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Sziasztok, egy levél érkezett Ózdról az ifi számára. Jó látni azt, hogy az Úr milyen csodásan
működik, bár sokszor nincs szemünk, h észrevegyük.
Emlékeztek az utolsó ifjúsági istentiszteleten elhangzott igére?
“Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a
melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.”

Ő előre elkészítette számunkra a találkozást, rajtunk múlik,hogy járunk-e ebben vagy sem.

Áldott legyen az Ő neve.

Fogadjátok szertettel:
"Kedves Kolozsvari Ifi-csoport!
Nagyon sokat gondolkodtam, hogy mit is mondhatok
nektek, viszont hála az Istennek sikerült összeszednem a gondolataimat. Nagyon jól éreztem
magamat közöttetek. Életemben először voltam olyan helyzetben, hogy fiatalok közt voltam és
nem kellett megfeleljek senkinek, hanem egyszerűen csak magam voltam. Én 19 éves vagyok,
Csíkszeredából érkeztem ide az Ózdi otthonba, kb 6 hete. Drogproblémák miatt vagyok itt.
Nem is szeretnélek tovább untatni titeket a dolgaimmal, viszont azt még megemlíteném, hogy
nektek köszönhetően megláttam magamban egy olyan dolgot, amit soha életemben nem
gondoltam volna, hogy bennem is van ilyen. Mégpedig őszinte lét. Sok csapatba voltam én is,
de ilyenbe még soha. Megmutattátok nekem, hogy lehet fiatalon boldognak lenni Istennel, azt,
hogy jól is tudom érezni magam anélkül, hogy megrészegedjek, vagy bedrogozzam magam.
Nagyon szégyeltem először magamat köztetek, és úgy éreztem, hogy nekem semmi
keresnivalóm köztetek. Sokat gondoltam vacsora közben arra, hogy a mellettem ülő fiút meg
merjem-e szólítani, mert volt bennem egy olyan gondolat, hogy valyon mit gondol ő rólam?
Végül sikerült megszólítanom. A rövid beszélgetésünk során bátorítottságot és önbízalmat
éreztem.
Az egész adventi vacsora és csoport arra
ösztönöz engem, hogy harcoljak nyugodtan, mert a terápiám után is csak rajtam múlik az, hogy
újra visszamegyek a drogos barátaimhoz, vagy keresek a közelemben is egy ilyen
közösséget.
Lassan abba is hagyom
a levelet, nektek is boldog új évet kívánok, és sok erőt és áldást a további együttlétetekre és
munkátokra.
Az Úr
óvjon és védelmezzen titeket!
Egy vers jutott eszembe, így búcsúzóul, amit most megosztok veletek

"Megkötöm
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magamat baráti kötélellel
Testvéri közösség tartós erejével
Testvér ha eloldnám kettős kötelékem,
Szembesíts magammal s légy felelős értem"
BÚÉK
2o12 dec 27
László Olivér
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