
1 Kor 12:24  … Is ten  szerkesz té  eg ybe a  t es te t…  

Biblia Szól Németországi Magyarok 

IGAZI GYÖNGYSZEMET T ALÁLTUNK…  

Szemünk láttára növekszik fel egy Gyülekezet itt Németország-

ban. Az emberekben ott a kíváncsiság, vágy, szükség, hogy 

többet tudjanak Istenről. Jelenleg 30 fölötti a létszáma azoknak 

akik látogatják az alkalmainkat. Legtöbben egyszerre 22-en 

voltunk. Nem szeretek számolni, de szükséges volt meglátnunk, 

hogy ez már nem csak egy kis Bibliatanulmányról szól, hanem 

itt egy Gyülekezet alapult. Meg is fogalmazódott ez a szívünk-

ben és elkezdtünk így gondolkozni Istennel. Nagy változások 

vannak!  
Sok bűnös és megváltott ember kis 

helyen is elfér. :-)  

A Gyülekezetről   

Szolgálataink  

Egyik és legfontosabb szolgálatunknak tekintjük azt, hogy sze-

ressük az embereket. 1 Jan 3:18 Fiacskáim, ne szóval szeressünk, 

se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal… Sokat megyünk 

költöztetni, rámolgatni, szállítani, korházba kísérni és más egyéb 

segítséget nyújtani az embereknek. Így keressük az alkalmat arra, 

hogy beszéljünk Istenről és leleplezzük Isten jellemét számukra.  

A személyes Istenről prédikálunk az embereknek, nagyon gya-

korlati módon. Az a cél, hogy minden embernek itt, saját kapcso-

lata és élete legyen Istennel. Nem könnyű feladat számunkra, a 

sok otthoni problémákkal, családi gondokkal, alkohollal, depresz-

szióval és a munkahelyi bizonytalansággal küszködő emberekben 

hitet ébreszteni. Máté 19:26 Jézus pedig ránk tekintvén, monda 

nekünk: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. 

:-) Csodálatos módon mutatja meg Isten nap mint nap az Ő ke-

gyelmét és szeretetét felénk és mások felé.  

Szolgálataink közé tartozik a látogatás. Személyesen megyünk el 

emberekhez és áldás, megtérés és öröm van minden egyes alka-

lom után. Első látogatásunk Petihez és Julcsihoz vezetett. Rékli is 

velünk volt ezen az úton. Együtt bátorodtunk és hatalmas öröm-

mel a szívünkben énekeltünk hazafelé az úton!  

Nagyon sok Babaszületés  volt mostanában. Ezek is jó alkalmak 

arra, hogy meglátogassunk családokat és Gyerek Bibliákat vi-

gyünk ajándékba.  

Igyekszünk barátkozni és kapcsolatba lenni az emberekkel. Kér-

lek imádkozzatok ezekért a szolgálatokért, mert ezek az emberek 

nagyon fontosak Isten számára.  

Egyik látogatói szolgálatunkon 

Rékli is velünk volt. :-) 

Wesley prédikált egy nagyon szu-

per üzenetet. :-)  

Egy egészen új és friss időszak vette kezdetét. Egy hűséges 

katonával erősödött kicsiny kétszemélyes csapatom. Wesley 

kiköltözött hozzánk! :-) Egy hatalmas csoda folytán teljesen 

ingyen lakhat Gyurinál és Gizinél /Lidiánk/, akik saját gyerme-

kükként fogadták be otthonukban, határozatlan időre. Isten he-

lyezte szívükre Wesleyt még azelőtt, hogy megismerték volna. 

Nem csak Őt látják szívesen, hanem kisebb csapatoknak is tud-

nak helyet biztosítani néhány napra. Nyáron a padlástérben akár 

10-15 ember is elfér. :-) Hálásak vagyunk értük. Imádkozzatok 

értük. 

Isten küldi a segítséget.  

Gyuri és Gizi  

Nagyon jó volt a hangulat! :-) 

Csapatunk Frankfurtban pihe-

nőt tartott!  

A költöztetés alatt a maci kí-

váncsian kémlelte, hogy hová 

visszük. :-) 

Erika és Erzsó szolgálatunk két 

csodálatos gyümölcse! 

Bizonyság  

Isten munkáját látni csodálatos! Ebből szeretnék itt nektek ízelítőt adni.  

Van egy 9 éves kisfiú, akit Bencének hívnak. Egy különleges módon való 

megismerkedésünk után azt mondta nekem! „Joco: Én már ittam alkoholt, 

szívtam cigarettát már csak a füvet szeretném kipróbálni!” :-/ Nem értékel-

tem a mondandóját, csak sokat beszéltem neki Istenről. Egy nap mikor kint 

volt anyukájánál hirtelen rosszul lett. Kórházba kellett szállítani. Életveszé-

lyes állapotba került a vakbelével volt probléma. Meg kellett műteni. Szól-

tak nekünk, hogy imádkozzunk Bencéért. Megtettük. Istennek hála Bence 

élete megmenekült. Ami ezután történt számomra is hihetetlen volt. Ben-

ce megjelent egy alkalmunkon és megkérte, hogy engedjem beszélni Őt. 

Ezt mondta: „Köszönöm, hogy imádkoztatok értem. Isten ott volt és meg-

mentette az életemet. Neki köszönhetem, hogy most élek!” Szavunk sem 

volt és láttuk, hogy valami meg változott Bencében. Anyukája is azt mond-

ta, hogy amikor Istenről beszél, utána sokáig nem káromkodik és nem csi-

nál rosszat. Majd később sok alkalmon mikor itt volt Németországban 

megjelent és mondott egy pár szót. Egyszer azt mondta: „Most már tudom 

miért történt ez a vakbélműtét az életemben, hogy megismerjem Istent!” :

-) Nekem 6 év kellett mire megértettem ezt… Vettem neki egy gyerek Bibli-

át és egyik alkalommal kértem, hogy készüljön fel és olvasson fel nekünk 

valamit, ami tetszik neki. Azt mondta az alkalom elején: „Két részt szeret-

nék felolvasni nektek, de az egyik részt most, a másikat meg az alkalom 

végén.” Engedtem neki és, amint megnyitotta a száját tudtuk, hogy most a 

Szellem szól hozzánk. Tökéletesen passzolt a témánkhoz és mindenkinek a 

szívéig hatolt Isten szavai. A végén meg arról olvasott fel nekünk, hogy kik 

azok akik bejutnak a Mennyeknek országába. Csodálatos volt minden sza-

va és azóta sokszor csak engedem, hogy mondjon valamit az embereknek 

mikor ott van, mert a Szellem szól belőle.  

Bencét a világ két marokkal próbálja visszarántani Istentől. Nagyon sok 

probléma van a családjában és az iskolában gondok vannak vele, de sok-

szor mikor a Szellem feléled benne imádkozik egy barátjáért, hogy ismerje 

meg Istent és evangelizál. Egy igazi gyöngyszemre találtunk, és Isten rám 

bízta ezt a gyöngyszemet. Számomra új értelmet nyert az a vers, amiben 

Isten azt írja:   

Máté 7:6 Ne adjátok azt, ami szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hány-

játok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és nektek for-

dulván, meg ne szaggassanak titeket.  

Isten számára mi vagyunk a gyöngyszemei, mi vagyunk értékesek és sok-

szor Isten ránk bíz egy-egy drága gyöngyszemet, pont úgy mint az evangé-

liumot, hogy vigyázzunk rá és sáfárkodjunk vele. Ez egy nagy megtisztelte-

tés Istentől. Most úgy érzem kaptam egy ilyen gyöngyszemet és én nem 

akarom azt visszadobni a világ lábai elé, hogy megtapossa és tönkre tegye. 

Ezért vigyázok rá, és tanítom Isten útjára. Pénteken ott lesz velem a konfe-

rencián megismerhetitek. Beszélgessetek vele és válaszoljatok kérdéseire, 

mert az rengeteg van és mind az új világról és Jézusról szól.  

Imádkozzatok érte!  

Isten áldjon meg 

Szeretettel 

Józsi 

Ő Bence! Hát nem jó 

fej? :-) 

Egy alkalom amin 

férfiak is voltak! :-) 

Alkalom utáni közös-

ködés. :-) 

Németben a Mikulás 

Angyallal jár! Jó muri 

volt! :-) 

Istentiszteleti termünk. 

Sötét, de hangulatos 

hely! :-) 

Rózsa és Zsuzsa. Drága 

hűséges tagjai a gyüle-

kezetnek! 


