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folytatás a 3. old.-ról

Ezután az Úrvacsorai Istentiszteleten a férjemet nagyon
megérintette egy példa méghozzá a puding próbája az evés.
Bibliaórán is ezt tovább vitte és hangsúlyozta, hogy milyen jó
volna, ha a kis közösségünkben nem csak recepteket cserél-
getnénk, hanem mindenki meg is sütné, azaz engedelmes
lenne az Úrnak. 

Másnap reggel az Úrral töltött csendességben leesett az
Istentisztelet, a Bibliaóra üzenete is: Hát persze Uram, ez egy
nagyszerű lehetőség a bizonyságtételre. Ó Uram, Te tudod
mennyiszer voltam bátortalan, amikor szólnom kellett volna, s
hányszor szóltam, amikor csendben kellett volna maradnom.
Milyen jó lenne, ha most teljesen Rád figyelnék, olyan jó volna,
ha most csak Te...

Eljött a várva várt nap. Előző este és hajnalban begyűjtöttem
a sok finomságokat, majd szépen megterítve, tálalva izgatottan
vártam a közvetlen kollégákat. Egyik érkezett a másik után és
hát mindenki az asztal körül kötött ki és álmélkodtak, kíváncsis-
kodtak, ugrattak: „szerintük egész éjjel le sem feküdtél, sőt
szerintünk a férjed sem, mi több a gyerekeket is befogtad, még
a kolisokat is hazarendelted, hogy ez mind kész legyen...”

Kis türelmet kértem tőlük, várjunk meg mindenki és akkor
elárulom a „titkot”. A szívem a torkomban dobogott, Uram, ha
akarod, mindent elmondok, ha akarod, meg sem szólalok, csak
velem légy...

A szokásos köszöntés után: Hát szóval ez úgy kezdődött,
hogy tudjátok, van egy kis gyülekezeti asszonykörünk, akikkel
minden kedden találkozunk és ők a testvéreim....

Kb. másfél órán keresztül beszéltem, a gyülekezetünkről, az
életünkről, hogy talált meg az Úr Jézus engem, a férjem,
hogyan gyógyította meg a házasságunkat, életünket, mivé
lettünk és merre haladunk.

Ez idő alatt senki sem dolgozott, feszülten figyeltek, és
nagyon elgondolkoztak. Olyan hála töltött el. Jó volt megta-
pasztalni, hogy utána hogyan nyíltak meg és mondtak el
néhány személyes dolgot az életükből. Egyvalaki volt, csak aki
unta már egy kicsit és ezt a fénymásoló csapkodásával nyoma-
tékossá is tette, de senkit sem zavart.

Ugyanakkor érdekes volt azt is látni, hogy a második delegá-
ciónál már csak azt volt lehetőségem elmondani, hogy kik
sütötték, harmadik és a többieknél szinte még erre sem voltak
kíváncsiak, ők beszéltek, én hallgattam. 

Azért látogatások végén elég gyakran elhangzott az a bizonyos
mondat: Kérjük a recepteket!

Ezen a napon még egy dolgot megértettem: Tudniillik már
hónapok óta foglalkoztatott az a gondolat, hogy van lehetőség
6-ra járni, dolgozni és akkor mindennap a fél öt helyett már
háromkor otthon lehetnék. A gyerekek is nagyon örülnének,
nem lennének egyedül, több időm lenne rájuk, és mindenre.
De akkor az a reggeli csend az Úrral, amikor csak Ő és én,
amikor hallgathatom Őt és beszélhetek hozzá, majd a közös
imádság a férjemmel, lassan eltűnne, és még sem maradna
elég idő. 

Hálás voltam, hogy ebben is békességem lett és a nap
végére egy egészen más recept készülhetett el:

Végy kora hajnalban időt,
tégy hozzá egy Bibliát,

légy egy kicsit csendben, 
imádkozz és meglátod...!

Nagy Miklósné, Edit

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. márc.08.-ápr.12. 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:

Uram hálás a szívem, hogy dicsérhetünk téged
nemcsak az egyéni, hanem a gyülekezeti életünkben
is. Köszönöm, hogy te vezetsz és te adsz bölcsessé-
get a mindennapok megéléséhez. Ámen!

Hétfõ

Drága Mennyei Atyám! Köszönöm az új reggel és
az új hét lehetőségét. Add, hogy a múlt gondjait,
nehézségeit elfelejtve kezdhessünk új életet benned.
Ámen!

Kedd

Mindenható Isten! Bocsásd meg, hogy annyiszor
elfordulok tőled és követem a saját akaratomat.
Szükségem van a te tiszta tükrödre, ami segítségével
megláthatom magam. Köszönöm, hogy Te, a saját
képmásodra akarsz formálni. Ámen! 

Szerda

Mennyei Atyám! Kérlek, ne engedj megfeledkez-
nem ígéreteidről! Köszönöm, hogy Te nem változol
és minden, amit adni akarsz az tökéletes. Erősítsd
meg bennem a hitet és te munkáld bennem az állha-
tatosságot. Ámen!

Csütörtök

Uram! A mai napot szeretném a Te kezedbe tenni.
Örülök, mert nap, mint nap vezetsz a keskeny úton.
De még így is sokszor követek el ellened bűnt.
Kérlek, bocsásd meg a vétkeimet a Fiad nevéért.
Ámen!

Péntek

Drága Úr Jézus! Köszönöm, hogy értem is vállaltad
a keresztedet. Hálás a szívem, hogy megváltottál,
fiaddá fogadtál. Kérlek, ezután is segíts minden nap
a Te kegyelmedben bízni! Ámen!

Szombat

Atyám! Hálás a szívem mindenért, amit tőled
kaptam. Köszönöm a családot, a gyülekezetet és a
körülöttem lévő embereket. Kérlek, te munkálkodj a
közösségekben, amelynek mi is tagjai vagyunk!
Ámen!

Névnapi köszöntés.

Egy évvel ezelőtt október 01-én kezdtem el dolgozni
jelenlegi munkahelyem pénzügyi osztályán. Az ismerke-
dések, a feladatok rövid ismertetése után elhangzott egy
sürgető kérdés: Mikor van a névnapod? Ó most volt kb. két hete
szeptember 16-án. „Hú, akkor ezt megúsztad, van majdnem
egy éved felkészülni. !!?? Ne ijedj meg, akinek elérkezik a napja
meg kell, hogy vendégeljen mindenkit egy kis süteménnyel,
üdítővel, és addig úgy is részt veszel egy páron és meglátod.
Nem igazán értettem, hogy miért néznek nevetve egymásra,
ha végül is nem nagy ügy, csak egy kis süti és üdítő!!??”

Sor is került nemsokára az első ilyen alkalomra és a
nap végére kezdtem megérteni mi rejtőzött a sejtelmes
nevetgélések mögött: Az ünnepelt szépen felöltözve,
gondosan kiválasztott szalvéták és terítékek között, ami
illik a ruhájához és persze néhány édességgel is össz-
hangban van. Várja a vendégeket, akik bármilyen idő-
pontban és sorrendben érkezhetnek a különböző osztá-
lyokról,mint pl.: elnök úr, elnök helyettes úr, főkönyvelő
és osztályvezetők a titkárnőkkel, majd a pénzügyi, szám-
viteli, kereskedelmi osztályok dolgozói (kb. 25-en
vagyunk, így ez havonta legalább két bulit jelent). Az
ízletes és mesterien megmunkált sütemények kavalkád-
jából mindenkinek és mindenből maradnia kell, hisz lehet, hogy
késő délután érkezik a prominens vendég. Az együtt töltött idő
alatt természetesen mindenki mindent megkóstol, véleményez,
értékel és a beszélgetések tartalma kb ez: Te sütötted?
Ki sütötte? Hogy sütötted? Hm, nagyon finom! Ebben
érzem a vaníliát, ez igazi vagy csak aroma...? és nem is
tudom... olyan érdekes, mi is van benne? Fantasztikus! Na, ezt
kóstold meg! folytatás a 3. old.

Programjaink:

1.Biblia tanulm. hét        Biatorbágy          ápr.  19-24.
2.EKE csendesnap          Szák-Szend              ápr.  25.
3.Kerületi missziói nap   Debrecen                máj. 16.
4.Ifjúsági találkozó        Biatorbágy               máj. 25.
5.Házaspári hét             Biatorbágy           jún. 21-26.

Az utazás megszervezéséhez kérjük a jelentkezéseket
minél hamarabb jelezzék a lelkészi hivatalban, sze-
mélyesen 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 2. old.-ról
Ó már alig birok enni, na jó, még egy szeletet és ez az

utolsó, lehet az utolsó előtti, mert még az olyan jól néz ki, és
ecetera, ecetera ... És a végső búcsúnál: KÉRJÜK A RECEPTE-
KET!

A nap végére az ünnepelt a végső kimerülés határán, és
aggodalmakkal tele, hogy vajon mindenki megelégedését és
ízlését kielégítette-e?

Minden ilyen alkalom után láttam, hogy igen nagy a mérce,
mely egyre nagyobb teherrel nehezedett rám. Én nem vagyok
egy mestercukrász, (bár a családom minden megmozduláso-
mat értékeli, de hát itt ez igen kevés) meg hát különben is,
esszük a sok egészségtelen, hizlaló, émelyítő édességeket,
semmi értelmes beszélgetések, állandóan csak a receptek,
receptek… Ezért elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi módon
úszhatnám meg. Mi lenne, ha előtte és utána kivennék egy-
egy hét szabit és akkor kész, mindenki elfelejtheti a dolgot,
hisz már elmúlt.  Legkedvesebb kolléganőm csak ennyit
mondott: Ha visszajöttél meg kell tartanod! Nincs kiút! Névnap
lesz és kész! Ezek után még ugrattak is, hogy már csak 3
hónap, már csak 2 hónap... Időközben ráadásul áthelyeztek
egy másik munkakörbe, új irodába és végül is új kollégák
közé. Itt nem nagyon ismertek és elég egyedül éreztem
magam, a feladat is nehezebb lett, az idő pedig közeledett.

Elpanaszoltam az asszonykörnek is, hogy mielőtt állok, a
gondolataimat is már teljesen ez köti le, egy ilyen marhaság,
és ez a világ állandóan csak ünnepelni akar, meg enni! Én
ennyi mennyiséget, meg minőségben nem is tudom megcsi-
nálni és elegem van! Csak nyafogtam, nyafogtam...

És ekkor... az egyik testvérem felajánlotta, hogy ő szívesen
süt egy tepsivel, és szólt a másik is, harmadik.... Azonnal,
minden habozás nélkül elfogadtam a felkínált ajánlatot, ter-
mészetesen minden felmerülő költség fedezésével együtt.

Nagyon hálásan és boldogan mentem aznap haza, de ezt
mégsem a sütik okozták, hanem akik mögöttük voltak: a
testvéreim.  Egy testvéri közösség, akiknek a szíve Jézusért
dobog, Ő köt össze minket és teszi szívünket testvérré és indít
önzetlen cselekedetre. Újból megtapasztaltam, hogy ad az Úr
új anyát, új testvért.                            

folytatás a 6. old.

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!

Erõm és pajzsom az ÚR, benne
bízik szívem. Õ megsegített, ezért
vidám a szívem, és énekelve adok
neki hálát. 

Zsolt.28,7. 


