
Kedves Olvasó! 

Szeretettel köszöntünk 
téged ebben az új évben, 
melyet immár néhány hete 
elkezdtünk. Az új év mindig új 
reménységgel tölti be az 
embert. Vajon mi fog történni 
ebben az évben – teszi fel 
sok ember a kérdést ön-
magának, meg másoknak is. 
Egy egész esztendő áll 
előttünk, mely ráadásul egy 
nappal hosszabb lesz, mint a 
tavalyi. Sokminden fog tör-
ténni a te életedben, meg a 
másokéban is. Jöhetnek nyo-
morúságok, betegségek, 
csődök, de jöhetnek jó dol-
gok, sikerek, örömök az em-
ber életében – így a tiedben 
is. 

Amikor az ember benne 
van az események sodrá-
sában nem ér rá gondolkodni 
felettük, mert tenni kell, 
megoldásokat kell keresni, 
kiutat kell találni, hogy tovább 
léphessen. Jó, ha időben el-
gondolkodik, felkészül az ese-
ményekre. Ha megállsz és 
elgondolkodsz egy kicsit, ta-
lán te is érzed, jó lenne Isten 
segítségét kérni, nem nélküle 
belevágni a dolgok sűrűjébe, 
hanem megkérni, hogy jöjjön 
velünk, segítsen, vezessen. 
Nélküle valójában csak csőd 
az egész életünk. 

Az év első napján a 
következő igevers került e-
lénk köszöntésre, útravaló-
nak: 

„Igaz ez a beszéd, és 
szeretném, ha szilárdan ta-
núskodnál ezek mellett, 
hogy az Istenben hívők 
igyekezzenek a jó cseleke-

detekben elöl járni: ezek jók 
és hasznosak az emberek-

nek.”Titusz 3:8. 

Ezeket a sorokat Pál 
apostol írja munkatársának, 
Titusznak, akit Krétára küldött 
missziómunkába. Tanácsolja, 
segíti még a távolból is. 
Nyílván szüksége is van a jó 
tanácsokra. Négy fontos dol-
got szeretnék mindenki szívé-
re helyezni: 

Igaz beszéd – Isten igéje 
nem hamis alapokon áll. A 
mai összevissza világban is 
nyíltan fel kell emelni Isten 
népének az ige üzenetét. Ez 
az ige megáll, nem változik 
meg. Segítséget jelent bármi-
lyen körülmények között is. 
Építs rá! 

Szilárd tanúságtétel – 
amikor ma szétnézünk, akkor 
azt látjuk, hogy semmi sem 
biztos, semmire, és senkire 
nem lehet számítani. Minden 
állandóan változik, és nem 
tudjuk merre halad? Bizony-
talanság vesz körül és még a 
különböző szakemberek sem 
látnak előre. Szilárd tanús-
kodás arról szól, hogy tudom 
kinek hittem. Tudom mi az 
ami kisegít a bajból, tudom 
merre kell haladnom. Biztos 
vagyok a dolgokban. A 
bizonyságtételünkben is szük-
ség van erre a bizonyos-
ságra, szilárdságra. Nem le-
het összevissza beszélni, ha-
nem tántoríthatatlanul rá-
építeni életünket Isten igéjére. 
A tanítványok így álltak elő: 
nem tehetjük, hogy ne 
szóljunk arról, amit láttunk és 
hallottunk. Szilárdan állni és 
nem megfutamodni. 

A hívők igyekezzenek 
elől járni a jó cselekedetek-
ben – vagyis példát mutatni 
másoknak. Megoldást, irányt 
mutatni másoknak. Ha a mai 
keresztyénség biztonságosan 
haladna előre, felfigyelne ránk 
a világ. Megkérdeznék, miért 
tesznek ezek így? Miért élnek 
így? Sőt, követnének minket. 
Elfeledkeztünk arról, hogy elől 
kellene járni e világ előtt. 
Településeinken szerte az or-
szágban úgy várják az embe-
rek, hogy valami biztos fogód-
zót találjanak. Igyekezzünk 
ebben az esztendőben bemu-
tatni, megmutatni ezt e világ 
fiai előtt. 

Ezek jók és hasznosak 
az embereknek – Amit itt Pál 
kimond, azt oda kellene vésni 
jó nagy betűkkel minden 
imaházunk falára. Igenis 
hisszük, hogy az Isten szerinti 
élet, az Igéhez való szilárd 

ragaszkodás hasznos minden 
embernek. Mi is így találtunk 
megoldást életünkre. Hasz-
nos volt a mi számunkra, 
amikor azzal találkoztunk. Ma 
is ezt látjuk, amikor gyüle-
kezeteinkben Isten valakit át-
formál, hogy hasznos számá-
ra az ige szerinti élet. Legyen 
ezért szempont számunkra, 
és ne feledkezzünk meg róla 
semmiképpen sem. 

Ha ezek szerint élünk, 
akkor ebben az évben Isten 
megáldja életünket. Legyen 
ezért életcélunkká mindez. Is-
ten segítsen meg bennünket 
ennek a megtételében. 
Boldog új évünk lesz, ha az 
Úrral járunk és szerinte élünk. 
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REMÉNYSÉG 
„Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége,  

és Istenében az Úrban van reménysége.” 
Zsoltárok 146: 5 
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Gyülekezetünk bábcsoport-
ja évek óta minden ünnepi 
időszak előtt elindul, hogy 
óvodákba, iskolákba elvigye 
az örömhír üzenetét. Ter-
mészetesen a megszólítottak 
nem csak a gyerekek, ha-
nem az őket nevelő tanítók, 
óvónők egyaránt.  

Az évek folyamán a báb-
csoport összetétele nagyon 
megváltozott. Akik valamikor 
elkezdték, már „kiöregedtek” 
és helyükre mások álltak be. 
Mindig nagy izgalommal 
vagyunk, amikor összehívjuk 
a bábcsoportot először a 
próbák előtt, hisz ilyenkor 
van lehetőség újaknak a 
jelentkezésére is. Az utóbbi 
bábelőadás alkalmával sem 
történt ez másképp. Jöttek 
újak, régiek egyaránt, aztán 
amikor már a próbákra 
készültünk, még néhányan 
jöttek a régiek közül, akikre 
már nem nagyon számítot-
tunk, hiszen időközben mun-
kahelyeik lettek és dolgoz-
nak. 

Az eltelt időszak után egy 
kis élményt szeretnénk az 
olvasó elé tárni. Milyennek 
láttuk mi a bábelőadásokat, 
azok hatását, milyenek vol-
tak személyes élményeink? 

Alexa: A bábozás velem 
sok mindent megértetett. 
Látni, hogy már a legki-
sebbek is tudják, hogy Isten 
az, akire bármikor szá-
míthatnak. Csodálatos érzés 
volt, amikor hallottam őket, 
ahogy nevetnek, énekelnek 
velünk, vagy néha a darab 
közben. Nagyon örülök neki, 
hogy én is ennek a csapat-
nak a tagja lehetek. 

Ákos: Idén is újból nehéz 
volt a kezdés, ilyenkor 
mindig vissza kell rázódnunk 
ebbe az időszakba, ami 
kemény, odaadó munkát von 
maga után. Én úgy gondol-
tam a tavalyi év karácsonyán 
volt a legnehezebb meg-
tanulni a bábdarabot, mivel 
három új taggal bővültünk ki, 

nekik külön meg kellett ta-
nulni a technikákat, ezért az 
indulás a próbákba elég 

n e h e z e n alakult és e-
zen felül még nehezítette a 
dolgot, hogy talán az eddigi 
darabok közül az egyik leg-
nehezebb jelenet volt. Félve 
indultam neki a próbáknak, 
nem sok időnk volt a felké-
szülésre, nem túl sok remé-
nyem volt ahhoz, hogy ezt a 
darabot kellőképpen el fog-
juk tudni játszani. Nagyon 
hálás vagyok Istennek, hogy 
ebben segített bennünket. 
Kellően felkészülve kezdtük 
meg ezt a szolgálatot, min-
denki maximumon teljesített. 
Azt hiszem tanultam ebből 
az esetből. Nagyon hamar 
elfogyott a hitem, hogy ez 
nem fog menni, és ennek az 
ellenkezője történt: tökéle-
tesen ment minden, minden-
ki tudta a szerepét, a dara-
bot, persze nem arról van 
szó, hogy nem volt hiba az 
előadásokon, de a maximu-
mot hoztuk ki, és mindenki 
jól teljesített. Az Úr készíti az 
utat előttünk, nekünk csak 
bizakodva, és hittel kell rajta 
járni.  

Barbi: A bábozás szá-
momra egy csodálatos a-
jándék Istentől, ahol egya-
ránt adhatok, és kaphatok is, 
és eszköz abban, hogy e-
gyütt tudjunk szolgálni. O-
lyan jó érzés minden alka-
lommal látni a sok-sok kis-
gyermek arcán tükröződni 
azt az örömöt és felhőtlen 
boldogságot, amit az Úr ké-
pes munkálni bennük is, és 
ezáltal mi is együtt örül-
hetünk velük. Jó érzéssel tölt 
el az is, amikor a bábdarab 
végén búcsúzáskor olyan 
kérdések, mondatok hang-
zanak el, hogy: mikor jöttök 

legközelebb? Nagyon tet-
szett a bábdarab! Szépen é-
nekeltek… - vagy amikor egy 
öleléssel fejezik ki érzései-
ket. Engem az is megraga-
dott, amikor csapatként 
működünk. Összefogva, egy-
mást segítve vidáman tu-
dunk szolgálni úgy, hogy 
közben mi is nagyon jól érez-
zük magunkat. Nagyon hálás 
vagyok Istennek azért, hogy 
ebben a szolgálatba állított, 
és hogy csodálatos élmé-
nyekben részesít engem, 
minket. 

Évi: Nagyon hálás vagyok 
Istennek, hogy ebben a 
szolgálatban részt vehetek, 
és egyrészt  magokat 
hinthetünk a tanítók, óvónők 
szívébe, másrészt örömöt 
szerezhetünk a gyerekeknek 
az előadásaink és énekeink 
által. De nem csak ezeket a 
gyermekeket és tanítókat 
érinti meg a kis műsorunk, 
hanem mi is épülünk ezek 
által. A két héten át tartó 
közösségépítő, felkészítő 
próbák, az együtt utazások, 
beszélgetések, viccelődések, 
és maga az előadás, úgy 
érzem, hogy nagyon össze-
kovácsolnak bennünket. 
Emellett az előadások ránk 
is hatással vannak. A hitün-
ket, az odafigyelésünket erő-
sítik, és nem utolsó sorban a 
bicepszünket is. Szeretném 
megköszönni a gyülekezet-
nek, hogy a bábmisszió ideje 
alatt végig kitartóan mel-
lettünk álltak és támogattak 
minket imádságaikkal. 

Flóri: Már három éve vég-
zem - végezhetem - ezt a 
szolgálatot és az a vélemé-
nyem, hogy megéri. Több 
szempontból is. Egyrészt, 
nagy örömöt szerzünk a 
gyerekeknek, mert hát nem 
sok olyan gyerek van, akinek 
ne tetszene a bábozás. Más-
részt az igazi értelme az, 
hogy magot hinthetünk mi is. 
Legfőbb feladatunk, hogy a 
gyerekek megtudják, és ne 
felejtsék el, hogy mi is az i-

gazi értelme a Karácsony-
nak, illetve a Húsvétnak. Jó 
dolog, ha már a kis óvo-
dások, vagy iskolások tudják 
azt, hogy miért is ünne-
pelünk és mit is ünnepelünk. 
Van esélyük arra, hogy ko-
rán megismerjék Istent, vagy 
akár arra is, hogy életük ele-
jén elfogadják Jézust. Habár 
ez ugyanígy igaz az óvó-
nénikre, tanárokra is, akik 
szintén részt vesznek az 
alkalmakon. A bábozás egy 
kicsit értük is van. Meglátszik 
az, hogy ki az, akit érdekel 
évről-évre ez a szolgálat, 
hiszen ők azok, akik meg-
engedik, hogy az óvodába, 
iskolába előadhassuk a 
bábdarabokat. Hogy miért is 
csinálom ezt a szolgálatot? 
Erre a válasz egyértelműen 
az, hogy örömet okoz, ha ö-
römet okozhatok másoknak. 
Egy-egy bábalkalmon látni 
azt, hogy a gyerekek meny-
nyire várják az előadást, ez 
látszik az arcukon. Még ha 
az előadás közben én nem is 
láthatom az arcokat, a visz-
szanézett képekből vissza-
köszön az, hogy ez valóban 
tetszik nekik. Egyszóval sze-
retem végezni ezt a szolgá-
latot, szeretem a bábal-
kalmakat, és mindazt, ami 
ezzel jár. A sok felkészülést, 
a cipekedést, összepakolást, 
szétszedést, és legfőképpen, 
hogy ezzel Isten nevét szol-
gáljuk, és másokat hozzá 
vezetünk. Tehát ezt végez-
nünk kell, végezzük is. 

Krisztián: nekem ebben a 
bábozásban sok minden 
tetszett, és sok mindenben 
leltem örömömet. Nagy öröm 
számomra az, amikor ki-
állunk énekelni, és látom a 
gyerekeken és a tanítókon 
azt az örömöt, amit kaptak 
tőlünk.  

Örülök annak, amikor egy-
két hibával (vagy talán 
hibátlanul) játsszuk el a 
darabot, mert a hibákból is 
tanulhatunk, és hiszem azt, 
hogy Isten megáldja a 
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bábosok szolgálatát. Látom azt, hogy Isten munkálkodik az 
emberek szívében. Örülök, hogy egyre több az igény, az új 
helyszín. Hálát adok Istennek, hogy megáldott engem ilyen 
adottságokkal, hogy bábozni tudok, hisz ez egy nehéz 
szolgálat, sok erőt, 
kitartást követel, de ha 
szívvel-lélekkel tesz-
szük, akkor áldásos le-
het. Örülök annak is, 
hogy az idén három új 
taggal bővül a csapat. 

 

Szilárd: Én először 
vettem részt a bábo-
zásban. Érdekes volt a 
paraván mögé nézni, és 
onnan figyelni, hogyan is 
zajlik az előadás. A lát-
szat ellenére elég nehéz 
volt 30 percet végig bá-
bozni, és figyelni ki, 
mikor van színen. De 
mindezt kárpótolta az, 
hogy a gyerekek és az 
oktatók milyen örömmel 
fogadták. 

 

Viki: Én most kezdtem el a bábszolgálatot, és nagyon hálás 
vagyok Istennek, hogy részt vehettem, és remélhetőleg vehetek 
még máskor is benne. Nagyon szeretem a gyerekeket, ezért 
különösen nagy élményt jelentett, hogy láthattam az arcukon az 
örömöt és a  felénk áradó hatalmas szeretetet. 

 

A bábcsoport 

 

  

Az élet minden területén keresik a megfelelő 
lelkületű, megfelelő felkészültségű szak-
embereket, vezetőket. Tudja ez a világ is, hogy 
nagyon sok múlik azon, hogy ki a vezető, és 
milyen lelkületű.  

A Biblia is beszél nekünk arról, hogy állítsunk 
felkészült testvéreket a közösség élére. Persze 
mások a kritériumok, mint egy világi munkahelyen, 
de azt kell mondjuk, hogy sok esetben még 
szigorúbb feltételeket állítunk. Mert nem mindegy, 
hogy kit választunk meg vezetőnek. Valójában 
hívő ember? Jó bizonyságot tesznek róla a körül- 
valók? Helyt áll a gyülekezetben, a szolgálatban? 
Vagy csak törtető, hatalom szerető? 
Gyülekezetünk is e kihívás előtt állt. Istent kértük, 
hogy segítsen, és mutasson olyan személyeket, 
akik a gyülekezet élére állva segítik 
közösségünket. 

A választás eredményeként kilenc testvér kapott 
bizalmat a gyülekezettől, melyből heten vállalták is 
e megtisztelő feladatot.  

Közülük néhányan már hosszú ideje megbecsült 
szolgálattevői a gyülekezetnek.  

Megválasztott vezetőségünk tagjai a következők: 
Ferencz Károly, Feik Ottó, Novák János, Kapus 
Gábor, Lados Olivér, Lados Tamás, Madarász 
Béla. 

Gyülekezetvezető: Lados Olivér testvér, 
pénztáros: Madarászné Zentai Judit testvérnő, 
jegyző: Ferencz Károly testvér, gondnok: Feik Ottó 
testvér. 
Testvéreink ünnepélyes szolgálatba állításakor 

Tóth Zoltán lelkipásztor és Madarász Dezső 

presbiter testvérek imádkoztak. Az Úr járjon 

előttünk, és vezessen minket győzelemre, 

nevének dicsőségére! 
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4. oldal 

Aliansz imahét 

REMÉNYSÉG 

Minden kezdet nehéz – 
mondja a jól ismert mondás, 
hát még ha az ember nem is 
jól kezdi. Amikor egy munka-
helyen valaki elkezd dolgoz-
ni, az első napok arról szól-
nak, hogy tájékoztatást kap 
az ember az új munkakörül-
ményekről, teendőkről. Meg 
kell szokni az új hely minden 
részletét, el kell tudni iga-
zodni az adott helyen, át kell 
venni szokásokat, meg kell 
tanulni kifejezéseket, ame-
lyek az adott környezetben 
használatosak. Ez nem megy 
könnyen, sőt néha nagyon 
nehezen. Bizonyos fokú át-
formálódás megy végbe az 
emberben. 

Ezt az évet is imahéttel 
kezdtük el, hiszen az Aliansz 
imahét szervezői, az év első 
hetét tűzik ki imahétnek. Ez 
azt is jelenti, hogy az év első 
napjaiban együtt vagyunk és 
egyféle munkaprogramot ka-
punk estéről-estére, amely 
felkészít minket a következő 
év munkavégzésére. Néha 
kemény leckék kerülnek e-
lénk, melyek jól meggyúrnak 
minket, máskor könnyebb 
részek következnek. 

Valahogy így voltam én is 
ezzel a héttel. Amikor meg-
láttam az imahét témáját, 
már kezdtem sejteni valamit 
abból, ami itt következni fog, 
de nem is mertem gondolni, 
hogy mi lesz a vége. A 
főtéma egyetlen szó volt: 

„Átformál”.  

Most viszont bennem van a 
kérdés, hogy mit sikerült 
Istennek bennünk átformálni 
ezen a héten?  

Estéről-estére elénk került 
Krisztus egy arca, amelyet 
megismerhettünk, és ezek 
után engedhettük, hogy az 
belénk vésődjön. Hadd néz-
zük meg most ezeket a ké-
peket, néhány gondolat 
kíséretében: 

Átformál a Feltámadott – 
Ezen az estén lelkipászto-
runk hirdette az Isten igéjét, 
az év első istentiszteleti 

alkalmán. Így találkozhattunk 
mi is lélekben Jézussal a 
Feltámadottal. A 12 tanítvány 
találkozott a feltámadott 
Jézus Krisztussal. Ez a talál-
kozás megváltoztatta az éle-
tüket. Meg kellett érteniük, 
hogy az, akit korábban is-
mertek, Úr a halál felett is. 
Valójában övé minden hata-
lom. Ez a gondolatukat cse-
rélte ki, az Istenbe vetett 
hitük változott meg. Sok 
mindent tudtak ők Istenről, 
hittek Jézusban is, mint Isten 
Fiában, de valami még nem 
változott meg bennük. A fel-
támadott mély hatást gya-
korolt rájuk, majd útnak in-
dította őket. Olyan erős meg-
győződéssel hirdették, hogy 
Krisztus feltámadt a halálból, 
hogy emberek sokasága ju-
tott hitre bizonyságtételük 
nyomán. Az életüket is oda-
áldozták azért, aki feltámad-
va megjelent nekik. Bizo-
nyosságot nyertek, hogy Ő 
él. Ez a változás juttatta el az 
evangéliumot a ma élő em-
berhez is.  

Vajon ki által fog eljutni a 
következő generációhoz? Le-
szel-e, leszek-e ebben esz-
köz, hogy bizonyság-tételünk 
által emberek élete változzon 
meg? A Feltámadottal ma is 
találkozhatunk és hirdethet-
jük, hogy Ő él. 

Átformál a Szenvedő – 
Hétfő este Nagy Zoltán Csa-
ba református lelkész test-
vérünk volt közöttünk és hir-
dette az igét. Ezen az estén 
Jézust, mint szenvedőt lát-
hattuk magunk előtt. Jézust, 
aki nem erőszakkal jön, nem 
hatalommal, pedig megtehet-
te volna, hanem szelíden és 
alázatosan. Mennyire mesz-
sze vannak ettől a mi jellem-
vonásaink. Mi erővel, ke-
mény szavakkal próbálunk 
dolgokat elérni. Ő pedig a ke-
reszten is némán tűri a 
szitkot, a gúnyt, amit az em-
beriség feléje dobál szavai-
val, tetteivel. Pedig a közön-
ség provokálta: lássuk… ta-
lán minket is így provokál-

nak, vizsgáztatnak: lássuk, 
mit mond, hogyan válaszol? 
Majd kiderül mennyire hívő!  

Engedjük, hogy a Szen-
vedő átformálja életünk s el-
mondhassuk: élek többé nem 
én, hanem él bennem a 
Krisztus. 

Átformál a Király – Kedd 
este ezzel a gondolattal jött 
közénk Gyurkó József meto-
dista lelkész testvérünk. Mi 
emberek azt gondoljuk, hogy 
ha megváltozik az emberek 
körülménye, ha megváltozik 
a rendszer, amiben élnek, 
akkor az emberek is meg-
változnak. Ez részben igaz, 
mert általában rosszabbak 
leszünk. De a változásnak 
belül kell elkezdődnie, a 
szívben. Onnan indul ki 
minden jó és rossz, tehát itt 
kell változni. Az ember, aki 
Isten ellen lázadt, saját 
magát ültette a trónra, Istent 
pedig, akit megilletett az a 
hely, félre tolta. Az ige pedig 
megállított minket: a királyok 
királya neveti az ember ezen 
cselekedetét. Ő már látja, 
hogy mi lesz ennek a vége. A 
király azonban úgy jött 
hozzánk, hogy letette rangját, 
és eljött, mint ember. Kész 
volt tenni valamit az ember 
érdekében. A királynak van 
joga elengedni az adósságot. 
Ezt tette Isten. Elengedte bű-
neink adósságát, lefizetve 
annak árát.  

Amikor a Királlyal találko-
zol, borulj le előtte és en-
gedd, hogy életed ura lehes-
sen. 

Átformál a Győzedelmes 
– Szerda este Dani Csaba 
testvér e gondolattal buzdí-
tott minket imádságra. Arra a 
Győzedelmes Krisztusra pil-
lanthattunk fel, aki földi élete 
folyamán sokakat segített 
győztes élethez. Ő maga volt 
a győző a betegség, a nyo-
morúság, a halál és végül a 
bűn felett. Éppen ezért a 
győzelemhez vezető út, az 
ma is Krisztus által lehet-
séges. Hogy győzni tudjunk, 

a rossz felett, szükségünk 
van az Ő segítségére. A világ 
azt mutatja be, hogy ha meg-
bántanak, akkor azt vissza 
kell adni, meg kell torolni. 
Krisztus pedig arra tanít 
minket, hogy a rosszat 
szeretettel győzd meg. A 
szeretet képes átformálni 
minket és másokat is. 

Átformál a Megbízó – 
Csütörtök este Kázmér Pál 

testvér volt közöttünk a 
pünkösdi gyülekezetből.  

Jézus azzal a köszöntéssel 
jött felénk is, amivel tanítvá-
nyait szólította meg: békesség 
néktek. A békétlen szívekbe 
Jézus akkor is, és most is bé-
kességet hoz. Csak miután ez 
a békesség helyre áll, hangzik 
el a küldetés. Amint az Atya 
küldte Jézust hozzánk, azzal a 
felhatalmazással, megbízással 
küldi tanítványait az embe-
rekhez. Így küld ma minket is. 
Küld, hogy hirdessük a bűnök 
bocsánatát, melyet Jézus felkí-
nál annak, aki hisz Őbenne. 
Nincs más feladatunk, mint ki-
használni a lehetőségeket és 
élni azokkal. A Megbízó küldő 
szavai ma is érvényesek. 

Átformál a Barát – Péntek 
este Kovács József testvér a 
Sion gyülekezet lelkipásztora 
hirdette közöttünk  az Igét.  

Senkinek nincs kétsége 
arról, hogy életünkre a 
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Aliansz imahét- folytatás a 4. oldalról 

legnagyobb átformáló erő a ba-
rátaink részéről érkezik. Ezért nem 
mindegy, hogy ki a barátunk. A 
rossz barátok rossz hatással vannak 
az emberre, sőt az életét is tönkre 
tehetik. A jó barátok felemelnek, ki-
segítenek a bajból. Jézus barátunk 
akar lenni, benne megbízhatunk, 
mert nem csap be minket. Ez a ba-
rátság a legértékesebb, legfonto-
sabb életünkre nézve. Az ember a 
barátjával szívesen osztja meg ide-
jét, mert szeret vele lenni. Töltsünk 
minél több időt Jézussal és meglát-
juk, milyen ha-tást gyakorol életünk-
re.  

Átformál az ő Lelke – Szombat 
este az apostoli őskeresztyén gyü-
lekezet volt vendégünk lelki -
pásztorukkal Horváth Gábor test-
vérrel együtt. Hisszük, hogy Isten 
ma az ő Lelke által végzi munkáját 

az emberek szívében. Megszólít, 
bűnbánatra vezet, átformál, meg-

tisztít, megszentel, és végül majd 
fe lkészí t  a Krisztussal  való 
találkozásra. Csupán az a kérdés, 
hogy újjászült minket az ő Lelke? 
Ha igen, akkor elkezdődött éle-
tünkben egy hosszú folyamat, mely 
által a lélek minden nap formálja 
életünket. A Lélek csak megtisztult 
szívben vesz lakozást. Annyira tud 
minket használni, amennyire mi 
engedjük. Hatalmát szeretné ki-
nyilvánítani életünkben. Jelenléte 
betölti szívünket, közösséget formál, 
áldása megtapasztalható.  

Ezen az estén közöttünk volt a 
gyülekezet szolgáló csoportja is. Ze-
nével, énekekkel, versekkel tette 
színesebbé esténket az ő szolgála-
tuk. Köszönjük testvéreinknek min-
dazt, amit kaptunk általuk. 

Átformál a Betel jesítő  – 
Vasárnap este az adventista gyüle-
kezet szolgáló csoportja volt közöt-
tünk. Igével Csizmadia Róbert lel-
kész testvérünk szolgált.  

Milyen nagyszerű találkozni annak 
a kijelentéseivel, aki képes betel-
jesíteni azt, amit megígért. Jézus 
győzelmet ígért övéinek, találkozást 
vele, és mi erre a nagyszerű pilla-
natra készülünk.  

Ma körülnéz, vajon mit lát? Ho-
gyan látja gyülekezeteinket, éle-
tünket? Miben reménykedik a ma 
embere? Pénz, hírnév, gazdagság 
megoldást ad? Ő az, aki mindent 
újjá formál, képes életünket is 
megújítani.  

Vele lesz teljessé életünk. 

Áldásos hét volt mindenki számá-
ra. Azért imádkozunk, hogy marad-
jon meg ennek áldása szíveinkben 
egész éven át. 

Hadd váljon valósággá, hogy ahol 

Ő jelen van, ott átformálódik az 
ember élete, ez által a kapcsolatai, 
és hisszük, hogy így a világ is más-
sá válhat. 

tz 

 

 

 

 

Műhelyben 

 

Ormótlan túlsúlyos testem 

Két tenyér közt pörögve izzad 

Soha nem voltam még ilyen présben 

De kell hogy a Mesterben bízzak. 

 

Mert Ő látja már bennem az Újat 

Amit én elképzelni sem tudtam 

Ha tehetném megszöknék innen 

De Ő megtart és dolgozik rajtam 

Már a porban hever mind mi nem kell 

S amit látok mindenért kárpótol 

Úgy mondanám mindazt hogy, hogy fáj 

De hangot hallok Alkotómtól: 

 

Ne zúgolódj én Edényem 

Én gyúrtalak meg hogy éljél 

S most kéznyomom rajtad meglátszik 

Csak megváltásomról beszéljél. 

 

A tüzes kemence még rád vár 

De szilárd alapra helyezlek 

Minden felizzik körötted 

De megtartalak, mert SZERETLEK 

 

Bágyi Péter 



6.oldal REMÉNYSÉG 

Aliansz imaheti átélések 

Örülök, hogy mindennap részt 
vehettem az imahét alkalmain, ahol 
sokféle tanítást hallottunk Isten szolgái 
által, ami nagyon színes és építő volt.  

Bennem az rögződött, hogy ha 
találkoztunk a Feltámadottal, és 
engedjük, hogy átformáljon, akkor 
minden megváltozik: gondolkodásunk, 
beszédünk, és ez hatással lesz má-
sokra is.  

Jó volt naponta énekelni az új ének 
verseit, melyből most hadd idézzek né-
hány sort: 

„Köszönöm, hogy megismertelek,  

Zörgettél és én beengedtelek.  

Régi rongyaim levethettem,  

Koldus voltam, királlyá lettem.” 

Ez egy csodálatos változás, ha le 
tudjuk tenni a régit és egy újat kezd-
hetünk. Kezdjük most az év elején 
mindannyian. 

Novákné Erzsike 

 

Koldus voltam, Királlyá lettem... 
énekeltük gyönyörű énekünket az 
elmúlt héten. Micsoda változás! Kinek 
van hatalma, ereje,  kegyelme, 
szeretete ilyet cselekedni?  

Jézus Krisztusnak ma is van hatalma 
elvégezni ezt. Azt hiszem Őt kevésbé a 
külső ruházat az, ami érdekelte és 
érdekli, Ő a lélek vizsgálója. A bűn 
mocsarában is megtalálta az ember 
lelkében azt, a parányi csirát, azt a 
halhatatlan részt, amit Ő, de csak is Ő 
tud fejleszteni, átformálni.  

Jézus az embert megmenteni jött. Azt 
érezte, hogy mindent, ami Őbenne van, 
azt az ember magáévá teheti, 
elfogadva példamutató életét, és 
tanításait. Szeretete, alázata az ember 
iránt leírhatatlan. Életét adta a 
barátaiért. Szenvedett értünk, és 
győzött a halál felett. Megváltott minket 
az Atyának Krisztus Urunk jelleme, a 
hitben élő emberre hatással van.  

Az Ő s zere te te ,  ba rá tsága , 
szenvedése, győzelme a halál fölött, a 
S z e n t l é l e k  e l k ü l d é s e ,  é s  a 
beteljesedésre váró ígéretei a hitünk 
alapjai. Közösségi éltünkben Krisztusra 
nézve  t anu l juk  meg  sze re tn i 
embertársainkat, ellenségeinket. Vele 

győzhetjük le haragunkat, dühünket. Az 
átformálás szent keze által hol 
fájdalommal, hol örömmel jár. 

Ha mindvég ig  megmaradunk 
szeretetében, és terve rajtunk 
beteljesedik, hitünk szerint találkozunk, 
és imádattal borulhatunk lábai elé. 

Nárai Ferenc és Klárika 

 

Január 3-án Gyurkó József testvér 
mély benyomást tett ránk a”király” 
je l lemzésével,  szépségének az 
ecsete léséve l ,  befolyásáról  az 
életünkre. 

Január 6-án Kovács József a Sion 
gyülekezet lelkipásztora a barátságról, 
a barátság tisztaságáról, kötödésről, 
krisztusi barátságról, és annak 
átformáló erejéről beszélt. Felesége 
Zsuzsa az egyenességről, az igaz 
döntésről beszélt. 

Január 7-én az Őskeresztyény 
gyülekezet szolgáló csoportja jelentett 
sok áldást Horváth Gábor igehirdetése 
mellett. 

Január 8-án az Adventista gyülekezet 
volt gyülekezetünkben Csizmadia 
Róbert lelkész vezetésével. A Laodiceai 
gyülekezet közömbösségét hozta fel 
negatív példaként, ez adódhat a nagy 
megelégedettségből. Legyen igényünk 
Jézus újabb jelenlétére, áldására, 
tanítására az igéből. Szépen énekelt a 
vegyes kórus, és a zenés kettős is 
tetszett. 

Ferencz Károly és Márti 

 

Január 7-én őskeresztyén testvéreink 
szolgáltak gyülekezetünkben, Horváth 
Gábor lelkészükkel  együtt .  Az 
igehirdetés és a szolgálatok által úgy 
éreztük, hogy Isten jelen van Lelke által 
s az Úr dicsősége betölti a közösséget. 
Ebben a dicsőségben ugyanakkor 
megláthattuk a magunk bűnösségét, 
kicsinységét, lehullt a lepel, ami mögött 
álkegyesség húzódott meg. 

Átérezhettük, Jézus Krisztus áldozata 
által lehetünk szabadok igazán, mert 
magára vette szennyes ruhánkat. 

Megoldás: letenni bűnterheinket a 
Kereszt alá, teljesen betelni az Ő 
Szentlelkével, s így a Lélek szabadsá-
gában haladni a megszentelődés útján. 

Az Úr dicsősége töltse be életünket, 
amely Jézusban ragyog fel és formál át, 
hogy az ő képére egyre inkább 
hasonlóvá váljunk. 

Áldott alkalom volt, testvéreink 
szolgálatukkal is megerősítették az Ige 
mondanivalóját. 

Ifj. Madarász Béla és Margó 

 

Hálás vagyok Istennek, hogy ezt a 
hetet az Úr jelenlétében tölthettem el. 
Számomra nagyon sokat jelentett, mert 
az Úr műhelyében lehettem. Műhely, 
ahol Isten "átformál" bennünket. 

Sok esetben előfordul, hogy amikor 
gépkocsinkon h ibát  ész le lünk , 
szervizbe visszük. A szervizek feladata, 
hogy kocsinkon elvégezzék az 
átvizsgálást a biztonsági beren-
dezéseken, és mindezt azért teszik, 
hogy személyes biztonságunk, testi 
épségünk ne legyen veszélyeztetve. 
Isten az ő műhelyében lelkünk 
formálását végzi és készíti fel egy 
győzelmes életre. Teszi ezt azért, hogy 
győztesként örökölni tudjuk mindazt, 
amit igéjében megígért nekünk.  

Én ehhez kaptam az Aliansz héten 
nagyon sok erőt és bátorítást Isten 
igéjén keresztül a zenei szolgálatok és 
a bizonyságtételek által. 

Bartos Árpád 
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Tudd, mi a feladatod…  

Egyszer nagy szárazság köszöntött be a pusztán. Először a fű barnult el és sült ki. Aztán a bokrok és a kisebb fák is 
kihaltak. Nem esett az eső, a frissülést hozó reggeli harmat is elmaradt. Sok állat szomjan halt, mert csak kevésnek volt 
ereje kimenekülni a sivatagból. A szárazság tovább fokozódott. Még a legerősebb és legidősebb fák is, melyeknek 
gyökerei mélyen a földbe hatoltak, elvesztették leveleiket. Minden kút és folyó, forrás és tó kiszáradt. Egyetlenegy virág 
maradt életben, mert egy egészen kicsi forrás, pár csepp vizet adott neki. 

De a forrás kétségbeesett: „Minden kiszárad, szomjan hal és elpusztul, és én mindezen semmit nem tudok változtatni. Mi 
értelme van még annak, hogy pár csepp vizet hozzak fel a mélyből a felszínre?” Egy vastag, öreg fa állt a közelben. 
Hallotta a forrás panaszát, és mielőtt meghalt, ezt mondta neki: 

„Senki nem várja tőled, hogy az egész pusztaságot felvirágoztasd. Neked csak az a feladatod, hogy egyetlen egy 
virágnak életet adj. Semmi több.” 

(Afikai mese) 

 

„ A legtöbb kereszténynek 
nem az elhívás hiányzik az 
életéből, hanem egy kezdő 
lökés az indulásra.” 

(Jim Elliott) 

Mielőtt új év kezdődött vol-
na, egy új szolgálattal bízott 
meg az Úr. 

Bár nehezen vállaltam, hi-
szen tudom, hogy alkalmat-
lan vagyok rá, de nem 
mondhattam nemet. Kértem 
Istent imádságban, kiáltot-
tam Hozzá, hogy egyértel-
mű választ kaphassak a 
pénztárosi feladat vállalá-
sára, vagy visszautasításá-
ra.  

A Bibliám kinyitva a Jere-
miás 32. részénél a 26. vers 
felett ezt olvastam: 

„Isten válasza”.  

Az igevers pedig ez volt:  

„ Én vagyok az Úr, minden 
élőnek az Istene. Van-e 

számomra lehetetlen?”  

Mint kishitű, mégis gyen-
gének és alkalmatlannak é-
reztem továbbra is magam, 
és nem tudtam igazán igent 
mondani.  

Másnap újra megerősítést 
kértem az Úrtól. Valóban 
ezt a szolgálatot nekem kell 

végeznem, hiszen annyi 
hozzáértő lenne, csak el 
kellene vállalni a feladatot? 
Most egy újszövetségi igét 
küldött az Úr, és ez volt az i-
re a pont.  

„mert az Isten az, aki 
munkálja bennetek mind 
az akarást, mind a 
cselekvést, az Ő tetszé-
sének megfelelően. Zúgo-
lódás és vonakodás 
nélkül tegyetek meg 

mindent”(Filippi 2: 13, 14) 

Így kezdődött az új év, új 
megbízatással, aminek a 
megerősítése a szolgálatra 
számomra az imahét né-
hány napja, amin részt vet-
tem. 

Bár jött probléma, ami ez-
zel adódott, de hiszem, 
hogy az Úr elhárít minden 
akadályt és még anyagi, 
testi dolgainkon is segítsé-
günkre van. 

Átformál!? Csak akkor, ha 
akarom. Ha el tudom en-
gedni én is mások velem 
szembeni vélt tartozását. Ő 
elengedte az enyémet! 
Mindet!  

Kérdések záporoztak fe-
lém: Milyen vagyok? Olyan, 
akire nyugodtan hagyatkoz-
hat a gyermekem, a férjem, 

a testvérem, a munkatár-
sam?  

Tudom-e elviselni, ha más 

rám helyezi a terheit; 
hordozom-e azokat?  

Vagyok-e barát, testvér, a 
szó legszorosabb értelmé-
ben? 

Milyen hangokra figyelek in-
kább: azokra, amelyek el-
csüggesztenek, vagy ame-
lyek növelik a hitemet? 
Milyen az én lábam, mire 
állok, mibe állok bele? 

Olvasom-e az Igét, mit ígért 
Isten és ráállok-e ezekre az 
ígéretekre, szolgálatába ál-
lok-e, vagy a csüggedtek, 
fásultak, kritizálók, langyme-
legek táborába inkább? 

Ezekkel a kérdésekkel is 
formál a Mester, mert 
választ kell adni: a hétköz-

napjaim, megélt dolgaim-
ban, hogy cselekszem? Kire 
hallgatok? 

Rendeltem egy új áhítatos 
könyvet, amelyet nők szá-
mára készített a Szentírás 
Szövetség, és mindjárt az 
elején a következő gondo-
latokat üzente benne szá-
momra az Úr, amellyel hi-
szem, hogy újra csak for-
mált:  

„Te megszólítasz, kihívást 
adsz nekem, nagy dolgot 
bízol rám és megajándéko-
zol. Én visszariadok, habo-
zom, és kétségbe esem…-
tényleg rám gondoltál Iste-
nem? De mélyen bennem 
nő az erő és a bátorság. 
Felemelem a szemem, és 
igent mondok Rád!” 

Madarászné Zentai Judit  

Kérdéseimre Istennél van igazi válasz 
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Isten mindig tovább beszél az emberrel, mint az 
ember Istennel. 

Különösképpen megtapasztalod, hogy kicsoda az 
Úr, ha sokat vagy vele egyedül. Boldog ember az, 
aki mikor egyedül van, mindig találkozik Istennel. 

Az Úr Jézussal töltött csendes óra égő szívet ad 
(Lk 24,32). 

Ha nem tudod, hogy mitévő légy, menj be 
imakamrádba és kérdezd meg! 

Az imádság az Istennel együttműködés egyik 
módja, amely által alkalmat nyújtunk Istennek, 
hogy elvégezze bennünk, aminek elvégzésére 
talán már évek óta vágyik. 

Isten gyakran megvárakoztat, hogy imádkozásra 
kényszerítsen bennünket. 

Az Úr Jézus nem egyszer úgy el volt foglalva, hogy 
evésre sem jutott ideje, de sohasem volt annyira 
elfoglalva, hogy imádkozásra ne lett volna ideje. 

Isten mindent kész nekünk adni, amire szükségünk 
van, ha valóban szükségünk van rá. 

Isten senkinek sem marad adósa. 

Ne mondd: Istenre várok! – Isten vár tereád. 

Ha nincs kedved imádkozni, komoly figyelmeztetés 
számodra, milyen égetően szükséges, hogy 
azonnal imádkozzál. 

Minél kevesebb benned az öröm, annál 
szükségesebb az imádság. 

Inkább imádkozz szíveddel szavak nélkül, mint 
szavakkal, de szív nélkül. 

Jellemünket nem külső körülmények, hanem 
imádkozó életünk alakítja. 

Térdeinken dől el egyéni, családi és gyülekezeti 
életünk. 

Amit térdeiden tanultál, sohasem fogod elfelejteni. 

Alázatos lelkek így imádkoznak: Uram engedd, 
hogy minél kevesebb feltűnés nélkül mehessek át 
ezen az életen. 

Egy kis gyermek imájából: Uram Jézus tégy jóvá 
engem, s ha egyre nem menne, próbáld meg még 
egyszer! 

Mondd meg nekem, hogy mit, hogyan és mennyit 
imádkozol és megmondom, hogy ki vagy! 

Müller György mondta: Többet imádkozzál, többet 
gyakorold hitedet, többet várj türelmesen Istenre 
és az eredmény áldás lesz, bőséges áldás. Sok 
száz esetben megtapasztaltam ezt, ezért 
szüntelen ezt mondom magamnak: Bízzál 
Istenben! 

Előre akarsz jutni a lelki életben? Ne engedd, hogy 
Isten kétszer mondjon valamit. 

Matematikailag közelítve a 

dolgot, bizonyára nem a válasz.  

Én most mégsem a matema-

tikai megközelítést választom: 

élettapasztalat súgja azt, hogy 

igenis lehet. 

Nemrég a tévében láttam, egy 

fiatal kétgyermekes szegedi 

orvoskutató doktornő így fog-

almazott a férjével, gyer-

mekeivel való közös életükről: 

„Kerek egésznek érzem az 

életem, néhol vannak kis 

sarkok, de amúgy kerek…” 

Ezen sokat gondolkodtam.  

Úgy vélem, Isten bennünket 

úgy teremtett meg, hogy 

teljesség szerint - mind lelki és 

testi értelemben- egy tökéletes 

gömbhöz hasonlítsunk. A 

gömbnek nin-

csenek élei, foly-

tonos a felülete, 

amely nem sza-

kad meg sehol. Mi 

emberek viszont 

úgy döntöttünk, 

hogy kiszabadu-

lunk teljességünk-

ből, és megalkot-

tunk magunknak 

különböző éleket: önérdeket, 

bálványokat, saját akaratot, 

amelyeket bármi áron is véghez 

akarunk vinni. 

Az élek azután sarkokat is 

kialakítottak. A sok különböző 

élek által ma már jobban 

hasonlítunk a legkülönfélébb 

poliéderekre, de egyre kevésbé 

a tökéletes gömbre.  Ha el-

képzeljük azt, hogy hogyan 

mozoghatnak ezek egymás 

mellett, nem nehéz látni, hogy 

akadozva. Ezek nem forognak 

el egymás mellett könnyedén, 

mint a gömbök, hamar 

elakadnak egymásban, vagy a 

külső tárgyakban. 

Ahogy mi emberek poliéderek 

lettünk, úgy hasonlítható egy 

másik egység, a család is egy 

hatalmas poliéderre.  

Hasonlóan az orvosnő meg-

fogalmazásához, úgy gondolok 

én is a családomra. Mint kerek 

egészre, itt-ott kitüremkedő egy

-egy sarokkal.  

Ahogy számolom, mára már 

sokszor öt ezeknek a sar-

koknak a száma, hiszen Leg-

kisebbünk is már önálló 

akaratát próbálja érvénye-

síteni több-kevesebb sikerrel!  

Csak rajtunk és Istennel való 

kapcsolatunkon múlik, hogy mi 

magunk hagyjuk-e, hogy saját 

sarkunk is felbukkanjon. 

Tökéletlen szülők révén ez 

sokszor előfordul.  

De ha arra gondolok, hogy 

Jézus ezeket a sarkainkat 

egyszer véglegesen eltörölte a 

Golgotán, és várja, hogy 

jelentkezzek nála „kikala-

pálásra”, akkor van elég erőm 

kérni ezt, újra lehetek gömb és 

tökéletes Isten szemében.  

Hiszen minél több a 

hajlítás, annál kevesebb az él, 

és annál inkább hasonlíthat 

alakzatunk a tökéletes gömbre, 

ahogyan ennek lennie kell. 

Tóthné Meiszinger Anett 

Lehet-e egy tökéletes 

gömbből sokszögű 

poliédert csinálni? 
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Vigyázat – dinamit! 

Az öreg afrikai megvetően nézett 
maga elé: 

- Úgy gondolod tehát, hogy az az 
anyag ,  ame l y  o l yan ,  m i n t  a 
kecskezsírral elkevert homok, szét 
tudná ezt itt rombolni? – Eközben 
éppen a szürke sziklára köpött, amely 
olyan nagy volt, mint négy elefánt. 

- Amit mondok, igaz, nagy bölcs – 
felelte Daudi, a dzsungelkórház egyik 
oszlopa. 

- Szavai tévesek, üresek és 
gyerekesek – ellenkezett az öregember 
teljes megvetéssel. 

Mosolyognom kellett. 

- Be akarom neked bizonyítani, hogy 
igaz, amit mondok. Nem okoz 
nehézséget. Gyere ide egy órával 
napnyugta előtt, és győződj meg róla! 

Daudi beleegyezően bólintott. 

- Meglátod majd, egészen egyszerű. 
Elmagyarázom neked, nagy bölcs. 
Fúrnak egy lyukat a sziklába, amely 
olyan hosszú, mint a távolság az ujjad 
hegyétől a könyöködig, és olyan 
vastag, mint egy szalmaszál. 

- Igen, és oda teszik be azt az 
anyagot, amit dinamitnak neveznek – 
vágtam a szavába. 

- És látod ezeket a huzalokat? Ezeket 
beledugják. A másik végük ebben a 
nagy tárgyban van, amit telepnek 
nevezünk. És itt az emelő. Ha azt 
lenyomjuk… 

Érezni lehetett a megvetést szavaiból, 
amikor ezt mondta: 

- Szavak, semmi más, csak szavak. 
Elvesztettétek az eszeteket, ha azt 
hiszitek, hogy doboznak, huzaloknak és 
ennek a kecskebogyónak annyi ereje 
van. – Azután emelt fővel, büszkén 
távozott.  

Késő délután azonban újra eljött, és 
vele együtt száz másik, hogy saját 
szemükkel lássák, a fehér orvosnak 
igaza van-e, vagy nincs.   

Hangosan beszélgettek. Kérdéseket 
tettek fel, és mindenki igyekezett 
véleményt nyilvánítani. 

- Miféle anyag ez, amelynek állítólag 
annyi ereje van? 

- Elhiszed, hogy ez a valami 
csakugyan megteszi, amit ő mond? 

- A fehér orvos, úgy látszik, bízik 
ebben az anyagban. 

- Dinamitnak nevezik. Nagy ereje van. 

A hangadó öreg teli torokból nevetett. 

- Gyertek ide, és nézzétek meg ezt az 
ostoba dolgot! Amikor orvosságát 
óvatosan a lyukba dugja és a drótokkal, 
dobozokkal játszogat… azután, a fehér 
ember szavára, a szikla szétreped… 
nevetséges!  

Szavait kifejező mozdulatokkal 
kísérte. Hangja tele volt megvetéssel. 
Én nevettem. 

- Kiválóan írtad le a dolgot, nagy 
bölcs. Csak elfelejtetted mondani, hogy 
itt egy mennydörgéshez hasonló 
csattanás lesz, és kisebb-nagyobb 
kövek fognak szerterepülni.   

Egy afrikai iskolás fiú bólintott. 

- Ez valóban így lesz! Olvastam róla. 

- Ugyan, mit tudsz te! Fogd be a buta 
szádat! – kiáltott rá az öregember. 

Az emberek felé fordultam. 

- Most lassan húszig számolok. Azt 
ajánlom, hogy vastag fák vagy sziklák 
mögé, sőt, inkább egy barlangba 
bújjatok. Nem nagy élvezet, ha egy 
szikladarab eltalál valakit.   

Mindenki elszaladt, hogy biztonságba 
kerüljön. Csak az öregember maradt 
ott, szétterpesztett lábbal, kezét 
csípőjére támasztva, és megvető 
arckifejezéssel. 

Mindent még egyszer gondosan 
ellenőriztünk.  

Aztán elkezdtem számolni egy 
tekintélyes fa védelménél. Mikor 15-nél 
tartottam, odakiáltottam neki: 

- Feküdj a földre! Veszélyben vagy! 

- Bah! Nem félek! 

Odaszóltam az embereknek: 

-  Mindnyájan hal lo t tá tok:  én 
figyelmeztettem! Ha valami baja lesz, 
az az ő dolga. 

Folytattam a számolást: 

- … tizenkilenc, húsz. 

Az emelőt lenyomtam.   

Szinte abban a pillanatban dübörgő 
robbanás hangzott. A szikla ezer 
darabra tört. Az öregember feje mellett 
akkora kődarab repült el, amekkora a 

feje volt. Levegő után kapkodott, a 
földre vetette magát, és mindkét 
kezével befogta a fülét. Mikor már nem 
következett be újabb robbanás, 
felugrott és feltűnő gyorsasággal 
berohant a bozótba. 

Daudi csapkodta a lábát gyönyö-
rűségében, és addig nevetett, míg csak 
könnyek nem jöttek a szemébe. 
Odafordult a megdöbbent tömeghez, és 
magasra tartotta két ujját: 

- Az, hogy valamit még nem láttatok, 
vagy hogy nem értitek meg, egyáltalán 
nem jelenti azt, hogy nincs ereje! 

- Így igaz. Mind láttuk, hogy milyen 
nagy ereje van a dinamitnak – kiáltott 
valaki a tömegből. 

- Épp így van ez Istennel is – mondta 
afrikai barátom. 

 Neki volt igaza.  

- Ha Isten belép egy ember életébe, 
akkor alapjaiban megváltoztatja. Olyan 
Ő, mint a dinamit. Ereje van, és 
megváltoztathat mindent. Életünknek 
értelmet és erőt adhat, itt és ma! És ez 
csak a kezdete annak, amit Isten még 
cselekedni akar velünk. Nagy, 
csodálatos terve van az emberekkel. 
Ezt én is tapasztaltam. Isten adja az 
életünk alapját. Ő adja az építőanyagot 
is személyiségünkhöz. Ő a kezdete 
m i n d e n  m u n k á n k n a k  é s  f á -
radozásunknak, és jutalmat ad – 
elégedettséget. 

A sziklát, amit azon a napon 
felrobbantottunk, felhasználtuk egy 
kórház építéséhez. Ezzel a kórházzal 
sok szenvedést enyhítettünk, és sok 
ember életét mentettük meg. És amíg 
gyógyultak, hallhatták az evangéliumot. 

 

Paul White  

Missziós 
orvos 

Afrikában 

P
a
u
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4. rész: Az eltévedt golyó 

 

Ugyan kevesebben, de másnap, csütörtökön is részt 
vettek néhányan a pikniken. Sólyomszemet nem 
érdekelte már ez a „tea”, ezért inkább a fiával, Surranó 
Pumával ment vadászni. 

Alec elmondta az aznapi történetet Jézus Krisztusról. 
Mikor befejezte, mindenki hazament a sátrába. 
Bölényszem és felesége éppen  beléptek otthonukba, 
amikor Sólyomszem kétségbeesetten rohant hozzájuk: 

- Vadászat közben meglőttem a fiam, benne maradt a 
golyó! 

Vörös Rózsának eszébe jutott valami: 

- Talán Nancy tud segíteni, hiszen ápolónőként 
dolgozott. Nekem is ő segített – mondta. 

- Tegnap olyan csúnyán viselkedtem vele, miért 
bocsátana meg nekem? Nem hiszem, hogy segítene így. 
De azért megpróbálom… Hátha… – szólt, és indult is a 
hölgyhöz. 

- Nancy, a fiamat meglőttem vadászat közben… 
Tudna segíteni? – kérdezte. 

- Persze, szívesen segítek. Kérem, fektesse le ide a 
fiát. Mindjárt kezet mosok, és hozom a táskámat – 
mondta az ápolónő, és már szaladt is. Gyorsan 
hozzálátott, hogy minél előbb kiszedje a golyót. 

A fiúnak adott érzéstelenítőt, így nem fájt neki a 
„művelet”. Mindenki megkönnyebbült, amikor megtudták, 
hogy sikeresen végződött a műtét. 

 

5. rész: A közös vacsora 

 

- Sólyomszem, ma este aludjanak itt! Ahhoz már késő 
van, hogy hazamenjenek. Vacsoráztak már? – kérdezte 
Nancy. 

- Még nem – mondta a törzsfőnök. A hölgy elkészítette 
a vacsorát, Alec pedig összekulcsolta a kezét, becsukta a 
szemét, majd így imádkozott: 

- Istenünk, köszönjük, hogy megmentetted Surranó 
Pumát. Köszönjük, hogy terített asztalnál ülhetünk, hogy 
gondoskodsz rólunk. Ámen. 

A vacsora ízlett mindenkinek. Az étkezés végén 
Sólyomszem így szólt Nancyhez: 

- Kérem, ne haragudjon rám a tegnapi eset miatt, 
nagyon szégyellem magam. Köszönöm, hogy segített a 
fiamon. Remélem, holnap is lesz „ötórai tea”, szeretnék 
eljönni. 

- Igen, lesz holnap is alkalom, nagyon szívesen látjuk, 
Sólyomszem! 

 

Ficsor Fanni: Ötórai tea 

4. levél 

Szia! Ismét együtt! Te és én: Zorki. Már tudsz sok módszert, hogyan szerezz jóságkincset. De azt lehet, hogy 
nem tudod, hogy türelemmel is gyűjthetsz. 

 

Egyszer anyával és Mírával rendeltünk egy-egy Bibliát Mirinek   és nekem. 

 

Egy nap csomag érkezett (mikor megláttuk, anyu még viccelt is, hogy csak egy Biblia  van benne, mert 
vékony volt).  

Kibontás után szomorúak voltunk,   mert tényleg csak egy (1!) Biblia volt benne.  

Míra és én is szerettünk volna Bibliát, de csak egy volt.  

Anya mondta, hogy biztos megérkezik a második Biblia is, csak egy kicsit később.  

Úgy döntöttem, hogy türelemmel várok, és a Biblia Míráé lehet. A pár napból egy hét lett, de az én Bibliám is 
megérkezett. A könyvjelzőket, amiket kaptam mellé, Mirivel elosztottuk.  

Ha nem is olyan hamar olvashattam, de jóságkincset gyűjthettem a türelmemmel.  

Ficsor Fanni 
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 Honnan tudják a tévében, hogy 

milyen idő lesz holnap ?  
- Az ember a tévében onnan tudja, 
hogy holnap esni fog, hogy elolvassa 
egy cetliről. A cetlit az anyukája írta 
neki. (6 éves) 

Miért patkolják meg a lovakat ?  

- Azért, hogy csattogjon velük az 
utcán, mert ha nem csattog, akkor 
nem ló. (7 éves) 

Miért nem esünk le, ha egyszer 

forog a Föld ? 
 - Azért, mert csak a Föld forog, nem 
az aszfalt .(6 éves) 

  Mit jelent az, hogy "modern"?  

- Modern az, ha látsz valami szépet, 
ami nagyon drága és nincs pénzed 
megvenni. (7 éves) 

 Mi a lélek ? 

- A lélek az, amikor anya süteményt 
tesz a tányéromra és hagy az 
öcsémnek is belőle. (8 éves) 

 

Mama azt mondja, hogy ha majd én is 
öreg leszek, akkor majd nekem is 
mindenhol fájni fog. De nekem már 
most is mindenhol fáj. És a Mama 
mikor lesz megint kislány?  
Akkor majd megtudná, hogy milyen 
nehéz kicsinek lenni. (4 éves) 

 
Kedves Isten! 

Nem gondoltam, hogy a narancssárga 
megy a lilával, amíg kedden nem 
láttam a naplementét, amit te 
készítettél. Klassz volt.(7 éves) 

 

Gyerekek mondták 

Az a célunk, hogy Magyarország 
keresztény/keresztyén közösségét 
mobilizáljuk. A lehető legtöbb embert 
szeretnénk összegyűjteni, hogy 
meghal lgassák az Evangél ium 
üzenetét. Lehetőséget fogunk adni a 
je len levőknek arra ,  hogy az 
E v a ng é l i u m r a  vá l as z o l j an ak , 
személyes lelki tanácsadásban 
részesüljenek. Segítünk nekik abban 
is, hogy otthonra találjanak egy 
keresztény gyülekezetben.  

Az esték fő igehirdetője Franklin 
Graham, amerikai evangélista lesz.  A 
háromnapos fesztivál első és 
harmadik napján egy alkalmi, 1000 (!) 
fős ökumenikus kórus is fellép, a 
szombat este a fiataloké, hazai és 
amerikai keresztény rock zenekarok is 
színesítik a palettát. A gyerekekre is 
gondoltunk: 

 
2012. Május 26-án szombaton 

tartjuk a Gyerekek fesztiválját.  
Helyszíne még szervezés alatt.   
 
2012. Május 31-én  csütörtökön 

19.00 Felkészítő este a sportarénában 

 
2012. Június 1-jén   pénteken  
19.00      Reménység Fesztivál   
 
2012. Június 2-án    szombaton 
17.00   Reménység Fesztivál  

 
2012. Június 3-án  vasárnap    

17.00  Reménység Fesztivál 
 
3 napon át, minden a reménységről 

fog szólni. Olyan reménységről, ami 
nem okoz csalódást.  Hi te les 
emberektől, hiteles módon. 

 
A FESZTIVÁL ZENEI ELŐADÓI 
 
Michael W Smith 
Casting Crowns 
Ernie Haase + Signature Sound 
Parachute Band 
Huntley Brown 
1000 fős kórus 
 
Friss híreket, és folyamatosan újuló 

információkat a pontos programokról, 
előadókról   megtalálhatunk a 
w w w . r e m e n ys e g f e s z t i v a l . h u  
honlapon. 

A somogyi gyülekezet is szervez 
buszjáratot azok számára, akik 
szeretnének eljutni a Fesztiválra. 
Érdeklődni lehet már most a 
megvalósítás körülményeiről. 

REMÉNYSÉG FESZTIVÁL 2012, BUDAPEST Eseménynaptár 

2012 

Január 28 - Gyülekezeti választást 
tartott gyülekezetünk 

Február 12 - Dunántúli baptisták 
napja. Közös alkalom a Bokor utcai 
imaházban 

Február  26 - Bácskossuthfalvai 
misszióút 

Március 2- 4 - Pécsi ifjúsági 
konferencia 

  

 

http://modoros.blog.hu/2011/08/06/szep_almokat_gyerekek

