
Sziasztok Gyülekezet!

Lehet itt az ideje egy hírlevélnek? - I Krónikák 4:10

Nagy öröm, hogy mi az Ő szolgái lehetünk bárhol is vagyunk. Nem is cserélnénk le semmire, 
mert szeretjük a mi Mesterünket! Ismerjük Őt és Ő bevezet és kivezet és mi legelőt találunk és 
jutalmakat üldözéssel, nehézséggel együtt.

Régebben, valamikor augusztusban történt egy meglepő dolog
velem. P. Narj meghívott engem Nepál-ba, hogy az ifjúsági
konferenciájukon én legyek a vendégszónok. Én csak vakartam a
fejemet egy darabig, de aztán Isten azt mondta, hogy menj, mert
veled leszek és képessé is teszlek téged. Egy csodálatos időt
tölthettem a nepáli fiatalokkal. Kb. 100-an voltak ott különböző
gyülekezetekből. A téma a következő volt: Tisztaság, Szenvedély,
Cél (Purity, Passion, Purpose). Ámulatos fiatalok, akik éhesek a jövőre és az Igére! :)
Az egyik srác onnan, most itt van velünk Guangzhou-ban 6 évig, doktornak tanul. Arpan.

Az elmúlt hónapok arról szóltak nekem, hogy legyek hűséges a kicsin. Elég sokat dolgozunk itt, 
de megyünk az alkalmakra és Istentől van a várakozásunk. Lehet utazunk összesen 3,5 órát egy 
Bibliatanulmányra, ahova 7 ember jön el, de tesszük ezt hitben. Nincs kis gyülekezet, nincs kis 
szolgálat Isten országában, ha Ő van benne és Ő, kincsekkel tölti meg a szíveinket. Az enyémet 
is. :)

Pár hete történt, hogy egy fiú pénzt kéregetett a gyülekezetben újra és újra, néha az én nevemet is
használva, és bizonygatta, hogy ő keresztény. Amikor már jópár ilyen eset a fülembe jutott (és 
persze nem adta vissza a pénzt), úgy döntöttem beszélgetek vele. Anélkül, hogy bármit is 
mondtam volna, tudta mi a téma és kicsit félve, de ő kezdte: "Én meg akarok változni, én tényleg
nem akarom ezt csinálni." Elmondott sok mindent, hogy mi van a háttérben (démonok minden 
bizonnyal), de mondtam neki, hogy soha nem fogja tudni megváltoztatni magát. Aztán idővel 
egyetértett, hogy tényleg Isten kell ehhez és Ő az első lépés az úton, szóval ... hiszem, hogy ő ott 
megtért! Kérlek imádkozzatok érte! Isten munkálkodik!

Még egy dolog, hogy a héten az egyik tanítványunknak az anyukája meglátogatta a kis lányát a 
nagy városban. Szerdán eljött az alkalomra. Nagyon mérges volt utána és ki akarta hívni a 
rendőrséget, hogy ami itt zajlik azt meg kell akadályozni. (Párttag mellesleg) A lánya nem kis 
idő után le tudta beszélni erről. Másnap a lányok töltöttek az anyukával még időt és péntek este 
újra eljött a Bibliatanulmányra. Nem tudtam mit gondoljak felőle, de ott már teljesen más volt a 
helyzet. Megszeretgették az emberek és az alkalom után azt mondta, hogy nem erti, miért 
gondolkozott így rólunk szerdán. Sajnálta már, hogy olyan volt amilyen. Sok minden van még a 
háttérben, amit én sem tudok teljesen, de a lényeg, hogy ez ISTEN munkája! :)
Még nem akar keresztény lenni, mert akkor mindenki ellene fordulna, de valami elkezdődött! 

Sok-sok apró áldás és bizonyság történik még velünk! Az Ő keze tényleg velünk van. 
Köszönjük az imáitokat!
Isten áld titeket az Ő gazdagsága szerint! 
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