
 
Sziasztok! 

 
Nagyon sok visszajelzés és köszönet érkezett az elsı Léleknyerés hírlevelünkre, hogy mennyire bátorító Isten 
munkáját látni emberek életében. Köszönjük nektek! Bevallom, én is szeretem idınként újra meghallgatni és 

elolvasni ugyanazokat a bizonyságokat, mert mindig felkavarnak és felfrissítenek. Mindnyájan 
megtapasztaljuk, hogy a lelkünk a porhoz tapad, és a tegnapi manna meg a múlt heti csoda nem sokat segít 
lelkünk mai éhségén, elbátortalanodásán és hitetlenségén. Ezért írja Mózes 5. könyve olyan sokszor, hogy 
emlékezzünk Isten tetteire, és állítsunk emlékoszlopokat szabadításainak és bizonyságainak. Hogy amikor 
elcsüggedünk, akkor visszanézhessünk, és látni fogjuk az emlékoszlopok sokaságát, amelyek bizonyítékok 

lesznek Isten gondoskodására, és hőségére az életünkben. 
Ha van neked is egy történeted, amit szívesen megosztanál a gyülekezetünkkel,  

küldd el kérlek nekem, negyed – fél oldal terjedelemben.  
„A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.” – Róma 8,19. 

 
Az elsı történetünk Glávits Barnától jött: 

 
 
 
Észrevenni az útszéli embereket:  
 
Sziasztok Tesók! 
 
Küldöm eme rövid bizonyságot a legutóbbi "akciónkról". :) Nem szeretem reklámozni, hogy mi ezt meg azt 
tettük, de drága pásztorunk, P.Kiss Laci, kérésének eleget teszek.  
Kis elızmény: Múlt év nyarán egy drága Baptista házaspárral karöltve azt tapasztaltuk, hogy az Úr arra indít 
minket, hogy kezdjünk el egy kis gyülekezetet itt Dunaharasztiban. Gergely Tamás és Kriszti (a Haraszti 
Baptistáktól), Ágica és én egyetértettünk abban, hogy P. Kiss Lacit kérjük meg, hogy pásztoroljon minket. És 
így is lett. Azóta is hőségesen jön, hála Istennek! Alkalmaink vasárnaponként 13.30 órai kezdettel vannak, de 
nem csak vasárnaponként vagyunk aktívak. Jelenleg 8-10 felnıtt és 6-8 gyerek szokott járni, de pl. a karácsonyi 
alkalmunkon 20 felnıtt és 30 gyerek volt (!) De nem a számok a lényeg, csak örömmel közöltem veletek. Most 
nem megyek bele a részletekbe, hogy miket csinálunk, csak konkrétan egy esetrıl számolok be: 
Szántó Eszti kezdeményezésére papír kávés poharakra matricákat csináltattunk olyan felirattal, mint pl. 
„Jöjjetek hozzám, akik megszomjaztatok. (J.K.)” Elterveztük, hogy kimegyünk Dunaharasztiba, hogy 
megmutassunk egy kicsit Jézus Urunk érdek nélküli szeretetébıl és gondoskodásából. Szerda reggel 
elindultunk a piacra termoszokban forró vízzel, kávéporral, tejjel, cukorral, poharakkal, kiskanalakkal, hogy 
majd ott osztogatjuk. Sajnos a piac felügyelısége nem engedte meg, mivel korábban valamikor mások (nem 
tudjuk, hogy kik) elég erıszakosan "térítettek" a piacon, és ebbıl volt egy kis balhé.  
 
Hát, kicsit elkámpicsorodva jöttünk volna hazafelé, amikor eszembe jutott valami. Szinte minden nap jövet-
menet látni szoktam közmunkásokat dolgozni a Duna-Tisza csatorna partjánál. 
 
 



 
 
 Oda is mentünk hozzájuk és megajándékoztuk ıket. Meglepıdötten és hálás szívvel elfogadták. Péntek reggel 
is kimentünk hozzájuk és akkor már beszélgettünk is velük. Ezek a sokak szemében egyszerő, szegény emberek 
is ugyanolyan érzı, gondolkodó és szeretetre éhes emberek, mint te vagy én, és nem utolsó sorban nekik is 
szükségük van Istenre!  
 
 Mikor eljöttünk tılük, egy hölgy, aki elég morcos- és bizalmatlan arccal tekintett ránk, utánam jött. Teljesen 
megnyílva és fájdalommal telve elmondott pár dolgot az életébıl. Nem akarta a többiek elıtt mondani. 
Szemeiben láttam a kétségbeesést és az éhséget Isten felé. Szinte könyörgött a szemeivel, hogy mondjak neki 
pár bátorító szót. „Ó Uram, köszönöm, hogy tudtam neki mit mondani, mivel Te már annyit adtál nekem!”  
Tesókáim, micsoda nagyszerő dolog megélni a hívı életet, és nem csak elviekben tudni.  
 

Szeretettel: Glávits Barna 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Bizonyságot tenni egy egyetemi elıadáson: 
 
A következı pedig Fodor Liza bizonysága: (Régen Kiss Lizaként ismerhettétek) 
 
Amikor úgy döntöttem, hogy Budapesten fogok tanulni, mindenképpen egy keresztény hátterő egyetemre 
akartam jelentkezni.  
Mikor megkaptam az értesítést, hogy felvettek, nagyon boldog voltam, elképzeltem, hogy milyen lesz, 
bibliatanulmányok, rengeteg hívı vesz majd körül, mindenki olyan lesz, mint én, de nem számítottam az 
ellenkezıjére.  
A csoportomon hárman vagyunk hívık, a többi tanuló hitetlen, a tanáraim inkább vallásosak, nem igazán élı 
hitő keresztények. Több alkalommal is bizonyságot tettem, vagy a diákoknak, vagy egy tanáromnak. İszinte 
leszek, kaptam hideget, meleget.  
 
Aztán az egyik tantárgyamból elıadást kellett tartani, pontosabban Személyiség lélektanból. Ezen az órán két 
szak tanult együtt: az Ifjúságsegítık és a Szociális munkások. A Feladat a következı volt: Mindenki kapott egy 
fogalmat, ami alapján egy feladatot kellett csináltatni a diákokkal, illetve bizonyítani kellett a fogalom 
valóságát.  
Az én fogalmam az ÖNÉRTÉKELÉS volt. Örültem is neki, mert sokáig nekem ezzel gondjaim voltak, mielıtt 
megtértem volna.  
Az elıadásomra vittem egy 10 kérdésbıl álló kérdıívet, amiben a következı kérdések szerepeltek:  
Elfogadod magad olyannak, amilyen vagy?  
Gyakran nézed magad a tükörben?  
Van olyan testrészed, amivel nem vagy megelégedve? stb.  
A végén pedig egy videót mutattam, egy keresztény videót, ami arról beszél, hogy Istennek mennyire fontosak 
vagyunk, és hogy az İ szemében milyen értékesek vagyunk. Nem számít, hogy milyen a külsınk, İ szeret és 
elfogad. Nem az a lényeg, hogy mi mit gondolunk magunkról, az számít, Isten mit gondol rólunk.  
Nos, ennek a videónak nem volt túl nagy sikere, a tanárom egyenesen felháborodott rajta. Ahogy ı mondta:  
ez egy „vallásos propaganda volt".  
Megkérdezte a diákokat, hogy ki az, akinek tetszett és úgy gondolja, hogy ez a videó megállta a helyét.  
Ekkor jött a következı meglepetés, olyanok tették fel a kezüket, akikre nem számítottam, a szociális munkások 
mind feltették a kezüket, akik nem hívık, a csoportom pedig ellenem szavazott. 
Végül hármast kaptam a munkámra, de nem bántam, megérte! Az igaz, hogy csalódott voltam az elején, de 
igazából rájöttem, hogy nagyon megérte ez az egész, ha már csak egy nem hívı fiatalt megérintett.  
Szeretnék mindenkit, titeket is fiatalokat, bátorítani arra, hogy merjétek felvállalni a hiteteket! Óriási dolog van 
a kezetekben. MONDJÁTOK EL, SZÓRJÁTOK A MAGOT, csak bátran. Higgyétek el nekem, meglesz a 
gyümölcse. Az Úr Jézus Krisztus áldását kívánom nektek!  
 

Szeretettel: Liza  



 


