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Kedves Barátaim! 
 
 Köszönöm az imáitokat és támogatásotokat 2002-ben. Ez az év a hitnyugalom éve volt, a hitbeli döntések, 
kegyelmi lehetıségek és Isten szorongató szeretetének az éve. Decemberben kezdıdtek az év végi vizsgák a 
bibliaiskolában. 180 diákunk volt, és ebben a félévben a valóban bátorítóak és érettek voltak. A tanáraink 
között voltak: Pásztor Mechti, Akif Jabrailov, Yashar Farajov, Rufat Gadjiverdi, Cathy Walsh, Zoltan 
Mustafa, Lisa Vos. Elkezdıdött a téli szünet, és az új évet egy ki mit tud-dal kezdtük. Szabadidınkben 
utaztunk, és megkerestük azokat a családokat, akiket évekkel ezelıtt nyertümk meg Krisztusnak. December 
végén arra buzdítottuk a vezetıket, hogy ünnepeljék meg a karácsonyt Azerbajdzsán különbözı részein: 
Imishli, Gusari, Siyazan, Mingachevir, Ismailli megyékben. P. Mechti, P. Saib, P. Roman és P. Azer 
hatalmas munkát végeztek. Ajtókon kopogtattak, evangélizáltak az utcán, új és új embereket hozva el a 
gyülekezetbe. Mindig arra gondolunk, hogy az idı múlásával az emberek egyre kevésbé lesznek nyitottak, de 
Isten mindig ott van, hogy megmutassa a hőségét. Amint elkezded megosztani velük a reményt, egyszerően 
meg akarják hallgatni. Hihetetlenül jó karácsonyi istentiszteletünk volt a gyülekezetben. Tele volt a terem, 
Mikhail Ahmedov és a bibliaiskolás diákok elıadtak egy színdarabot. Ugyanaznap karácsonyi dalokat 
énekeltünk, volt egy üzenet, gyertyafény és sok megtérés… A kórus és az Acapella együttes fantasztikusan 
énekeltek és vezették az embereket az imádatban. Jó, hogy visszajött Misha Selin. Többé már nem Misha a 
neve, hanem Mikhail. Mikhail Selin vezeti a látogató szolgálatot, ami egyre növekszik és fejlıdik.  
Isten kegyelmébıl újra be kell jegyeztetnünk a gyülekezetünket. A kormány új vallásügyi bizottságot 
alakított, és minden egyházat újra be kell jegyeztetni. Már 11 éve mőködünk Azerbajdzsánban az 
igazságügyi minisztérium bejegyzésével. Kérlek, imádkozzatok értünk, amint újra bejegyeznek bennünket a 
vallásügyi bizottságnál. Már egy éve tart ez a folyamat. Január végén kezdıdik a tavaszi félév, és az a 
látásunk, hogy 300 diákunk lesz. Kész van az órarend, és nagyszerő tantárgyakat tanítunk majd. A tanárok 
kipihenték magukat, és izgatottan várják, hogy elkezdıdjön az új félév. Kérlek, imádkozzatok a vezetıkért, a 
csapatért a bibliaiskolában, amint nagy erıvel dolgoznak azon, hogy minden simán folyjon a bibliaiskolában. 
A január két újszülött miatt is érdekes volt: január 13-án hajnali 3-kor Rufat és Ulya kisfia született meg, 
reggel 6-kor pedig Jashar és Renata kislánya. Hála Istennek ezért az egyensúlyért! Köszönjük az imáitokat és 
a támogatásotokat. Szeretetetek és figyelmetek minden jele nagyon bátorít minket. 

Az İ szeretetében: Pásztor Fuad és Tánya Tariverdi 
 
Cathy Walsh: Néha azt halljuk a barátainktól, hogy Baku arról ismert, hogy milyen csodálatos hely. Bár a 
mindennapos élet nem éppen jelenti ugyanazt a “hegytetı” élményt, amit egy rövid látogatás jelenthet, 
gyakorlati nehézségek és szellemi nyomás között, de nagyszerő Krisztus arcát látni különbözı életekben 
Azerbajdzsánban. Ahogy a világ eseményei hullámzanak és áramlanak ezekben az utolsó napokban, látom, 
ahogy Isten csendesen munkálkodik sokak életében. Látok bibliaiskolás diákokat mindenféle korosztályból, 
akiknek egyre többet jelent az Ige és a gyülekezet. Megérintette azt a hölgyet is nemrégiben, aki sírni kezdett 
az utcán, még mielıtt megosztottuk volna vele az evangéliumot. Krisztus élete árad azokban az életében, 
akiket röviden bátorítottunk, akik aztán elhozták a barátaikat és rokonaikat a gyülekezetbe. A mindennapos 
tanítás alatt egy világi középiskolában nagyra értékelem, hogy az İ élete megelevenít, hogy türelemmel 
válaszoljak és imádkozzak a hetedikes és nyolcadikos diákokért, hogy lerázzam a kimerültséget és 
felkészüljek a következı bibliaiskolai órára, hogy adjam és elfogadjam az İ életét, amint árad Krisztus 
Testében, Bakuban. Isten áldjon benneteket és kérlek, imádkozzatok mindannyiunkért.  
Szeretettel Krisztusban: Cathy 
 



Elshan Abdullaev: Múlt szombaton evangélizálni mentünk az egyik testvérrel. Találkoztunk egy 
fiatalemberrel, aki egyedül ücsörgött az utcán. Csodálkozott, hogy miért kezdtünk el beszélni hozzá. Egy 
kicsit fura, ha valaki csak úgy odajön és elkezd beszélni hozzád. Gyorsan azt akarod mondani, hogy igen, 
igen, és elmenni onnan. De úgy tőnt, hogy csak ott pihent, úgyhogy megkérdeztük, hogy leülhetünk-e mellé 
beszélgetni. Néhány perc után, miután Isten szeretetérıl és a pokolról beszéltünk, megkérdezte: hol ír a 
pokolról a Biblia? Jó kérdés volt, kinyitottuk a Bibliát Lukács 16-nál, ott az utca közepén, és elolvastuk a 
gazdag ember és Lázár történetét. Tetszett neki, és feltett egy újabb kérdést a kapcsolatról. Elkezdtük olvasni 
Példabeszédek könyvét, és amint olvastunk, egy hölgy odajött hozzánk, megállt mögöttünk és figyelt. Aztán 
megkérdezte: felolvasnátok Ésaiás 53-at? Megdöbbentünk, de elolvastuk azt a részt is. Késıbb kiderült, hogy 
adventista, és tetszett neki, ahogy olvastuk a Bibliát. Beszélgettünk tovább, és meghívtuk ıket a vasárnapi 
istentiszteletre. A férfi eljött, újabb kérdéseket tett fel, azután elfogadta Krisztust. Csodálatos látni Isten kezét 
ezen az emberen. Elman-nak hívják. 
 
Zlata Lutchenko: Nemrég jöttem vissza Szamarkandból, három hónapot töltöttem ott. A közép-ázsiai 
missziósmezı megváltoztatta az életemet. Láttam az emberek nyitottságát, hogy Isten milyen csodálatos 
módon érinti meg a szíveket, ahogy hitben kezdenek el járni és a láthatatlan láthatóvá válik. Izgalmas volt 
részt venni Isten ottani munkájában. A szamarkandi gyülekezet Super-ben Jézus szeretetének és építésének 
az epicentruma Üzbegisztánban. Pásztor Matti csapatában lenni és a többi csapattaggal dolgozni kiváltság 
volt és nagy öröm. Eija Vanhanen-nél lakhattam egész idı alatt, ami fontos befektetés volt az életemben. 
Hálát adok Istennek mindenkiért és minden napért, amit ott töltöttem. Tökéletesen kapcsolódunk Krisztus 
Testében az İ terve szerint, és ahogy átformál minket az İ képére mindazon keresztül, ami történik velünk, 
és mindenkin keresztül, akivel találkozunk. Bárcsak át tudnám adni mindazt az örömet és tüzet, amit 
Üzbegisztánból hoztam. De most már jó otthon lenni. Az élet megy tovább. Istennek van egy terve a 
számunkra. Várom, hogy meglássam, Isten mit készített nekem. Ésaiás 43:19 
 
Rufat Gadjiverdi: Nemrégiben volt egy nagyon érdekes beszélgetésem egy 60 év körüli tanult vallási 
vezetıvel. A muzulmán egyetemen végzett, nagyon kedves ember. De nem tudott válaszolni arra a 
kérdésemre, hogyan lehetünk biztosak abban, hogy a mennybe kerülünk a halálunk után. Nem tudta, hogy 
mit válaszoljon. Sıt, azt mondta, hogy nem lehetünk biztosak benne, Isten fogja eldönteni. Beszéltem neki 
Jézusról és az İ áldozatáról, és arról, hogy biztosak lehetünk abban, hogy hol fogjuk tölteni az 
örökkévalóságot. És mindezt Jézus miatt. Egyetértett velem és elfogadta Krisztust a szívébe, mert 
mindenkinek szüksége van Krisztusra.  
 
Nina Moleva: Egy szombat reggelen egy parkban sétáltunk egy lánnyal a gyülekezetbıl, és találkoztunk egy 
idısebb azeri hölggyel. A padon ült és olvasott. Leültünk mellé és elkezdtünk Istenrıl beszélni. Nagyon 
nyitott volt és hirtelen ezt mondta: “Elmondok nektek valamit, amit nem szoktam másokkal megosztani. 
Olvasom a Bibliát és van egy Injilem (Injil=Újszövetség azeri nyelven). Valahogy sokszor gondolok Isa 
Paygambarra (Jézus Krisztusra) és imádkozom hozzá.” Megkérdeztük, hogy miért szereti Jézust. “Meg tud 
bocsátani. Mindannyiunknak szüksége van megbocsátásra, és İ az egyetlen, aki megbocsáthat az 
embereknek.” Ámulatos volt hallani ezeket a szavakat tıle. Megértette az evangélium lényegét. Azt 
szeretnénk, ha egyre többen megismernék azt, aki szereti ıket és megbocsát nekik. 
 
Zsidó Erika: Csodálatos évünk volt. Várakozásunk volt Istentıl és láttuk az İ kezét Bakun, 
Azerbajdzsánon. Áldottak vagyunk, hogy miénk az İ Igéje, áldottak vagyunk, nem magunk miatt, hanem 
mert az İ Igéje van bennünk. Nem tehetünk semmit nélküle, de annyira jó az İ jelenlétében állni. 
Nemrégiben ellátogattam Iránba. Meglepett és megáldott, hogy megtapasztalhattam az İ jelenlétét és 
munkáját iráni testvéreink életében. Nagyszerő közösségünk és egységünk volt, mert Jézus Krisztus jelenléte 
ott volt közöttünk ebben a szigorúan muzulmán országban. “Ahol az Úr Szelleme, ott szabadság van.” 
Nemrégiben találkoztunk egy fiatalasszonnyal az utcán Bakuban, és megosztottuk vele az evangéliumot. 
Jézus kopogtatott a szíve ajtaján. Sírt, nem tudom, Isten hogyan érintette meg, de megáldotta ıt Isten Igéje. 
Isten meg akarja áldani az embereket, hadd használjon minket Azerbajdzsánban, Iránban, és mindenhol. 
 


