
Minden szabad, de nem minden használ.
Minden szabad, de nem minden épít. Ne
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Az Úr hív!

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
Ef.5,8.
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Hír- és imádságlevél
2012. február-március.

Miért kellett megállnom?

November közepén a hétvégém, sőt mondhatom
a családom hétvégéje sem a legjobban indult,
hiszen pénteken éjszaka én és a fiam is a hasme-
nésünk miatt alig aludtunk.

Szombaton napközben egész jól voltunk, de
éjszaka minden kezdődött elölről, vagy mondha-
tom azt is, hogy ismétlődött az előző éjszaka, csak
több ébrenléttel. Az éjszakai ébrenlétem alatt
szinte végig imádkoztam "URam gyógyíts meg,
hiszen csak Te tudsz meggyógyítani minket". De
csak nem lettünk  jobban, így vasárnap reggel
elmentünk az ügyeletre, remélve, hogy megússzuk
egy injekcióval vagy gyógyszerrel és mehetünk
istentiszteletre. Az ügyeletes orvos a vizsgálat
után azt mondta az asszisztensének, hogy írja a
beutalót a fertőző osztályra, nekünk pedig azt,
hogy azonnal menjünk be a kórházba. A kórházban
azt mondták bent kell maradnunk, megmutatták
az ágyainkat és mondták, hogy feküdjünk le, mert
hozzák az infúziót. Még csepegett, amikor meg-
kérdeztem az Úrtól, miért kellett megállnom és mi
a terve? Hamarosan megérkezett a válasz is egy
könyv olvasása közben: 

"... akik Istent szeretik, azoknak minden javukra
szolgál..."                     Róm. 8,28.

A szobatársaim két idős néni volt, a közvetlen
szomszédom örült, mert már másnap ment haza.
Elég kíváncsiak voltak, így hamar beszédbe ele-
gyedtünk. El tudtam nekik mondani, hogy sajná-
lom hogy éppen most nem Nyírteleken az evangé-
likus istentiszteleten vagyok. Ők pedig kérdezget-
tek, miért oda járunk? El tudtam nekik mondani
azt, hogy ebben a gyülekezetben találtuk meg az
URat, elmondtam, hogy a férjem és legkisebb fiam
is az ÚR gyermeke és hogy ebben a gyülekezetben
milyen nagy az összetartás és az egymás iránti
tisztelet és szeretet. Az egyik néni megjegyezte az
ő családjukba is van hívő és ő még könyvet is írt.
Kérdem tőle csak nem a kübekházi polgármester-
ről beszél? Igen volt a válasza és elmondta, az
unokájának a férjéről van szó és kérdezi ismerem-
e? Elmondtam neki, hogy többször is találkoztunk
már. Ő nagyon sokat kérdezgetett, örültem, hogy
tudok válaszolni és láttam rajta, hogy nagyon
érdeklik Isten dolgai. Bizonyságot tudtam neki
tenni Isten szabadításáról, elmondhattam neki,
hogy férjemmel együtt az ÚR által szabadult alko-
holisták vagyunk és a dohányzástól is szabadok
lehetünk általa. Amikor ment haza azt mondta
örül, hogy találkoztunk. Tehát ezért kellett meg-
állnom, hogy hirdetni tudjam Isten tanítását. 

"hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas,
akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes
türelemmel és tanítással." 2.Tim.4,2.

Laskai Györgyné

Meg fúj tuk a kür töt, – hí vo ga tás ra –
min den ki jöj jön! Nem a gyü le ke zet
hív, nem a lel kész, ha nem az Úr.

„Ma, ha az Õ sza vát hall já tok, ne ke -
mé nyít sé tek meg a szí ve te ket, mint az
el ke se re dés kor!”

Zsid.3,7–8.

Min den vas ár nap: Is ten tisz te let

Nyír telek    Gyülekezetiház, templom        10.00

Nyír telek   (gyermek) ugyanott          10.00

Kisvárda, Evan gé li kus temp lom 10.00

Kisvárda    (gyermek)  Gyül.ház           10.00

Dél utá ni Is ten tisz te le t

Kisvárda evan g. temp l.  márc.11;ápr.08. 14.00                      

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház         14.00

Görögszállás köz.ház márc.04;ápr.01. 15.00

Min den hé ten

Mindennap:Ifjúságipont,Görögsz.köz.ház 16-20

Ifjúságipont,Gyül. közp. Nyírtelek,16-20

Kedd: Asszonykör   Kisvárda Gyül.ház 18.00

Péntek Ifjúsági óra, Varjúlapos,    16;00

Szombat:   Ifj. óra, Gyül. közp. Nyírtelek, 10;30 

Asszonykör, Gyül. közp. Nyírtelek, 15;00

Imaszolgálat, Gyül. közp. Nyírtelek, 17;00                   

Vasárnap    Bibliaóra Görögsz. köz.ház 15.00

Ifjúsági óra, Görögsz. köz.ház    15;00

Min den hónapban

El sõ vas ár nap: úr va cso ra az is ten tisz te le te ken.

Görögszálláson délutáni Istentisztelet.

Második pénteken: a Kékkereszt csoport

találkozója: Nyírtelek Gyül. központ          17.00

Második és negyedik szombaton 

Nyírteleken a Gyülekezeti központunkban

játszóház, gyerekeknek fiataloknak 13.30-15.00



Imádságlap

Vasárnap:
Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy az Ó évből áthoz-

tál az Újévbe. Hálás a szívem a sok jóért, amit
kaptam tőled. Istenem, segíts ebben az évben a Te
kegyelmedből élni. Köszönöm, hogy minden el van
készítve, amire szükségünk van. Ámen!

Hétfõ
Istenem, segíts nekem úgy élni, hogy az valóban a

Te dicsőségedre legyen, hogy meglátszódjék rajtam:
hozzád tartozom, és hogy hasznos lehessek mások
számára is. Ámen!

Kedd
Istenem, bocsáss meg, hogy számon tartom az

ellenem elkövetett bűnöket. Adj erőt, hogy szívből
tudjak megbocsátani. Segíts nekem Istenem. Ámen! 

Szerda
Köszönöm Istenem, hogy rád bízhatom minden

gondomat. Köszönöm, hogy jöhetek, ahogy vagyok.
Köszönöm a gyülekezetemet, a testvéri közösséget,
akikkel megélhetem a benned való egységet. Ámen!

Csütörtök
Kérlek, Istenem készíts nekem csendességet a Te

gazdag igéden keresztül, hogy megérthessem és cse-
lekedjem a Te akaratodat. Áldalak téged, égig ér a
hatalmad, hűséged a fellegekig. Ámen!

Péntek
Kérlek. Istenem végy körül irgalmaddal, világítson

a te szent igéd, hogy minden nap egy lépéssel köze-
lebb jussak hozzád atyai színed elé. Ámen!

Szombat
Istenem könyörgök a szenvedőkért, betegekért,

magányosokért, családomért és minden családért. Te
gazdag Isten vagy, szerető Atyánk! Vonj magadhoz
egyen egyenként mindnyájunkat. Köszönöm, hogy
leborulhatok eléd imádságaimmal. Ámen!

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tart-
satok könyörgéseket, imádságokat, ese-
dezéseket és hálaadásokat minden
emberért, a királyokért és minden fel-
jebbvalóért, hogy nyugodt és csendes
életet éljünk teljes istenfélelemben és
tisztességben.         1Tim. 2,1-2.

Újra rendelkezünk  a 2 x 1 % ról !

A személyi jövedelem adót fizető állampolgárok
rendelkezhetnek az adójuk 2 x 1%-áról. Egyik 1%-
ot valamelyik egyháznak adhatják, a mi egyhá-
zunk:

Magyarországi Evangélikus Eygház

technikai száma:         0035

A másik 1% pedig civilszervezetek támogatására
mehet, mint például a 

Filadelfia Alapítvány 
amelynek adószáma: 18792021-1-15.

A fenti két szám beírása szükséges az adóbeval-
lás mellékleteként található nyilatkozatra. Gyüle-
kezeti alkalmainkon, előre kitöltött nyilatkozatokat
vehetnek át azok, akiknek erre szükségük van.

Akik úgy ítélikmeg, hogy nem tartoznak a
személyi jövedelem adó alá, azok is töltsék ki
a nyilatkozatot, mert az egyházak támoga-
tottságát ez alapján is mérik!

Programjaink:

1.Gyülekezeti hétvége   Piliscsaba,        márc. 9-11.
2.EKE csendesnap                                márc. 31.
3.Női csendeshét        Biatorbágy,         ápr.15-20.
4.Női csendeshét        Biatorbágy,      máj. 06-11.
5.Házspári csendeshét    Biatorbágy,      máj.13-18.
6.Egyházkerületi missziói nap.                 máj. 16.

Az utazás megszervezéséhez kérjük a jelentkezé-
seket minél hamarabb jelezzék a lelkészi hivatal-
ban, személyesen vagy telefonon.

- Gyülekezetünk fenntartásában mûködik
támogató-, tanyagondnoki-, házisegítség-
nyújtó-,és közösségi szenvedélybeteg gondozó
szolgálat! Ha valaki szeretne segítséget kérni,
szabadulni a szenvedélybetegségébõl, (alkohol,
cigaretta, gyógyszer, játék) bátran keresse fel a
szolgálat segítõit a nyírteleki templomunkban: 

Hétfő, szerda:                               9-12-ig, 
csütörtök: 13-18-ig, 
vagy telefonon:                        20/824 9659.

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

Alapítvány: 11744003-20373779
Gyülekezet: 11744003-20951276

vagy személyesen az istentiszteleteken fizet-
hetik be adományaikat .

- Ezúton is megköszönjük támogatóink
szolgálat készségét és adományait.

Nincs véletlen!

A gyerekek mindent a felnőttektől tanulnak:
amit látnak, ők is azt fogják csinálni. 

Én azt láttam, hogy a nagymamám délután kiült
a szénakazal mellé és olvasta a Bibliát. Én is
kiültem a gallycsomó mellé és olvastam, csak én
úgy találtam kinyitni, hogy épp Jézus szenvedésé-
ről szólt az ige, így többet sírtam, mint olvastam,
mert mindig bántották Jézust, és még keresztre is
feszítették. Hát, ez egy tíz éves gyereknek tényleg
szomorú történet.

Én egyházi iskolába jártam, ahol kötelező volt a
hittan, szerettem. Tizenkét évesen már konfirmál-
tam, amitől nagyon boldog voltam, mert úgy gon-
doltam az nagy dolog, ha valaki az Úr asztalához
mehet, és igaz is.

Én tizenkét évesen már arattam és kapáltam,
ami a felnőttek dolga, de szívesen csináltam, mert
Úrvacsorát is csak felnőttek vehetnek, és engem
elfogadott az Úr felnőttnek. Én annyira örültem,
hogy azt nem is lehet kifejezni. Nagyon jó ilyen
közel lenni az Úrhoz.

Olyan pünkösdje talán nem is volt senkinek.
Pünkösd délután felmásztunk a cseresznyefára és
én olyan könnyűnek éreztem magam, hogy talán
még a faág sem hajlott meg alattam. Azt sem
elmondani, sem elfelejteni nem lehet.

Engem már sokszor megmentett az Úr és tenye-
rén hordozott.

Legyen áldott az Ő neve!

Pulainé Zsuzsika néni

Ifjúsági pontok.

Gyülekezetünkben több helyen indítunk ifjúsági
információs és tanácsadó pontokat. 

1. Nyírteleki gyülekezeti központunkban,  
2. Görögszálláson a Közösségi-házban és 
3. Rakamazon az önkormányzat egyik épületé-

ben. 
12-25 év közötti fiataloknak készítünk összejö-

veteli lehetőséget és a szabadidő hasznos eltölté-
sének sokféleségét, mint például: Tea-ház,
Horgász klub, Honismereti-klub, Ten-Sing csopor-
tok. Pin-pong, csocsó, és társasjáték lehetőségek,
valamint film-klub. Ezeken kívül tematikus kirán-
dulásokra és elcsendesedésre is lesz lehetőség.

Hasznos információk gyüjtőhelyei és a különféle
kérdésekben és problémákban tanácsadás helyei
lesznek ezek a pontok. 

Várjuk a gyülekezetünk környezetében élő fiata-
lokat, és kérjük ki-ki szólítsa meg a közelében
élőket!

Semmiért se aggódjatok, hanem
imádságban és könyörgésben min-
denkor hálaadással tárjátok fel kéré-
seiteket Isten előtt!

Fil. 4,6


