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„Hogyne dicsérném az Istent…”

„Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek,
és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek,
mint a gyapjú.”                                  Ézs.1,18.

Az esemény egy játszótéren történt. Gyerekek
lökdösték egymást, rájuk szóltam, ha tovább foly-
tatják, én fogok csak csúszdázni. Erre sírni kezdtek.
Valószínű, ezt a hangnemet, ami tőlem elég szerény
volt, már ahhoz képest, ahogy én a fiaimra szólok,
nem szokták meg. Ennél ők érzékenyebbek voltak.
Persze, kértem tőlük bocsánatot többször is, de a
könnyes és megijedt tekintet elkísért, és vádolt
engem. Ilyen ijesztő lennék? Ilyen hangos voltam?

Már többször felvetődött nálunk ez a téma, hogy
nem szeretnénk ordítani, hangosan kiabálni fiainkkal.
Szeretném, de mégsem ment át ez a gyakorlatba.
Sokszor úgy látom magamat, mint egy feldühödött
oroszlán.  Beindulnak a fiúk, és nem hogy lenyugtat-
nám őket, még a végén engem kell nyugtatni.
Tudom, előfordulhat ilyen a legtöbb jó családban is,
ám ez nem ment fel. És aztán meg este, mikor már
lefekszem, vádol lelkiismeretem, és sírva imádkozom
megbocsátásért Megváltómhoz.  

De jó tudni, hogy Itt és Most van megbocsájtás.
Hinni, hogy Jézussal van újrakezdés, bármely
percben, bármely időszakban, helyzetben. Legna-
gyobb nehézség ez volt az életemben. Ha bűnt
követtem el, és már túl sokat, akkor úgy éreztem,
Isten elé sem merek többet állni. Pedig Ő vár. Mindig.
Készen áll, és karját nyújtja felém, és feléd is. Hagy
meséljem el egy álmomat:

Jézussal sétáltam lefelé egy hegyről. Beszélget-
tünk, vidámak voltunk. És akkor beleestem egy
pocsolyába. Szomorú lettem, de Jézus kezet nyújtott,
és azt mondta semmi gond van még fehér ruha.
Megkaptam és tovább sétáltunk. Ekkor újra belees-
tem a sárba. Rá se néztem Megváltómra, de ő kezet
nyújtott, kihúzott, és új ruhát adott. Az eset többször
megismétlődött, egyre levertebb lettem, majd a leg-
utolsó pocsolyából már nem hogy nem álltam fel, és
nem néztem Jézusra, hanem kezét sem fogadtam
el. Csak ennyit mondtam, Jézus, én mindig csak
szégyenbe hozlak, és ne koszold magadat újra össze
miattam. Menj csak tovább nélkülem, te nem vagy
egy mosógép! Erre Jézus így válaszolt: Na, ezt ne
tedd sose, mindig gyere hozzám! 

Igaz, ez csak álom, de leleplezte helytelen hozzá-
állásomat Jézushoz. Ő azért jött, azért halt meg,
hogy nekem bűnbocsánatom legyen. Szeret, és nem
hagy el. Bizalommal fordulhatok hozzá bármikor. Én
is, és te is. 

„Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet,
sem angyalok, sem .... nem választhat el minket az
Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztusban, ami
Urunkban.”                   Róm.8,38-39.

Magyarósi Attiláné, Berecz Annamária 

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.   okt.09.-nov.13. 14.00

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház  14.00

Min den hé ten

Hétfő: Asszonykör Gyül. közp. Nyírtelek      17.00  

Ifjúsági-óra Görögsz. köz. ház             18.00

Kedd:

Baba-mama kör Gyül. közp. Nyírtelek  09.00

Bibliaóra Görögszállás                         17.00  

Bibliaóra Gyül. közp. Nyírtelek            17.00

Női-kör            Kisvárda Gyül.ház       18.00

Szerda: Ifjúsági-óra Görögsz. köz. ház       18.00

Csütörtök: Bibliaóra Kisvárda Gyül.ház       18.00

Péntek: Liturgia Görögsz. köz. ház            17.00

Ifjúsági-óra, Gyül. közp. Nyírtelek       17.00   

Min den hónapban

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



Imádságlap

Vasárnap:

Drága Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy a mai
napon dicsérhetem a Te nevedet. Köszönöm a
kegyelmet. Dicsőítlek mindörökké! Ámen!

Hétfõ

Uram, nyisd fel a szememet kérlek, hogy meg-
láthassam azt mennyire behatárolt vagyok és
milyen nagy erőfeszítés kell ahhoz, hogy elismer-
jem, szükségem van Rád!  Áldott legyen a Te
Szent Neved mindörökké . Ámen!

Kedd

Istenem, aki szereted az embereket, nyisd ki a
szívemet, hogy meghalljam és kövessem hango-
dat, amikor hívogatsz. Ámen! 

Szerda

Urunk, vigyázz ránk, nehogy tévedésből önma-
gunkat szolgáljuk, amikor Neked akarunk szol-
gálni. Mutasd meg ma is, mit vársz tőlünk és
vezess minket mindörökké. Ámen!

Csütörtök

Drága Úr Jézus vedd el minden lelki bajomat, és
naponta újíts meg. Add, hogy a Te akaratodnak
engedelmeskedjek és állj szilárdan mellettem.
Ámen!

Péntek

Istenünk, az imádságunk lehet gyámoltalan, de
teljes bizalommal keresünk Téged. A Te irgalmad
pedig megtart minket.  Ámen!

Szombat

Hűséges Istenünk, áldott legyen a Te Szent
Neved, mert megkegyelmeztél bűnös lelkemnek.
Törölj el mindent, ami el akar választani Tőled,
Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért! Ámen!

Várván vártam az  Urat ,  
és  hozzám hajo lt ,  
és  meghal lgatta 
k iá ltásomat.

Zsolt.40,2.

Legyen meg a te akaratod...  

2011-ben, amikor a férjemet búcsúztatta a refor-
mátus lelkész, sokan megkérdezték, hogy miért
mondta el olyan sokszor ezt a mondatot. Nem
értették. Azon a februári hideg reggelen a férjem
rosszul lett, és éber kómába esett. Kétségbeeset-
ten rohangáltam egyik orvostól a másikig. Ember-
ektől vártam a kérdéseimre a választ. Nem figyel-
tem Istenre! Katolikus neveltetést kaptam a szü-
leimtől, hitben éltem, mégis bántott valami. Letet-
tem Isten kezébe az életünket, azt mondtam:
Legyen meg a Te akaratod! Ekkor halt meg a
férjem. Nagyon nehéz időszak következett!
Egyedül maradtam a két gyermekemmel.              

Velem volt végig Isten, hisz a gyermekeimen
keresztül elvezetett a gyülekezetbe. Akkor még
nem tudtam, hogy az igaz élő hitben lesz részem!
Hallottam a megtérésről, de nem tudtam, hogy
mi az, hisz még nem voltam az Úr gyermeke. A
lelkészünk felesége Pancsa néni szívén viselte a
sorsunkat. Az Ő hívására mentem el 2013-ba a
biatorbágyi misszióba, amiről még soha nem hal-
lottam. Ezen a női héten igazán gyönyörű élmény-
ben volt részem. Mindenki kapott egy igét.                                                           

folytatás a 3. old-on.

Programjaink:

1. Reformáció hónap,  Nyírtelek         okt.01-31.
2. Férfi csendeshét,    Biatorbágy        okt.09-14.
3. Női csendeshét,      Biatorbágy       nov.06-11.
4. Férfi csendeshét,    Biatorbágy       nov.13-18.

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:             +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.

Az én igém az Ézs. 55,2b   " Hallgassatok, hall-
gassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyör-
ködjék lelketek kövérségben. 

Isten azt akarja, hogy éljen a lelked. Amikor
megtapasztalod a hiteddel, akkor leszel megelé-
gített ember. Hallgass az Úrra, ne menj tovább
szomjasan, éhesen.                                                                                                                                                                                               

Amikor megkaptam még nem értettem, de
éreztem Isten jelenlétét, és azt, hogy szólni akar
nekem! Az igén keresztül küldte el az Ő üzenetét!
Tudatosult bennem, hogy én az eddigi életemben
"szomjaztam és éheztem". Ekkor értettem meg a
megtérés fogalmát!   

Hullottak a könnyeim és éreztem, hogy rám
nehezedik az összes bűnöm, amit egész életem-
ben elkövettem. Nem akarok meghalni és az örök
kárhozatra jutni! Isten azért küldte el a fiát a
földre, hogy nekünk örök életünk legyen. Ő halt
meg Miattam, helyettem és értem!  Jézus Krisztus
befogadásával teljesedett ki az életem. Amikor
megvallottam  Isten előtt a bűneimet , és letettem
azokat, együtt imádkoztunk Pancsa nénivel! Olyan
boldogságot és könnyedséget, mint akkor, soha
nem éreztem!  Szerettem volna tudtára adni min-
denkinek: fogadjátok be Krisztust, mert nélküle
elveszett emberek lesztek! Leírhatatlanság töltötte
el a szívemet!     

Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy irgal-
maddal befogadtál engem, Jézus Krisztus által.
Bocsásd meg minden bűnömet, és engedetlensé-
gemet, moss meg engem kegyelmeddel.     

Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk és
bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük
nektek is az örök életet.   1Jn.1,2.

Retteginé Szilvi               

Szilveszterezzünk újra együtt!

Már lassan szokássá kezd válni, hogy én szer-
vezem a szilvesztereket. Ez nagy megtiszteltetés,
de felelősség is. Most egy olyan szilvesztert sze-
rettem volna, ami nem csak az ifi korosztálynak
szól, hanem kötetlenül mindenkinek, aki a gyüle-
kezetben mozog. Ezért arra gondoltam, gyüleke-
zeti szilvesztert szervezek. 

Nagy örömömre, volt néhány bátor jelentkező
a gyülekezetből, aki elfogadta a meghívást, s
részt vett, ezen az alkalmon. Így fiatalok és fel-
nőttek, sőt a gyülekezet lelkésze is együtt szil-
veszterezhetett. Játékok, áhítat, együtt éneklés
és zene, valamint az elmúlt évről egy diaporámás
visszatekintő is színesítette az alkalmat. Valamint
közös vacsora és éjfélkor a köszöntés is a program
része volt. Újabb hálaadásra adott okot az Úr.

Fintor Tamás

A reménységben örvendezők; a
háborúságban tűrők; a könyörgésben
állhatatosak; 

Róm.12,12. 


