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Egyik reggel arra ébredtem, hogy gyülekezetet alapítunk. Ez olyan volt, mintha csak egy hosszabbat pislantanál, és 

amikor kinyitod szemedet, minden megváltozik körülötted. Alapult egy Magyar Gyülekezet Pforzheimben! Sokszor 

megkérdezem istentől, hogy mi a rezesbandát keresek én itt? Persze Istennek válasza mindig nagyon egyszerű és 

Biblikus:  

Máté 16:18 De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol 

kapui sem vesznek rajta diadalmat. 

Uram! Azt gondolom, hogy most egy kicsit mellé nyúltál. Semmi képességünk és kapacitásunk nincs erre, hogy itt 

legyen egy Gyülekezet!  

Isten: Félre értettél, nem TI hanem „ÉN építem fel az egyházamat” 

Egyik nap nagyon kétségbe estem, mert úgy éreztem magam mintha egyedül lennék a szolgálatban. Mindenki életében 

jött valami probléma, ami miatt háttérbe szorult minden. Az embereket meg nem hagyhattam, mert ott voltak és 

szerettek volna jönni és hallani istentől. Hallottam egy üzenetet, arról, hogy mindenemet, amim csak van, adjam oda 

Istennek. Mindent! Semmit sem megtartva. A kapcsolataimat, a családomat, a terveimet, a szolgálatomat, a 

gyülekezetet és még a saját magam jellemét és elképzeléseimet is. Igyekszem gyakorlatiasan élni a keresztény 

életemet, és amit Isten mond, azt csinálom és gyakorlom magam benne… Ez tele van kihívással és sokszor kicsit 

nehéz… na jó néha nagyon… De megteszem, mert tudom, hogy Isten amit mond, annak áldás lesz a vége. Isten 

sokszor ad erőt hozzá.  

Az erkélyemen ültem éjszaka és nagyon hosszan beszélgettem Istennel. Sorba adtam neki oda mindent. Nem akartam 

megtartani semmit sem. Voltak dolgok, amiket magamtól nem tudtam letenni, de azoknál kértem az Ő segítségét 

benne. És megtette! Nagyon sokáig őszintén ültem ott Isten előtt, és egy idő után teljesen megüresedtem. Semmit nem 

éreztem magamban egyedül Őt, ahogyan betöltötte mindenemet. Nagyon nagy békességem volt és minden tehertől 

mentesen szabadnak éreztem magam. Majd ezután felálltam és elindultam előre.  Majdnem mindent visszakaptam, de 

nem ám úgy ahogyan én oda adtam.. Kicsit felturbózta nekem.  

Másnap az egyik csapattagnál volt egy sütögetős este. Ott volt majdnem az egész csapat. Egyszer csak Lidia feldobta a 

témát: 

„Isten a szívemre helyezte, hogy kellene ide egy Gyerek szolgálat.”   

Micsoda???!!! Szórakozol velem? „Már nem tudom, mióta imádkozom ezért és most meg csak úgy benyögi nekem.” 

Persze ezt nem mondtam csak gondoltam. :-) Annyira megörültem. Majd azután, Joci is csatlakozott, hogy „…a 

dalszolgálattal kapcsolatban lenne néhány elképzelésem.” Hőőő? Miiii? Most álmodom, vagy tényleg egy csodának 

vagyok a része. Elkezdtünk közösen gondolkodni, mint egy igazi csapat és 

hamarosan megállapítottuk, hogy akkor hajrá vegyünk részt Isten 

munkájában és legyen itt egy Magyar Gyülekezet. Na hát ezt én így ha 

akartam volna sem tudtam volna összehozni. Isten mindent kicserélt és a 

következő alkalmunkon, /ami már egy saját bérelt teremben van/ volt élő 

dicsőítés és gyerek szolgálat. Tyhűűű… Ez nagyon gyors volt!  

Isten soha nem úgy ad vissza dolgokat, ahogyan odaadom!  

Néhány szó a helységünkről:  

A Kulturhaus Osterfeldben kaptunk egy termet, amit először 5 EUR/óráért 

adtak, de mire a kezünkbe került a szerződés már lejjebb vitték az árat 3,5 

EUR/órára. Nem is alkudoztunk. Köszönjük Istennek! :-) Ez egy iskolának a 

tanterem, ami nagyon jól felszerelt. A klímán kívül minden van. Tábla, 

vetítő és hozzá szép fehér vetítő fal. Nem a központban van, de könnyen 



megközelíthető. A bejáratnál egy monitoron olvasható:  

„17:00     202 raum       Magyar Istentisztelet, Ungarische Glaubensgemeinschaft” 

Az első alkalmunkon, amikor az új dicsőítő csapatunk próbált én lent voltam az utcán a bejáratnál. Az egész környéket 

betöltötte Isten dicsérete, magyarul. Nagyon jó volt hallani. Hihetetlen, hogy ezt is megéljük! Németországban 

Magyar Istentisztelet. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Isten mit tartogat még számunkra.  

Ef 3:20 Aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó 

ereje szerint,   

A második alkalmon már egészen biztosak voltunk benne, hogy 

most Isten kijelölt útján járunk. A dalszolgálat próbáján az erősítő 

és a hangfalak nem működtek. Előtte próbáltuk ki és minden jó 

volt, de hiába dugtuk be a konnektorba, meg sem szólalt. Így nem 

volt gitár kíséret, mert Joci gitárja elektromos. Szuper, akkor ma 

vissza a kezdetekhez és 0.0-as dicsőítés lesz. Egyszer csak Heidi 

megjelent a kezében egy akusztikus gitárral. Isten a szívére 

helyezte, hogy hozza el magával. :-) Jó próbálkozás volt! 

Köszönjük megint csak Istenünk! A vicc az egészben, hogy mikor 

hazavittük az erősítőt és bedugtuk tökéletesen működött. Aznap 

még hazafelé Jociéknak volt egy kisebb koccanásuk, amihez 

rendőrt is kellett hívni, de az örömünket ez sem vette el. Tudtuk, 

hogy mindent meg fog próbálni, hogy ez a Gyülekezet ne alakuljon meg és ne legyen örömünk benne. Nagyon sok 

próbán és kihíváson megy keresztül a csapatunk minden tagja, köztük én is. Szükségünk van imatámogatásra. Ezért 

még aznap Isten Tibi szívére került, hogy felállítson egy ima csapatot, ahol hetente összejövünk és imádkozunk. Most 

már teljes a kép! Minden megvan! Annyira hálásak vagyunk ezért a szolgálatért és az itt élő emberekért. Elkérjük őket 

Istentől és azután, visszaadjuk neki, hogy minél több embert hozzon be a gyülekezetbe. Megvolt az első nagy csapat 

megbeszélésünk is ahol felvázoltuk a látást és az irányelveket. Nagyon hatalmas az, amibe Isten helyezett minket és 

nélküle ezzel nem tudunk megbirkózni.  

Még egy fontos dolog és egy imatéma. 4 ember iratkozott be a 

Bibliaiskolába innen. Ebben én is benne vagyok. Tehát mi 

következik ebből? Igen. Istennek tervében van az, hogy itt 

Bibliaiskola is legyen. Ezért most heti egy alkalommal 

Bibliaiskolás órát veszünk. Tartsátok imában a diákokat, hogy 

tudjanak fogadni és növekedni Isten akaratában.  

Köszönjük az imáitokat ezért a maroknyi kis csapatért.  

Kicsi a bors, de erős Istenben! :-) 

Imakéréseink: Apró családért, Potyondi családért, további 

csapattagokért: Rózsa, Andrea + Anyukája Julika, Heidi, Attila 

és gyerekei, értem. Vasárnapi iskolánkért, Bibliasuli, alkalmainkért, üzenetekért, szolgálatainkért /evangelizáció/, 

taníthatóságért mindannyiunk számára,  az itt élő magyarokért, férfi vezetőkért, elkötelezettségért, anyagi 

betakarásunkért, sok sok erőért és kapacitásért.  

Hálásak vagyunk a támogatásotokért  

Isten Szeretetében 
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