
...hanem beszédetekben az igen igen, a nem
nem legyen, mert ami ennél több, az a
gonosztól van.
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Döntéseim súlya

Az indulás előtt 3-4 héttel megkérdezték tőlem,
hogy nincs-e kedvem elmenni Piliscsabára és eltölteni
egy tartalmas hétvégét fiatalok társaságában és az
Úr jelenlétében. Azt válaszoltam, hogy kérek egy kis
gondolkozási időt, még nem tudom. Később jött egy
újabb kérdés: „Van-e kedvem elmenni Biatorbágyra?”
Azt mondtam, hogy átgondolom. Egy héttel később
azt láttam meg, hogy Piliscsabára kell mennem, így
hát azt választottam. Mégis jött a sátán támadása,
hogy jól döntöttem-e és őrlődtem. Egyszer táppén-
zellenőrzésről betérve a gyülekezeti házba, Pancsa
néni megkérdezte, hogy nem megyek-e Biatorbágyra,
mert van még hely. Ott eldöntöttem kisebb győzködés
után,hogy megyek és igent mondtam. Az elkövetkező
időszak várakozással telt el. Vártam Piliscsabát,
vártam Biatorbágyot. Telt múlt az idő és én egyre
jobban fellelkesedtem. De az a gondolat is foglalkoz-
tatott, hogy hogyan fogok átkerülni Piliscsabáról Bia-
torbágyra? De az Úr ezt is elrendezte mire kellett.
Nekem az is nagy gondot okozott a betegségemből
kifolyólag, hogy hogyan jutok el a csomagommal a
templomig. Az utolsó pillanatban Isten ezt is megol-
dotta. Volt, aki elvitt a templomig. Eljött az indulás
pillanata és én egész úton azon gondolkodtam, hogy
vajon milyen igét fogok kapni. Az igét a Római levélből
kaptam a 3. fejezet 27a versét: 

"Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné
vált." 

Nem értettem, hogy mit is akar Isten üzenni ezzel
az igével a számomra, de később teljesen világossá
vált Biatorbágyon. Tartalmasan telt el a hétvége is,
szólt az ige hozzám. Megláttam bűnöket, amit az
Isten elé le tudtam tenni és felszabadultan tudtam
úrvacsorát venni. Eljött a hétvége vége és ekkor kide-
rült, hogy kivel jutok át Biatorbágyra, amiért Istennek
hálát adtam. Nem egyedül, hanem többen is mentünk
át. Mi értünk oda a leghamarabb és egész hétre szol-
gálatot kaptam az Úrtól. Asztalfelelős lettem. A gyü-
lekezetünkből összesen hárman vettünk részt ezen a
héten. Azt az igét kaptam a Péter első leveléből a 3.
fejezet 15a versét: 

"…Krisztust tartsátok szentnek szívetekben…." 
Megértettem, hogy sokszor Isten elé helyeztem dol-

gokat és nem mindig Ő volt az első helyen az életem-
ben. A héten, az esti áhítatokon József története volt
a téma és hallhattuk, hogy hogyan vezeti Isten őt és
az Ő kiválasztottjait. Isten mindent megad a maga
idejében, amire szükségünk van és mindenre megadja
a választ, amire tudnunk kell. A kiscsoportos beszél-
getések is nagyon jók voltak. Őszintén beszéltünk a
minket érintő kérdésekről. Nagyon sok bennem fel-
merülő kérdés került megválaszolásra ezen a héten,
akár a kiscsoportos beszélgetéseket nézzük, akár az
esti, mind a reggeli áhítatokat vesszük figyelembe.
Nagyon sokat beszélgettünk a héten többeket is érintő
kérdésekről, és próbáltuk Istenre figyelve megvála-
szolni azokat.  Jó volt az egyéni elcsendesedés is,
mert abban a csendben is szólhatott az Úr, de volt
közös Biblia olvasás a reggeli után. Sajnos hamar
eltelt a hét és haza kellett jönni, de reménység szerint
megújult erővel és Istenbe kapaszkodva tudok a pró-
batételekkel megküzdeni, és megélni a mindennapokat
az Ő erejében és jelenlétében.

Bélteczki Mihály

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. júl.12.-aug.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

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 Jézus, köszönöm a mai napot. Köszönöm az
igét. Kérlek, hogy áld meg az igehirdetőket és add,
hogy minél többen meghallják a szavad. Áld meg a
magyar népet és te adj bűnlátást, bűnbánatot a szí-
vünkbe. Kérlek, mentsd meg a népünket. Ámen!

Hétfõ
Köszönöm Úr Jézusom, hogy minden napot és ezt

a hetet is veled kezdhetem. Köszönöm, hogy velem
vagy. Ámen!

Kedd

Úr Jézusom, köszönöm, hogy átsegítettél a tegnapi
napon, s kérlek, te legyél velem ma is. Ámen! 

Szerda

Uram, köszönöm, hogy szeretsz engem, s köszö-
nöm, hogy a kezedben lehet az életem. Köszönöm,
hogy bízhatom benned. Ámen!

Csütörtök

Drága Uram, Te adj erőt nekem. Újíts meg, hogy
jó bizonyság legyen az életem rólad. Ámen!

Péntek

Köszönöm Uram, hogy adtad ezt a mai napot.
Add, hogy jól tudjam megélni. Segíts, hogy bizony-
ságot tudjak tenni rólad. Ámen!

Szombat

Úr Jézus, Bocsásd meg kérlek mindazt, amit
mulasztottam vagy nem úgy tettem, ahogy kellett
volna. Bocsásd meg a hiába kimondott szavaimat,
és te adj megújulást nekem. Tisztítsd meg a szíve-
met, Uram. Ámen!

Jobban megdöbbenti a dorgálás az
értelmes embert, mint száz botütés a
bolondot.

Péld.17,10.

Ki ül a trónon?

Nemrég, február elején részt vettem egy piliscsabai
ifjúsági hétvégén. Számomra ez a hely nagyon kedves,
hiszen 2014 nyarán itt adtam át az életemet az Úrnak.
Nyugodt és örömteli szívvel indultam tehát útnak. 

Ez a nyugodt állapot egészen addig tartott, míg meg
nem kaptam Máté evangéliumából az 5. fejezet 13-as
versének első felét, ami így szól:  

"Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül,
mivel lehetne ízét visszaadni?"  

Bár sosem hallottam még ezt az igét, mégis elsőre
értelmezni tudtam; eltávolodtam Istentől, újra én ülök
a trónon. Ez a kérdés, ami úgy a szívembe markolt:
"...mivel lehetne ízét visszaadni?" Válaszra talált a
következő napon, amikor frissen felfedezett bűneimet
tehettem le Isten elé. Ha hozzá fordulunk, Ő velünk
van. Sosem az Úr hagy el minket, mi döntünk helyte-
lenül és ez elszakít tőle. Aznap este bizonyságot tettem
a megtérésemről és arról, hogy az Úr hogyan formál
minket napról napra, évről évre. Egy példázattal jelle-
mezném a saját sztorimat; 

"Az Úr bedobta az óemberünket a Dunába, de az
megtanult úszni". 

Nekem csak teljesíteni kell az Úr akaratát és Ő meg-
segít minden nehézségben. Nem győzök hálát adni
Istennek azért, amiért ilyen kegyelmes hozzám és
nem hagyott a bűnbe veszni.

Soltész Virág (13 éves), Kisvárda

Programjaink:

1.EKE Ifjúsági hét Piliscsaba         júl.20-júl.25.
2.EKE Hitm. felnőtt hét  Piliscsaba            aug.03-08.
3.Gyülekezeti csendesnap  Nyírtelek              aug.20.

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.

Versek.

Idő

Telik az idő vagy múlik?
Míg az élet fájáról sok levél lehullik,
Egymást váltják az évek,
Eliramlik az élet.

S hogy hol végezzük végleg?
Hova száll testünkből a lélek?
Halálunk talán még távol,
De lehet nincs messze a mától.

Porszem vagy, ember!
Miért jársz emelt fejjel?
Még ma alázd meg magad,
Jézus keresztje alatt.

Nem te vagy magadnak gyógyító ereje,
Mindez mit megélsz csak Isten kegyelme.
Életed add az Úr kezébe,
Hagy kerüljön Ő a bűn helyére.

És ha ezt megteszed,
Lelkedet menti meg
Az örök kárhozattól,
A sátán otthonától.

Igéje szerint tenni törekedj,
Hogy a vele való kapcsolatban növekedj,
És ahová visz jártad-kelted,
Egy kis mennyországot vigyél az embereknek.

S ha vége lesz majd földi életednek,
A menny kapuja nyitva áll előtted.
Minden, amit az Úr ígért nekünk,
Az örökkévalóságban beteljesül.

Örökké és soha

Meddig tart az örökké és létezik-e soha?
Talán ez a két szó hazugságaink foka.
Dobálózunk velük, bár mi is el hisszük.
Aztán eltelik nap, év, s mégis megszegjük.
Mi hazudunk, ők hazudnak.
Nem tudjuk, hogy ártunk magunknak.
De képesek vagyunk mi máshogy cselekedni?
Tudnánk mi a bűnt nap, mint nap megvetni?
Emelt fővel járni könnyen tudunk,
Ezzel Jézus testébe még egy szeget szúrunk.
Sok a bűn, sok a rossz, elviselhetetlen,
De Isten kegyelme 
emberi szavakkal megnevezhetetlen.
Ezért dönthetünk, döntsünk még ma!
Ne sétáljunk mosolyogva a kárhozatba!
De ha nem döntünk, s az idő végéhez érünk,
Tőle megbocsátást már hiába kérünk.

Soltész Virág (13) Kisvárda

Elfedezi a vétket az, aki a szeretetet
keresi, aki viszont ismételten szóba
hoz egy dolgot, elszakítja egymástól a
jóbarátokat is.

Péld.17,9.

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

Zsolt.28,7. 


