
Ha  csak  ennyi  volna,  akkor  nagyon  olcsó  kegyelem  lenne.  Persze  sokan  meg-
elégszenek ennyivel: meggyógyultam, elrendeződött az ügyem, helyre jöttek a dolgaim.

Valóban? – Mert,  ugye úgy szokott  lenni Testvértek,  hogy  rövid idő után jön a
következő hullám, tű, - nehézség, fájdalom, keserűség…És nincs megállás. 

De Testvérek, az Úr szeretne bennünket egy másik tűztő is megmenteni. Ez a tűz
minden embert fenyeget. De sokan nem veszik észre, nem veszik komolyan a pokol tüzét.
Amikor beírtam a számítógépbe, a keresőbe, akkor ezt adta ki először. Pokol tüze = extra
csípős  ketchup.   –  Na  de  ennél  komolyabb  dologról  van  szó!  Az  Újszövetségben  a
gyehenna fogalma összeolvadt a pokol  fogalmával.  így az örök kárhozat túlvilági
helyét  jelöli.  Jézus  azt  mondja,  amit  a  Máté  22-ben  olvasunk:  „aki  haragszik
testvérére, megérdemli az ítéletet, aki pedig azt mondja testvérének: Ostoba! –
megérdemli, hogy a  nagytanács elé kerüljön; aki pedig azt mondja: Bolond! – méltó a
gyehenna tüzére.” + Mk. 9,47.-ben: „És ha a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt, mert
jobb, ha fél szemmel mégy be az Isten országába, mint ha két szemeddel együtt vettetsz a
gyehennára, 48ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el.
Drága Testvérem! Jézus a kereszten azért halt meg nagypénteken, hogy átélje a te és az én bű-
nöm miatti ítéletet. Kárhozattá lett - elhagyta Isten.  Téged is megmente a pokol örök tüzétől! 
BEFEJEZÉS:  VELED  VAGYOK!  Ének: „Mikor vízen mégy át, én veled vagyok,
És ha tűzben jársz, nem égnek a lángok.  Ne félj azért, mert megváltottalak,  Neveden  hív-
talak, az enyém vagy. Igazság által leszel erős, ne félj! Nem közelít hozzád a veszély.” Ámen!

Ének 769:1,2. imádság + csendes imádság  - Mi Atyánk, Aki a….Adakozás
Hirdetés - A   múlt vasárnapi perselypénzzel   a Biblia terjesztését támogattuk: 45840 ft.

A Világimanapon a háború és a földrengés rászorulóit támogattuk: 17535 ft. 
1. Hálás  köszönet  a  Testvérek  odaszánt  múlt  heti  sokféle  szolgálataiért.  2 Iratterjesztés.
3. Alkalmaink: ma 14.30 ó istentisztelet a gyülekezeti házban + hétfő: Papp László Budapest
Sportaréna Nick Vujicic Maradj erős! szolgálata diákoknak - indulás 06..30 ó.  - kedd 18. ó.
presbiteri továbbképzés, + csütörtök 16 ó káté + kikérdezés, 18 ó. istentisztelet, és énekkar +
péntek 16 ó. káté kikérdezés és 17 ó. ifjúsági. + böjt negyedik vasárnapja 10.30 ó. istentisz-
telet  a  templomban + gyermek it.  14.30 it.  gyház.  4. Só és világosság gyülekezeti  újság:
nagypénteki  –  húsvéti  számába!  5. Imádkozzunk.  6. szombat  csendesnap Beregdarócon
id.  Pocsai  Sándor (  Csongor–Kárpátalja)  szolgálataival.  Ebéd:  2500  ft.  Jelentkezés
csütörtökig. 7.  Gyülekezeti kirándulás: szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt az
április 1-re tervezett gyülekezeti kirándulásra, melyet most a felvidékre tervezünk. Indulás 6
órakor, rövidebb megállóval Borsi lesz az első megállónk, ahol Rákóczi fejedelem szülőházát
tekintjük  meg,  melyet  a  hírek  szerint  nagyszerűen  felújítottak.  Ezután  13  órára  érkezünk
Kassára, ahol a református testvérek várnak és az ő vezetésükkel megtekintjük a dómot, ahol
Rákóczi fejedelem sírja is látható, majd a Rodostói házat, ismerkedünk az ott élő református
test-vérekkel és egy kis belvárosi séta után kb. 18-19 óra között indulunk haza. A költség:
15500 ft./felnőtt, 11000 ft./gyerek. 8. Elkészült a 2023. évi Missziói Munkaterv – gyülekezeti
alkalmak.  Vigyenek  belőle!  Ima.  Hálaadó  nap:  szeptember  24-én,  vasárnap  15  ó.  a
templom, gyülekezeti ház parókai felújításáért Dr. Fekete Károly püspök és Dr. Gaál Sándor
esperes szolgálatával.  9. „Imádkozó tábla” van a gyülekezeti házban! Várjuk: személyek,
ügyek…Igék, imák... 10. A március 15-i ünnepség az iskola aulájában: kedden 11 órától lesz.
Az Igei gondolattal együtt – VELED VAGYOK - az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora! 
Nick Vujicic Higgy!Remélj!Szeress!budapesti szolgálatáról beszámoló: Balogh Sándorné presbiter

Ének: 617:1,5.  ÁLDÁS –  290  Konfirmandusok imádsága.
Nyírmeggyes, 2023 március 10--12.   – Pótor László református lelkipásztor

Nyírmeggyesi Református Egyházközség   
   2023 március 12. böjt harmadik vasárnapja  - 10.30 ó. – templom

Az istentisztelet felvétele (Török Gyula + Szondi Endre) a Facebookon  (Nyírmeggyesi Református Egyházközség) elérhető
 

Imádságos szeretettel köszöntöm a Testvéreket böjt  harmadik vasárnapján.
Mondjuk el közösen a gyülekezet márciusi     Igéjét:   Jób 42,2. "Tudom, hogy mindent
megtehetsz,  és  nincs olyan  szándékod,  amelyet  meg  ne  valósíthatnál.”  Jób  42,2.
Együtt  mondjuk el  a  gyülekezet  2023.  évi Igéjét  is:  Lukács  9,43-44.  Jézus „ezt
mondta tanítványainak: Jegyezzétek meg jól ezeket a szavakat!" Lukács 9,43-
44. Kegyelem néktek és békesség Istentől... Ámen.   

Ének: 778.  orgona: Szondi Endre kántor 
A nyíregyházi nőszövetségi csendesnapról beszámoló – Balogh Jánosné. 

ÉNEK: 751:1-3. - Fohász  –  Lekció: Ézsaiás 43,1-7. imádság – ének: 727,4. 
 ( Gyermek istentisztelet Katona Györgyné szolgálatával a gyülekezeti házban.)

Igei gondolat: VELED VAGYOK
Textus–alapige: Ézsaiás 43:2. "Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok
nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg." Ámen. 

Drága Testvéreim! Szeretett Gyülekezet! 
BEVEZETŐ: Minden nap szembenézek ezzel az Igével. Ott van az iroda

falán felakasztva a konfirmációi emléklapom, s rajta ez az Igevers. A gyülekezet
is megtanulhatta márciusban, amikor többször is elmondtuk az istentiszteleten.   

IGEI GONDOLAT: VELED VAGYOK
Isten elmondja a zsidó népnek, hogy mennyire fontosak az Ő számára.

Képeket használ, amik emlékeket hozhatnak elő az őseik múltjából: 
- ha vízen kelsz át – az Egyiptomból való szabaduláskor a Vörös tengeren.
- ha folyókon kelsz át – országuk elfoglalása előtt  a Jordán folyón.
- ha tűzben jársz – Sidrák, Misák Abednégó Dániel barátai ( Dániel 3. ) 

Most,  amikor  a  babiloni  fogságban  vannak,  akkor  is  ugyanazzal  az  erős
Istennel vannak szövetségben, mint elődeik. Számíthatnak Istenre. A pogány népnél,
a fogságban tartó babiloniaknál Isten sokkal hatalmasabb! 

Drága  Testvéreim!  A mai  igei  gondolat  számodra:  VELED VAGYOK –
mondja az Úr. Életedben is ott lehetnek hatalmas vízáradatként és pusztító tűzként a
bajok,  a  betegségek,  a  hatalmasságok,  a  megoldatlan  ügyek,  felgyorsult  életünk
bizonytalan kuszaságai.  Körbenézel  magadon és azt  látod,  hogy nincs tovább.  Te
nem bírsz velük, meghaladják az erődet, a hitedet és belefulladsz, megégetnek….

Isten pedig ma az Ő megőrző kegyelmét hirdeti neked: VELED VAGYOK.
Isten  kegyelme  őrző  kegyelem.  Ő  nemcsak  megteremtett,  nemcsak  megváltott,
hanem kész megőrizni bennünket. Méghozzá az Ő őrző kegyelme mindenütt, minden
helyen  és  minden  körülmények  között  velünk  van.  Vízen,  folyókon,  tűzben,
mindenütt megtapasztalhatjuk, hogy egyedül Isten tud megőrizni bennünket. 

Mire való Isten megőrző kegyelme? 



Nem  csak  arra,  hogy  valaki  meggyógyuljon.  Nemcsak  arra,  hogy  egy
rendezetlen úgy megoldódjon. Nemcsak arra, hogy pénzügyeid stabilizálódjanak….


