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„Soha ne tégy olyat, amit más is megtehet, vagy meg fog tenni, ha vannak olyan teendık, amit mások nem 

tudnak, vagy nem akarnak megtenni.” (Mel Trotter, a Navigators alapítója) 
 

Kedves Barátaim! 
 

Izgalmas volt az elmúlt hat hónap a családunk életében, Isten akaratában. Gyümölcsözı volt ez az idıszak 
együtt az otthoni gyülekezetünkkel és a családunkkal. Szeretnénk megköszönni, kedves barátaink, az imákat, 
a szeretetet és a támogatást ezekben az években. 
 

A spanyol fordító csapat továbbra is folytatja a szeretet munkáját, és azon dolgoznak, hogy a bevégzett 
munka tanítása spanyolul is elérhetı legyen. Nagy kiváltság olyan emberekkel együtt dolgozni, akik 
felismerik, hogy szükségük van világos, pontos tanításra a saját nyelvükön. Azon munkálkodunk, hogy 
harminc levelezı tantárgy anyagát állítsuk össze spanyolul. Szükségünk van a ti imáitokra is, mert ez segít 
külföldi misszionáriusainknak és az amerikai helyi gyülekezetek növekvı latin közösségeinek is. 
 

Júliusban lehetıségem nyílt Puerto Ricoba menni, az „elvarázsolt szigetre”. Kalandos út volt húsz tinivel és 
tíz felnıttel, legtöbben a St. Petersburgi (Florida állam) Nagyobb Kegyelem gyülekezetbıl jöttek. Idınk 
legnagyobb részében egy baptista gyülekezet nyári bibliaiskolás programjában segítettünk. Lelkeket 
nyertünk a Plazán és a szomszédságban, különbözı városokat látogattunk meg és elvittük hozzájuk a jó hírt. 
A hét végére hetvenen vallották meg Krisztust megváltójuknak. Nemcsak azért volt sikeres ez az út, mert 
láttuk, ahogy sokan elfogadják Jézus Krisztust, hanem azért is, mert a fiatalok tanúi lehettek Isten 
munkájának – rajtuk keresztül! Megváltozott az életük, amint adtak. A gyülekezet vezetıségének 
bemutathattuk a spanyol bibliaiskolai órákat is. A pásztoruknak, Davidnak, még képzésre van szüksége, és 
most fog végezni a Puerto Rico-i egyetemen is. Látja annak a szükségét, hogy tanulnia kell, ha be akarja 
tölteni Isten elhívását az életében. Örömmel látjuk, hogy baltimore-i bibliaiskolás órákat használnak Latin-
Amerikában, hogy a helyieknek segítsenek. Mennyire hihetetlen Isten hatalmát látni ebben és az 
elkövetkezendı nemzedékben! (Zsoltárok 71:17-18) 
 

Idén nyáron nem tudtunk Kubába menni, bár terveztük. Sok problémánk adódott a vízummal és 
engedélyekkel - különösen most, hogy Kuba is csatlakozott azokhoz az országokhoz, akik támogatják a 
terrorizmust. Az ottani gyülekezet továbbra is erıs és egészséges. Egyikük, aki kiválóan beszél angolul, 
felvételt nyert a kanadai Niagara Falls egyetemre. Ebben a félévben angolt fog tanulni, és örvendezünk 
abban a csodában, hogy hamarosan viszontlátjuk ıt. A Nagyobb Kegyelem gyülekezet honlapján keresztül 
néhány levelet váltottunk egy havannai gyülekezettel. Szeretnének egy missziós programot és egy 
bibliaiskolát! Izgalmas volt látni, ahogy ez a lehetıség kibontakozott. Még mindig ég a szívünkben a vágy 
hogy ott legyünk, és izgatottan várunk Isten tökéletes tervére. Kérünk, imádkozzatok értünk! 
 

Örülünk, hogy Isten tökéletes akaratában nyugalmunk lehet, és várjuk, hogy mit hoz a holnap. Az életünk 
teljes és áldott, és mindannyian részesei vagytok ennek az áldásnak. Isten áldjon meg benneteket minden 
egyes nap! 
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