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Ahogy ígértem, szeretnénk tájékoztatni benneteket, hogy mik történnek éppen velünk.  

Két féle képpen tudnám ezt elmondani nektek: a hit szemeivel vagy látás által. 

 

Említettem az egyik Istentiszteleten, hogy nem azért döntöttük el, hogy leköltözünk Pécsre, 

mert minden részlet összeállt volna, és mert kaptunk volna egy jó lakást,  jól fizető munkát, 

egy csomó támogatást, és mert összeállt egy ütős csapat, akik költöznek velünk. 

Ha őszinték lehetünk, ezek közül egyik sincs meg. Nem tudjuk még mindig, hol fogunk lakni, 

nem kaptunk egy jól fizető munkát, nincs támogatásunk egy minimális összeget leszámítva és 

nincsenek még fix csapattagjaink sem, akik velünk költöznének hosszú távra. 

De Isten arra hívott el mindannyiunkat, hogy hitben járjunk. Először hitben kell döntenünk és 

lépnünk, és Ő majd gondoskodni fog rólunk. A legtöbb ember azért nem lép Isten hívására, 

mert nem meri elengedni a saját életének biztonságát, hogy megragadhassa Isten ígéreteit és 

tervét az életére. Először vár a gondoskodásra minden egyes részletben, és majd csak utána 

mer lépni. De Istennél ez fordítva van: először hitben lépünk, és azután jönnek a csodák és a 

gondoskodások. 

„Mert Hitben járunk, nem látás által” - 2Kor.5,7 

 

Isten gondoskodásából eleinte csak egy kis részt látunk. Viszont jól látható mindaz, amit itt 

hagyunk: van egy nagyon jól fizető munkahelyem Rózsadombon, egy hangulatos és olcsó 

albérlet az Andrássy útnál, a budapesti gyülekezetünk, ahová 14 éve járok, a szolgálataink, az 

összes barátunk, és a családunk, akiket nagyon szeretünk. 

Látás által tényleg őrültség otthagyni mindezeket egy bizonytalannak tűnő elhívásért. Ezt a 

látás által élő emberek a fejünkhöz is vágják, hogy nem vagyunk felelősek. 

Csakhogy mi nem ezekre tekintünk. Leírhatatlan tűz ég a szívünkben a pécsi emberek iránt, és 

az az élet iránt, ami ránk vár. Napról napra egyre izgatottabbak vagyunk. Nagyon várjuk már, 

hogy leköltözzünk Pécsre és együtt szolgáljunk ott egy csapattal! És természetesen nem 

vagyunk passzívak, és naívak sem. Tudjuk, hogy magától ez nem fog megtörténni, hanem 

nagyon sokat tervezünk és imádkozunk. 

Csak azért írtam le mindezeket, mert tudom, hogy mindenkinek megvannak a legjobb okai, 

hogy miért ne lépjen Isten akaratában. Nekünk is megvoltak. Ezért arra szeretnénk bátorítani 

téged, hogy bármi is az, amire Isten hív téged, merj lépni abban! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

És most következzenek a várva várt bizonyságok Isten gondoskodásáról és a csodák! 

 

Amikor két hónapja bejelentettem a budapesti Istentiszteleten, hogy költözünk Pécsre, és 

elmondtam a látásunkat a gyülekezet alapítással kapcsolatban, elképesztő volt látni a 

gyülekezet azonnali válaszadását és örömét! 

Rengetegen jöttetek oda hozzánk együtt örülni velünk és bátorítani minket. Volt olyan 

Istentisztelet, amikor beléptem a terembe, és P.Elshan széles mosollyal a kezembe nyomott 

egy adag „Engedd, hogy Isten szeressen” kis könyvet farsi nyelven. Ezeket az iráni 

egyetemistáknak adjuk oda, akik felé szolgálunk Pécsen. Azután leülve a székembe, az egyik 

pásztor fordult oda hozzám, és mondta, hogy mennyire a szívén van évek óta Pécs, és hogy 

amikor ők jártak evangelizálni oda, mennyire válaszadók voltak az emberek. Alkalom végén 

meg oda jött valaki hozzám, hogy gondolkozik felőle, hogy leköltözzön velünk Pécsre. Aztán 

más jött oda hozzám, és azt mondta, hogy ő Pécsen nőtt fel, és rengeteg mindenkit ismer ott, 

és a szüleivel tudnak segíteni nekünk lakást és munkát találni. És még aznap este kaptunk 

pénzbeli támogatást a missziós felajánlásból. Mindez egyetlen Istentisztelet alatt! Csak 

ámultam, és kimondhatatlanul hálás voltam. Napról napra a szemünk előtt rakja össze Isten a 

részleteket. 

 

Nagyon várja a pécsi gyülekezet is, hogy leköltözzünk hozzájuk. Annyira szeretnek minket. 

Mi is őket! Egy drága pécsi hölgy felajánlotta, hogy a házukban lakhatnánk, amíg ők 

külföldön vannak. Nemrég meg egy másik kedves hívő ajánlotta fel, hogy támogatna minket, 

és hogy dolgozhatnánk neki részmunkaidőben. 

Megtanultam valami nagyon fontosat: a gyülekezet alapításban nem vagyunk egyedül, hanem 

az egész gyülekezettel közösen tesszük ezt. Ott vagytok mögöttünk, és mindenki bele teszi a 

maga részét. 

 

És van még egy örömhírem:  

Megvan az első csapat tagunk! Gál Zoli barátunk költözik 

velünk nyáron egy hónapra Pécsre. Nagyon hálás vagyok őérte, 

és várom, hogy együtt szolgálhassunk.  

Az a tervünk, hogy július 1.-jén költözünk mindnyájan. 

 

Rajta kívül még több barátunk is imádkozik a felől, hogy 

leköltözzenek velünk együtt Pécsre. Tudjuk, hogy nagy döntés 

ez, és hogy Istennek kell hívnia az embereket, mert a 

lelkesedés és az érzelmek nem fognak megtartani a nehéz 

időkben. 

 

Köszönjük azt a sok szeretetet, segítséget és imát, amit tőletek kaptunk! 

Ha szeretnél jönni a vasárnapi ima alkalmainkra és csapattalálkozókra, szeretettel várunk 

téged a missziós irodában az Istentisztelet után! 

 

Isten áldjon benneteket! 

 

Andris és Viki! 

 

 

 „Aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt,  

de aki elveszíti az ő életét Krisztusért és az evangéliumért, az megtalálja azt.” 

 – Márk 8,35 

 


