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Sziasztok  P.Kende és szeretett MBSZE Testvéreim ! 
 
Hadd emeljek ki néhány áldott pillanatot 2013-ból;  olyan sok minden történt, és olyan nagy 
öröm ámulattal visszanézni és látni Isten hőségét és az İ kegyelmének a munkáját bennünk itt 
Törökországban.  
Mindenek felett ott van az IBI (Isztambuli Biblia Intézet) diákokkal Oroszországból, Közép-
Ázsiából, Közel-Keletrıl  és a környékrıl, teljes idıs egy hónapos biblia-tanulmányozás 
négyszer egy évben, közösség és ima reggeltıl estig – és annyira drága dolog látni, ahogy 
életek változnak meg a kegyelem és a bevégzett munka mélyebb megértésével. A diákok 
bizonyságai lenyőgözıek. 
 Az egyik  libanoni diák Bilal,- aki a legutolsó szemeszterre jött- , azért döntött az IBI mellett, 
mert látta a barátja, Yaser megváltozott életét, aki múlt évben járt ki nálunk 2 szemesztert a 
bibliaiskolában. A barátja példája  bátorította İt arra, hogy eljöjjön. Hála Istennek azért az 
örökségért, amink van, a kegyelmen és a bevégzett munkán alapuló igei tanításért – és azokért 
a gyümölcsökért amit ez létrehoz bennünk : a szabadságért az Istennel való kapcsolatban és a 
Vele való gondolkodásban. 
Bilal azt mondta „ erre van szükségem, nem vagyok megkötözve azzal, hogy keresztény 
cselekedeteket produkáljak, hanem együtt élvezhetjük Krisztus  életét, szabadon kérdezhetek, 
érzem az elfogadást és a szeretetet, annak ellenére, hogy közben megismerjük egymást” 
Imádkozzatok kérlek Bilalért, tervezi, hogy jön a következı szemeszterre, és utána 
remélhetıleg az Euroconra is. Az elsıdleges célunk nem csupán embereket képezni 
keresztény szolgálatra, hanem hogy megtanuljanak együtt gondolkodni Istennel kegyelemben 
és a bibliai értékek alapján. 
 
Annyira nagy kiváltság, hogy részt vehetek ebben  a diákok tanácsadójaként és minden órán 
arab tolmácsként . Nem könnyő feladat, (napi 5 óra) de Isten ad rá kegyelmet, és megújuló 
erıt nap mint nap. 
A mi csapatunk a LEGJOBB, egy szívvel munkálkodunk együtt, sokat imádkozunk, és igazi 
kiváltság része lenni ennek a hatalmas ( nem létszámban, hanem a tagok miatt ☺)csapatnak. 
 
Tanulok kommunikálni a helybéliekkel és barátságokat építeni, bölcsességgel eltölteni az idıt 
minden nap tudatában léve az idı, a lehetıségek és a lelkek értékének. Néha csak azt mondom 
mosolyogva, hogy én keresztény vagyok ☺ ami nagy bizonyság ebben a sötét 
világban.Dolgozunk a török dalokon. 
 
Kilenc másik arab fiúval lakom együtt a gyülekezeti épületben, ami a koreai egyház tulajdona. 
Nagyon zsúfolt, olcsó hely, kérlek imádkozzatok értem, hogy legyen türelmem és szolgálatom 
itt. 
 
Végezetül meg szeretném köszönni, hogy mellettünk álltok. 
 

Kérlek imádkozzatok áldott Istentiszteletekért / Isteni találkozásokért emberekkel.  
 
A következı bibliaiskolás szemeszterért, Basheerért Jemenbıl, és P. Bill Greerért, hogy el 
tudjanak jönni. 
Hogy legyen 10 török diákunk,  
 



Nekem 1 éves tartózkodási engedélyért (hogy meglegyen rá pénz és  a szükséges 
dokumentumok ) és hogy hamar meglegyen, hogy tudjak menni az Euroconra .     
 
 Imádkozzatok még kérlek a gyülekezet minden anyagi szükségének a betakarásáért . 
 
Krisztus szeretetével : Tawfiek.     
 
 
 
 
                                                
 

      
 
 

       
 


