
HÍREK SZAMARKANDBÓLHÍREK SZAMARKANDBÓLHÍREK SZAMARKANDBÓLHÍREK SZAMARKANDBÓL    
MARIAN JÓZSEFMARIAN JÓZSEFMARIAN JÓZSEFMARIAN JÓZSEF 
 

2002. november 26. 
 
Üdvözlet a hővös Szamarkandból! 
 
Már egy hete szokatlanul hővös az idı és esik az esı. Azt hiszem, hamarosan itt a tél. 
Hallod az elveszettek hangját? A levelem ilyen hangulatban íródik: ApCsel 16:9 “Jöjj és 
segíts nekünk!” És ha azon tőnıdsz, hogy ki ez a mi – akkor olvasd el figyelmesen a 
következı fogalmazványt: 
 
Címe: Életem legintenzívebb hete 
 
Én és az én házam az Urat fogjuk szolgálni! Csodálatos a gyülekezetünk, a családunk 
itt Szamarkandban. Az életük és állhatatosságuk napról napra bebizonyítja, hogy valódi 
a hitük! Sokszor megkérdeztem az Urat: „Világosan hallottam a hangodat, amikor 
Afganisztánba hívtál, akkor mit keresek itt Üzbegisztánban?” Ó, a mi Urunk olyan 
kegyelmes! A halk, szelíd hang: „Nem látod, fiam, nem látod, hogy semmi nem jobb 
ennél? Az én juhaim hallják az én hangomat, a nevükön szólítom ıket, és olyan cél felé 
vezetem ıket, ami sokkal nagyobb, mint amit a világ adhat.” Szamarkandban vagyok 
most, és minden nagyszerő! „Tanulj Tılem, mert én szelíd és alázatos szívő vagyok” – 
mondja Jézus.  
 
Ezen a héten minden reggel kosarazunk egy közeli pályán, amit kibéreltünk. Nagyszerő 
lehetıség az evangélizálásra. 
 
Hétfı: 
Egy Istentıl jövı találkozóval kezdıdött, amikor összefutottam egy barátommal, akit 
már hónapok óta nem láttam. Beszél, gyenge kifogásokat hoz fel, miért is nem volt 
gyülekezetben, sem bibliaiskolában. Csak mosolygok, szívbıl szeretem ıt, elmegyünk 
a piacra és együtt eszünk, a célunkról beszélünk és arról, Aki nagyobb, mint mi. 
Meglepetésemre ettıl kezdve minden eseményen részt vesz. Délután fél 4-kor már 
körbevesznek az óvodások és megpróbálnak velem énekelni: „Vígadj te föld” és „Jingle 
Bells”. Tele van energiával a terem. Teljes szívünkbıl énekelünk. Bibliaiskolás órák – 
higgyétek el, hogy nem veszem félvállról! Evangéliumokat és az evangélizáció elveit 
tanítom, az órák után pedig alkalmazott bibliai tanok órát nézünk videón Baltimore-ból. 
 
Kedd: 
Ahelyett, hogy az egyetemen tanítanék, az esti három bibliaiskolás órára készülök. 
Próféciák, bevezetés a tanácsadásba és az Ószövetség áttekintése. Dicsıség Istennek, 
hogy megtehetem ezt! Az egyetemista diákok társadalmi munkát végeznek Üzbegisztán 
gyapotföldjein, ezért nincs kit tanítom egészen a jövı hétig. Az órák után meglátogatjuk 
az egy tini barátunkat és megünnepeljük a születésnapját. Mókás, hogy a nagy éneklés 
és ünneplés közepén elalszom a széken. Mire a többiek indulásra készen állnak, 
felkeltenek, hogy imádkozzam Pávelért, de annyira kimerültem, hogy majdnem 
visszaalszom, miközben imádkozom. Ezt látnotok kellett volna! 



Szerda: 
Errıl tartottam órát a Líceumban, ahol hetente kétszer tanítok: M. L. King: Van egy 
álmom. Azután hazamentem, hogy felkészüljek az esti istentiszteletre. Fél 4-tıl újra az 
óvodásaimmal voltam, megpróbáltuk megtanulni „A vígadj te föld” kezdető dalt. Este 6 
istentisztelet, üzbég összejövetel, hatalmas kenet. Ketten megtértek. 
 
Csütörtök:  
Két bibliaiskolás órára készülök. Meglátogatok néhány embert a gyülekezetbıl és 
nagyszerően érzem magam, azután újra készülök az esti órákra. 
 
Péntek: 
Három órát tanítok ma este és az óvodásokat. Napközben látogatóim voltak, 
megkértek, hogy menjek velük. Kedvesek és udvariasak voltak, ezért úgy döntöttem, 
hogy együttmőködöm velük. Nem vagyok biztos benne, hogy mi történik ezután, de 
remélek és imádkozom! Az útlevelemrıl van szó, ami aznap az irodájukban volt, és 
nem néztek ki jól a dolgok. (Jelenleg visszakaptam az útlevelemet három hét várakozás 
és harc után.) Délután 2-re befejezem a papírmunkát és hazamegyek, óvoda, aztán 
készülök az órára. A diákok nagyon bátorítóak. 
 
Szombat: 
A szombatot a „bátorítás napjának” hívjuk. Reggel 9-tıl van egy óra az új hívıknek, 
azután 10-kor együtt imádkozunk és elmegyünk a környékre evangélizálni, látogatni, 
felkeresni az embereket. Minden csapattag és diák és sokan a gyülekezetbıl részt 
vesznek ezen. Délután meglátogattunk néhány tadzsik családot. Este 8-kor férfiak 
összejövetele. 
 
Vasárnap: 
„Van egy üzenetem.” Milyen fantasztikus érzés! Prédikáltam és vártam a Szent 
Szellemre. Hárman megvallották, hogy megtértek. Tömve volt a gyülekezet. Micsoda 
reggel! Szeretem. Aztán elrohantam a városba, ahol néhány tadzsik barátomat segítem 
a tanítványságban. Este 6 ifjúsági összejövetel. 
 
Nagy vonalakban ezeket csináltam, amikor én voltam az egyetlen tanár a 
gyülekezetünkben. Semmi nem állt meg, és Isten minden egyes pillanatát megáldotta! 
 
Megérkezett Pásztor Matti, és olyan vigasztaló, hogy velünk van a pásztorunk! Hallod? 
El tudnál jönni, hogy segíts nekünk? Van remény a muzulmánok számára? 
 
Ima: az elkövetkezendı evangélizációs karácsonyi koncertért Üzbegisztán sok 
városában. 
 
Krisztusban: 
 
Józsi 
 
Efézus  3 – Pál imája 
 


