
HIRDETÉS:
1. Hálás köszönet a Testvérek odaszánt szolgálatáért  :   - a gyülekezet Facebook
oldalának friss információkkal való ellátása, – az istentisztelet felvétele, szerkeszté-
se, - iratmisszió, - virág, - gyermek istentisztelet, - a szeptemberi Ige kiválasztása,
- a külső közösségi tér kitakarítása, előkészület a szilvalekvárfőzéshez, - helyette-
sítés ( istentisztelet, orgona ), - szúnyogháló adomány a templomablakokra, - ebéd
felajánlások a Magyar Államkincstári  ( Vp-s pályázat:  gyülekezeti  ház, parókia )
ellenőrzéskor,  - úrvacsorai kenyér felvágása.  2. Kedden, szerdán és csütörtökön
lesz a    szilvalekvárfőzés  . Aki segítségül tud lenni a munkálatokban +szil-
vát, üstöt + üstházat keverővel tud felajánlani, jelezze!  Kedden 13 órától
kezdünk a külső közösségi térben.  3. Alkalmainkra szeretettel hívunk és várunk!
 MA,  vasárnap 13.30 ó.  istentisztelet  a gyülekezeti  házban – úrvacsora,  Erdei
István ny. lelkipásztor szolgálatával. 
MA, vasárnap 14.30 ó. istentisztelet a templomban. 
6. Kedd 8 ó. – a hittankönyvek elosztása a gyülekezeti házban. 
6. kedd. 13 ó. üst+üstház+keverő összeszedése, szilvalekvárfőzés a külső közösségi térben. 
7. szerda 08.05 ó áhítat - szilvalekvárfőzés a külső közösségi térben. 
8.  csütörtök  08  ó.  hittanórák  az  iskolában:  1-8  osztály  számára.  Imádságos
szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekeket! 
8. csütörtök 17 ó. a szilvalekvár üvegekbe rakása a gyülekezeti házban. 
8. csütörtök 19 ó. istentisztelet a gyülekezeti házban. 
9. péntek 18 ó. ifjúsági a gyülekezeti házban. 
10. szombat 6 ó. – gyülekezeti kirándulás – indulás a templom elől. 
11. vasárnap 10.20 ó. imaközösség a gyülekezeti házban.  
11.  vasárnap  1  0.30  ó.   istentisztelet  a  templomban.  HITTANTANÉVNYITÓ, elsős
családok áldása, - konfirmandusok átveszik a gyülekezet ajándékát, a Bibliát.  
11. vasárnap 10.30 ó. gyermek istentisztelet: templom és gyülekezeti ház. 
11. vasárnap 14.30  . ó.   istentisztelet a templomban. 
4. Iratterjesztői asztal. Istentiszteleti lap, ( július–szeptember ) Mai Ige + ÚJ Ve-
tés és aratás 300 ft./db.  Kis és nagyméretű új énekkönyv: 2100 ft/db. Keresz-
tyén  tartalmú  könyvek,  gyermek  Bibliák.  5. Imádkozzunk azokért  a
Testvérekért, akik kórházban vagy otthonukban vannak próba alá vetve, gyászban
élnek,  valamint  mindazokért,  akik  terheket  hordoznak.  „Nagy  az  ereje  az  igaz
ember  buzgó  könyörgésének.”  Könyörögjünk  naponta  az  Úrhoz:  az  orosz –
ukrán  háború  befejezéséért  és  adjunk  hálát  a  múlt  heti  esőért,  valamint
esedezzünk  további  esőért.  6. Az  igei  gondolattal  együtt  –  JERTEK,
JÁRJUNK  AZ  ÚRNAK  VILÁGOSSÁGÁBAN!  -  az  Úr  legyen  a
gyülekezet őriző pásztora.        
Ének: 371:1-2,5-6.  régi: 301. „Új világosság jelenék, ó tévelygés csendesedék. Isten Igéje” 

HIMNUSZ- ÁLDÁS
Kivonulás alatt ének: 290–434. „Vezess Jézusunk” Nyírmeggyes, 20220904– kézfogás. - Pótor László lp.
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Imaközösség a gyülekezeti házban. 
Gyülekező ének: 

Új énekeskönyv: 761. - régi: 467. „Mily jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy…”
Új énekeskönyv: 289. - régi: 200. „Ó maradj kegyelmeddel mivelünk Jézusunk, hogy a ”

Az istentisztelet felvétele (Török Gyula által) a Facebook oldalon  ( Nyír-
meggyesi Református Egyházközség ) elérhető szeptember 4-én, vasárnaptól

Pótor  László  lelkipásztor: Imádságos  szeretettel  köszöntöm  a  Testvéreket  az
újkenyérért  való  hálaadáskor.   Mondjuk  el  közösen  a  gyülekezet  szeptemberi
Igéjét:  Zsoltárok  8:3.  "Gyermekek  és  csecsemők  szája  által  is
építed  hatalmadat  ellenfeleiddel  szemben,  hogy  elnémítsd  az
ellenséget  és  a  bosszúállót.” Zsoltárok  8,3.  Együtt  mondjuk  el  a
gyülekezet  2022.  évi  Igéjét  is:  Máté  4,17.  „Ettől  fogva  kezdte  Jézus
hirdetni: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!" Máté
4,17. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól… Ámen.
Ének: 417:1.  régi: 328. „Jöjjetek Krisztust dicsérni”- orgona  :   Szondi Endre kántor  

Ének: 747:1-2. énekfüzet 64.                                                      
1. Siessetek, hamar lejár! / Kegyelme már régóta vár.
Ma még lehet, ma még szabad, / Borulj le a kereszt alatt.
2. Elszáll a perc, az életed, / Ma még, ha jössz, elérheted.
Ne késs tovább, ne várj tovább: / Ma kérd Atyád bocsánatát!

 ERDEI ISTVÁN NY. LELKIPÁSZTOR
Fohász, Lectio bibliai olvasmány: Ézsaiás 2,1-5.  - imádság

Ének: 208:2-3.. régi: 167 „Dús kincséből az Úr jó békességet adjon…”
 ( Gyermek istentisztelet Katona Györgyné szolgálatával a gyülekezeti házban.)

Az igehirdetés címe: JERTEK, JÁRJUNK AZ ÚRNAK VILÁGOSSÁGÁBAN!

Textus–alapige:  Ézsaiás  2,5. "Jákóbnak háza!  jertek  járjunk  az  Úrnak
világosságában! Ámen

Drága Testvéreim! Szeretett Gyülekezet!  
Jertek  építsünk  tornyot:  mondták  biztatták  egymást  egykor  az

emberek.
Szerezzünk nevet,  mutassuk meg,  mire  vagyunk képesek,  had tudja

meg, had lássa meg mindenki, hogy mi mindenre vagyunk, mi mindent
tudunk, sőt még az utókor is csodálkozzon rá arra, amit mi megtudtunk. –
Mindez  pedig  azért  mert  az  emberi  önteltség,  beképzeltség  nem  ismer
határokat. - Nagy vagyok, sokkra vagyok képes – és ez azóta is jelen van
az  emberben  –  ami  nem  véletlen,  hiszen  az  ősi  hitető  ezt  sulykolja
minduntalan  belénk,  elhiteti  velünk,  hogy  nincsen  akadály,  amivel  ne
tudnánk megbirkózni, és valóban az ember valóban sokkmindent megtud
tenni. Felépíti Bábel tornyát – megalkotja a számítógépet – és ettől kezdve
szinte határtalanok a lehetőségei. A náci Németország már 1944-ben 



alkotott olyan vonatot, amelyik 230 km/h sebességet is képes volt elérni, és
olyan rakétát, amelyik több ezer kilométerről is célba talált. Ma pedig már
száz kilométerekről is képes ugyanerre. 

Elgondolkodtató,  hogy  mit  eredményez  ez  –  és  látjuk,  hogy  általa
gyakran érzékelhetjük, jön a zűrzavar, a káosz, a szétesés, jön a szenvedés,
jön a világjárvány, a pusztítás, sőt pusztulás is. Maga az ember és alkotása
egyaránt  célponttá  válik.  Emlékezzünk  csak  2001.  szept.  11-re,  sőt  a
jelenlegi háborúra, ahol már az atomveszély is fenyegethet, az ember egyre
sebezhetőbb – egyre kiszolgáltatottabb.

Mit  lehet  tenni? Amikor a választott  nép elpártolt  az egy örök igaz
Istentől  jött  a fenyegetés, de az ígéret is  – Isten nem hagyja sorsára az
embert, nem hagy elpusztulni, sőt – 2-3-vers. – 

Krisztusban Kedves Testvérek! Ugye mi valamennyien tudjuk, hogy
ebben a zűrzavaros világban „van egy jó hely”… és járhatunk az Urnak
világosságában.

Ez a jó hely az Úr házának felmagasodó hegye – ez a hely ahol, és ami
által tájékozódni lehet – mert ez világító torony.

Mindenkinek meg kell érteni: csak az Úr tud igazán jó tanítást adni
-  csak Ő tud igazán ítélni,  -  csak Ő tud igazán szeretni,  megbocsátani,
eligazítani, vezetni.

Az Úrnak hegye erősen áll:     nem ingadozik, mindig és minden
helyzetben stabil, ott menedéket találhat az ember. Jézus mondja: „Jöjjetek
énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek.” (Máté 11,28) – „És hívj segítségül engem a
nyomorúság  idején,  én  megszabadítlak  téged  és  te  dicsőítesz  engem.”
(Zsoltárok 50:15)

Az Isten hegye mindenki számára látható: mert magas, és mert
ott  van a  kereszt  –  és  a  kereszt  azt  hirdeti,  hogy a  sötétség erői  fölött
győzött a világosság, a szeretett, az öröm. Ezért biztat a 3. versben jertek,
menjünk  fel,  siessünk  eléje  –  együtt,  közösen,  az  Úr  útján  kell,  hogy
legyenek társaink, testvéreink. Nem kell egyedül járnunk, jó és szükséges a
testvéri közösség.

Az  Isten  hegye  megoldást  ad,     4.  –  vers:  Az  Ő  megoldása,  a
BÉKE. Feleslegessé válnak a fegyverek, mert nincs: ellentét, nézeteltérés,
versengés se viszálykodás a cselszövő végleg elvettetik – helyette jön az:
egyetértés, a szeretet, a BÉKE. a fegyverek helyett olyan eszközöket készít
az ember, amellyel gondozni tudja azt, amit rábízott az Isten.
Márpedig Isten ezt az egész földet az emberre bízta – sőt egymás mellé is
odaállított bennünket – gondozni a földet és egymásra vigyázni ---- nem
beszennyezni  a  földet,  tönkretenni  környezetünket,  megsemmisíteni  a
másik embert, beletaposni annak lelkébe, életébe.

Isten  tőlünk  is  megkérdezi,  amint  egykor  Illéstől  is:  MIT
CSINÁLSZ?

Az Isten hegye Tanít:   a   bűnök felismerésére és beismerésére, de a
jó cselekvésére  is.  Megtanít  arra,  hogy hogyan járhatunk az Ő útján és

élhetünk bölcsességgel. Meggyőz bennünket arról, hogy a háború, a halál
nem az Ő akarata,  az ellentét,  tkp. az Istentől elszakadt ember műve. –
Ezért az embernek az Isten kegyelmére, a váltságra, az Ő vigasztalására és
világosságára van a legnagyobb szüksége.

Máté 16:26 „mert mit használ asz embernek, ha ez egész világot
megnyeri is, lelkében pedig kárt vall?” Lehet, hogy dúslakodik javakban,
eredményekben, van erős hadserege, vagy talán még jótékonykodik is, de
pl.  a  gazdag  és  Lázár  története  rámutat,  arra,  hogy  mi  a  legfontosabb.
„Legnagyobb a szeretet.” (I. Korinthus 13:13) 

Az elhívottak számára fontos felhívás: 5/b.  -  vers.  – Isten az Ő
népét  a  sötétségből  világosságba  hívja.  „A  nép,  amely  sötétségben  jár,
nagy  világosságot  lát.  A  halál  árnyékának  földjén  lakókra  világosság
ragyog.”  (Ézsaiás 9:1) 

Kérdés: van-e és mi a következménye ennek a kihívott, a szövetséges
nép életében. Egyértelmű, hogy igen: figyelni kell  tanítására - törekedni
kell a békességre - amennyiben rajtatok áll - el kell hagyni a békétlenséget.
Rá  kell  hangolódni  az  Isten  adására,  ahogyan  a  rádió  keresőjével
kikeressük a megfelelő adót. „az Úr világosságában kell járni” 

- „Boldogok  a  békességre  igyekvők,  mert  ők  az  Isten  fiainak
mondatnak,

- Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják,
- Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.”

Isten  már  felemelte  az  Ő  hegyét,  segít  tájékozódni,  eligazodni,  csak
naponta oda kell menni, oda ahol a jó hely van. Ámen

Ének: 227:1. régi: 161. „Siess keresztyén lelki jót hallani. Régi törvényből…” 
Imádság -  Csendes imádság…Mi Atyánk….Adakozás

Ének: 352:1-2. régi: 436:1-2. „Örülj szívem, vigadj lelkem…”
Pótor László lelkipásztor - Úrasztala megnyitása, - ágendázás.  Úrvacsoraosztás:
Igék: a  bűnbánati  hét  Igéiből:  1.  Kor.  10-13  és  1.  Mózes  19-22.

„Minden szabad, de nem minden használ.” – „…így mentek tovább
ketten  együtt.”  -  „Minden  szabad,  de  nem  minden  épít.”  –  „Ne
nyújtsd ki kezedet a fiúra!” - „Ne keresse senki a maga javát, hanem
a  másét.”  –  „Az  Úr  gondoskodik!  -  „Mindenkinek  igyekszem
kedvére  lenni,  hogy  üdvözüljenek.”  – „Az áldás  pohara,  amelyet
megáldunk,  nem  Krisztus  vérével  való  közösségünk-e?”  –  „A
kenyér,  amelyet  megtörünk,  nem  Krisztus  testével  való
közösségünk-e?”  –  „Mindent  Isten  dicsőségére  tegyetek!”  –  „Ti
pedig  Krisztus  teste  vagytok,  és  egyenként  tagjai!”  –  „A szeretet
( Isten ) nem keresi a maga hasznát.” – „A szeretet ( Isten ) soha el
nem múlik.”   – „A legnagyobb a szeretet ( Isten ) !” 

A 4 fő szolgálattevő együtt úrvacsorázik Ének. 134  .    Ágenda.


