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Az Úr hív!

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
Ef.5,8.
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Hír- és imádságlevél
2016 február - március.

Az Úr megerősít!

„Istenem vagy, hálát adok neked! Istenem, magasztallak
téged!”(Zsolt 118,28)

Ezzel az igével szeretném kezdeni gondolataim leírását,
mégpedig azért, mert nem tudom eléggé kifejezni a hálámat
legfőképpen, mert Isten gyermeke lehetek és még azért a
sok mindenért, amiket naponként megtapasztalok.

Istennel való kapcsolatom kezdete már gyermekkoromra
visszanyúlik, amikor is nagyszüleimnek köszönhetően egyál-
talán hallhattam Istenről és időnként elmehettem templomba.
Így felnőtt fejjel visszagondolva és családom történetét
ismerve tudom, hogy a hit mennyire segítette boldogulásukat,
mindennapjaikat még akkor is, ha inkább vallásosságról lehe-
tett szó az életükben. Aztán a későbbi időszakban (diákévek
és az azt követő néhány év) nem mondhatom, hogy Isten
központi szerepet játszott az életemben, bár valamiféle Isten
hitem mindig is volt, és amikor bajban voltam fordultam is
hozzá, sőt még hálát is adtam, de aztán mentem tovább a
saját fejem után. Most már persze tudom, hogy Ő már akkor
is számtalanszor megőrzött. A fordulat akkor következett be
az életemben, amikor az esküvőnk előtt néhány héttel az
édesapám súlyosan megbetegedett. Én még addig hozzám
közelálló személyt (a nagyszüleimen kívül) nem veszítettem
el és ennek lehetősége akkor erősen fennállt. Görcsösen
imádkoztam az apukám életben maradásáért. Ebben az idő-
szakban Istentől olyan támogatót kaptam, aki akkor nagyon
sokat beszélgetett velem, együttérzéssel, türelemmel az igaz-
ságról, a reménységről, a „lényegről”. Aki aztán legfőbb
eszköze volt Istennek az én újjászületésemben, és aki a mai
napig segít egyengetni megújult életem göröngyös útjait.
Kaptam Útmutatót is, amit naponta olvastam és nem értettem,
hogy miért ad biztató igéket nekem az Úr naponként, miköz-
ben azt látom, hogy az apukám egyre rosszabbul van és már
az orvosok is lemondtak róla. De az Úr Jézus elvégezte
bennem azt a hatalmas fordulatot, aminek eredményeképpen
már tudtam úgy imádkozni, hogy: „Uram, rád bízom az apu-
kámat, legyen meg a Te akaratod és köszönöm, hogy amíg él
könyöröghetek érte.” Másnap minden világos lett számomra.
Már értettem miért pont azokat az igéket kaptam korábban.
Az apukám „érthetetlen” módon látványosan jobban érezte
magát, már enni is tudott és onnantól kezdve elkezdett
javulni az állapota. Ez volt az a bizonyság, ami aztán arra indí-
tott, hogy döntsek és nem volt kérdés, ki mellett teszem le a
voksom. Megvallottam a bűneimet (ami nem volt kevés) és
rábíztam az életemet Arra, aki nap, mint nap felfoghatatlan
szeretetével, kegyelmével, megigazításával ölel át. Az örök
élet mellett megkaptam tehát az apukámat (ő volt a legszebb
nászajándék is egyben) és azt a lehetőséget, hogy neki és az
anyukámnak (és természetesen bárkinek, akiket rám bíz az
Úr) beszélhetek az Úr Jézus szabadító váltságáról. Az előző
bizonyságtételemből már tudhatják a testvérek, hogy azóta,
reménység szerint, az apukámban elvégezte Isten azt a
munkát, amit már korábban elkezdett és ott, a mennyei asz-
talnál örvendezhet Vele. Olyan hála és köszönet van azért is a
szívemben, hogy imádkozhatom a férjemért, a gyermekeimért
és rábízhatom őket Arra, akinek semmi sem lehetetlen. Jó
lenne ezt a szót, hogy: „hála” színesebben, pompásabban
kifejezni! Talán, ha költő lennék, akkor sikerülne, de mivel
nem vagyok az, arra hagyatkozom, hogy az Úr Jézus látja mi
van a szívemben. Bizonyságtételem végére pedig azt a két
igét választottam, ami nap, mint nap erőt és kitartást ad
ahhoz, hogy ne szűnjek meg reménykedni, hogy elfogadjam
zúgolódás nélkül az Úr nélkül megtett döntéseim következ-
ményeit és, hogy egyáltalán megéljem az életem, amit az Úr
Jézus nélkül nem is tudom, hogyan tudnék.

„ Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az
Istennek minden lehetséges.”(Mk 10,27b)

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít
engem.”(Fil 4,13)                             Farkasné Emese

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.  ápr.10.-máj.08. 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! A Jézus Krisztus által köszönöm a

mai napot. Segíts elcsendesedni, hogy tudjam letenni
a földi terheket és tudjak odafigyelni a te üzenetedre.
Segíts, hogy az igének ne csak hallgatója, de meg-
tartója is legyek. Ámen!

Hétfõ
Istenem! Kérlek, hogy ebben a nyugtalan világban

benned nyugalmat találjak. Ámen!

Kedd
TIstenem! Kezedbe teszem a betegeket, öregeket.

Te légy velük, adj nekik világosságot, hogy megta-
lálják benned az igazi békét. Ámen! 

Szerda
Istenem! Kérlek te légy azokkal, akiket a te neve-

dért üldöznek. Vedd körül szereteteddel és erősítsd
őket a hitben. Ámen!

Csütörtök
Istenem! Áldásod kísérje mindazokat, akik a gyü-

lekezetben szolgálnak. Áldd meg az ige hirdetőket és
add, hogy minél többen bűnlátásra jussanak. Ámen!

Péntek
Köszönöm Istenem, hogy mindeddig velünk voltál.

Kérlek, adj igaz hitet és imádkozó szívet. Ámen!

Szombat
Köszönöm Istenem az elmúlt hetet. Köszönöm,

hogy megóvtál minden bajtól. Az Úr Jézus érdeméért
kérlek, maradj velem és bocsájtsd meg minden
bűnömet. Ámen!

A személyi jövedelem adót fizető állampolgárok
rendelkezhetnek az adójuk 2 x 1%-áról. Egyik
1%-ot valamelyik egyháznak adhatják, 

a mi egyházunk technikai száma:  0035
A másik 1% pedig civilszervezetek támogatására

mehet, 
Sajnos idén adminisztrációs probléma

miatt alapítványunk nem fogadhatja az 1%-
ot. Természetesen jövőre ismét várjuk a ren-
delkezéseket.

Az egy százalékokról való rendelkezést nem
csak az Szja-t fizetők számára fontos megtenni,
ugyanis az állami támogatást annak fügvényében
számolják ki hány ember tartozik az adott egy-
házhoz! Hányan rendelkeztek eképpen!

Isten hűséges!

Bizony Isten mindig hűséges és gondoskodik
rólunk. Folyamatosan szemmel tartja életünket és
irányítja azt, csak figyelni kell Rá és engedelmeskedni
kell Neki.

Az elmúlt év márciusában előjegyeztek egy térd-
műtétre, protézis beépítésére. Az előjegyzést 2017.
júniusra kaptam. A vizsgálatot végző főorvos akkor
közölte velem, hogy valószínű, hogy 2016-ra előre
lesz hozva a műtét, mert plusz finanszírozást fognak
kapni. Megadtam a telefonszámom, és azt mondta,
majd értesítenek. Október közepén hívtak az ortopé-
diáról, hogy lehetőség van a műtétre vállalom-e. 

Hirtelen úgy meglepődtem, hogy alig tudtam meg-
szólalni. Tudni kell, hogy én krizantém termesztéssel
foglalkozom és két hét múlva kell a virágot leszedni
és eladni. Gyorsan átfutott az agyamon, hogy ez a
két dolog nem jön össze. A hölgy megérezte, hogy
meglepődtem és nem tudom, mit válaszoljak. 

Ekkorra már én is kicsit megnyugodtam és meg-
kérdeztem a műtét pontos időpontját. Közölte velem,
hogy november 09.-én kellene befeküdnöm és 10-én
lenne a műtét.Meg kell, hogy mondjam, nagy kő
esett le a szívemről. Mert így elhárult minden
akadály, így vállaltam a műtétet.

Innentől kezdve ment minden, mint a kari-
kacsapás. A virágot sikerült megvédeni és
eladni. Készülhettem a műtétre. 

folytatás a 3. old-on.

Programjaink:

1.Házaspári hét    Biatorbágy              máj.  08-13.
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.

Többekkel beszélgettem a műtétről, volt, aki
megkérdezte tőlem, hogy jól meggondoltam-e a
dolgot, mert előfordulhat, hogy elvágnak valami
ideget és le is bénulhatok. Akkor, nyugodt szívvel
tudtam azt válaszolni, hogy mindnyájan Isten
kezében vagyunk, és én bízok Istenben. Tudni
kell, hogy én még betegként nem feküdtem kór-
házban. Ahogy közeledett november 09.-e
kezdtem egy kicsit aggodalmaskodni, mi lesz, ha
mégsem fog minden olyan simán menni. Tudtam,
hogy a gyülekezetből sokan imádkoznak értem.
November 09.-én reggel feleségemmel együtt
olvastuk az igét. Az útmutató szerinti ige az volt 

"Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi
életedet." Zsolt.121,7, 

a másik ige pedig 
"Nektek pedig még a hajatok szálai is mind

számon van tartva. Ne féljetek tehát." Mt. 10,30-
31a. 

Mikor ezeket az igéket elolvastam elsírtam
magam, azért mert Isten ezeken az igéken
keresztül arra figyelmeztetett, hogy az aggodal-
maskodás helyett Ő benne bízzak. Hiszen a
Fil.4,6-ban is arra figyelmeztet, hogy semmiért
se aggódjatok. Ezzel a két igével és azzal a
tudattal, hogy sokan imádkoznak értem, nyugodt
szívvel mentem a kórházba, tudtam, hogy az
Isten hűséges, velem van, és megtart engem.
Azt terveztem, és Ildikóval is beszélgettünk róla,
hogy majd egy sok ágyas, nagy kórterembe
leszek és bizonyságot teszek arról, hogy

Isten hogyan gondoskodik rólunk, hogyan irá-
nyítja a mindennapjainkat. Ez volt, a mi gondo-
latunk. Ezzel szemben teljesen másképp alakultak
a kórteremmel kapcsolatban a dolgok. Ugyanis a
nagy kórterem helyett, egy két ágyas szobában
kaptam helyet, ahol három nap kivételével
egyedül voltam. Egy kicsit meglepődtem ezen,
de tudomásul vettem ez is Isten akarata. 

"Az ember végzi a sorsvetést, de mindig az
Úrtól való a döntés." Péld. 16,33.

10.-én a műtétem alatt egy fiatalember érke-
zett a mellettem lévő ágyra, akinek a jobb keze
és lába is le volt bénulva. A műtét után én még
egy pár óráig nem nagyon beszélgettem. Ildikó
mindennap bent volt mellettem, így ő beszélge-
tett a fiatalemberrel és édesanyjával. Így tőle
tudtam meg, hogy Dávid 18 éves korában, amikor
az érettségire készült strokot kapott. Teljesen
lebénult és újra meg kellett tanulnia beszélni.
Nagyon hosszú folyamat volt mire elkezdett fel-
épülni. A bal oldala mozgásképes lett, a jobb
viszont béna maradt. Most a jobb kezét műtötték.
A beszélgetések során kiderült, hogy többféle
gyógymóddal próbálkoztak, többek között alter-
natív gyógymóddal is. Ez különböző növényi
eredetű vitaminokból, erősítőkből állt. Nagy
részben ennek és csodának tulajdonították a fel-
épülést, ami mögött kell, hogy legyen valaki vagy
valami, mert ők ketten nem lettek volna képesek
erre. Mi erősítettük Őket abban, hogy igen Isten
volt, aki segített nekik. Ez minket is megerősített
abban, hogy Isten ma is tesz csodákat, csak meg
kell látnunk és hinnünk kell benne.

Kovács Pál

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

Róm.12,12. 


