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Sziasztok drága barátaim a Krisztusban! 

Itt van néhány újság tılünk. Köszönöm imátokat és segítségeteket a 
családunkért. Szeretünk benneteket és imádkozunk értetek. Sajnálom, hogy 
sokáig nem jelentkeztem.  
 

Család 

Újra csak köszönöm az imáitokat a feleségemért. Az utolsó 3 hónapban kritikus 
volt az egészsége, orvosi megfigyelés alatt volt.és néhány napot kórházban 
töltött. A méhében volt egy vérömleny és dicsıség Istennek a vérömleny eltünt, 
anélkül, hogy a baba abortált volna. A baba nagyon szépen növekszik és ezen a 
héten a terhesség a 4. hónapban lesz. Kérlek benneteket, hogy tartsátok továbbra 
is imáitokban Bahar egészségét. Imádkozzatok, hogy találjunk egy másik lakást, 
amibe beköltözhetünk. Sürgısen ki kell költöznünk a jelenlegi helyünkrıl. 
Dicsıség Istennek a szomszédokkal való nagyon jó kapcsolatainkért és 
reméljük, hogy látjuk ıket újra és látjuk ıket a gyülekezetben is. 

Isten munkálkodik a rokonaink között is. Egy nap azon találtam magam, hogy 
Bahar testvérének házában házassági tanácsadást végzek. :))) Bátorítottam ıket 
az ı helyzetükben, de csak a Megváltó tudja az ı házasságukat megváltani. 
Kérlek imádkozzatok a rokonaim megtéréséért. 

 Bairam-Ali  

Mi járunk Bairam-Aliba ( 30 km északra van Mary városától), az utolsó hónap 
minden hetében voltunk. Prédikáltunk az utcán minden idıben és vetjük 
folyamatosan a magokat. Dicsıség Istennek, hogy minden héten volt egy jó 
válaszadás. Nagyon érdekes volt nekem látni egy személyt, aki nagy 
figyelemmel hallgatott bennünket, amint beszéltünk a megbocsátásról és a 
Krisztusban való reményrıl. İ nem volt biztos az ı jövıjérıl és az Istentıl való 
elfogadásáról. De a beszélgetés végén azt mondta - Nincs szükségem erre, más 
valláshoz tartozom. Én láttam az elme vakságát, 2Kor 4:4 szerint. Ahogy mi 
mentünk beszélni más emberrel - rájöttünk, hogy ı milyen önigaznak állítja be 
megát az ı alkoholista barátai elıtt. Ez a nemtörıdöm hozzáállás visz Isten 
szeretetéhez, ami minden héten a vakságon és az önigazságon keresztül történik. 
De Isten elıkészít embereket ebben a városban is. Odamentem egy idısebb 
hölgyhöz, aki kinn dolgozott és azt mondtam oroszul " Had legyen Isten a 
segítséged a munkádban"( Azt gondolom, hogy angolul ez így hangzik " Isten 
adjon gyorsaságot") İ mondta, hogy Isten küldött engem neki. Akart beszélni 
valakivel, az életében levı bajokról és Istenrıl. Közösségben voltunk, aztán 



imádkoztunk az egészségéért és az élethelyzetéért. Akarta olvasni a bibliát. Az 
İ neve Marina. Úgyhogy mi tervezünk vele találkozni újra. Imádkozzatok 
nyitott szívekért és nyitott házakért. Imádkozzatok, Yalkabért, Marináért és 
Murádért, az ı helyzetükért és a következı találkozóért velük.  

Utakon 

Dicsıség Istennek, hogy volt lehetıségünk venni egy személyautót. Most mi 
tudunk több missziós utat szervezni falvakba, látogatni a mi testvéreinket, és 
többet evangélizálni a Mary régióban. Amint utaztunk egy faluba, elhaladtunk 
néhány beluji falu mellett és nagyon erıs nyomás volt a légkörben- majdnem 
mint egy láthatatlan jel minden egyes fordulatnál, minden Beluji falunál "NE 
LÉPJ BE!"  Késıbb a nap folyamán  a Szent Szellem emlékeztetett engem a 
2Tim 1:7-re - Mert nem félelemnek szellemét adott nekünk Isten, hanem erınek, 
szeretetnek és józanság szellemét. Igen ez a félelem szellemétıl volt, mert mi 
többet imádkozunk ezekért a falvakért és Isten megváltásáért a Belujiek felé. 

 Imádkozzatok, hogy legyen több kontaktunk, tolmácsokért, és bölcsességért a 
prédikálásban ezekben a falvakban. Az utazásért, biztonságért, és a kocsi 
részleteinek fizetéséért.  

Olimpiai rekordok a gyülekezetben 

Nehézségek, terhek, az emberek büszkesége, a gyülekezet anyagi helyzete, a 
rokonok háborgatása, betegségek, a kegyelem üzenetének ellenállása -az összes 
nagy teher tud lenni és aggodalom a gyülekezeti életben. de mi bátorítjuk 
magunkat Isten Igéjébıl. 

1Pet.5:7 – minden gondotokat ı reá vessétek, mert neki gondja van reátok. 

Ez a szó, a rávetni azt jelenti, hogy eldobsz valamit olyan messzire, hogy nem 
látod ezt. Néhány sportoló nagyon keményen edz, gerelyt hajít és megdönt egy 
olimpiai rekordot. Minden nap, mindannyiunk tud olimpiai rekordot dönteni az 
által, ha a gondjainkat Krisztusra dobjuk. İ annyira közel van hozzánk. Mi már 
gyıztesek vagyunk. Ismernünk kell a jó oldalt ahová dobhatunk, csak teljes 
szívvel tegyük ezt, bízva a Szeretı Istenbe. Peter tudott a "rávetésrıl" İ 
kezdetben halakat halászott, késıbb tanítványokat. Továbbra is vessük rá a 
gondjainkat és álljunk az ı nagyságában rendíthetetlenül. 

 Kérlek imádkozzatok a Bibliaiskoláért a Mary gyülekezetben, a szellemi 
növekedésért, tanítványokért, új emberekért, és a Karácsonyi idıszak 
készülıdéséért..  

Szeretettel, Zhenya&Bahar, Ruslan és Shirel. 



 


