
Péter és az apostolok így válaszoltak: "Isten-
nek kell inkább engedelmeskednünk, mint az
embereknek.”

Apcs.5,29.
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Az Úr hív!

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
Ef.5,8.
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2017 június - július

Igazi Isten félelem!

Hosszú ideje gyötrődöm egy kérdésben:
Mi az, amit gyermekeimért nem tettem meg?
Igen! El tudtam mondani a környezetemben
is, hogy a gyerekeinket Istentől kölcsön
kaptuk, hogy az Ő dicsőségére neveljük őket.
Ennek ellenére én repdestem az örömtől,
mert megelégedéssel töltött el a tudat, hogy
a nagyok már családot alapítottak, mind-
egyiknek van munkája, van fedél a fejük
felett. Azt mondtam, most már meg is hal-
hatok! De mi van a lelki életükkel, mi van az
üdvösségükkel? 

Egy délelőtti telefonhívás ébresztett rá arra,
hogy nekem még milyen sok tennivalóm van,
milyen nagy feladatom van. Kicsi lányom,
aki tanulási nehézségekkel küzd, sírva pana-
szolta, hogy a sok tanulás ellenére is rossz
jegyet kapott, nem is engedi a tanár, hogy
javítson. Éppen igét olvastam, a következő
volt:

”...íme, a Sátán kikért titeket, hogy meg-
rostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem
érted..:”               Lukács 22,31b-32a.

Rádöbbentem, hogy Istennek a gyereke-
immel is terve van, én átadtam az életem
feletti irányítást az Ő kezébe, de a gyerekeim
még nem! Ez az a szolgálat, amit még nekem
végezni kell! Önző voltam, és megkövéredett
a hitemben! De akkor ott, azon a délelőttön
tudtam a gyermekemnek Igét olvasni, báto-
rítani, megnyugtatni! Nem tanulásra biztat-
tam, hanem imádságra! 

Most türelmetlen vagyok, igazi istenfélel-
met érzek elmulasztott dolgaim miatt. De
hálát is, ami mérhetetlen, mert nincs késő!
Tart még a kegyelmi idő! 

„...aki elkezdte bennetek a jó munkát,
elvégzi a Krisztus Jézus napjára.” 

Filippi 1,6b.

Székelyhidiné Bucsák Mária

Ne félj, 
mert én 
veled vagyok! 
Napkeletről visszahozom
gyermekeidet, 
és napnyugatról összegyűj-

telek.
Ézs.43,5.

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. szept.10;okt.08. 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

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. 

Második vasárnap délután Kisvárdán 
úrvacsora az Istentiszteleten



Imádságlap

Vasárnap:
Uram! Hálát adok Neked azért, hogy eléd

járulhatunk elveszettségünkben. Köszönöm,
hogy te meghallgatsz, és megvigasztalsz.
Köszönök minden nehézséget, minden örömöt,
ami taníthat, formálhat bennünket. Ámen!

Hétfõ
Köszönöm Istenem, hogy minden napot veled

kezdhetek! Köszönöm, hogy tenyereden hor-
dozol, és megáldod cselekedeteinket! Add, hogy
aki még nem ismeri kegyelmedet, hallhasson
rólad! Köszönöm, hogy tart még a kegyelmi
idő! Ámen!

Kedd4
Hálát adok Mennyei Atyám minden gyermek-

ért. Add, hogy az eljövendő nemzedék minden
szava és cselekedete a Te dicsőségedre legyen!
Ámen! 

Szerda
Köszönöm Uram mindennapi kenyerünket!

Egyedül csak Te tudod testünket és lelkünket
megelégíteni! Add, hogy ne tudjak hitemben
megkövéredni, alázatos tudjak maradni! Ámen!

Csütörtök
Bocsásd meg Istenem, hogy oly sokszor önző

vagyok! Add, hogy mindig magam elé tudjam
engedni testvéreimet. Kérlek, adj továbbra is
erőt, kitartást az embertársaimért való buzgó
imádságban! Ámen!

Péntek
Uram! Hálás a szíven azért, hogy tudsz hasz-

nálni és irányítani a neked való szolgálatban is.
Kérlek, adj bölcsességet ahhoz, hogy igédet
szóljam és cselekedjem a Te tetszésed szerint!
Ámen!

Szombat
Uram! Köszönöm, hogy minden nap meghall-

gatsz, minden nap megtérhetek hozzád.
Bocsásd meg, ha eltévedek a világban, de hálás
vagyok minden pillanatért, amit a te óvó tekin-
teted őriz. Köszönöm, hogy tanítasz, köszönöm,
hogy formálsz! Ámen!

... ne szűnjetek meg hálát
adni.                                    

Kol.4,2.

Nyisd ki a szemed!

“A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban
pedig lásd be, hogy ezt is, amazt is Isten készítette
azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik.”

Préd.7,14.

Egész életemben keresztyén közösség vett körül.
Minnesotaban 3 éves koromtól ugyanabba a gyü-
lekezetbe jártam. Szüleim minden héten részt
vettek a gyülekezeti alkalmakon, és aktív tagjai
voltunk a közösségnek. 

Gyerekként jártam Vasárnapi Iskolába, konfir-
mációs képzésre, nyári Bibliatáborokba és missziói
utakra. Mikor idősebb lettem, egy, az otthonunkhoz
közeli, keresztyén egyetemen tanultam. Mindezek
a megtapasztalások nagyon fontosak voltak szá-
momra, és sok jó baráttal találkoztam. A keresztyén
közösség, melynek tagja voltam, nagyon sokat
segített nekem gyerekként.

De néhány éve elkezdtem kérdéseket feltenni
magamnak. Miért is vált fontossá számomra a
gyülekezet? Hogyan szolgálom az életemmel Istent
a gyülekezeten kívül? És mit tehetek azért, hogy
Istennek jobb szolgája legyek? 

folytatás a 3. old-on.

Programjaink:

1. Reformáció csendesnap,  Nyírtelek         okt.28.
2. Női csendeshét,      Biatorbágy       nov.06-11.
3. Férfi csendeshét,    Biatorbágy        nov.12-17.
4. Férfi csendeshét,    Biatorbágy       dec.03-08.

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.

Egész életemet a gyülekezetben éltem le,
mert a szüleim ezt tették, de sosem gondoltam
bele, mit is jelent ez nekem. Az egyetem utolsó
két évében már nem voltam biztos a hitemben.
Mentem a szüleimmel a templomba, de már
nem jelentett kihívást, nem érdekelt, hogyan
lehetnék jó keresztyén. Elkényelmesedtem
abban, hogy mindig ugyanazt csináltam.
Elkezdtem keresni a lehetőségét annak, hogy
a hitemben növekedhessek, és ekkor találtam
rá erre az önkéntes programra: a Fiatal Felnőt-
tek a Globális Misszióban. Ez egy lehetőség
volt, hogy egy másik országban dolgozhassak,
és új kihívásokkal tesztelhessem a hitemet.

Így kerültem Magyarországra, és boldogan
mondhatom, hogy meghoztam a helyes
döntést! Isten felszólított, hogy nyissam ki a
szemem, hogy megtalálhassam a hitem
mélyebb értelmét, szintjét. Az, hogy elköltöz-
tem egy új országba, egy új kultúrába, egy új
közösségbe, kihívás elé állított, és olyan közel
hozott Istenhez, amennyire még sosem voltam
ezelőtt. Még úgy is, hogy legtöbbször nem
értem az igehirdetéseket, vagy a bibliai felol-
vasásokat, érzem, hogy Isten mindenütt jelen
van. Most már az élet minden területén az Úrra
figyelek, nem csak egy héten egyszer. Nagyon
örülök, hogy ezt a megtapasztalást, megerősí-
tett hitet vihetem haza. Ugyanakkor szomorú
is vagyok, hogy hamarosan elmegyek. 

Mindenkinek nagyon köszönöm, hogy ilyen
vendégszerető, szeretetteljes közösséget, és
otthont biztosítottak számomra. Ez vezetett
engem ekkora lelki növekedéshez!

Miles Tyler

Hallottad és 

láthattad mindezt, 

tanúskodhatsz
is róla. Mostantól fogva 

új dolgokat
hirdetek neked, 

rejtett dolgokat, 
melyekről még nem tudsz

Ézs.48,6.

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

Róm.12,12. 


