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Csodálatos követés...

A nevem Bordás Petra, 69 éves vagyok, Kisvárdán
élek. Evangélikus közösségbe járok, oda tartozom. Négy
testvéremmel voltam innen Biatorbágyon. Csodálatos
hely, ahol nyugodtan tudsz Istennel beszélgetni. Kedves
olvasók, Isten szeret mindannyiunkat és hogy az ő gyer-
mekei legyünk, csak elfogadnunk kell ezt. Én szerettem
a mi Urunkat, Jézus Krisztust és templomba is jártam, de
mint kiderült, ez nem elég. Miközben Biatorbágyon hall-
gattam az igehirdetéseket sokat sírtam, mert nagyon
fájtak a bűneim, amit a múltban elkövettem, és amik
jelen vannak az életemben. Ezek a nehéz bűneim 3
napig aludni se hagytak. Mindig kerestem a magányt és
vártam, hogy az Úr beszéljen hozzám. Nagy vágyat
éreztem, hogy hallhassam őt is, a szavát, amit eddig
soha nem tapasztaltam. 

Nagyon fájt a fejem, hiszen nagyon koncentráltam az
Isten szavára. Nagyon sajnáltam és bűnbocsánatot is
kértem az Úrtól a múltamért, az eddigi életemet sze-
métnek láttam. Régen nem tudtam imádkozni, magát az
imádságot csak úgy mondtam, mint egy verset. Nem
volt elég hitem, nem bíztam az Úrban, csak saját
magamban. Nem aludtam nyugodtan, mindig voltak
álmatlan éjszakáim, éppen ezért gyakran voltam kime-
rült. Minden apró dologtól megijedtem. Ez mind azért
volt, mert az Úr nem volt velem, a Sátán uralta az élet-
emet. A mi Urunk, Jézus Krisztus értem is meghalt a gol-
gotai kereszten. Hoztam egy döntést és átadtam az élet-
emet az Isten kezébe. A lelkész egy prédikáció során
feltett pár kérdést: Sírtál valamikor Jézus keresztje
alatt? Bántad már a bűneidet? Alázatosan kértél-e
bocsánatot az Úrtól? Az Úr megsegített engem, kőszíve-
met összetörte, tudtam sírni és szívből megbánni vét-
keimet. Tehát egy lelkész segítségével le tudtam tenni az
összes bűnömet, ami eszembe jutott és az Úr békessé-
get és lelki nyugalmat adott. Megszabadultam a bűne-
imtől, amelyek nagyon rám nehezedtek. Hálát adok érte,
hogy formálta a szívemet és köszönöm neki, hogy meg-
ajándékozott egy új élettel és hogy gyermeke lehettek.
Most már csak benne bízok, nem félek, teljes szívemből
hiszem, hogy megbocsátott nekem és hogy az Ő Lelke
van már bennem, így a Sátán nem uralkodhat rajtam
többé, hiszen az Úr hatalmasabb nála. Hagyom, hogy Ő
formáljon tetszése szerint. Kedves olvasók, csodálatos
követni Jézust. Az Úr nélkül élni csak betegség a lélek-
nek és a halálba visz. Komolyan vettem Isten szavát,
amikor megtértem. Köszönöm az Úrnak ezt a változást
az életemben. Csak egy bűnös tudja igazán érezni Isten
szeretetét. Erős vágyat érzek, hogy másoknak is
elmondjam mit tett velem Ő: Az Úr hívott engem és én
elfogadtam. Kérem az Urat, hogy mindnyájatok szívében
is munkálkodjon, mert az Úr maga a szeretet és azt
akarja, hogy mindenki megtérjen. Az Úr vigyázzon rátok
és áldjon meg titeket. 

Bordás Petra

Mert Isten akarata az, hogy jót csele-
kedve némítsátok el az értelmetlen
emberek tudatlanságát, mint szabadok:
nem úgy, mint akik a szabadságot a
gonoszság takarójául használják, hanem
mint Isten szolgái. 

1Pt.2,16. 

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

Dél utá ni Is ten tisz te le t

Görögszállás Alternatív Centrum             15.00

Görögszállás (gyermek) ugyanott         15.00

Kisvárda Evan g. templ.    okt.12-nov.09. 14.00

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház  14.00

Min den hé ten

Hétfő: Asszonykör   Gyül. közp. Nyírtelek 17.00

Kedd: Női kör       Kisvárda Gyül.ház 18.00

Liturgia Görögszállás                   17.00

Bibliaóra     Gyül. közp. Nyírtelek  17.00

Szerda: Ifjúsági        Gyül. közp. Nyírtelek,18-20

Ifjúsági         Görögsz.köz.ház     18-20

Csütörtök: Biblia óra   Kisvárda Gyül.ház 18.00

Ifjúsági         Görögsz.köz.ház     18-20

Péntek : Biblia óra           Görögszállás    16;00

Ifjúsági   Gyül. közp. Nyírtelek     18-20

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

Min den hónapban

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



Imádságlap

Vasárnap:

Köszönöm neked Istenem, hogy minden napra
adsz erőt, biztatás. Köszönöm, hogy Te nem feled-
kezel el rólam. Legyen hála neked jó Atyám, dicső-
ség legyen a Te nagy nevednek! Ámen!

Hétfõ
Mennyei Atyám a te kegyelmedből élünk. Te

igazíts bennünket, hogy el ne tévedjünk, hogy
neked éljünk és neked szolgáljunk és neked mond-
junk hálát a Te nagy szeretetedért. Ámen!

Kedd
Édes Istenem hálát adok neked a jóságodért és

szeretetedért. Kérlek, őrizz meg a gonosztól,
segíts, hogy neked élhessek és a Te akaratodat
szolgáljam. A Te szent Fiadért kérlek, hallgasd
meg a kérésemet! Ámen! 

Szerda
Istenem köszönöm, hogy ma is itt vagy velünk

és olyan jó tudni, hogy szeretsz bennünket.
Kérlek, segíts, hogy tudjunk neked mindig hálát
adni és neked szolgálni! Ámen!

Csütörtök
Úr Jézus köszönöm, hogy engem is elfogadsz,

hogy értem is meghaltál. Köszönöm drága
Jézusom, a Te nagy szeretetedet, amit én meg
sem érdemlek. Kérlek, segíts nekem, hogy tudjak
mindenért hálát adni Neked! Ámen!

Péntek
Hálát adok neked Istenem, hogy Te gondomat

viseled és vigyázol rám. Köszönöm, hogy Te őrzöl
engem. Felemelsz, ha elesek. Köszönöm azt a sok
jót, amit eddig is tettél velem, legyen áldott a Te
nagy neved! Ámen!

Szombat
Köszönöm neked mennyei Atyám, hogy te

könyörülő Isten vagy, hogy nem vetettél el bűneim
miatt, mert oly sok az és nagy Istenem segíts,
hogy tudjak neked élni és neked szolgálni! Ámen.!

Hallgasd meg mégis, Iste-

nünk, szolgád imádságát és

könyörgését,...

Dániel 9,17.

Ti asszonyok, engedelmeskedjetek….

Hálás vagyok Istennek, hogy megajándékozott engem
a férjemmel.  Még együtt járásunk alatt jó volt megta-
pasztalni mindenben az Ő vezetését, az Ő igéjével mind-
végig támogatott és megerősített bennünket.  Két éve
vagyok feleség, Isten már ez alatt a két év alatt is ren-
geteget formált az Úr, ebben az új helyzetben sem
hagyott magamra. Isten ajándéknak adott engem a
férjem számára. (Az ajándékért nem lehet tenni, nem
lehet kiérdemelni, nem lehet megvásárolni.) Vajon
tudok-e ajándék lenni, bűnős természetemmel? Isten
kezében igen. 

Egyedülállóként voltak elképzeléseim, elvárásaim a
jövőmmel kapcsolatban, otthonról hozott észrevétlen
szokások. Egyedülállóként megszoktam, hogy minden-
ben egyedül döntök.  Ezek házasságunkban még erőtel-
jesebben előjöttek. Sok mindent megbeszéltünk, de
mindvégig arra törekedtem, hogy a végén nekem legyen
igazam (hiszen én „jót” akarok), és ne kelljen engedel-
meskednem. És vajon kinek akarok jót, nem magamnak?

„Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az
Úrnak; mert a férfi feje a feleségnek; ahogyan Krisztus
is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. Efezus
5,22. Ez Isten rendje, hogy engedelmeskedjünk. Lehet,
hogy nem értek egyet azzal, amit a férjem mond, de ez
Isten akarata, és akkor engedelmeskedek Istennek, ha a
férjemnek engedelmeskedek.  A család vezetésében
nem lehetünk egyenrangúak.

folytatás a 3. old.

Programjaink:

1.Egyházm-i diakóniai cs.nap. Manda-b.   szept.13.
2.EKE csendesnap      Piliscsaba            szept.27.
3.Női csendeshét       Biatorbágy            okt.05-10.
4.Férfi csendeshét     Biatorbágy            okt.26-31.
5.Női csendeshét       Biatorbágy            nov.02-07.
6.Férfi csendeshét     Biatorbágy           nov.23-28.

Az utazás megszervezéséhez kérjük a jelentkezé-
seket minél hamarabb jelezzék!

- 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 5008667.

-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. oldról.
Ha egyenrangúnak gondolom magam a férjemmel,

folyamatos vitákat szül, hiszen a két vélemény ütközik
és a másik fölé akar kerekedni. Emlékszem volt, hogy
sikerült legyűrnöm a férjemet a vitában ráadásul
mások előtt, és a többieken vettem észre, hogy meny-
nyire megaláztam a férjemet.  Mennyivel jobb, ha a
férjem megkérdez egy kérdésben, hiszen segítőtársa
vagyok, de hagyom, hogy ő döntsön. Igen, de az sem
mindegy hogyan hagyom. Sértődötten a fejéhez
vágom, hogy most már tiéd a felelősség, vagy imád-
ságban hordozom őt folyamatosan!?         „...mert a
férfi feje a feleségnek; ahogyan Krisztus is feje az egy-
háznak , és ő a test üdvözítője is.”        Efezus 5,23.                                    

Az asszony csendben tanuljon, teljes alázatossággal.
A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg,
sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen
csendben.  1Timótheus 2,11-12.

Napjainkban nem könnyű férfinek lenni. Rengeteg a
válás, csonka családok, nyitott kapcsolat, élettársi
kapcsolat.  A férjem is édesapa nélkül nőtt fel, de hála
Istennek megtért és Isten, mint „a legjobb Apa” nap,
mint nap tanítja őt. Ahhoz, hogy férfi legyen, nekem
nőként kell mellette lennem. Engednem kell, hogy
döntsön, engednem kell, hogy szervezzen, hogy irá-
nyítson.  Mikor Isten ezt megmutatta, olyan jó volt
elengedni, nem is vettem észre mennyire megterheltek
ezek a dolgok, mikor kivettem a férjem kezéből a veze-
tést, és magam kezdtem el intézkedni. Azért volt olyan
nehéz, mert nem voltam a helyemen. Mi tehát az én
feladatom? 

„ Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát.
Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével.
Hasonló a kereskedők hajóihoz: távolból is hoz eledelt.
Fölkel még éjjel, ételt ad háza népének, és rendelke-
zést szolgálóinak. Példabeszédek 31, 12-14.

„Ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem
gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a
hitetlennél.  1Timótheus 5,8.

Hála az Úrnak, mióta férjhez mentem megszerettem
a házimunkát. A lakásunk rendezgetését, a  színek
összehangolását. A főzésben rejlő kreativitást. A tiszta
ruha illatát, mikor a frissen vasalt ingben elindul dol-
gozni. Isten ad erőt mindenhez, nem magamtól van,
hiszen, hogy adhatnám fel önmagamat, ha nem az Úr
Jézus példáját követném, aki feláldozta önmagát
értünk!?

„Ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően
viselkedjenek; senkit se rágalmazzanak, ne legyenek
mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra; neveljék
józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék
a férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszták, házia-
sak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy
miattuk érje gyalázat Isten igéjét. „ Titusz 2,3-5.

Isten ezzel az igével mutatta meg, hogy felelős
vagyok, a többi lányért fiatal asszonyért, akik látják az
életemet.  Milyen példát adok eléjük? Hogyan élem
meg az életem, mint feleség? Ha lesznek gyermekeim,
rajtam is múlik, hogyan tekintenek majd az édesap-
jukra! Lesz-e szava a családban, vagy megalázom és
lerombolom a tekintélyét a gyerekek előtt? A gyüleke-
zetben lévő lányok elé milyen példát adok? Milyen a
bizonyságtételem?  Imádkozom az Úrhoz, hogy for-
máljon engem nap, mint nap. Hogy ilyen szívvel tudjak
felé fordulni: „Uram, milyen feleséget szeretnél adni az
én férjemnek?”

Kiss-Takács Tímea

Ne szeressétek a világot, se azt, ami
a világban van. Ha valaki szereti a
világot, abban nincs meg az Atya sze-
retete.                                     1Jn.2,15.


