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és akkor minden rózsaszínné vált…

Talán most azt gondolod, végre egy kis szerelmi
történet. De nem. Csalódást fogok okozni. A mosás-
ról van szó. Mikor gyerek voltam, sokszor megtör-
tént, hogy egy piros fehérnemű miatt minden más
ruha rózsaszín lett. Hogy jön ez ide?

Na, csak szépen sorjába! Buszon ülök, és a nénik
szokás szerint nem hagyhatják ki azt a témát, hogy
„bezzeg az én időmben a fiatalság”. Magamban
kissé felhorkanok, na ők sem olvassák a Bibliát!
Néznék meg a korinthusi gyülekezet idejében a fia-
talságot! Minden munkaszakaszhoz olyan rituálék
kapcsolódtak, amely igen hátborzongatóak. Az egyik
számomra legszörnyűbb, hogy minden elsőszülött
gyermeket feláldoztak a föld istenének. A másik
pedig, a kultikus paráznaság, melyben a nőket igen-
csak lealacsonyító helyzetbe kerültek.

Szóval mi is a helyzet a fiatalsággal? Nem róluk
kellene beszélnünk, hanem a bűnről, magáról. Mely
nem egy életszakaszhoz, vagy korhoz, hanem az
emberiséghez magához kapcsolódik.Egy különbség
mégis van. A korinthusi emberek elveiket és szoká-
saikat felvállalták-legyen az jó, vagy rossz. Ma
viszont megy az „összemosás elmélete”. Igen! Van
új a nap alatt! Legyen csak minden rózsaszín! Még
a keresztyén emberek is ismerik már azt a kifeje-
zést, hogy „hepikeresztyének”. Hogy jutottunk ide?

Mikor szakdolgozatomat írtam, Isten sokat segí-
tett, hogy meglássam azt, hogy bizonyos helyze-
tekben hogyan, és miképpen döntöttem. Sokszor
alkudoztam, állapodtam, igazodtam, de nem Isten
igéjéhez, hanem a világhoz! Nem szólaltam fel,
mikor a kórházban a kismamák rettegve várták a
következő embert, hogy vajon az orvosnak ordibá-
lós kedve van e vagy sem? Én is inkább ott ültem
gyomor reszketve, mintha Istenem sem lenne. Nem
arra figyeltem, hogy Isten mit mutatott meg, hanem
meg akartam felelni másoknak, sokszor a csalá-
domnak is. Sok helyzetben nem Isten mellett dön-
töttem! Pedig minden egyes alkalommal magam
vertem bele még egy szeget Jézus kezébe. Minden
világhoz való igazodási gondolatommal én voltam az
a tüske Jézus szemében. Magam okoztam Megvál-
tóm halálát örökös kompromisszumaimmal! Ne
dőljünk be az ördög ármánykodásainak! Nem teljes
erővel és nem szemből támad (még!)! Minden egyes
döntésünknél várja, hogy csak kicsit adj fel elveid-
ből, hitedből, míg magad is össze nem mosódsz, és
teljesen elvegyülsz a világgal! 

Szeretnék azért felhozni pár bibliai alakot, akik
legyenek most előttünk intő és követendő példa-
ként. Dániel és barátai nem ittak és nem ettek a
bálványáldozati ételből és italból, nem hajoltak
meg, csak Isten előtt! Isten mégis megtartotta
őket! József nem engedett Potifár feleségének,
amikor az el akarta csábítani. Ezsdrás és Nehémiás
nem engedte, hogy a „szomszédaik” segítsenek a
templom felépítésében. Tudták, hogy ha engednek,
akkor azok idegen istenei és hagyományai beszeny-
nyeznék és csábítanák, kísértenék Isten népét.

Legyen a mi életünk is ilyen! Ne mosódjunk össze
a világgal! Akkor amúgy sem „rózsaszínek” leszünk,
hanem koszosak, mert a bűn azzá tesz. De van
nekünk piros! Jézus Krisztusunk drága vére, amely
tisztára mos, fehérré. Mert Ő meghalt és feltámadt
értünk és helyettünk! Átvállalta bűneink büntetését.
Ne engedd, hogy hiábavaló legyen mindez!

Magyarósi Attiláné (Berecz Annamária)

Nyírtelek    Baba-mama kör Gyül. ház       09.00

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

Alternatív Centrum             15.00

Görögszállás (gyermek) ugyanott         15.00

Kisvárda Evan g. temp l. aug.11;szept.08. 14.00

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház  14.00

Mindennap:

Ifjúságipont    Görögsz.köz.ház     16-20

Ifjúságipont  Gyül. közp. Nyírtelek,16-20

Hétfő: Asszonykör   Gyül. közp. Nyírtelek 17.00

Kedd: Női kör       Kisvárda Gyül.ház 18.00

Liturgia Görögszállás                   17.00

Csütörtök: 

Biblia óra   Kisvárda Gyül.ház 18.00

Péntek Biblia óra           Görögszállás    16;00

Szombat:   Ifj. óra, Gyül. közp. Nyírtelek, 15;00

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



Vasárnap:
Mindenható jóságos Atyánk, aki mindenkor körülöt-

tünk és velünk vagy, teremtesz, táplálsz, fenntartasz és
oltalmazol: ismertesd meg igazán a Te nevedet igaz
tanítás és hit által, hogy így dicsértessék és magasztal-
tassék a Te neved. Ámen!

Hétfõ
Mindenható jóságos Atyánk! Kormányozz minket

Szentlelkeddel, mert ha elhagysz, beleesünk minden
bűnbe, gonoszságba és szerencsétlenségbe, ahogyan
meg van írva: „Nélkülem semmit sem tehettek.” Maradj
velünk! Ámen!

Kedd
Mindenható Atyánk! Mi azt szeretnénk, hogy a mi aka-

ratunkhoz igazodjék minden, és hogy elkerüljük a
keresztet, de tedd meg rajtunk Úristen a Te akaratodat,
és adj nekünk engedelmességet és türelmet. Ámen! 

Szerda
Urunk! Gondoskodj testünkről is: adj nekünk megél-

hetést, bölcsességet, becsületet, egészséget és mindazt,
amire testünknek szüksége van, mert így ígérted:
„Keressétek először Isten országát, akkor ráadásul
minden más megadatik nektek” Add meg Atyánk amire
szükségünk van. Ámen!

Csütörtök
Mennyei édes Atyánk! Te tanítod és parancsolod, hogy

kérjük bűneink bocsánatát; ezért nem is kételkedünk
abban, hogy megbocsátasz, viszont mi is szívesen meg-
bocsátunk, és törekszünk a békességre, mert ezt várod
tőlünk: „Bocsássatok meg, s akkor nektek is megbo-
csáttatik!” Te adj nekünk alázatos szívet! Ámen!

Péntek
Urunk, Istenünk! Ne engedj minket elesni, ha megkí-

sértetünk, mert nem kétséges, hogy az ördög szeretne
minket mindenféle gyalázatba ejteni, ahogyan Péter
mondja, hogy ordító oroszlánként keresi, kit nyeljen el,
amitől erőnkkel nem tudjuk magunkat megvédeni. Ezért
Urunk, Te őrizz meg minket! Ámen!

Szombat
Urunk! Szabadíts meg minket minden bajból és nyo-

morúságból, főként pedig ments meg minket a halálból.
Te adj békességet a gyászolóknak, a betegeknek Te adj
gyógyulást. Add meg mindenkinek azt, amire szüksége
van! Ámen!

I. Pontosan nem is tudom, hogy hol kezdjem a
komplett történetet. Kezdhetném a gyermekko-
romtól, vagy a tinédzser éveimtől. 

A gyermekkor viszontagságainak következtében
Istent vádoltam. Nem értettem, hogy az a sok
rossz, ami velem történt miért lehetséges és,
hogy Isten ezt miért hagyta. Ennek függvényében
teltek el gyermeki éveim. 

A Sátán útjait végig járva egyre lejjebb és
lejjebb kerültem. Végül egy véletlen folytán meg-
ismertem a Filadelfiai Evangélikus Egyházat. Egy
nagyon jó barátom cipelt el a nyírteleki Evangéli-
kus Templom Ifjúsági klubjába. Eleinte tartóz-
kodó voltam az enyhe antiszociális hajlamomnak
köszönhetően. Mégis egyre többet és többet
jártam, amíg végül észrevettem, hogy a második
otthonommá vált. Jól éreztem magam, s szeret-
tem – és szeretek is – ott lenni. 

Egy idő után már teherré vált, hogy nem tudtam
megtérni. Akartam, de nem ment. 

folytatás a 3. old.

1.Gyül. gyerekhét            Újhuta,           júl. 22-27.
2.EKE Ifj. csendeshét       Piliscsaba,       júl. 22-27.
3.EKE Ifj. csendeshét       Lucfalva,       aug. 05-10.
4.Nemzetközi ifjúsági hét. M.o.             aug.04-11.
5.Gyülekezeti csendesnap  Nyírtelek,          aug. 20.
6.Egyházkerületi sportnap. Aszód,       szept.20-21. 
7.Egyházmegyei ifi nap. Nyíregyháza         okt.05.

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 3. old.
Mára már tudom, hogy az okkult megkötözött-

ség volt ennek az oka. Nehezen és a Sátán kísér-
téseinek és rémisztgetéseinek hatására eljutottam
arra a pontra, hogy én nem akarok tovább bűnben
élni. Ebben Jocó és Pancsa néni rengeteget segí-
tett – mai napig hálás a szívem. Március 22-én
nem kevés gyötrelem és átélt kínok következtében
Pancsa néni segítségével megtértem. Felemelő
érzés, s azóta sem felejtettem el azt a napot. S
akkor elkezdődött valami egészen új, egy teljesen
új élet.  

“Heather”

II. Hát hol is kezdhetném!? Talán azzal, hogy
mikor még nem voltam Keresztény akkor egész
más volt az életem egyszerűen nem voltam
boldog, nagyon sok volt bennem a gyűlölet és a
harag. De ez nálam mind azzal kezdődött, hogy az
apukám meghalt, nem tudtam elfogadni azt, hogy
nincs többé…  

Ezért haragudtam Istenre és magamra is, mert
magam okoltam azzal, hogy nem figyeltem rá
eléggé. Persze Istent is okoltam, mert akkor úgy
éreztem, hogy elvette tőlem és nagyon dühös és
gyűlölködő lettem azon a napon mikor el ment az
élők közül. De mikor eljöttem a Filadelfia Evangé-
likus Egyházközségbe akkor kezdődött valami
motoszkálni bennem és valami jó érzésem volt, és
ahogy egyre többet és sűrűbben jártam, akkor,
pontosan 2013. február 9-én, megtérésem napján,
minden meg változott, abban a pillanatban egész
más lett az életem. 

Befogadtam a szívembe az Urat és teljesen más
lett onnantól kezdve az életszínvonalam és az
élethez való hozzá állásom is. Szeretet, béke, nyu-
galom és boldogság járta át a szívemet. 

Mostanra már kezdek beállni szolgálatba és csak
azon vagyok, hogy az Úr felé haladjak és az ő
útjáról soha se térjek le, mert oly csodás és nagy
az ő hatalma. Ezért is hálát adok neki, hogy ki
húzott a sötét gödör mélységéből, és hogy meg
tudta bocsájtani azokat a bűnöket, amiket megté-
résem előtt tettem.

Kiss Richárd

gyermekhetünkre, 2013. július 22 és 27.

a Zempléni-hegységben található Újhutára.
Gyere és tarts velünk, 
ha 5 és 13 év közötti gyermek/fiatal vagy és 
szeretnél többet tudni Istenről,  
szeretnél játszani, hegyet mászni, 
szeretnél énekelni, vagy másokkal megismerkedni, 
szeretnél jókedvűen eltölteni egy hetet. 

Jelentkezés és információ a +3620/8248045
(Resán Katalin) telefonszámon, vagy az evangélikus
templomban, 4461, Nyírtelek Tokaji út 52.

Részvételi díj: 9 000 Ft.


