
Evangélizációs hét és csendesnap november 7-13. HÉTFŐ - VASÁRNAP
AZ ÉLETADÓ FOLYAM – Ige: Ezékiel 47. 

november 7-11 hétfő – péntek 08.05 ó. áhítat + imaközösség a gyülekezeti házban. 
november 7-10. hétfő – csütörtök 18 ó. – Némedi Gusztáv fehérgyarmati lelkipásztor
november 11 péntek 18 ó. Dr Ormóshegyi Zoltán református lelkipásztor.
november 12. szombat 14 ó. csendesnap: Dr. Ormóshegyi Zoltán és Hollósi István
mérki  lelkipásztor  Igeszolgálatával.  +  Ének  és  zene  szolgálat:  Vadász  Sándor
mátészalkai kertvárosi presbiter + két bizonyságtétel. 
november 13. vasárnap 10  és 13.30 ó. Dr. Ormóshegyi Zoltán – újbor, úrvacsora

HIRDETÉS: 1. Hálás köszönet a Testvérek odaszánt szolgálatáért  :   - a gyülekezet Face-
book oldalának friss információkkal való ellátása, – az istentisztelet felvétele, szerkesztése, - iratmisz-
szió, - virág, - gyermek istentisztelet, - a konyhai és gyülekezeti házi terítők mosása, vasalása, - a
Lelkészi Hivatalban az őszi nagytakarítás. 2. A SAJÓSENYEI református fogyatékos férfi otthon la-
kói számára elhozott adományokat köszönjük szépen. A jövő vasárnapig tovább folytatjuk a termé-
szetbeni és pénzadományos gyűjtést. 3. Népszámlálás: ma még elektronikusan is megtehetjük. Há-
laadással vállaljuk, hogy református keresztyének, Krisztus követők vagyunk. 4Konfirmandusoknak
TÁMOGATÓ kerestetik: figyel rá, megkérdezi, bíztatja, imádkozik érte, hívja. Jelezzék! 
5. Alkalmainkra szeretettel hívunk és várunk:
 MA, október 16. vasárnap 14.30 ó. istentisztelet a templomban. 
okt. 16. vasárnap 14.30 ó. az Északi templomban Mátészalkán a Bibliaszövetség csendesnapja.
19. szerda 19 ó. Bibliaóra a gyülekezeti házban. Az előkészített vázlat anyag elvihető. 
20. csütörtök 16 ó. konfirmációi előkészítő a gyülekezeti házban. 
20.  csütörtök  19  ó.  istentisztelet a  gyülekezeti  házban.  Ekkor  lesz  a  keresztelője
Lengyel Liliánának ( Rózsa u. ) is. 
20 csütörtök 19.45 ó. énekkari próba a gyül-i házban – a reformáció ünnepére készülve.
21. péntek 17 ó. ifjúsági a gyülekezeti házban. 
22.  szombat 17.30 ó.  Fehérgyarmatra  indulunk evangélizációs istentiszteletre.  Szolgál:
id. Pocsai Sándor Csongorról. Aki el tud jönni, jelezze! 
23. vasárnap 10.20 ó. imaközösség a gyülekezeti házban.  
23. vasárnap 10.30 ó. istentisztelet a templomban. Közöttünk szolgálnak Sajósenyéről a
Fészek Fogyatékosok Református Ápoló- Gondozó Otthon vezetője és lakói közül 11 fővel:
verssel, énekkel, intézet bemutatással. Őket támogatjuk, ide gyűjtünk adományt évtizedek
óta! Jöjjünk, hívogassunk másokat is! – Utána vendégeinket ebedre hívjuk. Aki segítségül
tud lenni: pogácsával, süteménnyel, ebédfőzéssel legyen szíves jelezze! 
23. vasárnap 10.30 ó. gyermek istentisztelet: templom és gyülekezeti ház. 
23. vasárnap 14.30. ó. istentisztelet a templomban. 
6. Iratterjesztői asztal. Istentiszteleti lap, ÚJ ( október - december ) Mai Ige + Vetés és aratás 300
ft./db.  Kis, közepes / 2100 ft. / és nagyméretű / 4550 ft. / új énekkönyv. Könyvek, gyermek Bibliák
+  Zimányi József: Tűzoszlopoddal jéghegyek között. 7. 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.     8. Az igei gondolattal együtt – Isten
kegyelme üdvözítő - az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora.        

Ének: 802:1-3. énekfüzet 92. „Örvendjetek, mert Isten úgy szeret, békét akar…” - ÁLDÁS
Konfirmandusok imádsága: „Ki Hozzád jött azt üresen el nem küldöd Uram sosem…”

Kivonulás alatt ének: 290–434. „Vezess Jézusunk” Nyírmeggyes, 20221015-16. kézfogás. - Pótor László lp.

Nyírmeggyesi Református Egyházközség - istentiszteleti lap 
2022. október 16. – vasárnap, templom, 10.30 ó.

*********************************************************************************************************************************************************************************

gyerek: 6 fő, - konf. 13 fő. – nő: 52 fő. – férfi: 23 fő. -. Imaközösség a gyülekezeti házban.
Konfirmandusok imádsága: „Haza jöttem Uram Hozzád, fordítsd felém…” 

Gyülekező énekek: 
új 417 – régi 328 „Jöjjetek Krisztust dicsérni, bízó szívvel hozzá térni…” 

új 758 – régi 459. „Az Isten Bárányára letészem bűnöm én. És lelkem béke várja”

Az istentisztelet felvétele (Török Gyula által) a Facebook oldalon  ( Nyír-
meggyesi Református Egyházközség) elérhető október 16-án, vasárnaptól.

Imádságos  szeretettel  köszöntöm  a  Testvéreket.   Mondjuk  el  közösen  a
gyülekezet októberi Igéjét: 2. Korinthus 9:7. "Mindenki úgy      adjon, ahogyan előre  
eldöntötte  szívében,  ne  kedvetlenül  vagy  kényszerűségből,  mert  a  jókedvű
adakozót szereti az Isten." 2. Korinthus 9,7. -  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: 33:1  „Nosza Istenfélő szent hívek örvendezzetek”- orgona  :   Szondi Endre kántor  
Ének: 804:1-3. énekfüzet 61. - „Hálát adok Uram az életért. Rólad zeng éneket…” 

Fohász, Lectio bibliai olvasmány: Titusz 2,11-15. – imádság
Ének: 778. énekfüzet 87 - ”Mint szarvas hűs vízforrásra úgy szomjazik…” 
 ( Gyermek istentisztelet Gere Istvánné szolgálatával a gyülekezeti házban.)

Az igehirdetés címe: ISTEN KEGYELME ÜDVÖZÍTŐ 
Textus–alapige: Titusz 2,11-13. „Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden
embernek  és  arra  nevel  minket,  hogy  megtagadva  a  hitetlenséget és  a  világi
kívánságokat józanul, igazságosan és  kegyesen éljünk a világban, mivel  várjuk a
mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk  és  üdvözítőnk, Jézus Krisztus
dicsőségének megjelenését.” Ámen.

Drága Testvéreim! Szeretett Gyülekezet!  
Bevezető: A Timóteushoz és Tituszhoz írt leveleket összefoglaló megnevezésként
pásztori leveleknek nevezzük. A  gyülekezetek életére vonatkozó pásztori jellegű
intelmeket, tanításokat tartalmaznak, amit Pál apostol szeretett munkatársainak ír.
Az  első  század  második  felében  ugyanis  komoly  tévtanítások  fenyegették  a
keresztyén egyházat. Az volt a tét, hogy megmaradnak a Megváltó Jézus, és az
apostolok igei, tiszta, egészséges tanítása mellett, vagy pedig letérnek a Krisztus
által megszabott keskeny útról. A tévtanítás két fontos tétele ez volt: 
a, Jézus Krisztus halála és feltámadása nem elég az üdvösséghez, hanem hosszú
nemzetségtáblázatokat, történeteket kell megtanulni a rabbiktól ahhoz, hogy Isten
valódi népévé legyenek.
b. Isten kegyelme nem elég ahhoz, hogy az ember neki tetsző életet tudjon élni
– szükség van a zsidó étkezési tilalmakat, mosakodási előírásokat megtartani. 

Ma az IGEI GONDOLAT: ISTEN KEGYELME ÜDVÖZÍTŐ  
Pálnak a Tituszhoz írt  levele a Kréta szigetén élő keresztyének hitbeli

gyengeségei  miatt  született  meg. Az apostol  csak kevés ideig tartózkodhatott  a
Görögországhoz  tartozó  Földközi  tengeren  található  szigeten.  Tituszt,  kedves
munkatársát bízta meg, hogy folytassa tovább a gyülekezetek építését, szervezését.
Eljutott tehát Krétára is az evangélium. Sokan elindultak a hit útján, megtértek
Jézus  Krisztushoz,  mint  Megváltójukhoz.  Sok mindent  elhittek,  megértettek  az
evangéliumból,  de  nem  kezdték  el  cselekedni.  Csupán  információ  maradt  a
számukra mindaz, amit az apostolon, aztán Tituszon keresztül Isten üzent nekik.
Éppen ezért van szükség az alapnak a tisztázására: a kegyelemből való üdvösség
hangsúlyozására, valamint annak, hogy ez a nagy jó mire neveli a hívő embert. 



1. ISTEN KEGYELME 
A kegyelem Isten  cselekvésének  módja.  Isten  az  emberrel  nem annak

érdeme, hanem saját jósága szerint bánik. Az ember végső fokon halált  érdemel
bűne  miatt,  ehelyett  Isten  kegyelemből  örök  életet  ad.  A  Róm  6,23-ban  ezt
olvassuk: „A bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet
Krisztus  Jézusban,  ami Urunkban.”   Így az is  világos,  hogy a kegyelem Jézus
Krisztusban, tehát az Újszövetségben jelenik meg teljességében. 

Drága Testvéreim! A kegyelem megadásának a gyakorlata országonként
különbözik. Angliában a király adhat kegyelmet, Amerikában pedig az elnök. Ma-
gyarországon a köztársasági elnök adhat kegyelmet, amit nem kell indokolnia. Egy
2021 júniusi adat szerint 19 év alatt 16767 kérvényt nyújtottak be, de ebből csak
341 esetben - ez két százalékot jelent - döntött a kegyelem megadása mellett. 

Ez a kegyelem megadása a földi életre vonatkozik. Isten kegyelme pedig
úgy ment fel, hogy érvényes az örökkévalóságra is. – Tudod, hogy Isten neked is
kegyelmet biztosít? Jézus a te bűnödért is meghalt. Ezért, nem az örök hall, hanem
az örök élet lehet a tied. – Megköszönted már hálaadással Isten kegyelmét? 
2. ISTEN KEGYELME ÜDVÖZÍT

Az üdvösség  szó  alapjelentése:  szabadítás,  szabadulás.  Megszabadulás
attól a veszélyből, amely reálisan fenyegeti az ember életét. Minden ember életét a
bűn miatt a kárhozat, az Isten nélküli állapot fenyegeti. Az üdvösség így kizárólag
Isten megmentő tettére utal A jövendő üdvösség tartalma az Isten haragjától való
megmenekülés, a dicsőség ajándékozása a hívőknek. Az efézusi levélben (2,8-9.)
ezért olvassuk: „kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van:
Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” 

Isten üdvözítő kegyelme tehát  nem azért  lehet  a tied,  mert  templomba
jársz, imádkozol, adakozol….tehát nem cselekedetekért, hanem Isten ajándéka az
számodra. Elfogadtad már Isten üdvözítő kegyelmét?
3. ISTEN KEGYELME NEVEL

A  nevel  szócikkben  ez  található  a  Magyar  Értelmező  Kéziszótárban:
„Csecsemőt,  gyermeket,  növendék  állatot  táplál,  gondoz,  hogy  felnövését,
szervezetének gyarapodását, testi kifejlődését elősegítse.” -  Isten is neveli akarja
népét,  gyermekeit  s általában minden embert.  Nevelő munkájának forrása atyai
szeretete, könyörülő irgalma. Nevelésének eszközei: jósága, kegyelme, fenyítése,
vigasztalása.   Nevelésének célja, hogy megtérésre vezessen összefoglalva:  hogy
megmentsen és üdvözítsen. - A gyakorlatban pedig azt látjuk, hogy a gyerek és a
felnőtt sem szereti igazán a nevelést. 

Isten úgy nevel, hogy nem hagy rá mindent az ő gyermekeire. Isten úgy
nevel, hogy útbaigazít, helyreigazít, fegyelmez, oktat. – Engedj Isten nevelésének!

Aki engedelmeskedik Istennek – az Ige alapján öt területen neveli:
A. - Isten kegyelme arra nevel, hogy tagadjam meg a hitetlenséget

A hit és a hitetlenség ellenfelei egymásnak. A Krisztusba vetett hit ellene
van az  ember  természetének.  Éppen tegnap  olvastam,  néztem,  hogy a  Magyar
Atesiták  Társasága  olyan  bátran  vallja:  nem  hiszek  Istenben,  meggyőződéses
ateista vagyok. Ők vállalják, hogy nem hisznek Istenben, Krisztusban ország világ
előtt, a népszámláláskor is.  

Drága Testvérem! Minden Krisztusban hívő hitetlenből lesz Isten Szent-
lelkének átformáló munkája által.  Isten gyermekeként  szállj  szembe mindazzal,
ami Isten ellen akar fordítani. – Lehet a hitetlenségre,  a bűnre nemet mondani,
mert  Urunk  megszűnteti  a  vétkezés  kényszerét.
- Isten hitetlenség ellen nevelő munkájára minden nap szükséged van. 

B. - Isten kegyelme arra nevel, hogy tagadjam meg világi kívánságokat
A kívánság az Isten által teremtett szabad akaratnak a lehetősége. Ádám és Éva élt

ezzel, s így követték el a bűnt. A világi, Isten ellenes kívánság ma is elszakít Istentől. Világi
kívánság mindaz, ami bennünket nem a mennybe, nem Istenhez visz közelebb, hanem a
romlásba, a kárhozatba visz. – Vizsgáld meg Isten Szentlelkének a világosságába, hogy mi
világi kívánság az életedben. 
-Isten világi kívánságok ellen nevelő munkájára minden nap szükséged van. 
C. - Isten kegyelme arra nevel, hogy józanul éljek

A Krisztus szerint való józan élet mértékletes, megelégedett.  Mentes a
kicsapongásoktól – gazdájához alkalmazkodik mindenben. 

Isten józan életre nevelő munkájára minden nap szükséged van. 
D. - Isten kegyelme arra nevel, hogy igazságosan éljek

Isten igazsága ott  van a kereszten: Jézus a tiszta,  a bűntelen meghalt  értem, a
bűnösért. Ne keress más igazságot! 

Isten igazságára  nevelő munkájára minden nap szükséged van. 
E. - Isten kegyelme arra nevel, hogy kegyesen éljek

A kegyes – Istenfélőt jelent. Olyan ember, aki Krisztushoz igazodik. 
Isten kegyes életre nevelő munkájára minden nap szükséged van. 

F. -   Isten kegyelme arra nevel, hogy várjam az üdvözítő Jézus Krisztust  
Nem a világ végét várja hívő, hanem, hogy vissza jön Jézus. Így ígérte. 

Ki Ő? Üdvözítő. Betlehem mezején: „Üdvözítő született.” Lk. 2,11. – Ő jön vissza! 
Isten nevelő munkájára minden nap szükséged van: visszavárom Jézust,  az én

Uramat és Megváltómat. . 
 BEFEJEZÉS: ISTEN KEGYELME ÜDVÖZÍTŐ – Testvérek! Megjelent Isten üdvözítő
kegyelme minden embernek! Téged sem hagy ki Isten. Szánt szándékkal ne maradj ki az
örök jóból! - Így 764 énekben: 1. Ha utam borítja felhőnek árnya,  Uramnak céljait nem
érthetem, Amit én nem látok, Ő azt mind látja, / Krisztusnak kegyelme elég nekem! 2. Ha
gyakran körülvesz kísértés tőre, Ijeszt, hogy üdvöm is elveszthetem, Nem alszik lelkemnek
hűséges őr-e,  Krisztusnak kegyelme elég  nekem!  3.  Ha vár  a  feladat,  sürget  a  munka,
Testem is, lelkem is erőtelen, Az Úr a segítőm, amint megmondta, Krisztusnak kegyelme
elég nekem! 4. Ha eljön maholnap utolsó órám, A földi vándorlást bevégezem, Az Úrnak
orcája ragyog majd énrám, / Kegyelme örökre elég nekem!  Ámen.
Ének:759:1-3 énekfüzet 63 -„Új szövetséged elfogadom, magam egészen odaadom” 

Imádság: kegyelem, üdvösség, örök élet, betegek, háború, - Csendes imádság, Mi Atyánk
Adakozás:  egyházmegyei segélypersely- Nyírparasznya - 61000 ft. Köszönjük szépen!  

A 2022. évre az EGYHÁZFENNTARTÓI és HARANG JÁRULÉK                   egy felnőtt
kereső főre 7000 ft. A befizetés megtörténhet:

GERE ISTVÁNNÉ Felhő u. 31. 
HUDÁK ISTVÁNNÉ Rákóczi u. 66. 
LELKÉSZI HIVATAL Rákóczi F. u. 1. 
SEPA SÁNDORNÉ Budai Nagy A. u. 13. 
SZONDI SÁNDORNÉ Tölgyfa u. 5. 
SZONDI TIBORNÉ Zsuzsánna u. 23. 

Takarékbank: Nyírmeggyesi Református Egyházközség 67600023 – 14000120


