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Drága magyarországi szentek! 

Ùjból  átcsorogtunk  egy  Ùj  Èvbe...  Ez

számunkra  elöször  is  egy  nagy

hálaadással  kezdödött:  talán  hallottátok,

hogy  P.  Stephan  és  felesége,  Mindy

karácsony elött visszajöttek Baltimore-ból,

ahol  Mindy-t  sikeresen  megmütötték!

Azóta  egyre  jobban van (bár  vigyáznia  kell  magára)  és  teljes  lendülettel  beállt  újra  a

gyülekezeti  munkába  –  a  zeneszolgálatba,  kezdödö  ifjúsági  szolgálatunkba...  Nagyon

hálásak  vagyunk  Istennek,  hogy  visszaadta  öt  és  P.  Stephant  nekünk!  Ezúton  is

szeretnénk megköszönni az imáitokat, higyjétek el, nagyon is éreztük öket! Hiszem, hogy

az ima tartotta meg a gyülekezetet, amíg a pásztorunk távol volt! Söt, az én bizonyságom,

hogy Isten nem csak megtartotta a gyülekezetet, hanem olyan dolgokat tanított nekünk,

amiket enélkül a helyzet nélkül nem tanulhattunk volna meg. Nem mindhogyha vágynánk

az ilyen helyzetekre, súlyos próbákra, de hálásak vagyunk, hogy Ö mindent a javunkra

formál, ahogyan Róma 8:28 mondja! Azt hiszem sokan felébredtünk kissé Csipkerózsika-

álmunkból.  Megértettük,  hogy  sokkal  inkább  támogatnunk  kell  a  pásztorunkat  és

szeretnünk kell egymást! Megértettük, hogy sok minden rajtunk - a mi kis semmisnek vélt

telefonhívásainkon,  bátorító  szavainkon,  a  mi  kis  imáinkon,  szeretetteljes  vagy  éppen

szeretetlen  hozzáállásunkon  múlik...  Isten  ezen  a  helyzeten  keresztül  kihívott  minket

komfortzónánkból és megmutatta, hogy vannak dolgok, amiket megtehetünk, söt meg kell

tennünk, mert  Ö hív minket arra,  és nem szabad hitetlenkednünk! Ès lássatok csodát:

rájöttünk,  hogy könnyebb  hitben  járni,  mint  a  saját  kis  útjainkon!  Adja  Isten,  hogy ne

aludjunk el újból, hanem menjünk tovább, újabb kihívásokat fogadva el! 

Az utóbbi évben több drága ember csatlakozott a gyülekezethez, akikért nagyon hálásak

vagyunk.  Reméljük,  hogy  némelyikükkel  az  Eurocon-on  meg  is  ismerkedhettek  majd!

Egyikük például egy fiatal német lány, aki nyáron, a lengyelországi konferencián tért meg,

azóta bemerítkezett és jár a gyülekezetbe! 

November elején egy esküvönk is volt – Sven és Aysel jó példák számunkra, hogyan lehet

együtt szolgálni az Urat örömmel. 



Sok  tervünk  van  az  új  évre  is:  közös  bibliaiskola  a  lengyelországi  gyülekezetekkel,

látogatás a Wroclaw-i gyülekezetben, talán egy húsvéti  színdarab is sikerül,  és még ki

tudja, mi minden más... Ja, de, tudom, februárban magyarországról is várunk látogatókat,

ami mindig nagy áldás számunkra :-)

Szóval továbbra is hálásak vagyunk az

imáitokért, söt kérjük öket!!! 

Amiért imádkozhattok:

– P.  Stephan  és  Mindy  egész-

ségéért

– rendszeres  imaalkalmak,  ifjúsági

szolgálat

– családok a gyülekezetben - nem

könnyü az árral szemben úszni...

– gyerekek megtéréséért

– Isten  adjon  új  tüzet  az

evangélizálásra;  Ö  töltse  be  új

székeinket 

– Eurocon: hogy mindenki eljusson,

aki  jelentkezett,  és  életet

megváltoztató  élmény  lehessen

mindannyiunk számára

–  új tervek, egység, hit és szeretet

a megvalósításhoz 

„Az  Isten  pedig  hatalmas  arra,  hogy  rátok

árassza  minden  kegyelmét,  hogy   

mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén,

minden jótéteményre böségben legyetek.“ 

2.Korintus 9:8

Sok szeretettel: Szabó Marianna (Manna) a

berlini Greater Grace gyülekezetböl




