Tudósítás Afrikából
Kedves Gyerekek!
Szeretettel köszöntelek Titeket! Most egy táborról szeretnék beszámolni nektek.
Március 23-a és 27-e között a Mulanjehegység lábánál táboroztattuk nagyobb
lányainkat.
Gyönyörködtünk a környezetben, és a
hegyi patak hideg vizű medencéiben lehetett
fürdőzni is. A program is változatos volt. A
lányok találkozhattak barátnőikkel a többi
gyermekközpontból, finom ételeket ehettek,
volt lehetőség játékra, trambulinozásra,
barkácsolásra, és énekek, jelenetek is
színesítették az együtt töltött időt.
A tábor témája a Megtérés volt, Ráháb
és
Magdalai
Mária
történetével
foglalkoztunk. Mindkettőjük élete teljesen megváltozott a megtérésük után. Miután
megismerték az Urat, új célt kapott az életük. Többé nem a félelem és a bűn jellemezte azt,
hanem a szabadság és az örömteli szolgálat. Milyen jó, hogy aki hittel befogadja az Úr
Jézust, annak Isten minden vétkét megbocsátja, eltörli, és nem emlékezik rájuk többé! Az
az ember megszabadul a bűn terhétől, és hálából Neki akar szolgálni. Az ő életükre valóban
igaz az aranymondásunk: „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek”
(János 8,36). Többen is megnyitották szívüket az Úr előtt a táborozó lányok közül, amiért
nagyon hálásak vagyunk.
Kiscsoportban is megvitattuk a hallottakat, és alkalmazni próbáltuk azokat a saját
életünkre. Ráháb esetében a hit és cselekedet jött elő, mivel nála a hallás hittel és tettel
párosult. Komolyan vette, amit Istenről hallott, és a közelgő ítéletet is. Megmentette a
kémeket és később a saját és a családja életét is.
Mária életében a bűneiből való szabadulást hűséges szolgálat követte. Hozzá
hasonlóan mi is tehetünk nagy dolgokat Istenért. Mária teljes szívvel tudta szolgálni az
Urat, és hű maradt Hozzá akkor is, amikor a legtöbben félve elmenekültek. Bátran hirdette
a feltámadás örömhírét. Te vajon szívesen beszélsz a barátaidnak és a környezetedben
lévőknek az Úr Jézusról és az Ő szabadításáról?
Az egyik vendégelőadónk a gyémántokkal kapcsolatban mondott néhány hasznos
gondolatot. Te tudod, hogyan keletkezik a gyémánt? Nagy nyomás és magas hőmérséklet
hatására jön létre a föld mélyén. Vulkánkitörések hozzák a felszínre; nagyon kemény

drágakő és rettentően értékes. A legnagyobbakat
Afrikában találták. Hihetetlen, hogy egyszerű
széntartalmú anyagokból olyan gyönyörűséges
valami keletkezzen, mint a gyémánt!
Hasonló módon formálja Isten a mi jellemünket
is. Néha vannak próbák, nehézségek az életünkben,
melyeket Isten a mi javunkra akar használni. Lehet az
egy betegség, családi probléma, esetleg egy személy,
akivel nehezen jössz ki… De az Úr ott van veled minden nehézségben, és soha nem hagy
el! Miután befogadtad Őt a szívedbe, elkezd formálni téged. A Szentlélek által végzi ezt a
munkát benned. Bízd Rá magad! Ő erőt, békét, bölcsességet és türelmet ad, hogy minden
nehézséget el tudj viselni, és kitarts. Így formál és erősít minket Isten a próbák által.
„Hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Boldog az az ember, aki kiállja a próbát,
mert megkapja az örök élet koronáját. Ezt ígérte meg Isten azoknak, akik szeretik őt” (Jakab
levele 1,3.12).
Csiszolni is akar bennünket az Úr, ahogyan a gyémántot is csiszolják, hogy minél
jobban hasonlítsunk Őrá. Hadd legyünk mi is ilyen ragyogó gyémántok, hogy az életünk
az Úr Jézust tükrözze vissza!
Szeretettel, Kevezsda Szilvi néni

