
Simon így felelt: "Mester, egész éjszaka fárad-
tunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te
szavadra mégis kivetem a hálókat."

Luk.5,5.
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Az Úr hív!

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
Ef.5,8.
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Hír- és imádságlevél
2016 december - 2017 január.

Az Úr kegyelme!

Megtérés után az életem nehezebb volt,
azért mert a családom nem akarta elfogadni,
hogy más ember lettem, nem a régi vagyok,
de az Úr megtartott, nem engedett el és így
Vele éltem az életemet.

Igaz, 2014-ben kétszer akartam elfordulni
az Úrtól, év elején, amikor a kisebbik fiamat
baleset érte, mert rá dőlt a fal és akkor
voltak rosszakarók, de az Úrnak köszönhe-
tem, amit meg is tettem, hogy visszakaptam
a gyermekem, és akkor azt mondtam
mindegy milyen áron, de hálás szívvel köszö-
nöm, hogy ép és köszönöm a testvérek imád-
ságát is. Próbáltam tovább lépni az Úr
kegyelméből, de rá hat hónap múlva elveszí-
tettem a páromat, amit nem akartam elfo-
gadni, de kaptam egy biztatást és így rá két
hónapra elment Biatorbágyra. Ott az Úr meg-
mutatta, hogy el kell engednem, mert nem
tulajdonom, csak társam volt az életben, és
ezért hálás vagyok az Úrnak, hogy mellettem
volt és nem hagyott cserben és megbékéltem
az életemmel. Most már tudom, hogy hol a
helyem ebben a földi életben. Megköszönöm
az Úrnak, hogy azóta kaptam egy gyönyörű,
csodálatos, szerető családot, akik mellettem
vannak, de az Úrtól kaptam egy intőt is,
hogy vigyázzak, ne engedjem annyira szo-
rosra a kapcsolatot, mert akkor az nekem
nagyon rossz lesz és nem is az Ő akarata, ha
nagyon függök a gyermekeimtől, ők meg
tőlem.

Hálásan és alázatosan megköszönöm még
egyszer az Úrnak, hogy így gondoskodik
rólam és a gyermekeimről. Kaptam az Úr
kegyelmes szeretetéből, így az Úrra tudok
figyelni és Őt követni.

Amit tiszta szívemből kívánok minden hívő
testvéremnek is, hogy ők is az Úr szereteté-
vel éljenek. Mert az Úr szeretete és jósága
felülmúlhatatlan. 

Isten áldását kívánom mindenkinek!
Sok szeretettel: 

Galyas Piroska

Mindenben azon az úton járjatok,
amelyet megparancsolt Istenetek,
az Úr, hogy élhessetek, 

és jó dolgotok legyen, 
és hosszú ideig lakhassatok azon a

földön, amelyet birtokba vesztek!

5Móz.5,33. 

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.12.-márc.12. 14.00

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház  14.00

Minden héten

Hétfő: Asszonykör Gyül. közp. Nyírtelek      17.00  

Ifjúsági-óra Görögsz. köz. ház             18.00

Kedd:

Bibliaóra Görögszállás                         17.00  

Bibliaóra Gyül. közp. Nyírtelek            17.00

Asszonykör Kisvárda Gyül.ház             18.00  

Szerda: 

Baba-mama kör Gyül. közp. Nyírtelek  09.00

Ifjúsági-óra Görögsz. köz. ház             18.00

Csütörtök: Bibliaóra Kisvárda Gyül.ház       18.00

Péntek : Liturgia Görögsz. köz. ház            17.00

Min den hónapban

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



Imádságlap

Vasárnap:

Hálás vagyok Uram azért, amit velünk tettél és
nem hagysz el bennünket, lehajolsz hozzánk és
megmentesz minket a sok vádaskodástól. Uram,
a te dicsőséged ragyogjon minden ember felé.
Ámen!

Hétfõ

Kérlek, óvd meg a családokat, ne essenek szét.
Mutass nekik utat a te belátásod szerint, hogy
szeretetben és békességben neveljék gyermekei-
ket. Ámen!

Kedd

Óvd meg a testvéreket, hogy ne tüske legyen
bennük, hanem az isteni szeretet, mert te tudod,
hogy ezzel fájdalmat okoznak másoknak. Ámen! 

Szerda

Istenem köszönjük, hogy megváltót küldtél és
még tarthat a kegyelmi idő. Olyan jó tudni, hogy
a szeretteinket rád bízhatjuk. Segíts, hogy ne
takarjunk el téged. Ámen!

Csütörtök

Kérlek, Uram, vigyázz a fiatalokra és a gyere-
kekre ne tévedjenek rossz irányba. Óvd őket a
veszélyektől és a sok gonoszságtól. Ámen!

Péntek

Kérlek, Uram, fordítsd vissza azokat, akik eltá-
volodtak, mert így csak a gonosz Sátánnak alatt-
valói lesznek. Ne engedd őket elveszni ebben a
világban, könyörgök. Ámen!

Szombat

Hálásak vagyunk, hogy gondot viselsz és vigyá-
zol ránk. Kérlek, vigyázz azokra is, akik rá vannak
szorulva a te segítségedre és ne fordulj el tőlük,
mert nem a szolgálóid Uram, köszönöm. Ámen!

A szeretet türelmes, jóságos;
a szeretet nem irigykedik, a
szeretet nem kérkedik, nem
fuvalkodik fel.

1Kor.13,4. 

Adjak, vagy ne adjak?

Bizonyára sokan elgondolkodtak már azon,
hogy mit is tegyenek a kéregető hajléktala-
nokkal. Odajönnek hozzánk a parkolókban,
bekopogtatnak a kocsi ablakán, ha éppen
egy kereszteződésben a piros lámpa miatt
állunk, és megállítanak úton-útfélen. Ismerek
olyan embert, aki minden alkalommal, amikor
csak teheti, ad a hajléktalanoknak és azt
mondja, őt az sem érdekli, ha italra költi a
pénzt. Abban is van igazság, amit az egyik
kolléganőm mondott, hogy ha minden haj-
léktalannak ad, akkor végül ő is beállhat a
kéregetők közé. Szívem szerint mindenkinek
adnék én is, de tudom azt, hogy nem ez a
valódi megoldás. 

Szóval sokszor dilemmában vagyok.Egy
péntek délután az egyik bevásárló központ
parkolójában éppen a vásárolt dolgaimat
pakoltam a kocsi csomagtartójába, amikor
nagy hangra lettem figyelmes. A két hellyel
arrébb álló autós éppen egy hajléktalant
szidott, kritizált és oktatott ki, hogy miért
nem dolgozik, ne kéregessen és egyébként
is menjen onnan, mert ő bizony egy fillért
sem ad neki.                                                 

folytatás a 3. old-on.

Programjaink:

1. Női csendeshét,      Biatorbágy        feb.05-10.
2. Férfi csendeshét,    Biatorbágy       feb.12-17.
3. Női csendeshét,      Biatorbágy      márc.26-31.
4. Férfi csendeshét,    Biatorbágy     márc.05-10.
5. Csendesnap,           Nyírtelek            márc.11.
6. Bibliatanulm. hét,   Biatorbágy       nov.13-18.
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.
Egy péntek délután az egyik bevásárló

központ parkolójában éppen a vásárolt dol-
gaimat pakoltam a kocsi csomagtartójába,
amikor nagy hangra lettem figyelmes. A két
hellyel arrébb álló autós éppen egy hajlékta-
lant szidott, kritizált és oktatott ki, hogy
miért nem dolgozik, ne kéregessen és egyéb-
ként is menjen onnan, mert ő bizony egy
fillért sem ad neki. A hajléktalan férfi szé-
gyenkezve jött el onnan, nem volt koszos,
nem volt büdös, nem volt ittas, bár az utcai
élet erősen nyomot hagyott rajta. Hozzám
már nem mert szólni, rám sem nézett. Én
hívtam oda magamhoz és keresni kezdtem a
pénztárcámban. Mivel a fémpénzeket már
„elparkoltam” a legkisebb pénz 500-as volt
nálam. Szinte gondolkodás nélkül kivettem
és odaadtam neki. Amikor meglátta, rám
nézett és a szemében ott volt a kérdés „ezt
mindet?” De nem csak a kérdés, hanem a
hála és köszönet is ott volt a tekintetében.
Annyit mondott köszönöm és tovább ment,
én pedig befejeztem a pakolást. Amikor a
bevásárló kosarat toltam vissza a helyére,
eszembe jutott az aznapi ige. (sajnos máskor
napközben már nem mindig tudom, mit is
olvastam reggel) 

„Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az,
hogy adsz...” 5Móz.15,10/a. 

Ez akkor, ott békességet adott nekem és
örültem, hogy adtam. 

Lipcsák Éva

A jó cselekvésében pedig

ne fáradjunk el,
mert a maga idejében 

aratunk majd,
ha meg nem lankadunk.
Ezért tehát, 

míg időnk van, 
tegyünk jót mindenkivel,

leginkább pedig azokkal, 
akik testvéreink a hitben.

Gal.6,9-10.

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

Róm.12,12. 


