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Az Úr hív!

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
Ef.5,8.
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Ennek a szolgájává lettem…

Az elmúlt év tavaszán az Úr magához szólította
édesanyámat. Nem volt igazán váratlan, mert
mindketten tudtuk, hogy milyen betegsége van,
a hír mégis lesújtó volt számomra. Akkor még
nem voltam megtért, hívő keresztény, az Úr,
mégis kegyes volt hozzám, mert társat adott szá-
momra, aki abban a nehéz időszakban mellettem
volt, nem kellett a fájdalmat egyedül hordoznom
úgy, hogy nem is tudok senkivel beszélni róla.
Úgy éreztem, ez az Isten hatalmas megelőlegezett
kegyelme számomra, és akkor szívemet teljesen
betöltötte az a szeretet, jóság, amit kaptam az
Atyától, így természetes lett számomra, hogy
befogadom Őt a szívembe-lelkembe az Ő egyszü-
lött fia, Jézus Krisztus által.

"Bizony, bizony, mondom néktek: aki befogadja
azt, akit elküldök, engem fogad be; aki pedig
engem befogad, azt fogadja be, aki engem elkül-
dött.” (Jn.13,20.)

Az akkori páromat Isten arra is felhasználta,
hogy megmutassa nekem azt a gyülekezetet,
ahol az Úrhoz sokkal közelebb kerülhettem, ahol
átsegítettek a nehéz időszakomon lelkileg, és
nemcsak szavakkal, de tettekkel is mellettem
voltak. Ez volt a Nyírteleki Filadelfia Gyülekezet
Györfi Misi bácsi vezetésével. Hálát adok az Úrnak
ezért! Pancsa néni és két testvér, Kiss Máté és
Kiss Tamás is szeretettel, jósággal, segítőkész-
séggel álltak mellém, amiért egész életemben
hálás leszek nekik és persze az Úrnak, hogy őket
is használta eszközül ahhoz, hogy talpra tudjak
állni lelkileg és testileg egyaránt!

"Megmenti a nincstelent és a szegényt, a
szegény embereket megsegíti." (Zsolt,72,13.)

Azóta itt dolgozom a Filadelfia Evangélikus Egy-
házközség szárnyai alatt, próbálom színesíteni az
interneten működő Filadelfia Rádió repertoárját,
ezért riportokat készítettem, amelyekben közre-
működött Ecsedi István és Kiss Máté kollégám is.
Vállalkoztam a teljes Biblia felolvasására, elkezd-
tem járni Bibliaiskolába, s ahol szeretetben, test-
vérek közt Istenhez közel lehetek, lelkileg erősö-
döm, hogy ha a Mindenható úgy látja, ki tudjak
menni a világba, és ott is másképp láthassam az
embereket, dolgokat, s hirdethessem Isten igéit.
Dicsőség legyen az Úrnak! Ámen!

"Ennek a szolgájává lettem a szerint a megbí-
zatás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra
adott, hogy teljesen feltárjam előttetek az Isten
igéjét." (Kol.1,25.)

Dörnyei Sándor

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.   nov.15.-dec.13. 14.00

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház  14.00

Min den hé ten

Hétfő: Asszonykör Gyül. közp. Nyírtelek      17.00  

Ifjúsági-óra Görögsz. köz. ház             18.00

Kedd:

Baba-mama kör Gyül. közp. Nyírtelek  09.00

Liturgia Görögszállás                         17.00  

Bibliaóra Gyül. közp. Nyírtelek            17.00 

Szerda: Ifjúsági-óra Görögsz. köz. ház       18.00

Csütörtök: Bibliaóra Kisvárda Gyül.ház       18.00

Péntek : Bibliaóra Görögsz. köz. ház            17.00

Ifjúsági-óra, Gyül. közp. Nyírtelek       17.00   

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! Köszönöm ezt a gyönyörű vasár-

napot, amit Te készítettél számomra, hogy ne töltsem
egyedül ezt a napot sem, áldottá tetted minden percét,
békességet, szeretetet hoztál a szívembe, amit van kivel
megosztanom. Dicsőség Neked!  Ámen!

Hétfõ
Drága mennyei Atyám! Köszönöm, hogy velem vagy a

mai napon is, hogy elkezdhetem úgy a hetet, hogy arra
gondolhatok, TE velem vagy, és tartogatsz számomra erre
a hétre is valami jót és szépet! Dicsőség a TE nevednek!
Ámen!

Kedd
Drága mennyei Atyám! Köszönöm, hogy felkelhetek,

bemehetek a munkahelyemre, hogy ott is közel lehetek
hozzád, hogy nyugalom, békesség árad szét szívemben,
mert itt van bennem Szent Lelked, s betöltheti teljes lénye-
met. Dicsőség az Úrnak! Ámen! 

Szerda
Drága Istenem! Köszönöm, hogy ma is hozzád imádkoz-

hatom, érzem áldott szereteted, s tudom, hogy ma is, mint
minden nap, vigyázol rám, megóvsz a bajtól. Áldott legyen
Szent neved! Ámen!

Csütörtök
Mindenható mennyei Atyám! Köszönöm a szép reggelt, a

napsütést, meleget, a természet szépségeit, amelyekkel az
embereket megajándékozod. A te áldásodat, jóságodat,
szeretetedet súgja a szél, a lágy melengető napsugár, amely
a bőrömhöz ér. Szeretlek Uram, és köszönöm, hogy elfo-
gadtál engem a TE egyszülött fiad Jézus Krisztus által!
Dicsőség Neked! Ámen!

Péntek
Drága Uram! Kérlek, bocsásd meg vétkeimet, amint én is

megbocsátok az ellenem vétkezőknek. Sosem leszek olyan
tökéletes, mint TE, de tudom, hogy elfedezted bűneimet a
TE Szent Véred által, amely én értem is kiontatott ott a
kereszten. Köszönöm azt az Isteni szeretetet, amellyel
engem is megajándékoztál, amely soha el nem múlik, s
amelyet van erőm, lehetőségem tovább adni. TE vagy a
szeretetet, a jóság, az élet mindörökké! Ámen!

Szombat
Mindenható mennyei Atyám! Köszönöm ezt a hetet is,

hogy megélhettem, köszönöm, hogy vigyáztál rám, velem
voltál mindenhol az útjaimon! Jézus Krisztus nevében kérlek
Uram, hogy vigyázz szeretetteimre, testvéreimre, továbbra
is adj szívükbe szeretetet, megértést, megbecsülést, jóságot
egymás iránt. Vezesd őket azon az úton egész életükben,
amely számukra a legjobb, és legyen meg mindegyikőnk
életében a TE akaratod! Ámen!

Leveled érkezett!

Szeretném tudni, hogyan állasz lelked ügyeivel?
Nem tanulja-e meg végre lelked, hogy megelégel-
vén saját igazságát, Krisztus igazságában találjon
megnyugvást, és teljesen reá bízza magát? 

A mi korunkban sok embert valami tüzes
vakmerõség kísért, kiváltképpen az olyanokat,
akik minden erejükbõl arra törekszenek, hogy
igazak és erényesek legyenek. Csak az Isten igaz-
ságát nem ismerik, amit Krisztusban bõséggel és
ingyen kapunk. Õk saját erejükbõl törekszenek jó
cselekedetekre mindaddig, míg meg nem bizo-
nyosodnak afelõl, hogy most már erényeik és
érdemeik díszruhájában megállhatnak Isten elõtt
– holott ez lehetetlen. 

Nálunk te is ebben a hitben éltél, vagy sokkal
inkább: ebben a tévelygésben. Én is benne voltam,
most már azonban harcolok e tévhit ellen. Harcom
még nem ért véget. Azért kedves testvérem,
ismerd meg Krisztust, mégpedig a megfeszített
Krisztust! Magasztald õt, és kétségbeesvén magad
felett, így kiálts hozzá: 

folytatás a 3. oldalon

Programjaink:

1.EKE Ifjúsági hétvége Piliscsaba       nov.13-15.
2.EKE Ifjúsági hétvége Piliscsaba       nov.27-29.
3.Ádventi csendesnap  Nyírtelek            dec.05.

Az utazás megszervezéséhez kérjük a jelentke-
zéseket minél hamarabb jelezzék a lelkészi hiva-
talban 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 szol-
gálat készségét és adományait.

Az elmúlt másfél év

Az elmúlt másfél évben megtanultam azt,
hogy nem szabad a saját fejem után mennem,
mert ha a saját erőmből akarok valamit meg-
tenni, annak legtöbbször kudarc a vége, vagy
ha nem, akkor is hiányzik valami és nem tudok
felhőtlenül örülni neki.

Sok mindenbe belekezdtem, ami úgy éreztem
változást hozhat az életemben, de mindig azzal
kellett szembesülnöm, hogy ez csak egy ideig
működött.

De miután megértettem azt, hogy nekem
Istenre van szükségem elsősorban, az Ő segít-
ségére van szükségem és csak azután jöhet
bármi más. Az Ő áldása kell mindenre és csak
akkor érhetem el azt, amit szeretnék, ezt persze
nem úgy kell érteni, hogy csak hiszem és egy
varázsütésre teljesül is az, de ha kitartó vagyok,
és igazán szeretném, és nem szűnök meg Isten-
nel megosztani minden gondolatomat valóban
sikerélményem lehet abban, amit csinálok.

A legnagyobb változást a munkahelyem hozta
az életemben, sokat kértem Istentől, hogy meg-
találhassam azt a munkát, amit igazán szeret-
nék, amit „nekem szánt az Úr” és megtaláltam.
Minden nap hálát adok ezért Istennek és kérem
minden nap az áldását.

„Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek
ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden
ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkör-
nyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg
az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a
hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte
levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve -
vállalta a kereszte.t, és Isten trónjának a jobb-
jára ült.”  Zsid.12,1-2.

Csizmarik Imréné, Betti

folytatás a 2. oldalról

„Úr Jézus! 

Te vagy       -     az én igazságom, 
én vagyok   -     a Te bűnöd. 
Magadra vetted      -   az enyémet, 
és nekem adtad    -   a Tiédet. 
Olyanná lettél, -  amilyen nem voltál, 
hogy én olyanná legyek, 

amilyen nem voltam.” 

Luther Márton
2Kor.5,21.

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

Zsolt.28,7. 


