
P. Mark Knowles 

 
Drága Barátok! 
 
A nyár hamarosan a vége felé közeledik, ezért egy pár dolgot szeretnék veletek 
megosztani, hogy bátorítsalak titeket. „Mint a hideg víz a megfáradt embernek, olyan 
a messze földről való jó hírhallás.”(Példabeszédek 25:25).  
     
Isten adott nekem egy csodálatos és felejthetetlen 5 hetes utazást június 7-július 11 
között. Románia, Magyarország, Csehország, aztán Amerika és vissza Moldovába 
ismét ezeken az országokon keresztül. 
Hatalmas kiváltság volt prédikálni 7-8 üzenetet 5 Greater Grace gyülekezetünkben. 
Az egész út során (repülőkön, vonaton, reptereken és buszokon) Isten csodás 
kegyelméből megoszthattam az Evangéliumot, vagy az Úrban lehettem közösségben 
35 nap alatt 36 emberrel Nigériából, Kenyából, Haitiről, Guyanaból, USÁból, 
Csehországból, Magyarországról, Romániából, Moldovából, Kínából, Oroszországból 
és Ukrajnából. Nagyszerű emberekkel találkoztam.  
 
Éppen Springfieldből (Massachusetts államban) utaztam New York városi reptérre, 
mikor találkoztam egy ilyen drága emberrel, egy fiatal hölggyel Kínából, akit Chun 
Yu-nak hívnak. Ahogy beszéltem, tudtam, hogy a Szent Szellem adja a szavakat 
nekem, hogy megelégítse ennek a fiatal hölgynek a hatalmas szellemi éhségét. Az ő 
szellemi éhsége miatt Isten ereje megjelent ezen a buszon. Minden léleknyerő álma 
egy ilyen beszélgetés. Kérdéseket tett fel, amikről a Bibliából gondolkodott, aztán én 
válaszoltam. Akkor ő gondolkodott vagy 20-30 másodpercig azon, amit hallott és 
utána újabb kérdést tett fel. Egy jó órát beszélgettünk. Ez a hölgy egyike volt annak a 
8-10 embernek, akikkel mikor beszélgettem nyilvánvaló volt, hogy Isten készítette elő 
őket és a szívünkben a Megváltó Jézust keresték. Micsoda hihetetlen kiváltság, 
tisztesség és öröm elveszett lelkeket keresni, ahogyan az Úr is tette. Végülis ez az, 
amiért jött, ahogyan mondta: „Mert az Embernek Fia azért jött, hogy megkeresse és 
megmentse az elveszettet.” (Lukács 19:10) 
    
Ami leginkább feltűnt nekem ezen az úton, az az, hogy akárhova mentem, hallottam 
a történeteket és első kézből láttam, hogy Isten mennyire hűséges az Ő népéhez!  
Szeretem Zsidó levél 13:5-öt az Bővített fordítású Bibliából : „Mert Isten Maga 
mondta, Én semmiféleképpen nem foglak cserben hagyni (elhagyni), feladni és 
támogatás nélkül hagyni téged. Nem foglak, nem foglak, nem foglak semmilyen 
mértékben segítség nélkül vagy magadra hagyni, nem engedlek el (nyugodhatsz, 
tartalak!), bizonyosan nem!” Dicsőség az Úrnak az Ő kitartó szeretetéért minden 
gyermeke iránt. Micsoda Isten a mi Istenünk! 
 
Szeretnék megosztani veletek egy imakérést, ha lehet. A Moldáv gyüliből egy drága 
testvérünk az Úrban, Andrei felvételt nyert Baltimoreban, hogy tanuljon a 
Bibliaiskolában. Kérlek imádkozzatok érte, hogy Isten gondoskodjon és adjon neki 
bőséges kegyelmet minden lépésre az úton – a vízumügyintézésnél, interjúnál, az 
óceán feletti repülőútra (életében másodszor fog repülni) és hogy megtalálja a helyét,  
be tudjon illeszkedni az új kultúrába, iskolába és országba. 
 
Még egy sürgős imakérés: találnunk kell egy új gyülekezeti helyet a vasárnapi és 
szerdai Istentiszteletekre.  



HÁLÁSAK VOLNÁNK, HA TUDNÁTOK NÉHÁNY PERCET SZÁNNI ARRA, HOGY 
FELEMELJÉTEK EZEKET A KÉRÉSEKET A MENNYEI ATYÁNKNAK, AKI A 
MINDEN JÓ ÉS TÖKÉLETES AJÁNDÉK ADÓJA! 
    
Nagyon örülnénk mi is, ha hallanánk felőletek híreket és osztozhatnánk a 
terheitekben, hogy imádkozhassunk a szükségeitekért. Kérlek írjatok néhány sort, ha 
tudtok.  
 
A képek – a pipacsos Romániában készült, egyik vasárnapi Istentisztelet után, mikor 
kiruccantunk egyet pizzázni egy kedvenc vidéki helyre.  
 
A másik képen egy új baráttal és hívő testvérrel vagyok - Benjaminnal Ukrajnából – ő 
készítette a fotót a telefonjával. 
   
Ez minden egyelőre. Addig is, míg újra írok nagy hálával és örömmel küldöm nektek 
üdvözletemet és sok-sok ölelést. Hála értetek Istennek, mindenkiért! Krisztus Teste 
nem volna az, ami nélkületek! 
 
P. Mark  
 
 


