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Üdvözlet minden barátunknak mindenhol! 
 
Legutóbbi levelem egy imakérés volt egy fiatalemberért, akinek a felesége (és a 
gyülekezet titkárnıje) meghalt egy autóbalesetben. Nehéz idıszak volt. A gyász ideje, de 
a legnagyobb egység ideje is a gyülekezetünkben. … 
 
A baleset két héttel az esküvım elıtt történt, így egyszerre kellet foglalkoznom a temetés 
és az esküvı megszervezésével. Volt mindebben egy fajta szomorú humor. Megvettem a 
koporsót a temetkezési vállalatnál, azután találkoztam a menyasszonyommal, hogy 
keressünk egy éttermet vagy egy sálat a menyasszonyi ruhájához. Elıször nehéz volt, de 
beszéltünk a pásztorunkkal, és megkérdeztük, hogy elhalasszuk-e az esküvınket. 
Gondolkodott, és azt mondta, hogy “nem, tartsátok meg az esküvıt. Isten a trónon van, az 
élet megy tovább, és jót fog tenni a gyülekezetnek is.” A legcsodálatosabb esküvı volt, 
amit valaha láttam. A menyasszonyom… nem találok rá szavakat, olyan szép volt. … 
Minden a legjobb volt, a fehér elıadóterem, a dekoráció, a vendégek, a torta, az étel, még 
a mennyasszonyom 30 perces késése is, minden különleges volt és emlékezetes. …. 
 
Befejezésül még annyit szeretnék mondani, hogy folytatjuk a pásztorunk látását a 
látogatás és tanítványsági program fejlesztésével. Nem könnyő, de pontosan ezt szeretem 
benne: új kihívás. Elkezdtünk ajándékokat osztani a város 1000 legrászorultabb árvái 
között A városi kormányzással együtt dolgozunk, és megbizonyosodunk arról, hogy 
megkapják a fı higiéniai termékeket, iskolaszereket, és egy kis apróságot is a lelkük 
építésére. Január közepén folytatjuk az angol órákat a város egyik legnagyobb 
árvaházában. Heti háromszor tanítjuk az ötödikeseket, akikbe teljesen beleszerettünk. 
Kérlek, imádkozzatok értük: Denisért, hogy Isten áthassa ıt és Isten szeretete változtassa 
meg, hogy Szergej közelebb húzódjon, és Leráért, aki eljött az esküvınkre és járni akar a 
gyülekezetünkbe.  
 
Szeretünk és imádkozunk értetek. Megpróbálunk minden levelet elolvasni és válaszolni 
rá, minden imát, levelet és fillért, amit kapunk, nagyra értékelünk. Ez az idıszak újra 
próbatétel lesz, mert a házassággal a felelısségem is kétszeres, de kétszer olyan jó lesz 
figyelni, ahogy Isten Krisztuson keresztül gondoskodik az új családunkról, nagyobb 
áldásokkal, mint valaha. 
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