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Folytatás a 3.oldalról

Azt kellett azonban meglátnom, hogy az Úr figyel-
meztetett, megállított, de megőrzött, mert rajtam egy
karcolás sem esett. Miért is látom ebben az Úr kezét?
A délutáni istentisztelet előtt kiálltam a gyülekezet elé
és röviden elmondtam, hogy mi történt, hogy ha
valaki hallott kósza híreket, ne ez foglalja le a gon-
dolatait, hanem mindenki tudjon az igére figyelni.
Utána kezdtük az istentiszteletet az énekkel: 

(Evangélikus Énekeskönyv 443. ének) 

„Mit Isten tesz, mind jó nekem, És bölcs minden
végzése. Ha ő vezérli életem, Szívemben csend és
béke. Ő az enyém. Gond, baj ha ér, Meg tud védeni
engem. Hagyom, hogy ő vezessen.

Mit Isten tesz, mind jó nekem, Gondol rám, nem
felejt el. Zord utakon, vak éjeken Átölel kegyelemmel.
Csodálatos, bölcs, jó orvos. Megsegít erős karja.
Csak javamat akarja.

Mit Isten tesz, mind jó nekem. ő életemnek fénye.
ő ad hitet, hogy énekem Nagy tetteit dicsérje. Baj
vagy öröm - megköszönöm. Hisz végül megláttatja,
Hogy mind áldásul adta.

Mit Isten tesz, mind jó nekem. Bár sok keserűsé-
gem Most nagy tehernek érezem, Nem kell rettegnem
mégsem. Szeret, tudom, s a fájdalom Édes örömre
válik. őt áldom mindhalálig.

Mit Isten tesz, mind jó nekem. Ezt vallom, bármi
érjen. Ki benne bízik szüntelen, Megőrzi száz veszély-
ben. Bármily sors vár, gond, baj, halál, Tudom, el nem
hagy engem. Hagyom, hogy ő vezessen.”

Megdöbbenve énekeltem ezeket a sorokat, amelyek
megfogalmazták minden gondolatomat, és bátorítot-
tak. Aztán persze kombináltam, és azt hittem Laci
bácsi direkt nekem választotta ezt az éneket vigasz-
talásul, de amint később elmondták, már előző nap
átadta az énekszámokat. Megdöbbentő, hogy az Isten
előre tudja a dolgainkat. Elkészít alkalmakat, és a
gondot, bajt is fel tudja használni arra, hogy tanítson,
és a Vele való kapcsolatban erősítsen, hogy hagyjam,
Ő vezessen.

Persze azóta ismét kellett figyelmeztetnie, bár nem
ilyen drasztikusan, hogy gyorsabban hajtok*  a kelle-
ténél, és elhaladok fontos dolgok mellett. De jó, hogy
még csak figyelmeztet. Igyekszem Rá figyelni…

Malik Péter Károly
Lucfalva

*Esetleges traffipaxos olvasók kedvéért: Nem
autóval…

A föld végén ragadtalak meg, annak
széléről hívtalak el. Ezt mondtam neked:
Szolgám vagy! Kiválasztottalak, nem
vetlek meg! Ne félj, mert én veled
vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok
Istened! Megerősítlek, meg is segítlek,
sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

Ézs. 41,9-10.

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.   júl.10;aug.14. 14.00                      

Kisvárda (gyermek)   Gyül.ház         14.00

Görögszállás köz.ház júl.03;aug.07. 15.00

Min den hé ten

Hétfõ:   közösségióra   Nyírtelek templom 17.00

Kedd: közösségióra   Kisvárda Gyül.ház 18.00

Csütörtök:   bibliaóra   Nyírtelek templom 17.30

Péntek bibliaóra   Görögsz. köz.ház 15.00

közösségióra   Kisvárda Gyül.ház 18.00

Szombat:    Ifj.óra        Nyírtelek templom   15.15                   

Vasárnap nõi bibl.kör 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 és negyedik szombaton 

Nyírteleken a Gyülekezeti központunkban

játszóház, gyerekeknek fiataloknak 13.30-15.00



Imádságlap

Vasárnap:
Úr Jézus, köszönöm, hogy Te feltámadott Úrként

jelen vagy a Te gyülekezetedben, életemben. Uram
add, hogy ebben a tudatban kezdhessem el ezt a
hetet. Kérlek, adj nekem figyelmet az istentisztele-
ten. Add, hogy Veled és testvéreimmel is igazi közös-
ségben lehessek. Ámen!

Hétfõ
Uram a Te kezedbe teszem le a hétköznapjaimat is.

Látod, hogy milyen feladataim vannak, és milyen
nehézségekkel kell szembenéznem. A Te erődet
kérem ehhez. Ámen!

Kedd
Úr Jézus, Te tudod milyen sok elesett ember él

körülöttem, és Te előtted nyilvánvaló az én nyomo-
rúságom is. Kérlek, add, hogy ne a magam problémái
körül forogjak, hanem hadd lássam meg a Te szaba-
dításodat, és másokat is hadd segítsek ebben. Ámen! 

Szerda
Uram, taníts minket imádkozni! Adj nyitott szívet

Nekünk, hogy megérthessük akaratodat, adj bátor-
ságot, hogy megtehessük azt, amit megértettünk!
Ámen!

Csütörtök
Uram, köszönjük a közösségünket! Kérünk, Te

legyél ennek központja. Adj nekünk őszinteséget és
add, hogy megbocsátó, elfedező szeretettel tudjunk
egymás felé fordulni. Ámen!

Péntek
Mennyei Atyám! Köszönöm Neked, hogy odaadtad

értem a Te egyetlenedet, a Te Fiadat, Jézust. Nem
tudom ezt meghálálni Neked, de fogadd el az én
elrontott életemet, és használd fel a Te dicsőségedre.
Ámen!

Szombat
Uram. Te látod mennyire szennyes az életem.

Bocsásd meg, hogy ilyen engedetlen, és haszontalan
szolgád vagyok, és minden elszántságom ellenére
ezen a héten is mennyi mindent elrontottam. Újíts
meg engem, kérlek.  Ámen!

Pünkösdben a szabadság!

Ezévi, kerületi csendesnapunk témája a szabadság
volt. Sokszínű érdekes előadások, beszélgetések,
mélyenszántó igehírdetések hangzottak el, Szentlélekkel
átitatott igehírdetők (köztük régi barátom, egykori
lelkészem Sztojanovics András) prédikáltak.
Gyülekezetünk küldetése pedig az volt, hogy Isten
szabadításáról tegyünk bizonyságot! Szabadulás a
cigány misszió segítségével! címmel. Ami délelőtt
elméleti kérdésként felmerült, mi kaptunk lehetőséget
arra, hogy a gyakorlati átültetéséről tegyünk bizonysá-
got. Az Úr azt helyezte a szívünkre, hogy ne a mi
szabadulásunkról beszéljünk, hanem a halgatóságunk
szabadulásáért tegyünk meg mindent. Így a Külterületi
missziónkban tevékenykedő testvérek, prédikáltak,
evangélizáltak bizonyságtételüket adták a szép számmal
összegyűlt hallgatóság elé. Jó volt látni a reakciókat, volt
aki “szájtátva hallgatott”, volt aki a könnyeivel
küszködött, volt aki futtában megállt egy kicsit és ott
ragadt. Persze voltak akik csak a külsőséget vették
észre, hogy cigányok vagyunk, hogy szépen énekelünk,
néhányan úgy gondolták, egzotikus közjáték vagyunk a
missziói nap palettáján. Azért imádkoztunk, hogy vajha
egy testvérünk is meghallhatná a szabadulás evangéli-
umát és a magabiztos keresztyén életviteléből, őszinte
Isten elé állásra juthatna. Ha valaki észrevehetné, hogy
a vallásos maga körül forgásában és a saját maga körül
felépített biztos menedékében kimarad a Szentlélek
repítő jelenlétéből!                        

Györfi Mihály

Programjaink:

1.Gyermek csendeshét     Garbolc        júl.11-16.
2.ifj csendeshét       Piliscsaba            aug.01-06.
3.ifj csendeshét       Piliscsaba            aug.15-20.
4.Nemzetközi ifj.hét     Sátoraljaújh.    aug 13-19.
5.Augusztus 20-án csendesnap a gyülekezetben!

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

- Gyülekezetünk fenntartásában mûködik
támogató-, tanyagondnoki-, 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.

STOP!  Feje tetejére állt világ!

Sok újdonság ért bennünket az utóbbi néhány
hónapban, de akár utóbbi néhány évet is mondhat-
nánk. (Diplomázás, költözések, esküvő, gyerekválla-
lás, lelkészszentelés, új helyek, helyzetek, közössé-
gek…) Ilyenkor nagy veszély az, hogy a sok teendő
hajt, és visz előre bennünket, és nem vigyázunk
eléggé.

A nagyünnepek már egyre inkább ilyen időszakok
mindenkinek az életében, pont akkor pörgünk fel a
sok fontos, és fontosnak vélt feladat között, amikor
az ige lassításra, megállásra int bennünket, hogy
rádöbbenhessünk mit tett értünk Jézus…

Idén először tapasztaltam meg milyen is lelkész-
ként átélni ezt a furcsa helyzetet. Karácsonykor ren-
geteg alkalom, sok új feladat, szokás… Ebben a kará-
csonyi, szilveszteri, újévi időszakban hála az Úrnak
rengeteg lehetőség adódik itt a lucfalvai gyülekezet-
ben arra, hogy Isten igéje eljusson az emberekhez,
olyanokhoz is, akik talán máskor nem hallhatják. Bő
egy hét alatt több mint 10 istentisztelet, gyerekis-
tentisztelet, gyerekkarácsony, keresztyén szilveszter,
úrvacsora, házi úrvacsora, énekkari énekek, közben
hétközi alkalmak… Jó hogy ezekben nem maradtam
egyedül, sokan segítettek a gyülekezetből, és elődöm
Megyaszai László is elvállalta az istentiszteleti alkal-
mak egy részét.

Ebben a sűrű időszakban az utolsó általam tartott
alkalom után vittem haza autóval Laci bácsit, és úgy
váltunk el, hogy nemsokára megyek vissza érte,
hiszen kezdődik a délutáni istentisztelet az ő szolgá-
latával. 

Visszafele mentem a latyakos úton, amikor az járt
a fejemben, hogy egész jól lehet haladni ilyen rossz
körülmények között is (persze nem száguldoztam, de
nem is lépésben haladtam), és beugrott a délelőtti ige
kapcsán, hogy „Isten a gőgösöknek ellenáll, az alá-
zatosaknak pedig kegyelmet ad” (1Pt 5,5b)

Nem sokkal később az autó megcsúszott, és bár
egész hosszan sikerült az úton tartani, szomorúan
vontam le magamban a következtetést, a gyorsan
zajló események közt mégis furcsa módon lassan elő-
rehaladó időben, hogy bele fogok menni az árokba, és
a kocsi orra össze fog törni… Arra már nem számítot-
tam, hogy az árok túl meredek, és ezért úgy megbil-
lenti az autót, hogy teljesen felborul. Kikapcsoltam a
biztonsági övem, és az autó tetejére érkezve próbál-
tam értelmezni a feje tetejére állt világot, amikor hir-
telen egy cigány férfi kezdte ütögetni két kézzel az
ablakot, és jajveszékelve kérdezte, hogy jól vagyok-
e? A választ szinte ki sem tudtam mondani, és már
ott voltak vagy 6-an 8-an a semmiből, és elkezdték
kifordítani az autót az árokból. Szinte rögtön érkezett
két falubeli autóval, az egyik felajánlotta, hogy
hazahúz, a másik pedig kötelet tudott adni… Egy pil-
lanat alatt megvolt a segítség.

Csak utólag gondoltam bele, hogy mennyi minden
történhetett volna sokkal rosszabbul, pl.: ha szembe
jön valaki, és én csak haladok előre az irányíthatat-
lanná vált autóban… Még belegondolni is rossz. De
persze nagyon bosszantott az egész: Miért nem
voltam még óvatosabb? Miért nem tudtam tovább az
úton tartani az autót? Mennyibe fog ez kerülni? stb. 

Folytatás a 6. oldalon

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

Fil. 4,6


