra addig, míg beteg nem lettem.
Depresszió, alkoholizmus, gyógyszerfüggőség vette át
hatalmát az életemben. 

Hat éve egy biatorbágyi női héten értettem meg,
hogy Isten nélkül halott vagyok, halott a lelkem. Ettől
fogva Istenre bíztam életemet. A hat év alatt gyöke-
resen megváltozott az életem. Munkát kaptam, szen-
vedélybeteg- gondozó lettem, boldog voltam, hogy
Isten olyan feladatot bízott rám, amivel hiteles
emberként, szabadultan, hozzám hasonló embereken
tudok segíteni.

folytatás a 3. old.

Gyülekezeti csendesnap  Nyírtelek,          dec.14.
.Karácsonyi szolgálatok Nyírtelek 17. óra.  dec-24.
.                                   Nyírtelek 10. óra. dec.25.
. Görögszállás 15. óra. dec.25.
. Kisvárda 11. óra. dec.26.
.Ó-év esti Istentisztelet. Nyírtelek 17. óra.  dec.31.
.Férfi hét       Biatorbágy                    jan.  19-24.

Az utazás megszervezéséhez kérjük a jelentkezé-
seket minél hamarabb jelezzék a 

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:                               , 
csütörtök: , 
vagy telefonon:             

-Akinek adománya van a különbözõ
gyülekezeti szolgálatok támogatására azok a
következõ számlaszámon:

vagy személyesen az istentiszteleteken fizet-
hetik be adományaikat .

- Ezúton is megköszönjük támogatóink
szolgálat készségét és adományait.

folytatás a 3. old.

Közben több képzést elvégeztem, így lett érettsé-
gim is. Egyből arra gondoltam, irány a főiskola,
anyukám most már nagyon büszke lesz rám. De
sajnos Isten nélkül indultam ezzel a gondolattal.
Rögtön falakba ütköztem. Nincs emelt szintű érettsé-
gim. Bumm neki! Eközben már anyagilag sem terhelt
volna meg, mert lett volna támogatóm. Még egy fal
következett, az idő! Lekértem a jelentkezést. Eddig a
nagy hév elvakított, ismét meg akartam oldani
mindent Isten nélkül! A végső fal: a férjemmel
beszélgettünk. Felhívta rá a figyelmemet, hogy a gye-
rekeim szeretnének velem több időt eltölteni. És ő is.
Akkor világosodott meg előttem az az ige, amit pár
hónappal azelőtt az asztalom fölé tűztem: 

„Kárpótollak azokért az évekért…” Jóel 2,25

Itt van minden, amit elveszítettem: család, gyere-
kek, munka, mindez Isten gondos vezetésének ered-
ménye. Főiskola helyett új munkakörbe helyeztek,
gyerekekkel foglalkozhatok, amit mindig is szerettem
volna! 

Hiszem, hogy az Úr a legjobbat akarja nekem, csak
engedelmesnek kell lennem, és hittel figyelnem
útmutatását. 

Székelyhidiné Bucsák Mária  

A nyáron lehetőségem volt egymás után két csendes
héten is részt venni. Az első hét Biatorbágyon volt egy
bibliatanulmányozó hét, 20-40 év közötti fiatalok
számára. A délelőtti sorozatban Jakab levelét tanulmá-
nyoztuk, amelynek 4. fejezetének 4. versében a paráz-
naság bűne is elénk került. 

A következő hetet Piliscsabán az ifjúsági csendes
héten töltöttem. Érdekes módon ezen a héten az igés
kártyámon Jakab leveléből volt az ige: 

„Tisztítsátok meg kezeiteket ti bűnösök, és szenteljé-
tek meg szíveiteket, ti kétlelkűek”     Jak.4,8b.

Ennek a hétnek a délelőtti sorozata pedig a házasság-
törő nő története volt a János evangéliuma 8. fejezeté-
ből. Ezen igék tanulmányozása által vált világossá szá-
momra, hogy a paráznaság nemcsak házasságtörést
jelent, hanem az Istennel való szövetség megtörését, az
Isten iránti hűtlenséget. 

Rávilágított Isten arra, hogy én is ebben a bűnben élek
évek óta. Nem Isten volt az első helyen, nem Ő volt a
legfontosabb számomra, más (bálványozott) dolgok
kerültek az első helyre. És ahogy egy házastársi kapcso-
latban is, amikor az egyik fél mással kezd el barátkozni,
más lesz fontosabb számára, az a másik fél féltékenysé-
gét eredményezi, ugyanúgy mennyire fájhat Istennek is
az én hűtlenségem. Az volt számomra a fontos, hogy én
mit kaphatok ebből a kapcsolatból, nem pedig Ő maga.
Az ajándékaiért szerettem, és nem Önmagáért. 

Hálás vagyok Istennek azért, hogy rámutatott erre a
bűnömre, amit megbánhattam és megvallhattam Neki. 

Hálás vagyok, hogy nem hagyott engem ebben az álla-
potban, kész volt utánam nyúlni és megbocsátani.
Egyedül Övé a dicsőség!

Flaskár Anett


