
Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a
szabadság.
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De Isten nem így volt vele.

Egyik csütörtöki napon az alábbi ige által vezetett
Isten.  Jézus így szólt a meggyógyítotthoz: 

„Menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen
nagy dolgot tett az Úr veled és hogyan könyörült meg
rajtad.”                                                   Mk.5,19.

Ez az ige nagyon megdöbbentett, hiszen mentorként
a piliscsabai hétvége előtt álltam. A hétvégéről azt
gondoltam, hogy semmi különösebb feladatom nem
lesz, „csak” a lányokkal kell majd foglalkoznom. De
Isten nem így gondolta! Feladatot szánt nekem. Először
visszakoztam, forgattam szívemben a dolgot. Volt olyan
pillanatom is, amikor elbátortalanodtam. Á inkább
mégsem állok ki bizonyságtételt mondani-gondoltam.
…. De Isten nem így volt vele. Feladatot adott nekem.
Az a legcsodálatosabb, hogy az Úr ismer engem. Látta
a félelmemet, aggódásomat és a kétségeimet, hogy
nem merek kiállni és annyi ember előtt bizonyságot
tenni. Másnap este megint szólt hozzám Isten az igéje
által, amely még határozottabb és konkrétabb volt. Azt
tudni kell, hogy pénteken mindenki kapott egy igét,
egy igei vezetést, ami neki szólt. Nos, az én igém ez
volt:

„Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt,
se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj velem együtt
az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított
meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi
cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és
kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt
Krisztus Jézusban adott nekünk.”        2Tim.1,8-9.

Ez a megerősítés megadta a végső lökést. Bízva az
Úrban megtettem a számomra nagyon nehéz feladatot.
Sikerült bizonyságot tennem az eddigi életemről, a
kudarcaimról és az engem ért bántalmakról.Tudtam
beszélni a megtérésemről majd az eltávolodásomról és
az újbóli, ismét visszatérésemről. Teljesen őszintén
meg tudtam nyílni és elmondani az életem mély szaka-
szait. Hirdetni tudtam Isten mérhetetlenül nagy kegyel-
mét azzal, hogy elmeséltem az Úr honnan és hogyan
vezetett ki engem és vezetett vissza a gyülekezetbe.
Éreztem, hogy nem vagyok egyedül. Bátran beszélhet-
tem, éreztem, hogy a mondataim számítanak. Ő adta
a szavakat a számba. Nagyon fontosnak éreztem akkor
és ott kiemelni a párkapcsolati rossz döntéseimet,
amelyben sajnos a saját magam feje után mentem.
Akkor azon a hétvégén a mentorált lányok visszajelzései
alapján miattuk is fontos volt megtennem a bizonyság-
tételem elmondását. Megmutatta az Úr, hogyan használ
fel minket egy jobb cél eléréséhez. Korábban emberek-
ben bíztam nem Istenben. De Isten mindenek ellenére,
mert nagyon szeret engem, az ő kegyelméből megadta
a szívem legtitkosabb vágyát, amit már fiatal koromtól
vágytam pedig meg sem érdemeltem. Ez pedig a
férjem. Ráadásul hívő társ, a másik felem! Bízzunk
Istenben, mert Ő tudja, hogy mi a jó nekünk. Végezetül
a házasságkötésünk előtti női csendes héten az alábbi
igeszakaszt kaptam: 

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és
ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cseleke-
detekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása
vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre
teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok
szerit éljünk.”                                   Ef.2,8-9.

Dankóné Brezniczki Tímea

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.   dec.11.-jan.08. 14.00

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház  14.00

Reformáció hónapja

Október 19.               18.00
Nagyvarsányi Baptista Rézfúvós zenekar
Október 26.                                            18.00
Dinnyés József daltulajdonos, énekes

Október 30.      vasárnap 

Nyírteleki Reformáció ünnep.
10.00. Gyülekezeti istentisztelet.
12.30. Közös ebéd a vendégekkel.
14.00. Előadás a Reformáció ünnepén. 

(gyerek felügyeletet biztosítunk)
16.00. Cantemus koncert.
17.00. Kötetlen beszélgetés, tea mellett.

Min den hónapban

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



Imádságlap

Vasárnap:

Köszönjük neked a vasárnapot Uram. Köszönjük,
hogy ezen a napon megpihenhetünk. Kérlek,
azokért, akik nem dolgoznak, hogy el tudjanak
csendesedni és Veled tudjanak egységben lenni.
Ámen!

Hétfõ

Jótevő Istenünk segíts, hogy mi is tudjunk jót
tenni másokkal és ne várjunk ezért cserébe
semmit. Ámen!

Kedd

Hálát adunk neked Istenem, hogy Te gondunkat
viseled és vigyázol ránk. Köszönjük, hogy Te őrzöl
minket. Felemelsz bennünket, ha elesünk. Köszön-
jük azt a sok jót, amit eddig is tettél velünk,
legyen áldott a Te nagy neved! Ámen! 

Szerda

Istenem köszönjük, hogy megváltót küldtél és
még tarthat a kegyelmi idő. Olyan jó tudni, hogy
a szeretteinket rád bízhatjuk. Segíts, hogy ne
takarjunk el téged. Ámen!

Csütörtök

Drága Úr Jézus! Hálát adunk a közösségért, az
élő gyülekezetért. Adj vágyódást és indíttatást
minden ember szívébe a veled való közösségre.
Ámen!

Péntek

Drága Uram. Olyan jó, 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!

Szombat

Hálás szívvel fordulok hozzád Uram mindazért a
sok szép és jó dologért, amit nekünk adtál gyarló
embereknek. Segíts meglátnunk mindenben a
szépet és értékeljük az általad adott természeti
csodákat. Ámen!

Mivel pedig a hitnek ugyanaz a
Lelke van bennünk, ahogyan meg van
írva: "Hittem, azért szóltam", mi is
hiszünk, és azért szólunk. 

2Kor.4,13.

Isteni vezetés

„Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a
kevesen hamis, a sokon is hamis az.” Lk.16,10.

Ezt az igeszakaszt, amikor hallottam mindig azt
gondoltam, hogy nekem elég a kevés is, akkor csak
a keveset kéri tőlem számon. Nem akartam, hogy
sokat bízzon rám az Úr, mert féltem, hogy nem
vagyok képes hű lenni rajta az ige szerint. Amikor
visszatértem a gyülekezetbe és készen álltam a szol-
gálatra, akkor egy „kis” szolgálatra hívott el az Úr.
Egy családi napon kértek fel ajtónállónak. Az volt a
feladatom, hogy az egyik terem ajtajánál állva útba
igazítsam, tájékoztatást adjak arról, hogy milyen
előadás folyik éppen abban a teremben. Én ezt a
szolgálatot örömmel végeztem, mert az Úr Jézusnak
szolgálhattam ezzel. Ezután jöttek egyre „nagyobb”
szolgálatok. Felkértek gyerek- és ifi hétre szolgálónak,
majd az ifi vezetésében is részt vehettem, felkértek
liturgusnak, majd laikus igehirdetőnek. Mindezekre a
szolgálatokra nem láttam magam alkalmasnak, de
az Úr alkalmassá tett rá, hogy neki szolgáljak. Mind
ez idő alatt az Úr Jézus elhalmozott ajándékaival.
Megtalálhattam az Őszerinte való páromat, munka-
helyet válthattam, amit szintén az Úr Jézus mutatott
meg, és a házasság után jött a legnagyobb ajándék
a gyermekáldás.                                                      

folytatás a 3. old-on.

Programjaink:

2. Női csendeshét,      Biatorbágy       nov.06-11.
4. Férfi csendeshét,    Biatorbágy       nov.13-18.
3. Ádventi csendesnap Nyírtelek            dec.03.

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.

Mindeközben a házasságkötés és a gyermek
születése között az Úr felkért egy vezetői szolgálat
betöltésére (felügyelői szolgálat). 

Első hallásra nagyon meglepett a jelölés, nem
tudtam pontosan mit takar ez a szolgálat, de azt
tudtam, hogy én nem érzem magam alkalmasnak
erre. Sokat imádkoztam, hogy meglássam az Úr
akaratát, hogy engem akar-e ebben a szolgálat-
ban látni. Mire hivatalosan is jelöltek, akkorára az
Úr kimunkálta a szívemben, hogy engem akar
látni felügyelőként. 

Mire a választásra került volna a sor eltelt kb.
egy fél év. Ebben a félévben voltak még kemény
harcok, amelyeket a Sátán generált. Először is
gőgössé váltam, a Sátán elhitette velem, hogy én
vagyok a legalkalmasabb ennek a felügyelői szol-
gálatnak a betöltésére. Sőt, hogy én vagyok az
egyetlen, aki alkalmas lehet, mert ekkor még
egyedül voltam, aki elfogadta a jelölést. 

De az Úr Jézus nem hagyta, hogy nagyon elbíz-
zam magam, ezért indította az egyik lelki testvé-
remet arra, hogy fogadja el ő is a jelölést. Ez
után kezdtem el gondolkodni, hogy valami nincs
a helyén. 

Ha az Úr engem indított először, amit igével is
megerősített, akkor most miért indít egy másik
testvéremet ugyan ennek a szolgálatnak a betöl-
tésére. Azért ez hosszú hetekbe telt mire meg-
tudtam alázkodni az Úr Jézus előtt ebben a kér-
désben, de hálás vagyok neki azért, hogy nem
hagyott ebben a gőgösség bűnében. Kimunkálta
az Úr Jézus szívemben azt, hogy tudjam elfogadni
azt is, hogyha nem én leszek a felügyelő, hanem
a másik testvérem, akit nagyon szeretek és tisz-
telek. 

Ez volt a legnehezebb, hogy ki mondjam azt,
hogy Uram legyen meg a te akaratod. Amikor ez
sikerült onnantól kezdve békesség volt a szívem-
ben. Amikor ebben békességem lett, utána jött a
második menet a Sátánnal, amikor azt hitette el
velem, hogy nem leszek képes betölteni ezt a
szolgálatot, mert ott van a feleségem, nemsokára
megszületik a kislányunk, ott van a munkahelyem
és még a meglevő szolgálataim és még persze a
házimunka is. 

Sokat őrlődtem ebben. Sokat imádkoztam az
Úr Jézushoz, hogy mutassa meg mi az Ő akarata.
Sokat beszélgettünk is a feleségemmel, lelki test-
véreimmel. Arra a pontra is eljutottam, hogy
legyen inkább Tamás testvérem a felügyelő, hogy
visszalépek a jelöltségből, de hálás vagyok az úr
Jézusnak, hogy Ő megmutatta az Ő igéjén keresz-
tül, hogy Ő alkalmassá tud tenni a szolgálatok,
feladatok mellett erre a felügyelői szolgálat elvál-
lalására is. Így eljutottam ismét arra a pontra,
hogy Uram legyen meg a te akaratod! 

Bánszky István

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

Róm.12,12. 


