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Az Úr hív!

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
Ef.5,8.
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„Csak” szeretni kell...

Közel hat éve járok az Úr útján, szégyenemre
nézve sok bukdácsolással. A megtérésemet az előzte
meg, hogy egyedül találtam magam ebben a hatal-
mas világban, eltaszítva, elutasítva a hozzám legkö-
zelebb álló embertől. Persze később megértettem,
hogy ez az állapot nagy részben az én bűneim követ-
kezménye volt. 

Az Úr Jézus megsúgta nekem a Szent Íráson
keresztül, hogy Ő szeret engem és hív egy új életre.
Én akkor igent mondtam Neki, csodálatos boldogság
töltötte el a szívemet, tudván, hogy Isten szeret
engem még akkor is, ha embereknek már nem
kellek. Most hálát tudok adni ezért a hatalmas fájda-
lomért, amit akkor tragédiaként éltem meg. Az Úr
csak így tudott megszólítani, pedig visszaemlékezve
a szép napokon is ugyanígy hívott. 

Megtérésem után legnagyobb vágyam az volt,
hogy lányom is megismerje Megváltónkat. Félelem
töltötte el szívemet, mert tudtam, hogy így a kárho-
zatba kerülhet. Sajnos emiatt sokszor kényszerítet-
tem arra, hogy jöjjön velem templomba és haragud-
tam rá, ha nemet mondott. Közel egy éve az Isten
megértette velem, hogy az erős akaratom csak
jobban taszítja a gyermekemet Jézustól és a visel-
kedésemmel eltakarom az Urat. 

Megértettem, hogy nekem csak szeretni kell őt és
nevelni Jézus szelídségével és bölcsességével.
Világos volt számomra, hogy senki sem tud helyette
megtérni, senki sem tud helyette igét olvasni és
értelmezni azt, még én, az édesanyja sem. Akkor az
Úr kezébe tudtam tenni a lányom életét, békesség
töltött el és reménységem volt, hogy az Úr megáldja
az övéit. 

Pár hónapja már a lányom az élő Isten mellett
döntött és erről nem én győztem meg. Isten gon-
doskodott róla, hogy egy ifi táborban megtapasztalja
saját magán az Úr Jézus közelségét. Szeret az Úr,
nagyon szeret!

"...mivel megaláztad magad előttem, megszag-
gattad a ruhádat és sírtál előttem, azért én is meg-
hallgatlak! -így szól az Úr."   2Krón.34,27b.

A napokban voltam egy szeretetotthonban ahol
fogyatékos betegek voltak. Egy számomra ismeretlen
beteg lány odajött hozzám, szorosan megölelt és azt
mondta, hogy nagyon szeret. Hazaérkezve döbben-
tem rá, ezt az ölelést az Úr Jézustól kaptam. 

Bordás Éva, Kisvárda

A szeretetben nincs félelem, sőt a
teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert
a félelem gyötrelemmel jár, aki
pedig fél, nem lett tökéletessé a sze-
retetben. 

1Jn.4,18. 

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.    dec.14-jan.11.  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         Görögsz.köz.ház      18-20

Csütörtök: Biblia óra   Kisvárda Gyül.ház 18.00 

Ifjúsági         Görögsz.köz.ház      18-20

Péntek : Biblia óra   Kisvárda Gyül.ház 18.00

Biblia óra           Görögszállás     17.00 

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:
Mennyei Édes Atyám! Hálát adok a vasárnapért,

hogy elértük és megpihenhetünk. Kérlek, te áldd
meg az istentiszteleti alkalmakat szerte a világban
és nyisd meg szíveinket, hogy a te igéd szerint
éljünk. Ámen!

Hétfõ
Áldalak Istenem, hogy kegyelmedből egy új hét

kezdődhet. Áldd meg kérlek a mai napot, hogy a te
dicsőségedre élhessek. Segíts, hogy egyre többen
lássák meg szabadításodat és vegyék el ingyen
kegyelmedet. Ámen!

Kedd
Köszönöm Uram, hogy új napra ébredhettem.

Könyörgök, te vezess a mai napon is. Hadd legyek
gondviselő szereteted gyertyalángja környezetem-
ben. Kérlek, Jézus, hogy őrizz meg minket és te
töltsd be minden hiányunkat. Ámen! 

Szerda
Drága Istenem, köszönöm neked, hogy ma is elin-

dítasz. Kérlek, adj erőt a munkához. Add, hogy a sok
dolog mellett rád is figyelhessek. Uram, kérlek, te
vigyázz az idősekre, betegekre. Ámen!

Csütörtök
Mindenható Istenem, szeretetedet minden nap

tapasztaljuk. Köszönöm, hogy megelégítesz és nem
engeded, hogy hiányt szenvedjek bármiben is. Áldj
meg kérlek engem és táplálj a te szent igéddel. Te
légy Atyám a gyászolókkal és mindenkivel, aki hozzád
kiált és segítségül hívja a neved. Ámen!

Péntek
Hálát adok Uram, hogy erőddel naponként meg-

újítasz, amikor megfáradok, te újra megelevenítesz.
Köszönöm, hogy szeretsz és fiadat adtad értem.
Kérlek, légy azokkal, akik nem ismernek és őrizd
őket. Ámen!

Szombat
Köszönöm Istenem, hogy itt a hétvége, te adj

pihenést és te előtted való elcsendesedést. Áldd meg
az istentiszteleteket szerte a világban. Ámen!

Liptákné Ilike  

Egy szívet és egy utat adok nekik…

Menyegző… Ez a szó ebben a gyülekezetben már
nem ismeretlen. Ami engem illet, volt tapasztalatom
az eddigiek alapján. Számoltam azzal, hogy az öröm
mindig együtt jár az előkészületek nehézségeivel.

Istenhez fordultunk útmutatásért és segítségért.
Szerettük volna, ha ez a nap valóban az ÚR Istenre
mutatna, hiszen elküldte nekünk Jézus Krisztust,
hogy éljünk az Ő kereszthalála által. Aki átélte már,
hogy mennyire elveszett és bűnös ember, aki bele
tudott alázkodni abba a helyzetbe, hogy csak kegye-
lem által élhet, az tudja mit jelent, hogy a rokonok
és a családtagok még nem testvéreink az Úrban.

De miről is beszélek! Az Isten nélküli életnek mindig
van negatív következménye, és ez a mi életünkben
sem volt másként. Mindkét fiatal elvált szülők gyer-
mekeként készült odaállni az oltárhoz, kérve az Isten
áldását közös életükre. A nászomék néhány év után
a bíróság előtt álltak. Gyerekeik - egy kisfiú és egy
kislány – hosszú éveken át látták, tapasztalták az
elvált szülők közti ellentétet. Mi 25 év után váltunk
el, és nem volt vádaskodás vagy harag köztünk.
Volna még mit írnom erről, de most nem ennek van
itt a helye.                         

folytatás a 3. old.

Programjaink:

1.EKE Ifjúsági hétvége  Piliscsaba         nov.07-09.
2.EKE Ifjúsági hétvége  Piliscsaba         nov.21-23.
3.Női csendeshét       Biatorbágy            nov.02-07.
4.Férfi csendeshét     Biatorbágy            nov.23-28.
5.Ádventi csendesnap Nyírtelek                 dec.13.-
6.Ádventi este      Nyírtelek-Görögszsállás   dec.20.

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.
Közeledett az esküvő időpontja, egyre erősebben

éreztük a sátán támadásait. Az Isten ennek ellenére
mégis készített alkalmakat. Bizonyságot tehettünk róla
munkatársak, ismerősök előtt. A rokonok azzal nyaggat-
tak: „Mit fogunk ott órákon át csinálni? Nem lesz még
alkohol sem?”. A volt férjem is kérdezte: „Ti már voltatok
ilyen alkalmon… nem unalmas?” .

Gyülekezetünkben ez a 14. ilyen esküvő. Mind
menyegző volt, de mégis mind más, visszaadva a háza-
sulandók egyéniségét. Felmerült a táncház lehetősége, de
rokonaink igényét az nem elégítette volna ki. Mi viszont
nagyon jól elvoltunk anélkül is. Az ÚR jól látva mindannyi-
unk szívét és gyengeségeit erősített bennünket ahol, és
ahogy szükségünk volt rá. A menyemet kiemelte környe-
zetünkből, és egy női csendes héten vehetett részt –
három héttel az esküvő előtt -, nagyon hálásak voltunk
ezért a lehetőségért. Az utolsó héten különösen is az ÚR
tenyerén éreztem magunkat. Sok segítséget kaptunk a
lelki testvérektől. Anyagi helyzetünket is figyelembe véve
egyszerűen szerettük volna megrendezni a számunkra
oly fontos eseményt. Azok, akik a szerdai megbeszélésen
ott voltak tudnának erről beszélni. Közös imádságban
borultunk az ÚR elé. A továbbiakban többször is elsírtam
magam, ezzel is hálát adva az Istennek. Az asszonytest-
vérek rendkívül sok segítséget nyújtottak. Az ifjúság szer-
vezetten bonyolította le a szombat teendőinek ráeső
részét. A vendégek fogadása is komoly feladatot jelentett,
Isten azonban adott bölcsességet és erőt is a Mező házas-
párnak. Ők voltak az úttörői a menyegzőknek. A nap
végén megkérdezte a menyem nevelő anyja, hogy: „Ezt
hogy csináltad?” Válaszként elmondhattam: „Teremtő
Atyánk az, aki munkálkodott a testvérek szívében és az Ő
irányítása volt a sok-sok összefogott munkáskéz.”  A volt
férjem többször is mondta: „Köszönöm! Mindent köszö-
nök!” Tudom számára milyen lelki harc előzte meg ezt a
napot. Mint örömapa mégis tette a dolgát, támogatva
minket ezen az alkalmon. Lelkészünk hangján keresztül
érthetően és hallhatóan csendült fel az Isten szava és
hívott mindenkit a vele való életre:

„Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek
mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak
is.”         Jeremiás próféta könyve 32. fejezet 39. vers

Bízunk az ÚR Istenben és kérjük, ő adjon lelki esőt kellő
időben az elhullajtott igemagvakra. Az ifjú pár közös élete
tükrözheti Isten dicsőségét és az Ő népe közti hűségét és
szeretetét.

A volt férjemmel egyetértve én is köszönöm, mindenki-
nek köszönöm a lelki és fizikai támogatást, az imádságos
szíveket. Isten áldjon Titeket!

Bélteczkiné Ilike

...teljes alázatossággal, szelídség-
gel és türelemmel; viseljétek el
egymást szeretettel,  igyekezzetek
megtartani a Lélek egységét a
békesség kötelékével.              

Ef.4,2-3.

Ne szeressétek a világot, se azt,
ami a világban van. Ha valaki szereti
a világot, abban nincs meg az Atya
szeretete.

1Jn.2,15.


