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Megtérésem-bizonyságtételem:

Hívő családban nevelkedtem, ezért tudtam, hogy
van Isten és ismertem a bibliai történeteket is! Sok-
sok keresztyén táborban vettem részt, és mindig
tudtam, hogy a vezetők  milyen válaszokat várnak el
tőlem, de személyesen még nem fogadtam el az Úr
Jézust! Éreztem viszont azt, hogy szükségem van rá!
Aztán 14 évesen Tóalmáson, egy csendeshéten hal-
lottam, mikor egy amerikai ember arról beszélt, hogy
ő hogyan adta át az életét Jézusnak és hogy Jézus
érte is és értem is meghalt! Ekkor lett személyessé ez
az üzenet számomra, és hoztam is egy érzelmi
döntést (féltem a kárhozattól), de ez a döntés még
mindig a saját erőmre épített. Hazajöttem és az
ördög erősen támadt, keményebben, mint előtte
valaha. Innentől számított három év alatt sikerült az
életemet teljesen tönkretennem. 

Ebben a nagy mélységemben, egy végső segítség-
kiáltásomat meghallgatta az Úr. Ennek következmé-
nyeképpen, elmentem Biatorbágyra. Ott Isten meg-
mutatta nekem hatalmas kegyelmét, szeretetét és
csodáját. Azon a héten megértettem, hogy minden,
amit én teszek, az arra elég, hogy az örök kárhozatra
jussak. Viszont azt is megértettem, hogy az Úr Jézus
pont emiatt jött el a földre, azért, hogy nekem,
bűnös embernek örök életet szerezzen.  Megértettem,
hogy benne van bűneimre bocsánat, mert Jézus szen-
vedte el a bűneim büntetését a kereszten. Ekkor meg-
vallottam bűneimet, és kértem Jézust, hogy legyen az
életem Ura. Hála Istennek nagyon sok dologban meg-
változott a gondolkodásom, mondhatnám az egész
életem gyökeresen megfordult. Ahogy az ilyenkor
lenni szokott a sátán is támadott keményen. Hála
Istennek elvégeztem sikeresen a középiskolát, és
jelentkeztem a főiskolára. Felvettek, és az ottani
egyetemi élet, a bulik, a haverok sajnos elterelték az
utamat. 

Egy év után, az Úr rámutatott, hogy ez nem sze-
rinte való élet, és megint csak nagyon kegyelmes volt
velem, és megszabadított a bulizásból is! Utána
elkezdtem dolgozni és egy normálisabb, (kevesebb
buli, haverok) életvitelt kezdtem el élni. Azt hittem,
hogy rendben van az életem (Bibliát olvastam, imád-
koztam rendszeresen). Utólag viszont látom, hogy ez
alatt az időszak alatt, csak a saját dicsőségem keres-
tem és az anyagi javakat. Erre egy piliscsabai hétvé-
gén kellet ráébrednem! Akkor kezdtem megérteni,
hogy Istennek feladata van a számomra, és azt is itt
értettem meg, hogy Őt kell szolgálnom! Ezen a hét-
végén kaptam is konkrét feladatot. EKE gyerekhéten
számítottak rám, amit el is vállaltam! Ezen a gyerek-
héten tapasztaltam meg azt, hogy milyen áldott
Istennek szolgálni. Ezután elmentem Balatonra EKE
hitmélyítő hétre! Itt teljesen konkréttá vált szá-
momra, hogy a legfontosabb dolog az életemben,
hogy Istent  szolgáljam! Alig másfél éve az Úr arra
indított, hogy ne „csak” a munkám mellet szolgáljak
neki, hanem teljes időmben. Akkor nagyon komolyan
elkezdtem ezért imádkozni. Az Úr azóta ide vezetett
minket (feleségemmel, Bettivel) a görögszállási
cigánymisszióba. Nagyon hálás vagyok Istennek,
hogy teljesen rá bízhatom magam, minden kérdés-
ben, minden döntésben. Benne soha nem csalódtam.

Kiss Máté

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.

Min den vas ár nap: Is ten tisz te let

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

Dél utá ni Is ten tisz te le t

Kisvárda evan g. temp l.   jan.15;feb.12. 14.00                      

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház         14.00

Görögszállás köz.ház jan.08;feb.05. 15.00

Min den hé ten

Kedd: Asszonykör   Kisvárda Gyül.ház 18.00

Szerda:   Ifjúsági óra, Görögsz. köz.ház    17;30

Péntek Ifjúsági óra, Varjúlapos,    16;00

Ifjúsági óra, Gyül. központ Nyírtelek, 17;30

Szombat:  Asszonykör, Gyül. közp. Nyírt., 17;00

Imaszolgálat, Gyül. közp. Nyírt., 17;00                   

Vasárnap    Bibliaóra Görögsz. köz.ház 15.00

Ifjúsági óra, Görögsz. köz.ház    15;00

Min den hónapban

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

Görögszálláson délutáni Istentisztelet.

Második és negyedik szombaton 

Nyírteleken a Gyülekezeti központunkban

játszóház, gyerekeknek fiataloknak 13.30-15.00



Imádságlap

Vasárnap:
Köszönjük Istenünk igéd tanítását. Add meg az

erőt, hogy akaratod szerint éljünk, és növeld közöt-
tünk az egyetértést. Ámen!

Hétfõ
Köszönöm Istenem, hogy magadhoz vonsz engem.

Add, hogy a nyugtalan világban Benned találjak nyu-
galmat. A lázadó emberből formálj engedelmes gyer-
meket. Ámen!

Kedd
Könyörgök családomért, és minden családért. Ne

hagyd el az öregeket gyengeségükben, készítsd fel
őket a végső harcra. Ámen! 

Szerda
Könyörülj Istenem a hiányt szenvedőkön, a szegé-

nyeken, és a betegeken, az Úr Jézus érdeméért légy
irgalmas hozzánk. Ámen!

Csütörtök
Könyörgünk Hozzád mindazokért, akik a gyülekezet

szolgálatában állnak, adj nekik bölcsességet és imád-
kozó szívet. Ámen!

Péntek
Istenem add, hogy a Te akaratod szerint éljünk. Ne

engedd, hogy az emberek tetszését keressük. Beszélj
velünk, hogy szolgálhassunk Neked. Ámen!

Szombat
Hálát adok Istenem az elmúlt hét minden áldásáért.

Köszönöm, hogy nem érdemeink szerint bánsz
velünk. Köszönöm, hogy az Úr Jézusért könyörülsz
rajtunk. Legyen áldott a Te szent neved örökkön
örökké. Ámen!

Karácsony!
Kereső-kutató emberek, munkájukat végző egy-

szerű elfoglalt dolgozók, emberszeretetből befogadó
családok, találkozhattak -több mint 2000 éve- az Úr
által megígért Megváltóval!

Ma sincs ez másképp, Isten tervei után érdeklődők
keresők, a hétköznapjaikban elfoglalt emberek, Isten
küldöttét ismeretlenül befogadók, kijelentést kapnak
az Úr Szentlelke által: Kicsoda Jézus Krisztus!

Neked is így lehet Karácsonyod!

Bizonyságtétel

Földi életemben több évtizedet megéltem. Istenről
és Jézus Krisztusról már szüleim és nagyszüleim is
beszéltek. Nem voltak számomra ismeretlenek a Bib-
liában leírt események, történetek. Imádkoztam
reggel és este is. Emlékszem, hogy az általános isko-
lában beszélgettünk az osztálytársakkal a hitről,
Istenről, és Jézusról. Úgy gondoltam ez az Isten-hit.

Családom azokban az években, mikor szakiskolába
jártam, baráti körben, de mégis nótázással és alko-
hollal ünnepelte a névnapokat. A pályaválasztás,
majd később a párválasztás magam döntése volt.
Templomi esküvőnk volt, gyermekeink meg lettek
keresztelve. Néhány boldog év után már jelentkeztek
a nehézségek. Öngyilkossági gondolataim voltak,
amit az alkohol csak fokozott.

Istenhez fordultam, tudtam, hogy Őrá számíthatok,
és bíztam benne. Tizenhét éve, hogy személyesen
megszólított egy csendesnapon: „Múlik a sötétség, és
már fénylik az igazi világosság.” (1 Jn 2,8b). Láttam
az ige fényében azt, amit addig nem: elrontott életem
és annak következményeit. Láttam a bűneim és azt,
hogy Jézus Krisztus a Golgota keresztjén magára vál-
lalta bűneim büntetését. Az Atya előtt állt, és elszen-
vedte haragját. Nekem kínálja Önmaga igazságát, és
az Istenben való életet minden örömével.

folytatás a 3. old.

Programjaink:

1.Karácsony este Nyírtelek, 17. óra.   dec.24.
2.Karácsony Nyírtelek, 10. óra.   dec.25.

Görögszállás, 15. óra.   dec.25.
Kisvárda, 11. óra.   dec.26.

3.Férfi csendeshét     Biatorbágy,          jan.22-27.
4.Női csendeshét        Biatorbágy,      jan.29-feb.03.
5.ifj hétvége (junior)   Piliscsaba,           feb.17-19.
6.ifj hétvége (senior)   Piliscsaba,        márc.02-04.

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:                        20/824 9659.

-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. oldalról

Rendszeres igeolvasás és imádkozás folyamatosan
rámutatott: a kegyelem csak Jézus Krisztus váltsá-
gáért lehet az enyém. Visszatekintve a hitben eltöltött
éveimre, hálát adok Istennek, hogy nem vonta meg
szeretetét tőlem. Tanít és nevel igéjén és lelki test-
véreken keresztül. Tanít, hogy „Ne győzzön le téged
a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.” (Róm
12,21), „Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak
erre a földre irányul.” (Kol 3,5a), „Senki se a maga
hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” (Fil
2,4). Tanít szeretni, alázatban járni, és bízni benne
minden körülményben.

A Jel 12,11-ben ezt olvassuk: „Legyőzték őt a
Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok,
akik nem kímélték életüket mindhalálig.” Komolyan
elgondolkoztatott Isten. Többször volt mikor bizony-
ságtételre készültem és a sátán mindent elkövetett,
hogy megakadályozza. Támadott a családtagokon
keresztül, vagy mutogatott: „Te beszélsz?!”. Féle-
lembe akart taszítani, de Jézus Krisztus győzelme a
sátán felett teljes és bevégzett esemény. A kereszten
Ő maga mondja: „Elvégeztetett!” (Jn 19,30). „Krisz-
tus szabadságra szabadított meg minket, álljatok
meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat
újra a szolgaság igájába fogni.” (Gal 5,1). 

„Akik nem kímélték életüket mindhalálig” így van az
igénk második felében, és erre teszi Pál apostol is a
hangsúlyt: „Krisztussal együtt keresztre vagyok
feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él
bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek,
az Isten Fiában való hitben élem...” (Gal 2,20). Nem
szolgálhatunk két úrnak, osztatlan szívvel az Úr Jézus
szolgálatába kell állni, hogy valóban élhessen ő
bennem.

A testben élt életem Isten dicsőségét kell, hogy
tükrözze. Körülményeim és minden, ami engem ér ott
van az ÚR előtt, nincs rejtve előtte. Jézus így imád-
kozott: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból,
hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” (Jn 17,15),
„Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.”
(Jn 17,17).

Azért imádkozom, hogy adjon nekem Isten böl-
csességet a mindennapokban, és az ő világosságában
maradva tanítson. Isten végzi bennem az ő áldó mun-
káját, én pedig Őt magasztalom mindazért, amit
elvégzett bennem.

Bélteczkiné Ilike.

Újra rendelkezünk  a 2 x 1 % ról !

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, mint például a Filadelfia Alapítványunk, 

amelynek adószáma: 18792021-2-15.

A fenti két szám beírása szükséges az adóbeval-
lás mellékleteként található nyilatkozatra. Gyüle-
kezeti alkalmainkon, előre kitöltött nyilatkozatokat
vehetnek át azok, akiknek erre szükségük van.

Semmiért se aggódjatok, hanem
imádságban és könyörgésben min-
denkor hálaadással tárjátok fel kéré-
seiteket Isten előtt!

Fil. 4,6


