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Mit jelent a megtérés?

Ezt a szót először 10 évvel ezelőtt Piliscsabán egy ifjúsági
csendes hétvégén hallottam, ami akkor nagyon idegenül hang-
zott számomra, és nem is értettem elsőre. De fél év elteltével
már én is azt mondhattam, hogy megtértem. Azóta is rendsze-
resen járok Piliscsabára, és minden alkalommal lehetőség van
bizonyságtételre, megoszthatjuk a többiekkel, hogyan ismertük
meg az Úr Jézust. Már én is egyre többször merek kiállni, de
általában nem a megtérésem történetét mondom el, hanem
arról teszek bizonyságot, hogy egy-egy aktuális élethelyzetben
hogyan tapasztaltam meg Isten vezetését, szeretetét az éle-
temben.

A minap hallottam egy egyszerű megfogalmazását a megté-
résnek, miszerint „elfordulás a bűntől és odafordulás Istenhez”.
Azt gondolom, mindez szükséges, de mégsem elégséges a
megtéréshez. S mivel megtérésem előtt én is ennek a hiányos
megfogalmazásnak a tévképzetében voltam, így Isten arra indí-
tott, hogy saját megtapasztalásom alapján tegyek bizonyságot
arról, hogy számomra mit jelentett a megtérés.

Vallásos családban nőttem fel, ennek megfelelő erkölcsi neve-
lést kaptam, ismertem a bibliai történeteket, a Tízparancsolatot,
elfogadtam, hogy van mennyország és pokol, hogy Jézus
meghalt az emberek bűnéért, de ez nem volt személyes szá-
momra, hanem megmaradt az ismeret és tudás szintjén. Tudtam
azt, hogy az emberek bűnösek, bár én magamat jónak tartot-
tam, hiszen nem csalok, lopok, ölök, vannak tőlem sokkal
bűnösebb emberek. Mígnem egy napon Isten felnyitotta a
szemem egy konkrét bűnömre, megláttam azt, hogy én ezzel
Isten ellen vétek, megszegem a Tízparancsolatot, és ez nem
tetszik Istennek. Tudtam, hogy így nem kerülhetek a mennybe.
Most már beláttam, hogy nem vagyok jó. De én a mennybe
szerettem volna kerülni, ezért Istennek tetszően szerettem
volna élni az életem, így tudtam, hogy szakítanom kell ezzel a
bűnnel. Isten nemcsak a vágyat adta meg a szívembe ehhez,
hanem az erőt is megadta hozzá, hogy elforduljak ettől a
bűntől.

Ezután már azt hittem, rendben vagyok, ami bűn volt az éle-
temben, és nem tetszett Istennek, az már nincs, most már
Istennek tetszően élek. Mégis valamit nem értettem, mégpedig
azt, hogy Jézusnak mi a szerepe ebben az egész történetben, Ő
miért is olyan fontos? És Isten kegyelmes volt, és választ kap-
hattam erre a kérdésemre. Úgy tudnám megfogalmazni, mint
mikor valaki idegen nyelvet tanul, és próbál egy mondatot
lefordítani a saját nyelvére. Kikeresi a szavakat, már előtte
vannak az egyes részletek, de amikor egyben látja, akkor érti
igazán a mondat teljes mondanivalóját.

Megértettem, hogy nem csupán néhány (vagy akár több) bűn
választ el Istentől, hanem maga a bűnös természetem, amellyel
születtem (és születik minden ember a bűnbeesés óta), és a
kárhozat (halál) állapotában vagyok, ahonnan egyedül az Úr
Jézus váltsághalála ment meg. Ő nem csupán néhány (vagy
akár több) bűnömtől szabadít meg halálával, hanem a bűneim
miatt engem megillető kárhozattól. Az Úr Jézus tehát nem azért
jött, hogy bűntelenebbé vagy jobbá tegyen minket, a földi élet-
ünket, hanem hogy Életet adjon számunkra. Hiszen általa lehet
Istennel újra kapcsolatunk, üdvösségünk, örök életünk. És aki
elfogadja ezt a kegyelmet, az Úr Jézusban felkínált új élet aján-
dékát, annak a földi életében ez meglátszik abban, hogy „egyre
több bűntől elfordul, és egyre szorosabban tud Istenhez for-
dulni”.

Mi tehát a megtérés? Az, hogy Jézus által visszatérhetünk,
azaz megtérhetünk a Mennyei Atyánkhoz, s Vele élhetjük tovább
a földi életünket, s az örök életet.

Flaskár Anett

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. máj.10.-jún.14. 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

Baba-mama kör, Gyül. közp. Nyírtelek. 09.00

Liturgia Görögszállás                       17.00  

Bibliaóra Gyül. közp. Nyírtelek         17.00

Szerda: Ifjúsági Görögsz.köz.ház              18.00

Péntek : Biblia óra Kisvárda Gyül.ház        18.00

Biblia óra Görögszállás                 17.00

Ifj. óra, Gyül. közp. Nyírtelek       17.00   

Ifj. óra  Görögsz.köz.ház                16.00

Min den hónapban

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



Imádságlap

Vasárnap:

Drága Urunk! Olyan jó, hogy közösségben lehetünk
veled, hogy hallhatjuk a te szavadat igéden keresztül.
Szeretnénk érteni mi a Te üzeneted felénk. Kérünk,
adj nekünk ehhez nyitott fület. Ámen!

Hétfõ

Mennyei Atyánk! Hálásak vagyunk a Te gondosko-
dásodért, nélküled olyan elveszettek vagyunk. De az
Irántad való bizalmunk megerősít bennünket. Ámen!

Kedd

Édes Jézusunk! Azokat az apró örömöket szeret-
ném megköszönni Neked, amit sokszor észrevétlenül
csempészel be az életünkbe és ezekkel vidámabbá,
boldogabbá teszed napjainkat. Ámen! 

Szerda

Mindenható Istenünk! Jó arra gondolni, Te milyen
féltőn szerető Isten vagy. Napról – napra követjük el
a butaságainkat, ezekkel megbántva Téged, de Te
ennek ellenére mindig velünk maradsz. Köszönjük.
Ámen!

Csütörtök

Jézusunk! A Te szereteted nagysága emberi ésszel
fel nem fogható és nekünk ebben a szeretetben van
részünk. Kérünk, ne keményítsd meg a tőled távol-
lévők szívét, hogy ők is részesei lehessenek ennek a
szeretetnek. Hagy lehessünk jó eszköz a kezedben,
ha az ő megszólításukat ránk bíztad. Ámen!

Péntek

Drága Úr Jézus! Hálát adunk a közösségért, ahova
tartozhatunk. Ahol megélhetjük a veled való kapcso-
latot. Adj vágyódást és indíttatást minden ember
szívébe a veled való közösségre. Ámen!

Szombat

Urunk! Köszönöm, hogy megváltót küldtél, hogy
nem nekem kell a bűneim miatt szenvedni. Nyisd
meg a szívünket, hogy megláthassuk engedetlensé-
geinket, szeretetlenségünket és adj erőt a változta-
táshoz. Ámen!

Ha szól az Úr !

Mindig az Úr keres meg minket, nem pedig mi Őt.
Az a kérdés, hogy hallom-e, meg hallom-e, engedel-
mes vagyok-e Neki. Szólt az Úr Ábrahámhoz, Mózes-
hez, Józsuéhoz. Ők engedelmesek voltak és győztek. 

Én az életem nagy részét az Isten nélkül éltem.
Fiatal koromban nem foglalkoztam az Isten dolgaival.
Éltem a magam esze szerint a világi életemet. Volt
munkahelyem, sportoltam, 21 éves koromban meg-
vettem egy vadonatúj MZ-125-ös motorkerékpárt, ami
nagy álmom volt akkor. Még abban az évben megis-
merkedtem Ildikóval, aki jelenleg is a feleségem.
Másfél év után összeházasodtunk, gyermekeink szü-
lettek, házat építettünk, majd vettünk egy használt
gépkocsit is. 

Én akkor azt gondoltam, hogy mindez magától érte-
tődő, hiszen igyekeztünk, megdolgoztunk érte, meg-
érdemeljük. Elbizakodott lettem. Egyre sűrűbben
néztem az italos pohár fenekére, e-miatt sokszor
veszekedtünk a feleségemmel. Én mindig megígértem,
hogy többet nem iszom, ő meg mindig megbocsájtott
nekem. Így ment ez több éven keresztül.

Egyszer aztán, magam sem tudom pontosan, mikor
és hogyan, de elmaradt az ivászat az életemből. Akkor
azt hittem, hogy nekem van ekkora akaraterőm, hogy
meg tudtam ezt tenni. Ekkor sem jutott eszembe
Isten. Egyszer Heni lányom a barátnőjén keresztül
kapcsolatba került a Nyírszőlősi Evangélikus Gyüleke-
zettel. Így látogatott meg bennünket Györfi Mihály a
gyülekezet lelkésze.

folytatás a 3. old.

Programjaink:

1.EKE csendesnap          Szák-Szend              ápr.  25.
2.Kerületi missziói nap   Debrecen                máj. 16.
3.Ifjúsági találkozó        Biatorbágy               máj. 25.
4.Házaspári hét             Biatorbágy           jún. 21-26.

Az utazás megszervezéséhez kérjük a jelentkezéseket
minél hamarabb jelezzék a lelkészi hivatalban, sze-
mélyesen 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

Így került el először feleségem Biatorbágyra egy
női csendeshétre, ahol elfogadta Jézus Krisztus sza-
badítását. 

Láttam rajta, hogy jó irányba változott, ennek én nagyon
örültem. A következő évben én is elmentem egy férfi csen-
deshétre, igaz előtte feltételt szabtam Istennek. Ő ezt játszi
könnyedséggel teljesítette, én meg nem mertem megtenni,
hogy nem megyek el. Valami megmozdult bennem azon a
héten, de nem tudtam átadni az életemet Jézusnak. Úgy,
hogy futottam még egy kört és csak a következő évi csen-
deshéten vallottam meg bűneimet és fogadtam el Jézus
Krisztus váltságát. Akkor értettem meg azt, hogy Isten
akkor is munkálkodott az életemben, amikor én még csak
nem is gondoltam Rá. Innentől kezdve járunk Istennel. 

Sajnos, van, amikor nem figyelek Istenre, olyankor
megyek a magam feje után, ahelyett, hogy megkérdezném
Istent, Neki mi a véleménye. Hálás vagyok Neki azért, hogy
Ő nem hagy el, hanem felsegít, újra szól hozzám. Így
történt ez most is. Hálásak vagyunk Istennek, hogy megér-
tük feleségemmel együtt a nyugdíjba vonulásunkat. 

A munkahelyemen sokszor úgy éreztem, hogy sziszifuszi
harcot folytatok Isten szolgálatában, többször úgy éreztem,
hogy felesleges itt koptatni a számat. Megfáradtam, elked-
vetlenedtem az Isten szolgálatában, de Ő megint szólt
hozzám a megfáradt Illés prófétán keresztül. Az 1Kir.19.1-
18-ban Illés próféta, amikor Jezábel üldözi, menekül menti
az életét. Úgy érzi, hogy már nem bírja tovább, ereje
elhagyja, meg akar halni, de Isten nem hagyja magára,
hanem lelkigondozót küld hozzá. Eteti, itatja, altatja, hogy
testi erejét visszanyerje, de nem ettől gyógyul meg, hanem
Isten igéjétől. Az Úr megszólítja Illést a Hóreb hegyen,
megerősíti Illést, új feladatot ad neki, és Illés engedelmes-
kedik. Csak az Úr tud megerősíteni bennünket is erőtlensé-
günkben. A legrosszabb állapotunkban is engedelmesked-
jünk Isten szavának. Azt cselekedjük, amit kér tőlünk,
minden gondunkat Őreá vessük. 

"Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlen-
ség által ér célhoz."                              2 Kor.12.9a

Kovács Pál

Újra rendelkezünk  a 2 x 1 % ról !

A személyi jövedelem adót fizető állampolgá-
rok rendelkezhetnek az adójuk 2 x 1%-áról.
Egyik 1%-ot valamelyik egyháznak adhatják, 

a mi egyházunk technikai száma:  0035
A másik 1% pedig civilszervezetek támogatá-

sára mehet, mint például a 

Filadelfia Alapítványunk, 

amelynek adószáma: 18792021-1-15
A fenti két szám beírása szükséges az adóbe-

vallás mellékleteként található nyilatkozatra.
Gyülekezeti alkalmainkon, előre kitöltött nyilat-
kozatokat vehetnek át azok, akiknek erre szük-
ségük van.

Az egy százalékokról való rendelkezést nem
csak az Szja-t fizetők számára fontos megtenni,
ugyanis az állami támogatást annak fügvényé-
ben számolják ki hány ember tartozik az adott
egyházhoz! Hányan rendelkeztek eképpen!

Erõm és pajzsom az ÚR, benne
bízik szívem. Õ megsegített, ezért
vidám a szívem, és énekelve adok
neki hálát. 

Zsolt.28,7. 


