
Almaty 2012. december és 2013. január 
 

December 
Három hétig voltunk Baltimore-ban, Aijan és én. Ez egy olyan kaland volt, amit az utolsó 
pillanatig alig akartam elhinni. Már a repülőjegy a kezemben volt, de még mindig arra 
gondoltam, hogy talán lesz mégegy hurrikán, vagy hózivatar, vagy a világ vége... De aztán 
még sem történt semmi. A légitársaság lemondta az utunkat, aztán visszavonta, és végül is 
csak azután mentek csődbe, hogy mi visszaértünk Almatyba : ) . Isten olyan nagyon-nagyon 
hűséges volt, hordozott minket a tenyerén, és szinte minden gondolatunkat teljesítette. 
Időnként Isten megengedi, hogy kapjunk egy kijelentést, és nekem ez a három hét kijelentés 
volt Krisztus Testéről. Olyan sok figyelmet és szeretetet kaptunk, amit persze nem 
érdemeltünk meg egyáltalán, de épp ezért volt olyan szép. Olyan hálás vagyok mindenkinek, 
barátoknak, ismerősöknek és ismeretlenül is kedves embereknek. Hihetetlenül hálás vagyok 
Istennek, aki minden kis részletet összerakott. Pásztor Schallernek, hogy szánt ránk időt 
személyesen. És most direkt nem említek több nevet, mert ennek a levélnek soha nem lenne 
vége... Egy itteni barátnőm azt mondta, hogy teljesen megváltozva jöttem vissza, és én is így 
érzem. Szellemileg felfrissültem, és úgy érzem, hogy egy hosszú csend után újra hallom Isten 
hangját.  
 

Január 
Vége lett a téli szünetnek, le kellett szállni a repülőről, és elkezdődött az iskola. Egy hétre rá 
volt egy téli bibliaiskola Almatyban. A négy vendégszónokból csak ketten tudtak eljönni, de 
így is szuper volt. Pásztor Michael Toll tanított minket fáradhatatlanul a Szent Szellemről, és 
Pásztor Jon Post felfrissített a szeretetével és a kegyelem üzenetével. Időnként Isten 
megengedi, hogy közelebbről is meglássuk, hogyan munkálkodik emberekben. Az utóbbi 
időben megláthattam, hogyan munkálkodik egy család életében. Lehet, hogy emlékeztek Mr 
Chipre az elmúlt levelemből. Jeannie, az özvegye eljött velem Pásztor Toll óráira végig a 
héten. Annyira éhes volt Isten Igéjére, hogy nem akart kihagyni egy alkalmat sem. Pénteken 
volt az utolsó óra, és Isten úgy rendezte, hogy Jeannie és a fia, Dylan, együtt imádkoztak 
megváltásért Pásztor Jonnal... Jeannie már egy ideje várta, hogy angolul beszélő pásztor 
látogasson meg minket, és nem hiába. Megható volt és nekem is erőt ad, ahogy egy kicsit 
közelebbről beleláthattam az életükbe. Isten olyan csodálatosan összerakott minden részletet. 
Jeannie szeretne menni a baltimore-i konferenciára, kérlek imádkozzatok érte és Dylanért.  
 

Köszönöm az imáitokat és kérlek ne hagyjátok abba!  
 

Sok szeretettel, 
 

Kerekes Zsuzsa 
 


