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Szia Zsuzsi! 

 

Remélem jól telt a karácsony családod és lábadozó anyukád társaságában és 

mindenki, minden rendben volt. Itt nagyon hideg van, mármint a megszokott bakui 

telekhez képest. A hónap elején szokatlan hóesés, aztán meg mínuszok. Hála 

Istennek a jó lakásunkért, a főtésért és a jó ablakokért. Ha belegondolok, hogy 

mások a bakui ablakok mögött a szobáikban hogyan vészelik át ezt… De jobb nem 

túl sokat gondolkodni ezen, még nagyon ráülhet a lelkemre… Érdekes az élet, 

fogalmazzunk így. 

 

Visszaértem déli szomszédainktól. Teherán hatalmas város és érdekes. Az Úr 

nagyon áldott hetet adott és gyümölcsözıt – szó szerint is gyümölcsözıt, nagyon 

finomak az ottani gyümölcsök. Találkoztam sok testvérrel, karácsonyi bazárokat 

látogattam, az asszír és az örmény gyülekezet bazárját. Ott nemzetek szerint 

alakulnak ki a gyülekezetek. Annyira bátorító volt látni, hogy Isten mit tesz, nem 

túl nyíltan, azon a területen. A másik, amit jobban megértettem, a gyülekezet 

fontossága, ahogy pásztorunk sokszor említette: Isten legnagyobb és 

leglátványosabb megnyilvánulása. Annyira drága és erısítı jelenség, ahogy 

összejövünk, és együtt imádjuk İt. Hatalmas betakarás, védelem és rejtekhely. 

Nem csodálom, hogy sátán utálja és támadja, ahol tudja. Az ottani családommal 

voltam, teljes elfogadottságban. Jó volt látni ıket, együtt élni velük a 

mindennapjaikat. Januárban ugyanis „örökbe fogadtak.” A kommunikáció elég jól 

ment angolul, az utolsó este hajnali 1-ig beszélgettünk, megosztottam a 33. 



zsoltárt, amit Isten az elızı reggelen adott. Nagyon különleges volt és most is az, 

erre az idıszakra. Isten nagy, nincs nála nagyobb, bármilyen királyi, uralkodói 

hatalmasságok is vannak a földön. Bízunk benne, és İ befedez, megvéd, táplál, 

minden idıben gondoskodik. Annyira jó volt ott lenni. Ha lesz lehetıségem újra 

elmenni, Isten kegyelmébıl elmegyek. Már csak azért is, mert nem tudtam 

megnézni a Szınyeg Múzeumot. Természetesen pont akkor renoválták, amikor 

meg akartam nézni. Egy okkal több, hogy visszamenjek. Láttam más kiállítást is, 

ami nagyon jó volt. Minden nonfiguratív, a muzulmán háttérnek megfelelıen. Volt 

egy érdekes olajfestmény, a címe: Jézus Krisztus… Jó volt látni a várost és az 

embereket. Még mindig vannak Ikarusz csuklós buszaik, természetesen a nık és a 

férfiak részére elkülönített az utastér. Ezek az emberek keresnek, nagyon drágák, 

barátságosak – persze nem mindenki, de ha ismerısök mutatnak be nekik, nagyon 

elfogadók és nyitottak. Beszélni a hitedrıl, hát az nem könnyő, nem szabad, csak 

amikor biztos vagy abban, hogy İ indít erre, de İvele minden lehetséges, 

megérinti és megváltoztatja az életeket. Hiszem, hogy rengeteg embere van 

Istennek azon a területen, akik már ismerik İt, és olyanok is, akik vágynak arra, 

hogy megismerjék İt. Hála Istennek a munkámért, a fizetésemért és a szünetekért, 

a lehetıségekért, hogy mehetek és látogathatok, hogy itt lehetek. Köszönöm az 

imáitokat és azt, hogy ott vagytok velem biztos háttérként! Köszönök mindent!!!!!  

 

Most befejezem, és kérlek, írj, mi van otthon, hogy zajlik a téli újévi konferencia.  

 

Mindenkit üdvözlök! 

 

Zsidó Erika 

 


