
De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul,
szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és
nem lankadnak meg, járnak, és nem
fáradnak el.                          Ézs.40,31.
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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

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. jan.13; feb.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
Azonban kezdtem lassan elmaradozni, mindenféle

kifogással, újra belevetve magam szó szerint a világi
életbe. Lett egy új kapcsolatom, még egy gyermekem,
és ezzel elkezdtem lefelé haladni a disznóvályúhoz.
Évekig vergõdtem, hol depresszió, alkoholizmus, ön-
gyilkosság, és még sok rossz dolog között. Eddig
hagyott elmenni az Úr, mert Õ tudta, hogy nem hiszek
benne. Ilyen állapotban talált rám Õ, az egyetlen élõ
Isten. A kicsi gyermekemen keresztül kerültem végre
egy olyan közösségbe, ahová elõször csak kívánc-
siságból, majd már vágyakozva mentem. Ekkor már
volt Bibliám, és kíváncsian olvasgatni kezdtem. Mon-
danom sem kell, semmit nem értettem belõle. Közben
sokat hallottam Jézus Krisztusról, akit a bûneinkért
keresztre feszítettek. Láttam az embereket, akik
megtértek, és irigykedtem, hogy miért nem lehetek én
is ilyen. Már türelmetlen voltam, sokat imádkoztam, és
gyermeknapon kaptam egy igét:

"Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod
felüdíti lelkemet." (Zsolt 94,19)

Ezt az igét nemsokára ismét megkaptam. Most már
hittem, hogy az Úr Jézus nem  fog cserbenhagyni,
fogná a kezem, de én nem engedtem. Sehogyan sem
tudtam bûneimtõl szabadulni, a számon lakat, a szíve-
men zárt ajtó volt. Ilyen állapotban jutottam el egy nõi
hétre Biatorbágyra. Ott ezt az igét kaptam:

Megszólalt Jézus és ezt mondta neki: "Simon, van
valami mondanivalóm neked." (Lk 7,40)

Egy magyarázat is volt a hátoldalon: "Vedd
megtiszteltetésnek, hogy a Mindenható Isten beszélni
akar veled. Fogadd szavát azzal a bizalommal és
készséggel, hogy amit mond, azt megteszed."

Az ige, amit kaptam, csak hétvégére világosodott
meg elõttem, megláttam, hogy ki vagyok én. Meglát-
tam "bûnös asszony" voltomat. Nyomasztottak a
beszélgetések is, ahol legszívesebben elsüllyedtem
volna szégyenemben. Hogy lehettem ilyen tudatlan,
süket, vak, és hitetlen?

Jézus állandóan hív, és én ezt nem láttam? Szó
szerint már vonszoltam magam meglátott bûneim
súlya alatt.  Ekkor már éreztem, hogy szívem nyitva,
készen állok befogadni Jézus Krisztust. Így sikerült az
Úr kegyelmébõl lerakni bûneimet a kereszt alá. Tudtam
már igaz hittel és bizalommal imádkozni a
Megváltóhoz, mert elõtte nincs olyan dolog, amely
rejtve maradna. Hálát adok Istennek azért a látásért,
amit kaptam, és hálás vagyok Jézus Krisztusnak, hogy
az igában mellém állt, nem egyedül kell húznom.

Most már azzal a boldog tudattal és hittel élek, hogy
van üdvösségem és a mennyei királyság polgára
lehetek. Szeretném, ha az a pici fehér fény a szívem-
ben egyre csak nõne az Úr Jézus Krisztus dicsõségére.
Ezáltal átvilágítson rajtam a mennyei fény, hogy
másokat is beragyogjon. Isten még ezen a héten azt is
megmutatta, hogy a szolgálatomat hol kezdjem. Ez
pedig a gyermekeim. Tudom, hogy nehéz lesz a világi
életben maradnom: munkát, lakást keresni, gyer-
meket nevelni, de tudom, hogy az Úr figyel engem,
fogja kezem, és nem enged letérni errõl a keskeny
útról. 

"Azért jött Jézus, hogy megkeressen, 
a kárhozatból megmentsen engem, 
hogy megragadjon áldott kezével, 
s üdvösség útjára vezessen el, 
hogy õt követve, minden lépéssel, 
Néki szolgáljon életem, 
Õt áldja mindig életem."
(Dicséretek 23. ének)

Bucsák Mária 



Ünnepnapok!
Általános vélemény hazánkban, -szakemberek között is-

hogy elhagyjuk az ünnepeinket, s nincsenek ünnepnapok az
emberek életében. Így nincs stressz oldási lehetõségük, az
felhalmozódik és infarktustól, daganatos betegségig sok-
féleképpen reagál a szervezetük.

Ne hagyjuk az ünnepeinket, se a vasárnapjainkat, se a
nagy ünnepeinket. 

-Ne engedjük, hogy a világot befolyásoló reklám
hadjáratok vásárlási lázba kényszerítsenek, és elfeledkez-
zünk az emberi szóról. érintésrõl, együttlétrõl.

-Ne engedjük, hogy az idõnket elvegye a sürgõs
tennivaló és elfeledkezzünk a fontos tennivalókról.

-Ne engedjük, hogy megelégedjünk a testi szük-
ségleteink kielégítésével, és elhanyagoljuk a lelkieket. 

Ezért is, ünnepi alkalmainkra szeretettel hívunk mindenkit!
dec. 24.  17 óra Nyírtelek
dec. 25.    9 óra 30 Nyírszõlõs

11 óra 30 Nyírtelek
dec. 26.  11 óra Kisvárda
dec. 30.     9óra 30 Nyírszõlõs

11 óra Nyírtelek
dec. 31.   17 óra Nyírszõlõs
jan.  01.     9 óra 30             Nyírszõlõs

11 óra                  Nyírtelek

Programjaink:

1. Férfi hét
Biatorbágy jan. 27-feb. 01.

2. Ifjúsági hétvége
Piliscsaba feb. 01-03.

3. Férfi hét
Biatorbágy feb. 17-22.

4. Nõi hét
Biatorbágy feb. 03-08.

Az utazás megszervezéséhez kérjük a jelent-
kezéseket minél hamarabb jelezzék a lelkészi
hivatalban, személyesen vagy telefonon.

Személyi jövedelemadó 2x1%Személyi jövedelemadó 2x1%

Újra rendelkezünk  a 2 x 1 % ról !
A személyi jövedelemadót fizetõ állampolgárok

rendelkezhetnek az adójuk 2 x 1%-áról. Egyik 1%-
ot valamelyik egyháznak adhatják, a mi egy-
házunk technikai száma:         0035

A másik 1% pedig civilszervezetek támogatására
mehet, mint például a Filadelfia Alapítványunk,
amelynek adószáma: 18792021-1-15.

Gyülekezeti alkalmainkon, elõre kitöltött nyi-
latkozatokat vehetnek át azok, akiknek erre szük-
ségük van.

Akinek adománya van a különbözõ gyülekezeti
szolgálatok támogatására azok a következõ szám-
laszámon:

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

Semmiért se aggódjatok, hanem imád-
ságban és könyörgésben mindenkor
hálaadással tárjátok fel kéréseiteket
Isten elõtt.

Filippi 4,6.

Vasárnap: 
Mennyei Atyánk!  Te legyél velünk egész nap, és áldd meg

az istentiszteleteket, a lelkipásztort, akik szolgálatot vállaltak,
hogy mások is megismerhessenek Téged. Hálás vagyok, hogy
Te segíted a betegeink gyógyulását, kérlek, adj erõt a
felépülésükhöz. Köszönjük Urunk, hogy lehetõségünk van
ezen a napon összegyûlni és tiszteletet adni Neked. Ámen.

Hétfõ
Mennyei Atyám! Hálás vagyok, hogy nekünk  szeretet adsz,

az éhezõnek ételt adsz, a nyomorúságban lévõnek
menedéket adsz. Hála Neked, hogy Rád bízhatjuk életünket,
kérlek segítsd a gyülekezetünket azon az úton, amelyet elénk
adtál. Ámen.

Kedd
Drága Istenem! Köszönöm, hogy ma is olvashatom szent

Igédet, amely erõt, új életet ad a mindennapokban.
Köszönöm, hogy Hozzád imádkozhatok, és Te meghallgatsz.
Kérlek, segíts abban, hogy ha nehézségek is vannak, Tehoz-
zád forduljak és ne távolodjak el Tõled. Kérlek, Uram, Te áldd
meg a gyülekezetünk szolgálatait, a lelkipásztor munkáját.
Ámen.

Szerda
Mennyei Édesatyám! Köszönöm, hogy Te adsz erõt, áldást

a gyülekezetnek. Kérlek, legyél velünk ma, hogy Neked tet-
szõen tudjuk a munkáinkat elvégezni. Hálás vagyok, hogy
örök életet adtál, megszabadítottál attól, amitõl mi magunk
nem tudunk szabadulni. Köszönöm, hogy dicsérni tudunk
Téged, és nem hagysz el minket. Ámen.

Csütörtök
Kegyelmes Uram! Hálát adok Neked, hogy engem is

megváltottál, és a Te gyermeked lehetek. Olyan jó, hogy
minden nap olvashatjuk a szent Igédet, kérlek, adj erõt, és
igazíts minket az egyenes úthoz. Kérlek a gyülekezetünk tag-
jaiért, a betegeknek Te segíts a gyógyulásban. Ámen.

Péntek
Mennyei Atyám! Köszönöm Szent Fiad által a bûnbocsána-

tot, és hogy felismerhettem, hogy Nálad örök élet van. Kérlek,
legyél velem ma, hogy a Tõled kapott szeretet szétáradhas-
son, amerre járok. Hálás vagyok, hogy szüntelen
munkálkodsz, és sokmindent tettél a gyülekezetünkért, add,
hogy többször meglássuk, hogy az életünkben is
munkálkodsz. Ámen.

Szombat
Drága Istenem! Alázatosan kérlek, adj erõt ahhoz,

hogy megmaradhassak Tebenned, és a Te akaratodat
tudjuk követni a gyülekezetben is. Uram, hálás
vagyok, hogy a Te utaid tökéletesek. Hálásak
vagyunk, hogy Te adtál erõt a nehézségekben, Te
adtál bölcsességet, értelmet és sokmindent, amiket
nem is veszünk észre. Ámen.

Döntésre hívott...!

1991 januárjában az egyik barátnõm elhívott egy
ifjúsági bibliaórára Kondoroson. Ezelõtt nem jártam
gyülekezeti közösségbe, de nagyon érdekelt, hogy
milyen lehet. A lelkész- Sztojanovics András - ked-
vesen fogadott, énekeltünk, beszélgettünk és az
"Atyám két kezedben"c. ének megérintett. Alig
vártam, hogy ismét szombat legyen és mehessek az
ifjúsági órára. 

Korábban is hittem, hogy van Isten, de az Úr
Jézusról nem sokat tudtam, de egyre nõtt a vágy a
szívemben, hogy én is az Úr Jézusé legyek. A körülöt-
tem lévõ hívõ fiatalok úgy imádkoztak az Úr Jézushoz,
mintha ott lenne. Volt valamijük, ami nekem nagyon
hiányzott. És akkor eldöntöttem, meg akarok térni -
nem tudtam pontosan mit jelent, de elkezdtem imád-
kozni azért, hogy én is megtérhessek. Augusztusban
elmentünk egy ifjúsági csendeshétre Gyenesdiásra. Az
elsõ két nap egy kicsit tömény volt számomra, úgy
gondoltam- talán haza kellene utaznom. De a negyedik
napon minden megváltozott. Az esti áhítaton a lelkész
arról beszélt, hogy az Úr Jézusnak miattam és értem
kellett meghalnia a golgotai kereszten. Behozott egy
nagy tükröt és azt mondta, nézzünk bele, hogy
milyenek is vagyunk. És én életemben elõször meglát-
tam, hogy milyen is vagyok valójában, megláttam a
bûneimet és változni akartam. Ezután a lelkész dön-
tésre hívott minket, hogy aki szeretné átadni az életét
az Úr Jézusnak, most megteheti. Én akkor behívtam az
Úr Jézust a szívembe és új életet kezdtem vele.
Szeptembertõl szolgálati lehetõséget kaptam
gyülekezetünkben, hitoktatóként kezdtem el dolgozni. 

1993 karácsonyán az Úrtól kapott igével vilá-
gossá vált számomra, hogy jelentkezzem az Evangé-
likus Teológia lelkészi karára: "Menjetek el szerte az
egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek!"(Mk 16,15). Tanulmányaim végzése
közben ismertük meg egymást férjemmel, Labossa
Péterrel. 1999-ben kötöttünk házasságot és szeptem-
bertõl 3 éven át a sámsonházi-pásztói gyülekezetek-
ben szolgáltunk. 

2002. nyarától Nyíregyházán szolgálunk. Az
Úr 3 gyermekkel ajándékozott meg; Benedek 7, Barn-
abás 5, Anna-Gréte 3 éves. Ez év augusztusában
avattak lelkésszé, és így szolgálhatok beosztott
lelkészként a nyírszõlõsi gyülekezetben, az Úr Jézusra
tekintve, rábízva magamat, családomat,
gyülekezeteinket.

Labossáné Kõvágó Anita

"Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?"

Azért kezdem ezzel az igével, (Róm.8,31) mert
sokáig számomra csak egy szólás volt, amit sokat hal-
lottam. Római katolikusnak kereszteltek, elsõáldozó is
voltam, ahogyan ez régen szokás volt. Templomba
járni számomra büntetés volt. Egész eddigi életemben
meg voltam róla gyõzõdve, hogy nincs Isten, sem
Jézus Krisztus. Fiatalon férjhez mentem, gyermekeket
szültem, de sajnos nem sikerült az életem, elváltam.
Évekig szüleimre támaszkodva és a munkába
menekülve éltem az életem, még mindig Isten nélkül.
Aztán egy munkatársam és barátnõm elhívott magával
istentiszteletre, bibliaórára, szeretetvendégségbe,
amely alkalmakon jól éreztem magam és a gyer-
mekeim is. folytatás a 6. oldalon


