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Fennakadtam!

A kecskéinket lehetőség szerint igyekeztünk minden reggel
felvinni a hegyoldalra. Sajnos a kerítés elkészítésére nem volt
kapacitás, így maradt az a lehetőség, hogy kikötjük őket egy
lánccal, két fa közé kifeszített drótra. Előtte, igyekeztünk minden
akadályt elhárítani, hogy a láncszemek semmibe ne akadjanak
fel. Kivágtunk fákat, bokrokat, gazoltunk, szemetet szedtünk,
ha találtunk, még a csalánt is kiszedtük. Ám hiábavalónak,
vagy éppen kevésnek tűnt eme próbálkozásunk, mert meglepő
módon, a kecskék sokszor ici-pici ágacskán akadtak fel úgy,
hogy majd megfojtották saját magukat. Hihetetlen volt a
látvány, és kérdeztem: Hogy lehet egy ilyen kis dolgon fenn-
akadni? 

Aztán hallottam újra a kérdést, csak már nekem szegezve.
Te hogy tudsz ilyen kis dolgon fennakadni? Hát igen. Az ördög
nem tud becsapni már feltétlenül nagyobbal, mint ahogyan a
kecskék sem a bokorban vagy fában akadtak fel, hiszen az
egyértelműen látszik. Például, hogy legyek hűséges a férjemhez,
vagy ne vetessem el gyermekemet, bár nem terveztük, vagy
szeressem nem csak annak ellenére, hanem azért is fiamat,
mert autista. De a kis dolgok, nos, hát, izé, igen! Fennakadtam.
És miközben nagy erőlködéssel próbáltam lábammal lefogni,
kezemmel kiszabadítani, szavammal nyugtatni a kecskét, hála-
adás nyílt a szívembe Isten felé. Köszönöm, hogy Te ilyenkor is
vársz, mikor beleesem saját csapdámba, mikor kicsinyesen
gondolkozom, bűnt cipelve magammal, a helyett, hogy leten-
ném Megváltóm lába elé. 

Van egy ige is, mely kedves lett számomra. „Ne legyetek
olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral
és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít
hozzád.” Zsolt.32,9 Miért pont ez az ige jutott eszembe? Mert
amikor ilyen kis dolgokon akadok fent, akkor az azt jelenti,
hogy távol vagyok Istentől. Nekem olyan nagy kegyelmet és
megerősítést jelent az, hogy ha akarom és kérem, szabadságom
ellenére is kérhetem az Urat: Inkább kötözz magadhoz, inkább
fékezz meg, inkább köss gúzsba, csak ne engedd, hogy távol
kerüljek Tőled! Persze nem ez a vágyam, hogy engedetlen
legyek, de ha mégis! Inkább húzzon, vonjon, ha fáj is, hogy
lehessek Vele, mint hogy éljek Nélküle. Abban reménykedem,
hogy az idő múlásával Uram tetszésére egyre kevésbé kell
majd efféle módszerhez nyúlnia. Ami pedig még fontos lett szá-
momra. A kecskék egy időben a kis fennakadásaik után is
egyből mekegni kezdtek segítséget kérve. Mi is e világban
élünk, és emberek vagyunk. Meg tudunk bántódni, sértődni,
haragudni, és minden érzés még kavaroghat majd bennünk. A
bűn az, ha ebbe még jól bele is kapaszkodunk, belecsavarodunk
a nélkül, hogy egyből letennénk ezeket Isten elé, szabadulást
kérve. 

Kecskéink később, azonban már annyira megszokták ezt a
fennakadást, begabalyodást, hogy ehhez igazították életüket.
Azaz, volt, hogy már csak térdükön állva tudtak egy helyben
legelni, de nem egyszer teljesen fekve találtam őket. Előfordult
az is, hogy annyira betekeredtek, hogy már mekegni, segítséget
kérni sem tudtak. Na, ide ne jussunk el! Meg lehet szokni a bűnt
is, csak hogy az egyre jobban megkötöz, egyre szorosabban
markolja a szívünket, lelkünket és ellehetetlenít a szabad cse-
lekvésre, a teljes örömre, és a feltétel nélküli szeretetre. Az
ilyesféle megkötözöttség eredménye lehet a félelem, szorongás,
melynek fizikai vetületei is lehetnek. Isten pedig szabadságra
hív el bennünket. Éjünk hát ezzel a lehetőséggel. És ha fenn is
akadunk, kérjünk azonnal szabadítást Jézus Krisztus által. 

Mert a bűn zsoldja halál… Róm.6,23a. 
de ti, testvéreim, …szabadságra vagytok elhíva…  Gal.5,13b.

Magyarósiné Annamária

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

Hétfő: Asszonykör Gyül. közp. Nyírtelek      17.00

Kedd: Női kör Kisvárda Gyül.ház                18.00

Baba-mama kör, Gyül. közp. Nyírtelek. 09.00

Liturgia Görögszállás                       17.00  

Bibliaóra Gyül. közp. Nyírtelek         17.00

Szerda: Ifjúsági Görögsz.köz.ház              18.00

Péntek : Biblia óra Kisvárda Gyül.ház        18.00

Biblia óra Görögszállás                 17.00

Ifj. óra, Gyül. közp. Nyírtelek       17.00   

Ifj. óra  Görögsz.köz.ház                16.00

Min den hónapban

El sõ vas ár nap úr va cso ra az is ten tisz te le te ken.



Imádságlap

Vasárnap:
Drága Mennyei Atyám! Hálás vagyok a Te Igéd

ajándékáért, hogy Neked van szavad hozzám, mellyel
hívsz magadhoz! Kérlek, add, hogy ne csak a fülem-
mel halljam meg azt, hanem a szívem is nyitott
lehessen annak befogadására, és engedelmes lehes-
sen annak megcselekvésére. Ámen!

Hétfõ
Drága Úr Jézus, áldalak azért a megváltó munká-

dért, amelyet értem vállaltál a kereszten, s ezzel
legyőzted a bűn erejét! Kérlek, légy velem az előttem
álló héten, s óvj meg a Sátán támadásaitól, a kísér-
tésekben adj erőt megállni! Ámen!

Kedd
Drága Mennyei Atyám! Te a szívek vizsgálója vagy,

kérlek, erősítsd gyenge hitemet! Kérlek, add, hogy
ne szégyelljelek Téged, hanem bátran merjek vallást
tenni Rólad a körülöttem élő embereknek, a csalá-
domban, munkahelyemen, vagy akár idegenek előtt
is! Ámen! 

Szerda
Istenem, köszönöm azt, hogy Jézus által ismer-

hetlek Téged! Köszönöm, hogy eszköz lehetek a
kezedben, hogy mások is megismerjenek Téged!
Kérlek, add, hogy a rám bízott szolgálatot a Te
dicsőségedre, engedelmes szívvel tudjam végezni!
Ámen!

Csütörtök
Uram, bocsásd meg, amikor a mindennapok roha-

násában elfelejtkezek Rólad, nem szánok időt a Veled
való kapcsolatra, Igéd olvasására. Kérlek, erősítsd
az irántad való hűségemet! Ámen!

Péntek
Istenem, köszönöm a Te kegyelmed, irgalmad és

szereteted, mellyel lehajolsz hozzám, bűnös ember-
hez. Kérlek, óvj meg attól, hogy soha ne tekintsem
olcsónak ezt a kegyelmet, amiért Te olyan nagy árat
fizettél, hogy egyszülött Fiadat áldoztad értünk.
Ámen!

Szombat
Köszönöm Úr Jézus, hogy Te nem azért jöttél,

hogy a tüneti problémáimat kezeld, hogy a földi
életemet komfortosabbá tedd, hanem Te ennél sokkal
többel akarsz engem megajándékozni. Köszönöm,
hogy általad örök életem lehet! Ámen!

Az imádság szükségessége

Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki
meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, beme-
gyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.”                

Jelenések 3,20.
Nem tudom milyen tapasztalatiad vannak az

imádsággal kapcsolatban. Számomra keresztény-
ként egy állandó küzdelem. Egy keresztény csa-
ládban nőttem fel, és már korán megtapasztal-
hattam milyen kiváltság az, hogy időt tölthetek
Istennel az imádságban. Istennek mindig volt
ideje rám, és biztonságban éreztem magamat az
ő jelenlétében tudván, hogy ő szeret és törődik
velem annak ellenére,  hogy nehézségek vannak
az életemben.

Négy évvel ezelőtt, a munkám, tanulás, barátok,
stb, sok időmet elvette, és sokszor elfelejtettem
imádkozni. Elfelejtettem milyen fontos egyedül
Istennel időt tölteni, és amikor pedig találtam rá
időt, hogy imádkozzam, sokszor igen rövidre sike-
redett, vagy pedig többnyire csak valamit kértem
Istentől. 

folytatás a 3. old.

Programjaink:

1.Karácsonyi szolg.         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.
Inkább volt monológ, mint sem párbeszéd

Istennel, és így az Úr nem tudott elérni, és for-
málni engem.

Aztán elmentem egy keresztény találkozóra,
ahol az egyik előadó arról beszélt, hogy Isten
közel akar lenni hozzánk. Rájöttem, hogy jobban
kellene figyelnem az imádságra, de nehéz volt
időt találni rá, még akkor is, ha szerettem volna
többet imádkozni. A találkozó után együtt imád-
koztam az egyik barátommal, aki szintén
hasonló problémával küzdött, mint én. Nagyon
áldott alkalom volt mindkettőnk számára, és
eldöntöttük, hogy minden kedden reggel munka
előtt találkozunk, és egy fél órát, közösen
magunkban imádkozunk. Számomra ez nagy
segítség volt, mivel nem tudtam lemondani a
találkozót, és így nem feküdthettem vissza
aludni, mivel akkor a barátom, átjött volna és
felébresztett volna. Annak ellenére, hogy csak
fél óra volt egyszer egy héten, megújította a
kapcsolatomat az Úrral, és több időt töltöttem
az Istennel való csendességben.

Véleményem szerint a fenti ige elmondja miért
szükséges az imádság a mi életünkben. Jézus
közeli kapcsolatban akar velünk lenni, és Ő az
ajtón kívül áll és kopog- reménykedve, hogy
megnyitjuk az ajtót. Az imádság az ajtó meg-
nyitása, és Jézus beengedése az életünkbe. Ő
vár ránk, és amikor hozzá megyünk imában,
akkor lehetőséget adunk neki, hogy beszéljen
hozzánk, és munkálkodjon bennünk. Ezért kriti-
kus fontosságú az Istennel való kapcsolatunk-
ban, hogy keressük őt imádságban, de sokszor
küzdelem is, mivel az ördög megpróbál elterelni
minket. Ennek tudatában kell lennünk, és segí-
tenünk, támogatnuk kell  a Krisztusban testvé-
reinket a harcban.

Soren Elmholdt, Dánia

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. 


