
Két hónap telt el azóta, hogy leköltöztünk Pécsre Vikivel. Hatalmas kiváltság és öröm itt 
lennünk. Tudjuk, hogy Isten hozott le minket ide, és látjuk, hogy itt a helyünk. 
Idáig is nagyon szerettük a pécsi testvéreinket, de most még közelebb kerültünk egymáshoz és
még jobb barátokká váltunk. Nagy szeretettel fogadtak minket. 
Annyira sokat számít, hogy nemcsak kéthetente szombaton találkozunk pár órára, hanem itt 
lakunk helyben a közelükben. Sok embert látogattunk Vikivel az elmúlt időben. Áthívtak 
családok magukhoz vendégségbe és rengeteget beszélgettünk. Egy hónap alatt jobban 
megismertük egymást, mint az előző két és fél év alatt összesen.

Szeretünk evangelizálni, és sokszor kimegyünk az utcára, így rengeteg embert ismertünk 
meg ezen a nyáron. Izgalmas látni, ahogy egyre több ismerős arcot látunk szembe jönni az 
utcán. És Istennek hála, elkezdtek új emberek jönni a gyülekezetbe.

Elkezdődtek a házi csoport alkalmaink, ahol az
otthonunkban összejövünk, és együtt
tanulmányozzuk a Bibliát. Egyre bensőségesebben
tapasztaljuk meg Isten szeretetét, és egymás
szeretetét az életünkben. Többen mondták, hogy
ez a fénypont a hét folyamán számukra. Villányból
elkezdett Ilona hozzánk járni, és Berzencéből,
Szabó István és Editke szolgálatából Kopi is, aki
egy nagyon drága tinédzser fiú, és ég a szíve
Jézusért.

Amikor leköltöztünk Pécsre, Gál Zoli is velünk jött egy hónapra. Hatalmas áldás volt ő 
számunkra. Mindenhova jött velünk, lelket nyert, látogatott, bátorította az embereket és 
tanított a Bibliából.

Majd augusztusban Bálint és Móni jöttek hozzánk 
majdnem három hétre. Nagyon jó barátaink és nagyon 
szeretjük őket. Áldás látni, amikor egy házaspár egységben 
együtt szolgál és Istennel járnak. Köszönjük nektek a sok 
beszélgetést, nevetést, együtt szolgálást és evangelizálást! 
Várunk vissza titeket és várunk a helyetekre csapattagokat! 

Tényleg, ha Isten úgy vezet téged, hogy szeretnél egy gyülekezetalapítási munkában részt 
venni, mi szeretettel várunk téged a missziós csapatunkban! Imádkozz ezért és beszéljünk 
róla. Nem véletlen van, ha Isten valamit a szívedre helyez, és bökdös vele. És ne félj attól, ha 
nem tudod, hogyan válhatna ez valóra, Istennek semmi sem lehetetlen. Csak bízz Őbenne és 
dönts hitben. Mi is ezt tettük, és nem bántuk meg. Ez volt életünk egyik legjobb döntése.



Az egyik meghatározó esemény a nyári konferenciánk volt
Kaposváron. Hatalmas áldás volt, hogy a pécsi
gyülekezetünkből majdnem mindenki ott tudott lenni.
Megismerkedtünk sok új emberrel a többi gyülekezeteinkből és
rég nem látott barátainkkal találkoztunk újra. 
Köszönjük nektek a sok szeretetet, amit tőletek kaptunk. Olyan
jó volt újra látni és megölelgetni titeket! 
A Deseda tóba bemerítettük Petit, Diát, és a lányát Klaudiát.
Annyira megáldott minket, ahogy megvallották a hitüket
Jézusban mindannyiunk előtt. Nagyon büszkék vagyunk rájuk!

Sok látogatónk volt a nyáron: Budapestről rendszeresen jött egy 
nagy csapat, Paksról P.Pelczék látogattak meg minket, Szegedről 
meg P.Csabáék is eljöttek hozzánk egy csapattal. Köszönjük, hogy 
gondoltok ránk, és meglátogattok minket! Mindig nagy áldás 
számunkra és a gyülekezet számára!

Szeptember elején volt az első
gyülekezeti hétvégénk Cserkúton.

A pécsi gyülekezettel és a Budapestről Pécsre járó csapattal
voltunk együtt. Témánk a személyes Biblia olvasás volt,
hogy hogyan tud Isten szólni hozzánk a Biblián keresztül.
Olyan jó volt megtapasztalni, hogy mindannyian közelebb
kerültünk egymáshoz és Krisztushoz. Sokat épültünk az
Igéből, és felfrissültünk a hitünkben. 

A következő héten elkezdtük az első bibliaiskolás szemeszterünket. P.Briannek a 
Gyakorlati keresztény élet óráját hallgatjuk felvételről. Megáldott látni a gyülekezet 
válaszadását, izgatottságát és éhségét az Igére. A bibliaiskolára személyesen nekünk is nagy 
szűkségünk van, hogy vegyünk budapesti órákat és tanuljunk.

Sokat növekedünk Vikivel, és Isten rengeteget tanít nekünk. Nagyon szeretjük P.Schaller 
alábbi tanítását a misszióval kapcsolatban, amelyet próbálunk a mindennapjainkban is 
megélni: „A misszióban a lényeg a kicsi dolgok megtételében van: meglátogatsz valakit, pár 
bátorító szót mondasz, együtt imádkozol valakivel, felhívsz egy ismerőst és megkérdezed, 
hogy van, megosztasz egy bibliaverset valakivel, vagy éppen meghívsz valakit ebédelni.”

Köszönjük a szereteteket, az imáitokat, a látogatásotokat és a támogatásotokat! Nagyon 
szeretünk titeket, és hatalmas áldás vagytok számunkra!
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