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Az Úr hív!

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
Ef.5,8.
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Az Úr csodásan működik

„Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van”
Az életünk során ezt nagyon sokszor megta-

pasztaltuk már! Igaz, nehéz volt elfogadni Isten
döntését, főleg, ha az nem egyezett az álmaink-
kal, vágyainkkal. Fiatal koromban, ahogyan elter-
veztem az életem, úgy is történt. Minden számí-
tásaim szerint alakult. Miután megtértem ez már
nem így volt. Szerettem volna valamit, kértem
Istentől, rábíztam, és Ő nem adta meg. Vagy nem
akkor és nem úgy, ahogy én akartam. Nem értet-
tem a dolgot, hiszen hitetlenül mindent megkap-
tam. Csak később vált világossá, hogy nem mindig
az a jó számomra, ha minden úgy van, ahogy én
akarom. Szerettünk volna még egy gyereket, de
Isten nem adta hat évig. 

Nagyon nehéz volt és sokszor voltam mélypon-
ton a hitéletemben. De Isten kegyelme és szere-
tete által nevelt. Sokszor kaptam segítséget test-
vérektől. 

Edit és Pancsa néni egyértelmű kijelentése:
„Nem vagy a helyeden” nagyon elgondolkodtatott.
A hat év kellett ahhoz, hogy mind feleségként a
helyemre kerüljek, mind a fontossági sorrendet fel
tudjam állítani a munka és a család között. Ez nem
mindig volt egyértelmű. Ezen kívül anyagi helyze-
tünkben is segített Isten. Hiszen, a hat év alatt
volt, hogy mélyre kerültünk, mely során az Úr
megtanította, hogyan tudjuk magunkat rábízni,
hogy olyan helyről kaphatunk segítséget, ahonnan
nem is vártuk. Hogyan szabaduljak meg a pénztől,
mint bálványtól. Az elmúlt egy év során engem
véglegesítettek a munkahelyemen, emelték a fize-
tésemet. Laci olyan munkahelyen dolgozik, ahol
megfizetik a munkáját és ráadásul szereti is, amit
csinál. Most már tudom, hogy ha most is az én
akaratom teljesül, akkor nemcsak Isten nélkül, de
valószínűleg egy elrontott házasságban, elrontott
élettel kellene élnem. Az Úr valóban csodásan
működik, hiszen azóta megszületett második
gyermekünk is. Kemény lecke volt megtanulni, hol
van a helyem, hogyan bízzam magam Istenre,
elfogadjam akaratát és engedelmes feleség
legyek. Visszatekintve azt mondom, hogy jól
alakult az életem és hálás vagyok Istennek
kegyelméért és szeretetéért. Még most sem értem
sok döntését, de már nem is célom, hogy ezt
kutassam. Csak próbálok engedelmeskedni és
előre tekinteni.

Szabóné Erika

Jézus mondja:
...én azért jöttem, 
-hogy életük legyen, 
-sõt bõségben éljenek."

Jn.10,10.

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. templ.  aug.10-szept.14. 14.00

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház  14.00

Min den hé ten

Mindennap:

Ifjúsági         Görögsz.köz.ház     18-20

Ifjúsági        Gyül. közp. Nyírtelek,18-20

Hétfő: Asszonykör   Gyül. közp. Nyírtelek 17.00

Kedd: Női kör       Kisvárda Gyül.ház 18.00

Liturgia Görögszállás                   17.00

Péntek : 

Biblia óra   Kisvárda Gyül.ház 18.00

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:

Köszönöm Istenem igédet, és azt hogy megért-
hetem üzenetedet. Hálás vagyok, hogy figyelmez-
tetsz hibáimra és lehetőségem van a bűnvallásra
és a bűnbocsánatra. Ámen

Hétfõ
Drága mennyei Atyám: Hálás szívvel köszönöm,

hogy veled indulhat a hét. Kérlek, te töltsd meg
tartalommal. Adj erőt, hogy tudjunk rád figyelni,
és elszakadhassunk a világ csábításától. Ámen!

Kedd
Köszönöm Istenem, hogy áldó kezed nap, mint

nap gondot visel rólunk. Megadod mindazt, amire
igazán szükségünk van. Néha még többet is.
Kérlek, bocsásd meg, hogy ez sokszor nem elég
számunkra. Ámen! 

Szerda
Uram, hálás a szívem azért, hogy nem hagysz

elveszni minket. A világ csábítása nagy és az
ördög mindent megtesz azért, hogy bedőljünk
neki. Kérlek, adj bölcsességet és erőt, hogy veled
tudjam élni életemet. Ámen!

Csütörtök
Köszönöm Istenem, hogy a Te kijelentéseid

egyértelműek. Kérlek, segíts, hogy meg tudjuk
érteni és alázatos szívvel engedelmeskedjünk aka-
ratodnak. Szeretnék ledönteni minden bálványt az
életemben és csak rád figyelni. Ámen!

Péntek
Köszönjük Urunk, hogy Reád bízhatjuk azokat,

akiket elhívtál a te szolgálatodra. Köszönjük, hogy
sokan meghallották, s meghallják hívó szavadat.
Add, hogy gyülekezeti, családi szolgálatainkat is a
Te dicsőségedre végezhessük. Te adj hozzá erőt
Urunk. Ámen!

Szombat
Drága mennyei Atyám. Olyan hálás a szívem,

hogy egész héten velünk voltál és segítettél
minket. Köszönöm, hogy te rámutatsz bálványa-
inkra, melyek elválasztanak tőled. Köszönöm,
hogy bár a világ mindig valami újjal csábít, te
megmutatod, hogy elegendő nekünk a Te kegyel-
med és szereteted. Kérlek, bocsásd meg, ha ezt
néha elfelejtjük, vagy visszaélünk vele. Kérlek,
hogy segíts tovább harcolni, és megszabadulni
bálványainktól. Ámen!

Mert őbenne élünk, mozgunk...

Thad Titze vagyok, az Amerikai Egyesült Államok-
ból, jelenleg Nyírtelek-Görögszálláson élek és ott dol-
gozom, mint az amerikai evangélikus egyház önkén-
tes szolgálója. Szeretném megosztani a bizonyságté-
telemet, hogy jobban megismerjék a hitemet, mint
testvérüket a Krisztusban.

„Mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a
ti költőitek közül is mondták némelyek: "Bizony, az ő
nemzetsége vagyunk."      Apcs.17,28.

Talán sokan önök közül hallják a híreket a Krisz-
tusba vetett erős hit hanyatlásáról Amerikában. A
hírek többsége igaz. Mindezek ellenére, az én tapasz-
talataim egészen mások voltak. Szerencsés vagyok,
hogy olyan szüleim vannak, akiknek erős hitük van az
Úrban. Gyermekkoromban minden vasárnap elvittek
az Istentiszteletre, ahol az apukám játszott az
orgonán, és anyukám vezényelte a gyerekkórust. A
húgom és én részt vettünk a bibliaórákon, és minden
nyáron egyházi táborba mentünk. A közeli barátaim
közül sokan szintén keresztyének voltak. Az ő csa-
ládjaik más felekezethez tartoztak, de minden
szerdán együtt voltunk egy közös Bibliaórán, és a hit
dolgairól beszélgettünk a középiskolai éveim során.

folytatás a 3. old.

Programjaink:

1.EKE családos hét     Piliscsaba             júl.14-19.
2.EKE ifjúsági hét       Piliscsaba             júl.21-26.
3.Közös asztal cigány tábor    Szarvas   aug.14-18.
4.Gyülekezeti csendesnap       Nyírtelek        aug.20.
5.Egyházm-i diakóniai cs.nap. Manda-b.   szept.13.
6.EKE csendesnap      Piliscsaba            szept.27.

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

- 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 5008667.

-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 2. oldról.

Azért osztom meg önökkel ezt az információt,
mert ezek az alkalmak számunkra egy nagyon erős
alapot, támogatást jelentettek a keresztyén életünk
hitben való megéléséhez, és nagyon hálás vagyok
ezért. Emlékszem, hogy 13 éves koromban egy
lcsodálatos egyházi táborban vehettem részt, éle-
temben először éreztem igazán magamat Isten
gyermekének.  Behívtam az Úr Jézust a szívembe,
és valóság lett számomra a kegyelem és a békes-
ség, amelyet Isten adott a Szentlélek által a szí-
vembe. Micsoda bámulatos ajándék!

Megtérésem után, továbbra is nagyon aktív
voltam a gyülekezetben. A családomban és a lakó-
helyemen nagyon könnyű volt kereszténynek lenni.
Az emberek nem vontak kérdőre a hitemmel kap-
csolatban, vagy éreztették volna velem, hogy a
kisebbséghez tartozom a Jézusba vetett hitem
miatt.

Pár évvel később az egyetemen, a hitem először
életemben próba alatt volt. Diákok teljesen más
országokból, különböző vallásokból olyan kérdése-
ket fogalmaztak meg a hittel kapcsolatban, amikre
én nem tudtam a választ. Sok kísértés van az egye-
temen, ami a bűnre csábít és arra, hogy elforduljak
Istentől. Volt, hogy elbuktam én is, és utána kértem
a megbocsátást az Úrtól. A harmadik egyetemi
évemben egy közeli barátom, meghívott, hogy
csatlakozzam az egyetemi gyülekezethez. Elkezd-
tem vasárnaponként Istentiszteletre járni, és a
hétközi alkalmakat is látogattam. 

Az ottani lelkész lett az egyik legerősebb lelki
segítőm, hallgathattam az Evangéliumot és dicsér-
hettem az Urat a barátaimmal és professzoraimmal
együtt. Ezek mind Isten ajándékai voltak. De ami
még fontosabb, ahogy egyre jobban megerősödtem
a hitemben, egyre több dolgot az életemben az Úrra
bíztam, hogy minden napon ő vezessen engem. Az
angolban nagyon gyakran használjuk a dönteni
szót és nagyon ritkán a meglátni szót. Ahogy a
hitem egyre erősödött, abban láttam meg a böl-
csességet, hogy megalázom magamat Isten előtt és
engedem, hogy ő mutassa meg nekem az utat.

„Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz
bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki
az ő szabadításáért!“       Zsolt.42,6.

Mint korábban már említettem az én otthonom-
ban és családomban nagyon könnyű volt megélni a
hívő életemet. Itt Magyarországon, most értettem
meg, hogy nem egyszerű keresztyénnek lenni, sok
helyen. Itt élni és dolgozni egy új országban, új kul-
túrában, és idegen nyelvterületen számomra óriási
kihívás volt az életemben. Nagyon nehéz volt időn-
ként bízni abban, hogy az Úr velem van, de kértem,
hogy bocsássa meg, hogy valaha kételkedtem
benne. Vigasztal az a tudat, hogy hálát adhatok az
Úrnak és nem csak mindig a segítségét kérhetem.

A szentlélek tényleg munkálkodik mind a nyírte-
leki mind a görögszállási szolgálatokon keresztül.
Azért imádkozom mialatt továbbra is együtt élem a
mindennapjaimat önökkel, hogy engedjünk Isten-
nek, hogy adjon belátást az életünkbe, hogy az Ő
igéjében keressük a bölcsességet, és tudjuk
egymást szeretetben elhordozni.

Thad Titze

Ne szeressétek a világot, se azt, ami
a világban van. Ha valaki szereti a
világot, abban nincs meg az Atya sze-
retete.                                     1Jn.2,15.


