
...mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha
meghalunk, az Úrnak halunk meg.
Tehát akár élünk, akár meghalunk, az
Úréi vagyunk.                 Róm.14,8.
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Az Úr hív!

Megfújtuk a kürtöt, – hívogatásra –
mindenki jöjjön! Nem a gyülekezet
hív, nem a lelkész, hanem az Úr.

„Ma, ha az Õ szavát halljátok, ne ke-
ményítsétek meg a szíveteket, mint az
elkeseredéskor!”

Zsid.3,7–8.

Minden vasárnap: Istentisztelet

Nyírszõlõs Evangélikus templom               9.30
Nyírszõlõs (gyermek) gyülekezeti ház      9.30
Nyírtelek    Gyülekezetiház, templom        11.00
Nyírtelek   (gyermek) ugyanott           11.00

Kisvárda, Evangélikus templom 10.00

Kisvárda    (gyermek)  Gyül.ház             10.00

Délutáni Istentisztelet

Kisvárda evang. templ.  máj.13; jún.10. 14.00  

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház            14.00

Minden héten

Hétfõ:   közösségióra   Nyírtelek templom 17.00

Kedd: közösségióra  Kisvárda Gyül.ház 18.00

Szerda       bibliaóra Kisvárda Gyül.ház   17.30 

Csütörtök bibliaóra    Nyírtelek templom 17.30

Szombat:   Ifj.óra          Nyírtelek templom   15.15  

Minden hónapban

Elsõ vasárnap úrvacsora az istentiszteleteken.

Elsõ szerdán a sóstói szociális otthonban 

úrvacsorás istentisztelet        10.00 

Második és negyedik szombaton 

Nyírteleken a Gyülekezeti központunkban

játszóház, gyerekeknek fiataloknak 13.30-15.00

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
Ef.5,8.

Nyírszõlõsi
Evangélikus Gyülekezet
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Folytatás a 3. oldalról

A tanítvány együtt jár-kel a Mesterével. Így lett a hét
utolsó szereplõje Anániás. Az Isten látszólag lehetetlent
kért tõle: meg kellett látogatnia az akkor már vakon lévõ
Sault, aki késõbb megtérve Pál lett. 

Hányszor szalasztottam el egy szolgálati lehetõséget
csak azért, mert az elsõ ránézésre túl nehéznek, vagy
reménytelennek bizonyult! Pedig az Úr elkészíti ezekben a
helyzetekben a segítséget, legyen az anyagi, vagy idõbeli. 

De jó lenne, ha így tudnánk minden helyzetben, minden
nap úgy gondolkodni, mint ezek az emberek: Uram,
Jézus, mit tudsz kihozni az életembõl, mit akarsz, hogy
cselekedjem!            

Pálóczi János

Folytatás a 2. oldalról

Isten továbbra is türelmes volt hozzám nyakasságom
ellenére. 2006. márciusában Biatorbágyra mentem egy nõi
hétre, ahol megtértem, de az énem sok mindenben úr
akart maradni. Házasságunk már ekkor a csõd szélén állt
az alkohol miatt. Mindketten hibáztunk, nem tudtunk
nem inni. 

A veszekedések tetlegességig fajultak, ami a nagykorú
fiainkat eltávolította tõlünk. A kicsi pedig veszélybe került,
mert nem tudtuk biztosítani a nyugodt életkörülményeket.
Ekkor a Filadelfia alapítványhoz fordultam, ahol nagy lelki
segítséget kaptam. Elintézték, hogy Dömösre mehessek és
segítettek minden adminisztrációs munkában. 

Beadtam a válópert is. Dömösön döbbentem rá, hogy
nemcsak egyes dolgokat, hanem az egész életemet kell az
Úr kezébe tennem. Ha így teszek, akkor tudom az Úr segít-
ségét és irányítását jól megérteni. Ezt megtéve a csodák
sorozata kezdõdött el életünkben. Istennek az volt a terve,
hogy együtt maradjunk, mert addig, míg én Dömösön
megszabadultam az alkoholtól, férjem -Isten segítségével-
itthon szabadult meg, és közeledett az Úr felé. 2006. októ-
berében Biatorbágyra mentünk házaspári csendeshétre,
ahol õ is szívébe fogadta az Urat. Itt megkért arra, hogy
házassági évfordulónk alkalmából kérjük az Úr áldását,
amire november ötödikén sor került. 

Otthon az ebédnél oda tudtunk állni gyermekeink és
apósom elé, és bocsánatot tudtunk kérni tõlük az elmúlt
idõkért. Õk úgy nyilatkoztak, hogy örülnek a változásnak,
és drukkolnak nekünk, hogy továbbra is így legyen.
Mostmár kezd kialakulni egy igazi családi kapcsolat.
Nagyon sokat jelent, hogy az Úrral és egymásra figyelve
tudunk élni. Az alkohol rabságától megszabadultan, a napi
gondok mellett is boldogan az Úr vezetésére figyelve éljük
az életünket. 

Laskai Györgyné, Marika (Kemecse)

Ha tehát a Fiú megszabadít titeket,
valóban szabadok lesztek.”  

Jn. 8,36



Alkohol nélkül, szabadon az Úrral
Laskai Györgyné vagyok, 46 évig semmi közöm nem

volt az Úrhoz, legalábbis én úgy gondoltam. Néha egy-
egy "Istenem, segíts!" vagy egy durvább kifejezésen
kívül. Görög katolikusnak lettem keresztelve, amit nem
gyakoroltam. 2005. júniusában munkaköri változás
folytán kerültem új területre, de ugyanazon a munkahe-
lyen. Itt egy -mostmár testvéremnek nevezhetõ- kollé-
ganõm bibliaolvasása és szemlélete fogott meg egy
kicsit. Nagyon köszönöm az Úrnak, hogy annyi türelmet
adott és õ el tudta viselni a nagy kötekedéseimet és
hitetlenségemet. 2005 december 10-én hívására
elmentem a nyírteleki templom szentelésére, ami akkor
csak kirándulásnak indult számomra. Az Úr már akkor
próbált beszélni velem, csak én még nem hallottam.
Azzal az igéslappal várt: 

"Íme, nyitott ajtót adtam eléd..." (Jel.3,8.)
"Él az Úr, áldott az én kõsziklám, magasztaltassék

szabadító Istenem!" (Zsolt.18,47.)
Folytatás a 6. oldalon

Újra rendelkezünk a 2 x 1 % ról!

A személyi jövedelem adót fizetõ állampolgárok
rendelkezhetnek az adójuk 2 x 1%-áról. Egyik 1%-ot
valamelyik egyháznak adhatják, a mi egyházunk
technikai száma:

0035
A másik 1% pedig civilszervezetek támogatására

mehet, mint például a Filadelfia Alapítványunk, ame-
lynek adószáma: 

18792021-1-15
Istentiszteleti alkalmainkon, mindenki vehet elõre

elkészített nyomtatványokat, amelyeket az
elõírásnak megfelelõen kell borítékba helyezni és az
adóbevallás melé helyezni! 

Az elmúlt évben érkezett 156.000.- Ft-ot a
templomunk továbbépítésére használtuk fel.

- Gyülekezetünkön belül mûködik egy
Közösségi szenvedélybeteg gondozó szolgálat!
Ha valaki szeretne szabadulni a szenvedély-
betegségébõl, (alkohol, cigaretta, gyógyszer,
játék) bátran keresse fel a szolgálat segítõit a
nyírteleki templomunkban: 

szerda kiv. minden hétköznap:         9-13-ig, 
szerdán: 14-18-ig. 
vagy telefonon:                        20/824 9659
-Akinek adománya van a különbözõ

gyülekezeti szolgálatok támogatására azok a
következõ számlaszámon:

OTP-Bank: 11744003-20373779
vagy személyesen az istentiszteleteken fizet-

hetik be adományaikat (a befizetett összegrõl
adó csökkentõ igazolást tudunk adni).

- Ezúton is megköszönjük támogatóink
szolgálat készségét és adományait.

Imádságlap

Minden imádságotokban és könyör-
gésetekben imádkozzatok mindenkor a
Lélek által. Éppen azért legyetek éberek,
teljes állhatatossággal könyörögve az
összes szentekért;

Ef.6,18.

Vasárnap: 
Köszönjük Úr Jézus, hogy új hetet kezdhetünk

Veled. Hálát adunk az elmúlt napok áldásaiért.
Engedd, hogy Rád tekintve és Beléd kapaszkodva
induljunk a hét minden napján. Köszönjük oltalmazó,
megtartó kegyelmedet. Ámen.

Hétfõ
IUrunk, semmik vagyunk nélküled. Látod

gyengeségünket. Kérünk oltalmazó kegyelmed
vezessen a mai napon is. Adj erõt, hogy a kísértések
között is megmaradhassunk Tebenned. Köszönjük
felénk áradó jóságodat. Ámen.

Kedd
Köszönjük az új napot, az új kegyelmet. Olyan hálás

a szívünk Urunk, hogy Hozzád bármikor menekül-
hetünk. Eléd tesszük gyülekezetünket, azokat akik
akár testi vagy lelki gyötrõdés miatt szenvednek. Te
adj nekik erõt és vigasztalást, amikor hitükben meg-
gyengülnek. Ámen.

Szerda
Hálát adok Neked, Uram minden ajándékért. A

családomért, a gyülekezetemért, a lelkészünkért, a
Téged keresõ ifjúságunkért. Éleszd mindannyiunkban
a hitet, hogy el ne csüggedjünk. Téged meg ne tagad-
junk. Buzdítsd szívünket hálaadásra. Ámen.

Csütörtök
Köszönöm Neked Mennyei Atyám, hogy ma is

útmutatást adtál az Igén keresztül. Indítsd szívünket
a mások iránti jócselekvésre. Bárcsak Téged tudnánk
sugározni a mindennapjainkban. Ehhez kérjük erõdet,
Urunk. Ámen.

Péntek
Nem vagyunk méltóak arra a kegyelemre, melyben

naponta részesítesz bennünket. Köszönjük kimond-
hatatlan jóságodat. Kezedbe tesszük egyházunk veze-
toit. Tedd alkalmassá oket a Neked való szolgálatban.
Ámen.

Szombat
Megköszönjük Neked az elmúlt hét minden napját.

Gondoskodó szeretetedet, megtartó kegyelmedet.
Köszönjük, hogy bátorítottál, vezettél, hordoztál,
akkor is, amikor a hitünk ingadozott. Áldott légy
kimondhatatlan jóságodért. Ámen.

Biatorbágyi férfihét

Nem régiben férfi csendeshéten vehettem részt az Úr
"zsámolyánál", Biatorbágyon. Már megérkezésünkkor
szembetûnt, hogy a legfiatalabb résztvevõje vagyok a
hétnek. Így elõször azt hittem, hogy olyan problémákról
lesz szó, amelyek engem nem igazán érintenek. Ter-
mészetesen nem így volt, hiszen több gondolatot is
hozhattam haza, sõt a bemutatkozáson és a hét folyamán
az is kiderült, hogy tulajdonképpen igazi lelki testvérek
vesznek körül. Megérkezésünkkor az esti áhítat témája a
42. Zsoltár volt. Az igemagyarázatot hallva kezdett nyil-
vánvalóvá lenni számomra, hogy bennem is vágy él az
Isten után, ám valami, vagy valamik elválasztanak tõle.
Ezek pedig bûneim voltak.Életünk során a nem "kezelt"
bûnök nyomasztóvá válnak, elsorvasztják a lelki hallá-
sunkat is. Ilyen légkörben az én életem sem volt jó
bizonyságtétel az Úrról a többi ember felé. Már ekkor
elhangzott a hét egyik kulcsmondata: "Ha megvalljuk
bûneinket, hû és igaz õ (Isten), megbocsátja bûneinket,
és megtisztít minket minden gonoszságtól."

A reggeli alkalmakon több Bibliai személyt
vettünk górcsõ alá. Ezek az emberek az óegyházban nem
nagy evangélizátorok voltak, hanem egyszerû szolgálók.
Az õ életükön keresztül is sokat tanított engem az Úr! Az
elsõ ilyen szolgáló Fülöp volt. Döbbenetes volt számomra
azt látni, hogy Fülöp odament, ahová õt Isten indította.
Fülöp által munkálkodott az Úr egy samáriai
gyülekezetben, s ha kellett elindította õt a Gáza felé
vezetõ járatlan úton, hogy az etióp kincstárnok
megtérésében segédkezzen. Mintha hallanám Fülöp
kérdését: Uram, mi legyen a következõ lépés? Ennek
kapcsán felvetõdött bennem is a kérdés: vajon engem
könnyen irányít-e az Úr, vagy inkább rugdalózok ellene?
Vajon a gyülekezetben Isten szerinti szolgálatot végzek?
Ezekre a kérdésekre a nap folyamán kaptam meg a
választ. Fontos az állandó kapcsolat Istennel, hiszen csak
így élhetek gyümölcsözõ életet. Az Úr akaratát azonnal,
örömmel és teljesen kell cselekednem, hogy valóban a
saját épülésemre és a gyülekezet épülésére legyen. A
következõkben Barnabás életét vettük szemügyre. Úgy
állt elõttünk, mint egy hídépítõ. Majd Lídia életén át taní-
tott az Úr többek között a családban betöltött szerepem-
rõl. Nagyon fontos egy családban a békére törekvés és a
bocsánatkérés. Ne tanuljunk hívõ magatartásformát,
hanem belülrõl fakadó legyen a családtagjaink, embertár-
saink iránti szeretet, hiszen Jézus is igazán szeretett
minket! Mi történik, ha Isten vezetésére figyelve élünk?
Akvila és Priszcilla élete erre is rávilágít: az Isten órája
pontosan jár. Az Úr indította ezt a házaspárt, hogy Pál
segítségére legyenek. Az Isten terve érvényesüljön
életünkben! Csak ez a fontos! "…keressétek elõször az õ
(Isten) országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul
megadatnak nektek. Számomra ekkor lett világos, hogy
mennyire fontos a naponkénti bibliaolvasás és imádkozás,
hiszen Isten nélkül semmit sem tudok megcselekedni.
Nem szabad szégyellni, hogy az Isten országának "hálóza-
tában" tevékenykedem és hogy fõállásban életem Krisz-
tusé! Jézus "igáját hordani" nem jelent mást, mint
embereket hívni hozzá, építeni azt a gyülekezetet, csalá-
dot, ahová helyezett. 

Folytatás a 6. oldalon


