
P. Mark Knowles 
 
Drága Testvérek, Isten örökbe fogadott és szeretett családja világszerte! 
 
Szeretnék nektek röviden beszámolni az itteni eseményekről. Isten annyira jó 
hozzánk, mostanában sok imánkat megválaszolta. Annyira hálás vagyok Neki, és 
hálásak vagyunk a ti imátokért is! 
 
Augusztusban kértük, hogy imádkozzatok Andreiért és azért a lehetőségért, hogy 
Baltimoreba költözzön. Isten kegyelméből imaválaszként ez a lehetőség létrejött és 
megvalósult, szeptember elején kiköltözött Baltimoreba, hogy az ottani 
Bibliaiskolában tanuljon! 
 
Isten időzítése mindig tökéletes és úgy tűnik Andrei esetében is ez történt: Isten 
kinyitogatta az ajtókat, egyiket a másik után (vízum, anyagi támogatás, stb.), hogy 
elmehessen. 
 
Eddig csak jó híreket kaptam arról, hogy milyen nagyszerű ideje van odakint, mélyre 
ereszti gyökereit Isten Örök Igéjében és tanul „Istennel gondolkodni”. 
 
Másrészt, Isten gyülekezetként is ajtót nyitott nekünk itt Kisinyovban, kaptunk egy új 
gyülekezeti helyet. Halleluja, hiszen már 2012. május óta imádkoztunk ezért! 
Találkoztunk egy Ukrán misszionáriussal, akinek van itt gyülekezete és egy 
nagyszerű szolgálata a drogfüggők és alkoholisták felé. (Az utóbbi években Moldova 
világelső az alkoholfogyasztásban.) Kegyelmesen felajánlotta, hogy ingyenesen 
megosztja velünk a bérelt iroda-részlegét. Kérlek, imádkozzatok érte, hogy sok lelket 
elérjen Krisztusnak, Pásztor Szergejnek hívják. 
 
Kérlek, imádkozzatok, hogy Isten adjon bölcsességet és nyisson meg ajtókat, hogy a 
gyülekezetünk be legyen regisztrálva és adja meg a szívünk kívánságát, hogy legyen 
saját végleges gyülekezeti helyünk. 
 
Hála Istennek Victoria nagylelkűségéért, ő egy drága testvér a gyülekezetünkben, aki 
megnyitotta előttünk a lakását – ahol a 92 éves nagymamájával él együtt -, hogy 
átmenetileg a vasárnap reggeli Istentiszteleteket ott tartsuk (Pásztor Szergej 
ugyanakkor tart Istentiszteletet, ezért nem tudjuk igénybe venni a termét). Annyira 
hálás vagyok az emberekért a gyülekezetünkben, akik így szeretik az Urat és oly 
sokféle módon megmutatják ezt nagy szeretettel, mint ahogy itt is történt. 
 
Victoria nagymamája csodás hívő asszony, akinek drága ez a bátorítás, hogy 
hívőkként együtt lehetünk, hiszen ő a törékeny egészségi állapota miatt nem tud 
kijönni a lakásból. 
 
Harmadjára pedig, Isten a megfelelő időben kinyitotta a megfelelő ajtót és adott 
nekünk egy csodás új albérletet. A főbérlőnk hívő ember. Sőt, mi több, egy 
lelkipásztor és gyülekezet alapító! Tökéletes nekünk ez a felállás (Olegnek, Borisnak 
és nekem – ők a gyülekezetünkbe járó testvérek) és a lakás is nagyon jó helyen van. 
Ráadásul bónuszként az én szobámban van egy iroda-rész jó nagy íróasztallal és 
székkel, ahol lehet tanulmányozni. Dicsőség az Úrnak mindazokért az extrákért 
amiket Ő ad a szeretett gyermekeinek!  



 
Végül pedig, mostanában kaptam hírt a hivataltól, hogy 3 évre meghosszabbítják a 
tartózkodási engedélyemet. Ez hatalmas dolog, ez egy hatalmas halleluja , hiszen 
eddig minden papírmunkát újra kellett csináltatni évente. Köszönöm Jézus. 
 
Szóval kérjük és köszünjük az imáitokat a látásért, bátorságért, az Úrtól jövő 
növekedesért minden területen, amint előre tekintünk mindarra, amit Ő készített el 
számunkra itt Kisinyovban. 
 
Szeretek tőletek is hírt és imakéréseket kapni. Áldás kapcsolatban maradni. 
Szükségünk van egymásra Krisztus Testében. Isten áldjon meg titeket különlegesen, 
amint keresitek Őt és köszönöm, hogy elolvastátok a levelet. 
 
Mark 
 
  
U.i.: „Nem túl korán, nem túl későn, a sokáig zárt ajtó megnyílt önmagától.” Hudson 
Taylor misszionáris mondta ezt arra, ahogy Isten megnyitott egy szolgálati ajtót a 
megfelelő időben. Milyen fontos Isten időzítése. Érdekes ugye? Az én időzítésem 
általában így szól: „Most!”, de Isten időzítése gyakran így: „Várj.” Ne add fel.!  Ő 
nem feledkezett meg rólad, az Ő késései be vannak tervezve és mindig a javunkra 
vannak. 
   
 


