
Jn 17:3 Jn 17:3 Jn 17:3 Jn 17:3 ““““Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, 

az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.”    

 

Zsolt 77:20 “ Zsolt 77:20 “ Zsolt 77:20 “ Zsolt 77:20 “ Utad a tengeren volt és ösvényed a nagy 

vizeken; és nyomaid nem látszottak meg.”    

    

 

 

 

Visszatekintés 

nnyi minden történt az elmúlt időszakban, hogy nem is tudom, mivel kezdjem. Nagyszerű 
volt a Krisztus testében töltött idő Kaposváron. Isten különleges módon szólt hozzám és 

bátorított a személyes elhívásommal kapcsolatban. Külön hálás vagyok Istennek azért, hogy 
Zoli is velünk lehetett Romániából. Zoliról már írtam az előző hírlevelemben. Bibliaiskolás 
diákunk itt Sepsiszentgyörgyön és velünk volt az Eurocon-on is. Nagyszerű tanítvány kérlek, 
imádkozzatok érte! 
 
Emberek, akik nem hallottak Jézusról?! 

olt egy mondat P.Schaller-
től a konferencián ami 

nagyon személyes volt számomra, 
mert –Isten a megmondhatója – 
mintha az én gondolataimból 
húzta volna ki amit mondott. Európa a legeléretlenebb terület az evangélium számára. Egy 
dolog, hogy valaki hallott Jézusról és egy másik dolog ismerni Őt. Van aki közönyös, vannak 
akik kinevetnek minket, van aki vallásos álcák mögé rejtőzik, de minden ellenállás és 
elutasítás ellenére, megyünk tovább! Néhányan (a légkör) így, vagy úgy az értésünkre adják, 
szerintük nincs létjogosultsága egy misszionárius csapatnak Európában. Valóban? Mi tudjuk az 
igazságot. Tudjuk azt, hogy amíg egy ember nem ismeri meg személyesen Jézus Krisztust, 
elveszett és halott. Sokan emlegetik az Ő nevét, járnak templomba, de nem ismerik Őt. 
 

Hitben megyünk előre! Zsid 10:38 “Az igaz pedig hitből él….” 
ondhatnánk azt, hogy nincs látható növekedés, de ez nem igaz. Emberek jönnek és 
mennek. Látjuk azt, hogy sokan feladják Istennel kapcsolatban és nekünk rossz ezt látni, 

de az vígasztal minket, hogy Isten soha nem adja fel velük kapcsolatban. Ő folytatja a 
munkáját a szívekben és el is végzi! Várakozunk, de ez egy hittel és reménnyel teli várakozás. 
Isten minden helyzetet használ arra hogy vonja az embereket, Ő tudja kinek mire van 
szüksége ahhoz hogy “felébredjen”. A mi dolgunk, hogy megmaradjunk azon a helyen ahova 

Isten elhívott minket és jól 
sáfárkodjunk, mindazzal amit 
kaptunk, az Ő kegyelméből. 
 
 

Imakéréseink: 

• Kérlek, imádkozz a Pásztorunkért és Aniért. Egészségükért, azért hogy az Úr rendelje 
ki a szükséges támogatást. 

• A csapatért. A Szellemben való egységért a csapatban. Azért, hogy Isten adjon nekünk 
bölcsességet a személyes időbeosztásunkban és minden helyzetben Őt tudjuk az első 
helyre tenni.  

• A léleknyerésekért, missziós utakért. 
• A Bibliaiskoláért. A tanárokért és a diákokért. 
• A házról-házra Bibliatanulmányokért, melyeket kéthetente szombaton tartunk. 

 
Írjatok bátran! ☺ szaboadamsz@gmail.com 
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