
 
 
 

 
 

Hírlevél Szabó Dóritól���2003. február 13. 
 
Kedves Imatámogatók! 
 
Hosszú idı után ismét sikerült feléleszteni az Internetkapcsolatot. Sajnálatos, hogy itt ez 
elég nehezen megy. Kérlek, hogy ezt mindig tartsátok imában, mert soha sem lehetek 
biztos abban, hogy holnap is mőködik minden vagy sem.  
 
Ebben a levélben szeretném összefoglalni, hogy mi történt az elmúlt szemeszterben. 
Október végétıl egy másik albérletbe költöztünk (Natia és én). A bérleti díj ugyanannyi, 
de a színvonal sokkal jobb az elızıénél, és ez a mostani egy kertes ház kutyával együtt.☺ 
Itt tartottuk az alkalmainkat: a munkatársak összejövetelét, az imaösszejövetelt és az 
angolt. Összebarátkoztunk a szomszédokkal, kedves emberek és segítıkészek. Látszik, 
hogy ez a ház valóban Istentıl kirendelt a számunkra. A munkatársak teljesen 
kicserélıdtek, egy régi maradt, Natia, a többiek teljesen újak, tizenévesek. Ezért arra 
fordítottuk ezt a félévet, hogy ıket tanítványozzuk, segítsük ıket a növekedésben. 
Evangélizációs bibliakört nem indítottunk az egyetemen, hogy csak a tanítványozásra 
összpontosítsunk. Az év végére körvonalazódott is, hogy kik azok, akik alkalmasak a 
vezetésre. Egyikük Soso, aki a január végén (jan. 26-30.) megrendezésre kerülı 
vezetıknek szóló konferencián is részt fog venni. A félévben két nagyobb alkalmat is 
rendeztünk 50-50 fı részvételével. Az elsı az "ıszi parti" volt, a második pedig a 
karácsony volt. Többségében tizenéves diákok voltak a vendégeink, nagy sikert aratott 
mindkét alkalom a köreikben, különösen a karácsony. A program hasonló volt mind a két 
estén. ismerkedés, különféle játékok, vetélkedı, rövid, elgondolkodtató színdarab, majd 
beszélgetés kiscsoportokban. Ketten tértek meg az év végéig. Egy fiú, Beso és egy lány, 
Nana, két tizenéves. Nanával különösen jó a kapcsolatunk és a családjával is. Van egy 
nıvére, akivel Larisa találkozik rendszeresen, együtt olvassák az evangéliumokat. 
Mindezek mellett a szomszédunk, Mamuka, bár nem diák, nyitott Istenre és reméljük, 
hamarosan meg tér. 
 
Hálaadások: 
1. a megtérıkért      3. az új vezetıkért (Soso) 
2. a sikeres alkalmakért     4. semmi hivatalos problémánk nem volt 
 
Ui.: Egy nagyobb összegő, megígért támogatás nem érkezett meg, emiatt pénzszőkében 
vagyok, kérlek, imádkozzatok ezért.  
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