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Kedves testvérem, barátom!  
 

Szeretnélek tájékoztatni az elmúlt év történéseiről az életünkben. 

Először egy bizonyság: 

 

 Nemrégiben eldöntöttem, hogy minden héten fél napot Istennel akarok tölteni. Ezt teszem is, és a 

következő a tapasztalatom: 

Kérem Istent, hogy szóljon hozzám, beszéljen velem, vezessen engem. Az első pár alkalommal így is volt. De 

mostanában nem hallok tőle semmit. Ilyenkor azon gondolkozom, hogy vajon mit akar mondani az Úr, amikor 

hallgat. Mintha ezeket mondta volna Isten a gondolataimban: Miről szeretnél velem beszélgetni? Mit mondjak? 

Miben vezesselek? Rájöttem, hogy Isten azt akarja, hogy mondjak konkrét gondolatokat, tegyek fel kérdéseket. 

Ő nem akarja kitalálni, hogy mi van a fejemben. Kíváncsi a saját gondolataimra, kérdéseimre, és szeretné, ha 

megfogalmaznám azokat. Tanít gondolkozni, beszélgetni. Aztán jó leírni azokat. Azt is észrevettem, hogy az 

Istennel töltött időnek a következménye nyugalom és békesség. Az a jó, amikor a szolgálataim is ebből fakadnak.  

 

A családunkban több próbán és kihíváson megyünk keresztül mostanában.  

December elején tűz volt a házunkban. Mire hazaértünk a házicsoportból, óriási füst gomolygott ki a házunkból. 

Begyulladt a kályha mellé rakott fa, majd a füst eloltotta az égő hasábokat. Csak egy tippem van, hogy miért nem 

égett le a házunk. Az, amire most te is gondolsz... Úgy látszik, hogy vannak tűzoltó angyalok! Így is nagy kár 

keletkezett, mert a füst mindent átjárt. Sok mindent ki kellett dobni és fölújítani. Takarítás, festés, takarítás, 

és takarítás… Nagyon hálásak vagyunk a gyülekezetünknek a sok segítségért. Csak két hétig kellett máshol 

laknunk. Áprilisra végeztünk a helyreállítással is. A gyerekeink megtapasztalták egy kis ideig, hogy milyen az, 

amikor nincs ruhájuk, vagy nagyon kevés, az is büdös. Néhány füzetet újra kellett írniuk, mert érezni lehetett 

rajta a füstszagot. Együtt újítottuk föl a házat. Nagy áldás volt.  

Egy gondolatot adott Isten, amikor eloltottam a tüzet: Habár a tűz elpusztítja a természetet, utána a föld 

hatalmas erővel megújul, sőt burjánzik. Ugyanígy történt velünk is. A hibából tanultunk, és a tanulság mellé még 

áldás is jár. Micsoda gondolatok ezek? Kegyelemből megtartja az Úr a házat, nem halt meg senki, és azonnal 

ígéreteket kapunk, és úgy is lett. A pénzünk elég volt, amire kellett, áldottak is vagyunk. Ezt ritkán mondja olyan 

ember, aki nem Krisztusban hisz! Az én hibámat helyreállította Isten, dicsőség neki! 

 

A házasságunkban legtöbbször az jelent kihívást, hogy Ági úgy érzi, hogy túl sok szolgálatot vállalok, én meg úgy, 

hogy csak félgázzal megyek előre. Sokat közeledett a két álláspont, de kell még tanulnunk ezen a területen. Azon 

dolgozunk, hogy mindketten tartósan jól érezzük magunkat. No, azért nagyon szeretjük egymást! 

 

Nemcsak a tűz nullázott le minket anyagilag, de még a rendszeres segélyt (22.000,-), és a tb-t is megvonták egy 

évre tőlem, mert későn mentem be a munkaügyi központba jelentkezni. Ezért most segítséget kérek tőled! 

Tudsz-e támogatni minket anyagilag, akár rendszeresen is? Nem szoktam ilyet kérni, de most megteszem, mert 

szükségben vagyunk. Most ilyen helyzetbe kerültünk. A magam részéről elindítottam újra a leszázalékolásomat, 

jó lenne, ha kapnék egy stabilabb besorolást. 

 

De az élet nem állt meg! Igyekszem helytállni a szolgálatokban: 

Dicsőítés vezetése: Két zenekarunk van a gyülekezetben. Az egyiket Mánuel (Jani fia), a másikat én vezetem. 

Mind a két csapat tíz fős. Hálás vagyok mindenkiért a csapatban. Mánuel jó társ, akivel mindent meg tudok 

beszélni, és egy húron pendülünk. A csapattagok is kiváló emberek, hűségesek, alázatosak.  

 

Fekete Kezek Fehér szívek: Az FKFSZ együttes változóban van. Jociék családostul Németországba költöztek, 

és nem tudjuk helyettesíteni sem a személyét, sem a szólóit. Új fölállással új zenéken dolgozunk heti 

rendszerességgel. Csodálatos dolog ilyen csapatok részesének lenni! Sok embernek kinyílik a szíve Isten felé a 

föllépéseink alatt. Látjuk, hogy érdemes csinálni. 

 

Karádon és Ötvöskónyiban missziózunk és gyüliket látogatunk. Prédikálás, személyes találkozások, kapcsolatok 

építése… Mind a két helyen az az álmom, hogy vezetők nőjenek föl, akik szeretettel szolgálnak, én pedig 

mehessek tovább, más helyekre.  



A házicsoportot illetően nagy kiváltság látni embereket, akik testvérré váltak, és növekednek hitben, 

szeretetben. Tanítvánnyá formálódtak, beépültek a gyülekezetbe, Krisztus testébe. 

 

Hadd dicsekedjem egy kicsit! „Hiszen az Úrral dicsekszem…”  A márciusi konferencián az egyik üzenetben azt 

kérte p. Shaller, hogy nevezd meg a melletted ülőnek, hogy kit tartasz vezetődnek, akire fölnézel, akiben 

megbízol… Maja lányom (17,5 éves) ezt mondta a mellette ülőnek: Apa az. Ebben a korban ilyet mondani…a 

legnagyobb elismerés a szülőnek.  

 

Még egy gondolat rólad: 

Téged is használ Isten mások életében. Akar is használni, számít rád! Ne gondold, hogy csak a magamfajta 

emberek vannak megáldva, elhívva nagy dolgokra. Isten alkotott téged, ezért egyedi vagy és értékes! Ugye ezt 

te sem mered megkérdőjelezni?! Mégsem így nézünk magunkra. Ragadd meg Isten Igéjét, kapaszkodj az 

ígéreteibe! Tanuld meg az erről szóló verseket kívülről, hogy bármikor mondhasd magadnak vagy másoknak! 

 

A visszajelzéseket nagy örömmel veszem. Kérlek, hogy írj nekem! Igyekszem a jövőben sűrűbben tájékoztatni 

az életünkről. Nagyon hálás vagyok az imáidért, érdeklődésedért, meghívásodért, látogatásodért, 

támogatásodért! Köszönöm. 
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