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„Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. 
      Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk...”
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A 25. CE Világtalálkozó éve!



2 Hírek

 megújító órát  tartottunk központunkban a fiatalokkal közösen 18,30 

 megújító óra lesz központunkban a fiatalokkal közösen 18,30 órai 
kezdéssel. 

központunkban.

Pénteken 18 órai kezdettel bibliaóra. 



325. CE Világtalálkozó        

kapnak, ellátásukról gondoskodjunk. 

lálkozón többségben az ifjúsági munkatár

portokba beosztott fiatalok munkatársi 
felkészítése (a feladatok ismertetése, 

molók és azok megbeszélése is (drog elleni 

programjaiban.

társainak felkészítésében, mind az összes 

      
Miklóssy József



4 Megújító órák

pon.

Egy másik eset is nagyon megdöbben

aluszékony lett.

naponta.

„Nem ti választottatok ki engem, hanem 
én választottalak ki, és rendeltelek titeket 
arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt terem-
jetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy 
bármit kértek az Atyától az én nevemben, 
megadja nektek. (Jn 15:16)

teket, nem ti.

gom.



5Megújító órák

dolog, amikor ebben a középkori istentelen

a ti lelkeiteknek” (Mt 11,29)

tosabb.

nék az Úrnak engedelmeskedni, úgy élni, 

ámulunk és bámulunk. 
„a kijelentések nagy- 

sága miatt tövis adatott nékem a testembe,… 
ezért háromszor könyörögtem az Úrnak”,

„Elég néked az én 

végeztetik el.”

tiszteletre megyek, meg amikor mondom 

ezeket a dolgokat. 



6 Megújító órák

kell.

országunk, ez az ország, uralmat jelent. 

„Nem ti választottatok ki engem, hanem 
én választottalak ki titeket és rendeltelek el.” Schaller Tamás ref. lp. 2006. március



7Megújító órák

se kérkedjék. Örökség szerint nyerni örök 

emnek ez a legmagasabb foka, melyben 

földön is, már százannyit kapnak.

feszíteni az óemberét.

lalni tudó, áldozatos, engedelmes, aláza

Dr Németh József 2006. április.



8 Megújító órák

általuk kijelentette akaratát, és megmu

szól az ÚR - és szolgáim, akiket kiválasz-
tottam, hogy megismerjetek, higgyetek ben-
nem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. 

-

„Láttam, hogy a 

-
-

Szentlélekkel keresztel. Én láttam, és bizony-
ságot tettem arról, hogy ez az Isten Fia.” (Jn 

mint az egyetlen biztos személyre, akiben 

megígért.

„Ami

szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit 
kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdet- 

 Hiteles tanú 



9Megújító órák        

mi is mindenkor számot adni mindenkinek 

Hajdú Zoltán 2006. április

„Aki befogadja parancsolataimat és meg-
tartja azokat, az szeret engem, aki pedig 
szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám 

magamat.” …”Ha valaki szeret engem, 
az megtartja az én igémet; azt pedig az én 
Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, 

glalkozni az 

talan, nem olyan, ami tart egy darabig, de 
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egyszer minden elmúlik, minden elfogy. 

sága alatt nyög.

szeretetet.

Róm 5,5

a nékünk adatott Szentlélek által”

ajándék. 

„Atyám, ha 

„Aki 
befogadja parancsolataimat és megtartja 
azokat, az szeret engem…”

„Ha valaki szeret engem, az megtartja az 
én igéimet”



11Megújító órák        

„Bocsássatok meg egymásnak, ha valaki-
.

„Új parancsolatot adok néktek, hogy 

„Ahogyan
én…”

„…kijelentem neki maga-
mat”

„…azt az 
én Atyám is szereti, elmegyünk hozzá és 

. Drága ígéret ez. 

lyet készít a maga számára nálunk. Hát 

Miklóssy József 2006. április



12 Nyári táboraink

Helyszín:

 Hajdú Zoltán utazó tit

Érkezés:

Táborzárás:
Ellátás:
Amit hozzál:

Jelentkezési korhatár:
Jelentkezés:

Helyszín:

gyermekmunkásai.
Érkezés:

Táborzárás:
Ellátás:
Amit hozzál:

Jelentkezési korhatár:
Jelentkezés:

Helyszín:

lelkipásztorok, Hajdú Zoltán utazó titkár.
Érkezés:

Hét zárása:
Ellátás:



13Nyári táboraink

Jelentkezés:

Helyszín:

 Dani László ref. 

Érkezés:

Hét zárása:
Ellátás:

Jelentkezés:

Helyszín:

Érkezés:

Hét zárása:
Ellátás:

Jelentkezés:

Helyszín:

Érkezés:

Hét zárása:
Ellátás:
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Jelentkezés:

Helyszín:

Érkezés:

Hét zárása:
Ellátás:

Jelentkezés:

Helyszín:

Érkezés:

Hét zárása:
Ellátás:

Jelentkezés:

kell fizetni. 



15Imádkozzunk egymásért

ébredésért a magyar nép körében és az 

tség feloldódásáért, egymás elfogadásáért 

nuk a gyermekek számára is a békesség és 
szeretet meleg fészke,

lásáért,

káink megtéréséért,

tásáért (benyújtott pályázatunk elfoga



16 Könyvajánló

kesztésében.

Tóth Tibor

Új Mustármag, megjelenik havonta, ingyenes
Levelezési cím: 1094. Budapest Angyal utca 30.
e-mail: mustarmag@parokia.net  I  internet: www.mustarmag.parokia.net
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