
“Erőm és énekem az Úr, megszabadított
engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem, atyám
Istene, őt magasztalom.”
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Az Úr hív!

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

„Hogyne dicsérném az Istent…”

Amikor ősszel a születésnapomra kismotort
kaptam, vegyesek voltak az érzéseim. Örültem is
neki, de inkább tartottam tőle, tudom-e majd
használni, ráadásul forgalomban, másokat is
veszélyeztetve? Elsősorban arra kellett volna,
hogy a hátsó utakon Nyírszőlősről Sóstóhegyre, a
munkahelyemre jussak, de ha tudtam, hogy
másnap motorral kellene mennem, szorongva
aludtam el, és ha pár csepp esőt jósoltak, máris
megvolt az ürügy, miért választom inkább a buszt.

Változtak az idők, teljes 8 órás munkaidőbe
kerültem, lányunk sem napközis már, és egyre
többet volt egyedül otthon. Nem mindegy, hogy
körbebuszozva másfél órát utazom, vagy bő
negyed óra alatt hazaérek. Istenre bízva ezt az
ügyet is, bátorítást kaptam, és egyszerűen nem
vettem buszbérletet, így arra kényszerültem, hogy
mindenképpen motorral járjak. Épp a téli hóna-
pokban, így aztán volt részem hóban, egy nyom-
távon, ónos esőben közlekedni, sőt azóta már
viharban is bőrig áztam. Isten megőrzött, egyre
felszabadultabban motoroztam, volt már időm
vezetés közben átgondolni a napomat, könyörgé-
seimmel az Úrhoz fordulni. Sokszor dúdolgattam
is: „Ne aggodalmaskodjál….”,”…ne félj tehát kicsiny
csapat, ha rád felleg borul…”

Májusban aztán az Istentiszteleten kaptunk egy
összehajtogatott szívecskét, melyen én a követ-
kező igét olvashattam: 

„Napkelettől napnyugtáig dicsérjétek az Úr
nevét!”                                     Zsolt.113,3

Komolyan vettem, és azóta nem a megoldandó
problémáimra keresem a választ motorozás
közben, hanem hangosan dicsőítő énekeket éne-
kelek. Tudtam eddig is, hogy erre nem Istennek,
hanem nekem van szükségem, de azóta napról
napra tapasztalom, hogy felemelnek, Istenhez
közel visznek azok az énekek, melyeknek segít-
ségével az Úrban gyönyörködhetem. Szövegtu-
dásomat fel kell frissíteni, így előkerültek az éne-
keskönyvek is. Egészen más szívvel vetem bele
magam a zsúfolt napi teendőkbe, hátrahagyva az
otthoni gondokat, vagy érek haza egy fárasztó
nap után, és tudom észrevenni, értékelni a csalá-
dom körében az áldásokat.

A Biblia mellett töltött időn túl így kibővült a fel-
töltődés ideje, és egyre többet élhetem át nap-
közben is Isten közelségét.

„Hát hogyne dicsérném az Istent zengedező
énekkel…”  hiszen, mint ahogy a befejező sor is
mondja, így érezhetem igazán: „…Isten vég nélkül
szeret.”

Petrilla Attiláné, Enikő.

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. aug.14.-szep.11. 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 Édesatyám! Hálatelt a szívem, hogy
lehet élő hitű lelkészem, gyülekezetem! Kérlek,
növeld tovább a hitünket, s te adj lelki növekedést
a cigánytestvérek között is. Köszönjük, hogy még
tart a ma, s szólhat az igéd. Segíts, hogy szava-
inkkal, magatartásunkkal, cselekedeteinkkel téged
tudjunk dicsőíteni, megszentelni e napon is.
Ámen!

Hétfõ

Hálás szívvel köszönöm neked a gyerekeket. A
Te áldásodat kérem, hogy tőled jövő bölcsességgel
és türelemmel legyek irántuk, hogy hitelesen kép-
viselhessem az Úr Jézus Krisztust. A nehezen
nevelhető gyerekekért is kérlek, hogy megtaláljam
az utat a szívükhöz, és jó eszköz lehessek a
kezedben a megtéréshez vezető úton. Te tudsz
látást adni a szülőknek, hogy ne lelki szemeteket,
hanem az evangéliumot adják gyermekük kezébe.
Ámen!

Kedd

Mennyei Atyám! Hálatelt a szívem, hogy az Úr
Jézus Krisztus kereszthalála által kaphatunk bűne-
inkre bocsánatot. Köszönöm, hogy az ő vére által
lehet nekünk menekvésünk, szabadulásunk meg-
kötözöttségünkből, bűnökből. Köszönjük az örök
élet lehetőségét. Add, hogy komolyan vegyük a
hozzá vezető utat, hogy láthatóvá váljon életünk-
ben, amit az ige elvégez nap, mint nap. Ámen! 

Szerda

Áldalak, és magasztallak, hogy kegyelmedből
élhetünk. Te adj belénk könyörülő szívet, és nem
ítélkezést. Segíts, hogy Krisztus szemével láthas-
sak, gondolataim őbenne maradhassanak, hogy
észrevehessem a másik ember szükségét. Te
mutasd a segítségadás módját és hogyanját is. A
te áldásod lehessen a szegénységben, betegség-
ben, nehézségben levőkön is. Ámen!

Csütörtök

Uram! Olyan hálás vagyok, hogy sok bűnömet
bocsátottál meg. Segíts, hogy én is meg tudjak
bocsátani, és másokat különbnek tartsak magamnál.
Adj engedelmes szívet, hogy a te akaratodat csele-
kedjem. Ámen!

Előre ment a Bátyám...!

Sokáig csak távoli kapcsolatunk volt a bátyám-
mal.Odaadóan küzdött, dolgozott egész életében.
Több év után Isten készített alkalmat arra, hogy
mi testvérek együtt lehettünk. Súlyos betegen
kellett őt viszont látnunk. Ottlétünkkor a vesemű-
ködése leállt, és ő kérte, hogy imádkozzunk.
Térdre borultam, lélekben mindketten meghajol-
tunk Isten előtt és fohászkodtunk, segítsen a fáj-
dalom közepette. Atyánk meghallgatott minket,
nem kellett kórházba mennie. Hálásak voltunk az
időért, hogy tudtunk beszélgetni és örülni egy-
másnak ebben a nyomorúságban.

Betegsége ideje alatt az igéből merített erőt, és
én is. 

Leghamarabb a 2016-os év igéje bátorított:

‘“Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasz-
tallak én is titeket.”                       Ézs.66,13a

Olyan hálás vagyok Istennek (a testvérem is az
volt) ezért a vigasztaló gyülekezetért, ahol a Lélek
erejével, imádságos szívvel vittek bennünket Isten
színe elé. A bátyámmal napi kapcsolatban voltunk
telefonon. Megosztotta velem: élete legnagyobb
döntése volt, hogy megismerhette Jézus Krisztust,
mint személyes megváltóját és élete urát. A fáj-
dalom ellenére a lelke és hite erős maradt.

folytatás a 3. old-on.

Programjaink:

1. Gyülekezeti csendesnap,  Nyírtelek     aug.20.

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.

“Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a
gyülekezet vénjeit, hogy imádkozzanak érte, és
kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből
fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az
Úr felsegíti őt.”                                 Jak.5,14-15a 

Idézte első ottlétemkor a Biblia szavait. Békes-
séggel, türelemmel viselte a betegségét. 

’’Hiszen kegyelmes és irgalmas a ti Istenetek,
az Úr, nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá.” 

2Krón.30,9b

Ahogy megélte a mindennapjait haláláig, alá-
zatban, szeretetben, mindenért hálás volt, az
nekem is nagyon sokat jelentett.

Isten megengedte ezt a nehézséget az életem-
ben. Ezáltal is tisztít, formál engem. Megmutatta
nekem, hogy sokszor nem Ő van az első helyen
és visszatekintve mennyi értéktelen, felesleges
beszéd hagyta el a számat, ahelyett, hogy Őt
dicsőítettem volna az evangélium továbbadásával
megélésével. Csak utólag olvastam a testvérem
kedves Reményik Sándor versét melyből gyakran
idézett: ’’ Egy lángot adok, ápold, add tovább. És
gondozd híven…” Azoknak a drága barátoknak,
szomszédoknak, akikre a bátyám mindig számít-
hatott,- és nekem is, de neked is drága testvérem
- Teremtő Istenünk bűnbocsátó kegyelmére van
szükségünk, amelyet Jézus Krisztus által kínál
mindannyiunknak. Ne utasítsuk el!

’’Elég neked az én kegyelmem, mert az én
erőm erőtlenség által ér célhoz.”     2Kor.12,9

Jézus Krisztus mondja: ’’ Aki hallja az én igémet,
és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök
élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment
a halálból az életbe.                          Ján.5,24

Testvéri szeretettel: 
Szalanics Józsefné, Ilike

Péntek

Teremtő Istenünk! Köszönöm, hogy benned új
erőre lelünk. Add, hogy a veled töltött idő megújítson
és békességet adjon mindenkinek, aki hozzád fordul.
Irgalmas szereteteddel te öleled át az üldözött
keresztyéneket. Adj erős lelket, amely kész arra,
hogy téged tudjon követni, az igaz hitben megállni.
Ámen!

Szombat

Megtartó Urunk! Kérlek, a lelkészekért, püspökö-
kért, esperesekért, lelki vezetőkért, szolgálókért
Magyarországon, de a világban is, hogy mindenkor a
te igéd legyen a világosság. Ne engedjünk a korszel-
lem nyomásának. Hálás a szívem a városunk veze-
téséért, te tudod nyitottá tenni őket az evangélium
befogadására, hogy tőled jövő bölcsességgel tudja-
nak döntéseket hozni. Ámen!

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

Róm.12,12. 


