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Szia Zsuzsi! 
 
Nagyon köszönöm a leveledet és mindenféle bátorító szót. Itt is tél van, a múlt 
héten az év utolsó hetében két nap hószünetünk volt. Az itteniek nincsenek igazán 
felkészülve a téli idıjárásra, hóeltakarításra, stb.  
 
Hétfın, tegnap megkaptam a repülıjegyemet és a vízumomat Iránba. Valószínőleg 
ma el tudok menni, nem úgy, mint tegnap, mert az idıjárás miatt törölték a járatot. 
Ma egy másik, helyi társaság megy, velük mőködik együtt az iráni légitársaság. 
Remélem minden rendben lesz. Imádkozzatok értem, mert egyedül megyek, egy 
családot látogatok meg, és másokat is szeretnék meglátogatni. Jövı hétfın jövök 
vissza a tervek szerint. A karácsony estét szeretném itt, meghívott barátokkal 
tölteni egy jó, könnyő magyar vacsora kíséretében. Isten - remélem - megadja ezt 
is. A szünet január 5-ig tart a suliban. Azon is gondolkodtam, hogy hazamegyek, 
de a mostani utammal együtt nagyon drága lenne. De lehet, hogy Isten hazaröppent 
karácsony másnapján, majd meglátjuk, az újévi szeminárium nagyon izgat. Amúgy 
jól vagyok, Isten tanít és formál. Néha ez fájdalmas, de be kell, hogy lássam, hogy 
İ erısebb és bölcsebb, és mindent jobban tud, mint én. Megadom magam, és így 
szabad vagyok. 
 
Most pedig megpróbálok leírni egy érdekes történetet, ami nagyon megérintett. 
Nemrégiben az itteni hölgyek szerveztek egy összejövetelt egy viszonylag fiatal 
hívı anyukának, akinek nemrég született kisbabája. Elmesélte a történetét, a 
terhességét és a szülését. Beteg volt, nem tudom, mi volt a baja, de az orvosok nem 
igen tudtak segíteni rajta, és nem bátorították, hogy valaha is teherbe essen és 
gyereket vállaljon. Azt mondták, hogy a teherbeesés lehetetlennek tőnik, de ha 
mégis megtörténik, a gyerek egészsége súlyosan károsodhat, és biztos, hogy 
valamilyen maradandó sérüléssel fog megszületni, csonkán, stb. “Csodálatos” 
bátorítás… Mégis terhes lett, de a szomszédok, orvosok nem támogatták az ötletét, 
hogy megtartsa a gyereket. Az orvosa próbálta rábeszélni, hogy mikor lehet már 
sort keríteni az abortuszra, kifutnak az idıbıl… A terhessége nem volt egyszerő, 
fiatal hívı itt a gyülekezetben, kihez is fordulhatna: idısebb hívık, ima, hit és 
bizalom Istenben. Az orvosok nem akarták vállalni a szülés levezetését, de mégis, 



valaki elvállalta. De mit ad Isten, a szülés idejére nem tudott megjelenni. És ki volt 
ott a szülésnél, az anyuka fejénél állva, segítségként? Az az orvos, aki teljesen 
ellenezte a terhességet és a gyerek megtartását. A szülés csak két órát vett igénybe. 
Gyönyörő kislánya született - amit szeretett volna, mindannak ellenére, hogy az 
ultrahangon fiút állapítottak meg. Szülés közben az anyuka bátorította az orvost, 
aki hitetlenkedve, erısen kételkedett a jó eredményben, és nem tudta elhinni, hogy 
a gyerek egészségesen született meg és hogy kislány. Késıbb is vizsgálgatni akarta 
a babát, hogy biztos valami baja van, amit még nem vettek észre. Az anyuka csak 
ennyit mondott: “ne féljen, minden rendben lesz!” 
 
Szeretem, ahogy ez a fiatal nı teljes egészében Isten ígéreteire hallgatott, minden 
fájdalom, betegség és leépítı, elutasító szó ellenére. Nincs nagy és mély teológiai 
ismerete, csak egyszerő hite. Isten ígéretei ott vannak örökkévalón elıttünk, 
állandóan és mindenki számára. A kérdés, hiszem-e, használom-e ıket, feladom-e 
magamat helyettük? Isten nagyon szeret minket. P. Schallert hallgattam tegnap: 
“Pásztorok, akik törıdnek a lelkünkkel” volt az üzenet címe az ıszi missziós 
konferenciáról. Ott mondta, hogy Jézusnak 12 tanítványa volt. Lehet, hogy 
valakinek 2-3 embere van vagy 10, de az a lényeg, hogy a pásztora miatt lesz 
valaki Isten embere, vagy nem lesz öngyilkos, vagy alkoholista, mert ık törıdnek 
velük. Mi nık is ilyenek vagyunk. Az egyik itteni “vén” megkért, hogy hívjak fel 
valakit, aztán majd meglátom, mi lesz. Nem akart többet mondani a helyzetrıl. 
Telefonáltam és rájöttem, hogy ugyanaz történik, mint amikor a pásztorok 
törıdnek a lelkünkkel. Ez a nı nem ment ki az utcára, hogy prostitúcióval keressen 
egy kis pénzt kétségbeesésében, mert a gyerekének nem tud mit enni adni. Késıbb 
felhívott, talán lesz munkája, de ki tudja. Itt úgy használják az embereket és a 
helyzeteket – nagy a munkanélküliség –, ahogy nem szégyenlik. Tényleg lelkeket 
mentünk. Nagyon drága hölgy. Imádkozzatok érte is.  
 
Most be kell fejeznem. Imádkozzatok a repülésemért és a délen eltöltött idımért, 
és a biztonságos jövı hétfıi visszatérésemért. Hiszem, hogy Isten valami érdekeset 
és nagyon áldásosat készít a számomra. Áldás akarok lenni az ottaniaknak is. 
 
Üdvözlet mindenkinek!  
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