
“ Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a
bennetek lakozó Szent Léleknek temploma,
amelyet Istentől nyertetek; és nem a maga-
tokéi vagytok?”

IKor.6,19.
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Az Úr hív!

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
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2016 április - május.

Engedelmességből áldás fakad!

Még 2015 októberében történt. Alapvetően ketten dol-
goztunk a Biztos Kezdet Gyerekházban Görögszálláson, de
a hónap második felében sokat voltam egyedül, mivel a
munkatársam egy családi tragédia miatt nem tudott jönni.
A hónap végére egy nagyszabású rendezvényt terveztünk,
a minden évben megrendezendő születésnapot. Előre meg-
terveztünk mindent a kolléganőmmel, már csak neki kellett
volna állni a szervezgetésnek. De ott maradtam egyedül, a
hétköznapok feladataival, terheivel, amik csak úgy tornyo-
sultak. Rám szakadt minden.  Az a bizonyos 30-adika pedig
fenyegetően közeledett. Úgy éreztem, lehetetlen, hogy
egyedül bármit is csináljak. Képtelenség, hogy lebonyolít-
sam, teljesen egyedül. Struccpolitikát folytattam, és ha
nem sikerült elnyomnom, bepánikoltam. 

Sötét volt az egyik reggel, de a hangulatom is. De így
nem mehetek neki a napnak! Még mielőtt bárki jött volna a
gyerekházba, odaborultam az Úrhoz, és elsírtam a bánato-
mat. Ezek után beözönlik az embersereg, és rohangálok a
gyerektől az anyjáig, kínálom a kávét, ellenőrzöm a fapa-
kolást, aláírom a számlát, beindítom a mosógépet, mosoly-
gok az emberekre, és Micsoda?! azon veszem észre magam,
hogy a terhek eltűntek, amik reggel csak úgy nyomtak, és
vidám vagyok. Sőt, az egyik feladat, amitől tartottam, és
napok óta rágódtam, pillanatok alatt megoldódott.

Ráadásul az Úr nem hagyott egyedül. A nővérem meglá-
togatott néhány napra, hogy besegítsen. Már az ideérkezé-
sének a körülményei egyértelműen mutatták, hogy az Úr
hozta el. 

Majd egy héttel a rendezvény előtt a kolléganőm felmon-
dott. Valóban egyedül maradtam. Majd megnyugodtam
abban a döntésben, hogy elhalasztjuk a születésnapot. Fel-
lélegeztem, és bejelentettem az érintetteknek. Csalódott-
ságukat nem tudták elrejteni, de én mit sem törődtem
vele. Örültem, hogy túl vagyok rajta. 

Aztán szerda este egy telefon: mégis lesz szülinap! Óóóó!
Neee! De rögtön a válasz: Ne aggódj, én már megterveztem
a programot, a….. Te… és intézd el… majd… és …. holnap…
.és… kész. De hát… még nincs… meg ezt ki… és hogyan…..,
és kifogás, kifogás, csakhogy ne kelljen. De lendülj át! Ó,
Uram! Te segíts, hogy akarjam én is!

Majd csütörtök. Az őszi szünetnek és a jó időnek köszön-
hetően csak úgy tódultak az emberek csemetéikkel egye-
temben. Újból bejelentettem: ha segítetek, együtt meg
tudjuk csinálni. Nem ÉN, hanem MI. Újra a rohangálás a
hűtőtől a mosógépig, egy telefon, kapkodás, majd ezt fesd
le, vigyétek ki az asztalt, készítsd el a tízórait, telefonálás,
vezesd le a tornát, a szakállkát ott találod a fiókban,
telefon, tortarendelés, upszi, ömlik a hab a mosógépből,
csukd be az ajtót, mert kifut a gyerek, kezdjétek el a
tízórait.  Olyan pikk-pakk végeztünk mindennel, hogy csak
néztem! És élvezte mindenki, hogy együtt, közösen teszünk
valamit!

Hetekkel előtte az egyik izgalmi faktor az időjárás volt.
Hiszen, ha jól emlékszünk október elejére, rendkívül hideg,
ködös és nyirkos volt. Hogy valami kinti programot tervez-
zünk, az szóba sem jöhetett. De csodák csodájára a várva
várt vénasszonyok nyara lassan, cammogva megérkezett,
éppen akkor, amikor szükség volt rá. Olyannyira, hogy a
nagy napon kint tudtuk elfogyasztani az ebédet. Egyértelmű,
hogy az időjárás is az Úr kezében van!

Maga a születésnapi ünnepség volt a koronája az egész
áldás-sorozatnak. Mindenki tudta, mi a dolga – hiszen már
nem egyedül voltam benne, hanem az Úr kirendelte a
segítséget. Nem volt fennakadás vagy balhé. Egyértelműen
az Úr vezette az egész napot, érzékelhető volt az áldása.
Hálás vagyok, hogy nem mondtam akkor nemet, és min-
dennek részese lehettem. 

Kiss Virág

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.  jún.12.-júl.10. 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

Bibliaóra 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 : Liturgia 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:
Mennyei Atyám! Hálát adok a gyülekezetünkért,

a lelkészünkért és családjáért, hogy élő Igét hall-
hatok. Te adj neki tisztán látást, hogy a Te böl-
csességeddel tudja vezetni a gyülekezetet. Hálát
adok a Te szeretetedért, irgalmadért, amiből
napról napra élhetek. Köszönöm a gondoskodá-
sodat, hogy megadod, amire szükségem van.
Uram, nyisd fel a szememet, hogy meglássam, mi
mindenért lehetek hálás. Ámen!

Hétfõ
Hálát adok, Uram, hogy van szavad hozzám.

Add, hogy megérthessem, és meg is tudjam cse-
lekedni. Könyörgök azokért a gyülekezeti tagokért,
akik eltávolodtak Tőled, nem járnak már gyüleke-
zeti közösségbe. Azokért is, akik minden vasárnap
jönnek templomba, az életükben mégsem változik
semmi. Ébreszd fel őket, Uram! Kérlek a gyüle-
keztünk egységéért, a békességért, hogy a múlt
sebeit ne hordozzuk magunkban, hanem tudjunk
megbocsátani, ahogyan Te is megbocsátasz
nekünk! Add, hogy minden dolgunk szeretetben
mehessen végbe! Ámen!

Kedd
Mennyei Atyám! Magasztallak, mert láthatom a

te munkádat az életemben. Köszönöm a csodákat,
az imameghallgatásokat, a Te ajándékaidat.
Köszönöm, hogy vannak különböző szolgálatok a
gyülekezetünkben: baba-mamakör, gyerekmunka,
ifjúsági munka, asszonykör, bibliaóra, zenei szol-
gálat, technikai szolgálat, háttérszolgálatok. Uram,
úgy kérlek, hogy mindezeket a Te dicsőségedre
végezhessük! Ítélj meg, ha önző érdekek vezérel-
nek bennünket. Ámen! 

Szerda
Drága Uram! Hálát adok a családomért. Add,

hogy a családban betöltött szerepben helyt tudjak
állni, hogy ez is a Te dicsőségedre lehessen.
Köszönöm, hogy ebben az országban élhetek,
békességben. Hálás vagyok országunk vezetőiért,
kérlek értük, hogy szerinted való döntéseket hoz-
hassanak. Köszönöm a hívő lelkészeket, Te vezesd
őket, hogy meg tudjanak Te melletted maradni,
fel merjenek vállalni bármilyen helyzetben. Te adj
megtérést, megújulást azoknak, akik még nem a
tieid. Ámen!

Bepillantás a menyországba!

Az elmúlt hónapban részt vettem a protestáns egy-
házak cigánymissziói konferenciáján.

Már az alkalom kezdete is felemelő volt. Mintha a
Jelenések Könyvébe lennék. Örüljünk és ujjongjunk,
és dicsőítsük ŐT. „Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái
mindnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok.” És
hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha
nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja
volna: 

” Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a
Mindenható! Jel.19,5b-7.

Ezt láthatta és érezhette János apostol is. Ilyen
lehet a Mennyország. Így leszünk majd együtt otthon,
a mennyei hazában, egy szívvel és egy lélekkel az
Urat dicsőítve. Egész nap érezhető volt Krisztus jelen-
léte, ami meghatározta a napot. A Lélek betöltötte a
templomot és a szíveket, áthatotta a szolgálatokat
és a bizonyságtételeket. Én is engedtem, hogy
magával ragadjon, megnyitottam szívem az Ige előtt.
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! És az ÚR szólt
az igehirdetésen és a bizonyságtételen keresztül is
személyesen hozzám. Az igehirdetésben Mózes elhí-
vásáról volt szó, mikor Isten megjelenik az égő csip-
kebokorban. 

- Menj és szolgálj! Mond el az otthoniaknak mit
láttál és mit hallottál! Elküldelek téged!-

Épp csak talált az Ige, máris ott a kétséges-
kedés. Jönnek a kifogások. Kicsoda vagyok én?

folytatás a 3. old-on.

Programjaink:

1. Gyülekezeti hétvége                      máj.  20-22.
2.Női hét       Biatorbágy                   máj.  22-27.

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 2. old-ról.

De az ÚR szól:- Ne keress kifogást. Ne kérdezd
ki vagy, hanem tedd, amit mondok!

Mégis másnap, vasárnap nem álltam ki a gyü-
lekezet elé, hogy elmondjam, amit megtapasz-
taltam. Elmondtam sokaknak kisebb beszélgeté-
sekben, mert a Lélek indított, de éreztem, az ÚR
többet vár tőlem. Ezért most leírom, hogy olvas-
sátok. Azóta forgattam a szívemben, most, hogy
írom e sorokat Jézus itt van velem, biztat, hogy
bátor bizonyságtevője legyek. 

Az alkalmon elhangzott tanúságtételek közül
különösen egy vált személyessé számomra. Egy
fiatalember drogfüggőségből való szabadulását
mondta el. Sok nyomorúság és hányattatás után
döntött úgy, hogy átadja életét teljesen Krisztus-
nak. És ezt a tönkretett, átadott életet az ÚR
kezébe vette, minden függőségéből, megkötö-
zöttségéből megszabadította és egy teljesen új
életet adott a fiatalembernek, aki teljesen más
ember lett elvonási tünetek nélkül. Újra átélhet-
tem annak bizonyosságát, hogy egyedül csak
Krisztus képes teljes szabadulást adni. Olyan
gazdagon megáldott bennünket az ÚR ezen a
napon. Tanított, példát adott számomra, hogy
milyen fontos a hálaadás. Milyen kevésszer élek
vele. Ha naponta hálát is adok az Úrnak és dicső-
ítem ŐT, hol van ez még Dánielhez képest, aki
napjában háromszor térden állva dicsőítette
Istent.  „Adjatok hálát….!” 1Krón.16,34a. 

„Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet
imádva emelem föl kezem.” Zsolt.63,5. 

Köszönöm, Uram!                                                                                             
Bán Jánosné

Csütörtök
Drága Úr Jézus! Hálát adok azért, hogy van

munkám, hogy Te helyeztél oda, ahol vagyok. Sze-
retném a Te dicsőségedre tenni, nem szégyent hozva
Rád. Add, hogy a munkatársakkal egységben tudjak
lenni, és a döntéseimet Veled tudjam meghozni.
Köszönöm, hogy Tőled várhatok mindent, és az
aprónak tűnő helyzetekben is vezetsz. Ámen!

Péntek
Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy ismerhetlek

Téged személyesen, hogy belenyúltál az életembe.
Tisztogass Uram, és munkáld bennem az engedel-
mességet, hogy a Te akaratod valósulhasson meg az
életemben. Add, hogy megláthassam, amikor magam
körül forgok, hogy ne maradjak benne. A másik
embert fontosabbnak tartsam magamnál. Tudjak
Rólad bizonyságot tenni bármikor, Te készíts lehető-
ségeket. Ámen

Szombat
Drága Uram! Köszönöm, hogy Te mindig ugyanaz

vagy, hogy Rád építhetem az életemet. Köszönöm,
hogy Te adsz célokat. Tisztogass, hogy a vágyaim,
terveim is szerinted valóak legyenek. Köszönöm,
hogy olvashatom a Te igédet és beszélhetek veled
bármikor. Könyörgök azért, hogy mindennél fontosabb
legyen a Veled töltött idő, hogy megállak Előtted
minden nap. Az Igeolvasásában, imádságban csak
rád tudjak figyelni. Adj benne állhatatosságot, és
úgy kérlek, hogy meglátszódhasson a Te munkád az
életemben, hogy rácsodálkozzanak mások. Köszö-
nöm, hogy Te formálsz. Ámen!

A reménységben örvendezők; a
háborúságban tűrők; a könyörgésben
állhatatosak; 

Róm.12,12. 


