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Élvezzétek ezeket a fotókat Krisztus Testérıl innen Chisinauból, Moldovából. Húsvét 
vasárnap készültek, amikor nálunk volt mint különleges vendég-prédikátor P. Don Benoit, aki 
az egyik Greater Grace testvérgyülekezetünk pásztora  a nyugat-springfieldi 
Massechusettsben. Pásztor Don velünk töltött egy egész hetet április közepén, és azt hiszem 
minden résztvevı nevében állíthatom, hogy sosem leszünk többé ugyanazok ! 
Húsvét vasárnap egyesített imádat volt. A testvérek Benderbıl (ahová péntekenként járok 
bibliatanulmányt tartani) csatlakoztak a Chisinaui gyülekezethez, és azt hiszem a képek 
önmagukért beszélnek, hogy micsoda öröm volt csak az, hogy együtt lehettünk. 
Kibeszélhetetlen öröm ! 
 
A csoportkép 8 felnıttel ( 2-2 hölgy a végén és 4 úr középen ) a Chisinaui gyülekezetrıl 
készült. Az én eddigi legnagyobb kiváltságom volt, hogy a pásztoruk lehettem több mint 5 
évig. İk mindannyian egy-egy kincs. Ez év június 10.-én lesz az utolsó napom itt 
Moldovában pásztorként. Annyira hálás vagyok az itt eltöltött idıért. Annyira gazdag volt ez 
az idıszak. Isten világossá tette a számomra- csakúgy, mint az izraelitáknak akik akkor 
változtattak helyet, amikor a felhı elindult-, hogy az én felhım is mozgásba lendült. Hitben 
követni fogom, bár úgy mint Ábrahám, aki „kiméne, nem tudván hová megy.”(Zsid. 11;8) 
Ilyen a mi hitbeli utazásunk is. Isten akaratában néhány nyári út után visszaköltözöm egy 
idıre Baltimore-ba, Marylandbe. 
Áldjuk és dicsérjük a mi drága Mennyei Atyánkat a kegyelméért és az irgalmáért amit adott 
nekünk minden nap. İ az, aki ad nekünk minden jó dolgot és tökéletes ajándékot, és 
örvendezik felettünk, amikor jót tesz velünk. A İ értelme végtelen, az útjai kikutathatatlanok, 
a kegyelme kimeríthetetlen. A mi Istenünk tényleg jóságos. 
 
Kérlek imádkozzatok értünk ahogy Isten eszetekbe juttatja: 
 
1. Isten vezetéséért a nyári terveimhez és tiszta iránymutatásért a következı lépéshez. 
2. Hogy a Jó Pásztor folytassa ennek a drága nyájnak a vezetését, adjon világosságot, 

látást a gyülekezetnek, és egyénileg is a tagoknak : Olegnek, Snejanának, Victoriának, 
Valentinának, Danielának, Rodriguenak, Andreinek (aki valamikor most, nyáron jön 
vissza Baltimore-ból )    

  
KÖSZÖNÖM ! És kérlek írjatok nekem pár sort ha tudtok, mondjátok el mik nálatok a hírek, 
és hogy miért imádkozzunk. 
 
Mint az élı Isten fiai és lányai mindnyájan nagyon szeretettek vagytok ! 
 
A legközelebbi alkalomig. 
Az İ lenyőgözı kegyelmében: 
 
Mark 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   
  
 
 


