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Drága Barátaink,
Újévi üdvözlet Gurungéktól Pokharából, Nepálból! İszintén sajnáljuk a hosszú szüneteket a
hírlevelek között.
Mostantól kettıt küldünk évente a négy helyett, egyet év elején, és egyet nyáron. Ám ha
bármikor szeretnétek friss és részletes híreket,
legyetek kérlek szabadok rá, hogy írtok nekünk.
Nyár
Köszönöm, hogy imádkoztatok a feleségemért és értem, hogy elmehessünk az USA-ba.. Régi
vágyam volt, hogy bemutathassam İt
a gyülekezetnek Baltimore-ban, és Isten megadta ezt a kiváltságot nyáron, a nemzetközi
GGWO konferencia alkalmából. Köszönet Cannonéknak és Pazdaéknak
hogy vendégül láttak minket és annyira kellemessé tették az ottlétünket, annak ellenére, hogy
a feleségem éppen a harmadik gyermekünkkel való terhességének elsı hónapjával küszködött.
Köszönet P.Schallernek és a baltimore-i Krisztus Testének, hogy annyira szívesen fogadtak
minket.
Amíg az USA-ban voltunk, meglátogattuk drága New York-i barátainkat is, Kent és Janice-t
négy lányukkal egyetemben.
Több, mint 15 éve vagyunk barátok, de ez volt az elsı alkalom, hogy találkozhattunk, amióta
összeházasodtak.
Afganisztán
Szeptember végén volt egy tíz napos utam Afganisztánba. Két várost látogattam meg, Kabult
és Heratot.
Kabulban, a fıvárosban tanítottam egy alkalommal a helyi vezetıket az Énekek Énekérıl.
Heratban
ahová egy helyi tanítvánnyal együtt mentem, megkerestem az elızı látogatásom alkalmával
megismert embereket, és új kapcsolatokat is építettem.
Szomorú, hogy kevéssel egy hónappal a látogatásom után a külföldi pásztort- aki meghívott,
hogy tanítsak- megölték a szélsıségesek.
Vele együtt a két tinédzser gyermeke és két helyi hívı szintén mártírhalált halt. A felesége
túlélte, İ nem volt ott a támadás alatt a komplexumban.
A két helyi hívı szintén otthon hagyta a családtagjait.
A sokkoló híreket a Greater Grace Gyülekezetben, Mumbai-ban kaptam az istentisztelet elıtt,
ahol épp megkértek, hogy
tegyek bizonyságot Afganisztánról. Bár tele voltam ezzel a teherrel, a Szent Szellem megadta
a kenetet, hogy megosszak Zsidók 12,2– bıl és János 15,12-bıl.
Kathmandu
P. Scibelli vezetésével Decemberben egy baltimoriakból és mumbaiakból álló csoport ment
Kathmanduba egy konfereciára. Jöttek emberek egész Nepálból, hogy közösségben
lehessenek az Igével. Körülbelül ötvenen jöttünk Pokharából.
Hiszem, hogy a Szent Szellem sugallata volt a téma :“Az Örökkévaló Isten, aki Személyes”
:minden egyes üzenet gazdagon megáldott minket. P. Rajan és a kathmandui gyülekezet
nagyszerő munkát végeztek a konferencia megszervezését és vendégül látását illetıen.
Karácsony
A karácsony elıtti héten számos környéken öröménekek éneklésével emlékeztünk meg

a Megváltónk születésérıl.. Karácsony napján a gyülekezetben különleges evangelizációs
programunk volt- körülbelül 250-en jöttek el, és ennek több
mint a fele volt látogató. A Szent Szellem Lukács 2,14-bıl adott igét. Hisszük, hogy a szívek
felkavarodtak, és maradandó gyümölcsöket várunk.
Delhi
Év elején lehetıségem volt Delhibe látogatni. Nagyon bátorító volt együtt lenni a szentekkel a
Delhiben lévı Afgán gyülekezetben. Ezen kívül találkoztam néhány
testvérünkkel akik Kabulból jöttek Delhibe. Együtt sirattuk e jelenlegi tragédiabeli
szeretteinket. Imádkoztunk iránymutatásért és a jövı definiálásáért az afganisztáni hívık
számára, akik jelenleg szét vannak szóródva.
IMAKÉRÉSEK
Nepál
Imádkozzatok a Pokharában és környékén levı gyülekezet vezetıiért. Imádkozzatok Homért
(James), Arjunért,
Abrahamért, Bilért and Suk Bahadurért. Imádkozzatok az új bibliaiskolai szemeszterért a
pokharai gyülekezetben. P.Schaller Bevezetés a
Teológiába óráját fogom tanítani. Imádkozzatok P. Rajanért Kathmanduban, a
misszionáriusképzı központért és a gyülekezetekért amelyeket felügyel Nepálban.
Delhi
Imádkozzatok P.Obaidért és Taranáért, és a Delhiben lévı afgánok felé való szolgálatukért.
Imádkozzatok két testvérért,
Adibért és Kamalért akik még mindig börtönben vannak. Dicsıség Istennek az egyik
testvérünk, Hasib kiszabadulásáért, akivel a legutóbbi látogatásomkor
találkozni is tudtam. Imádkozzatok a delhi-i afgán gyülekezetért, ami hiszem, hogy
különleges eszköz az afganisztáni munka szempontjából.
Afganisztán
Ahogy a családunk letérdelt, hogy együtt imában fogadja az új évet, Isten adott két igeverset
az afganisztáni látással kapcsolatosan.
ApCsel 26:19 és Márk 10:28. imádkozzatok velünk, ahogy keressük a bölcsességet a
részletekre. Ha szeretnétek több információt ebben a témában,
kérlek írjatok nekünk.
Család
Imádkozzatok Sharmiért, aki február második hetére várja harmadik gyermekünket. Az orvos
császárt javasolt, és mi úgy döntöttünk, hogy itt a
pokharai kórházban nézünk a procedúra elébe. Imádkozzatok a lányunkért, Upasana Joy-ért,
és a fiunkért, Rueben Johanért. Megkezdték az új iskolai félévüket.
Mindketten nagyon izgatottan várják az új baba érkezését. Imádkozzatok értem, a növekvı
felelısségemért mint férj és apa, a pásztori felelısségemért a pokharai gyülekezetben, és a
munkában való felelısségemért a szüleim üzletében.
Köszönöm a hőséges imáitokat és a bátorításotokat. Kiváltság veletek együtt, partnerként
szolgálni Isten gyülekezetében. Kérlek írjatok, szeretünk hallani rólatok.
Sok szeretettel İbenne,
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Józs18,3 Monda azért Józsué Izráel fiainak: Meddig vonakodtok még elmenni, hogy
elfoglaljátok a földet, a melyet néktek adott az Úr, a ti atyáitoknak Istene ?

