
ISTEN OLYAN SOK LEHETŐSÉGET TARTOGAT SZÁMUNKRA! 

KIVÁLTSÁGUNK: AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE
Isten megnyitotta az egyik közelünkben levő 
árvízkárosult központ ajtaját. Depressziós és 
kétségbeesett emberekkel  találkoztunk ott. 
Nem könnyű, ha az ember mindenét elveszti 
és a semmiből kell újraépíteni az életét. A jó 
hír  az,  hogy  Isten  megtört  szívűekkel  van 
(Zsoltárok  34:19).  Majdnem  minden  nap 
mentünk  ebbe  a  központba,  hogy 
vigasztaljuk  és  reménységet  nyújtsunk  a 
szükségben szenvedőknek. 
Jó látni, ahogy Krisztus teste együtt lépett.  
A különböző gyülekezetek mind segítettek a kitelepítetteknek.  Jó volt  látni  az egységet és Jézus Krisztus 
könyörületességének kifeleződését a különböző hívők által.

Szeretném veletek megosztani ezt a bizonyságot, ami annyira megérintett:
Tukkata és én három emberrel beszélgettünk, két férfivel és egy nővel. Az egyik férfi, kb. negyvenes köszönt 
nekünk oda egy hangos „Sziasztok”-kal. Ahogy odafordultunk, már folytatta is: „Ti keresztények vagytok?” Mi 
mondtuk, hogy „Igen. Találkoztatok már keresztényekkel?” „Igen” – válaszolta – „édesapám rákos volt, a  
kórházban haldoklott, amikor egy nővér beszélt neki Krisztusról.” „Mit gondolsz erről” – kérdeztük. „Nagy  
hatással volt rám, mennyire megváltozott édesapám élete.” – válaszolta. Aztán elmondta, hogy két évvel 
ezelőtt, amikor az apja meghalt, ő éppen börtönben volt. Csak hét hónappal később hallotta a hírt, amikor  
szabadult. Még csak a sírt sem tudta meglátogatni, és bűntudata volt emiatt. Arra is utalt, hogy a börtönből  
való szabadulása a király különös kegyelmének volt köszönhető. Tukkata ekkor valamit mondott neki thai 
nyelven, és ez a férfi elsírta magát. A két barát csak figyelt, tudatában voltak, hogy ez egy különleges pillanat.  
Isten  jelenléte  érezhető  volt.  Nagyon  is  odafigyeltek,  ahogy  beszéltünk  Isten  jóságáról,  Jézus  Krisztus 
áldozatáról, és arról, hogy Isten a megtört szívűekkel van. Imádkoztak velünk, befogadták az Urat, mi pedig  
adtunk nekik Újszövetségeket és Jézus filmeket dvd-n. Egyedi pillanat volt. 
Miután elmentek,  megkérdeztem Tukkatát,  mit  mondott  neki,  ami után sírni  kezdett.  „Ahogyan a király 
különös  kegyelemben  részesített  és  emiatt  kiengedtek  a  börtönből,  Isten  a  te  teremtőd  és  különleges 
kegyelemben részesített az Ő Fia feláldozása által, hogy elvegye a bűneidet, mert azt szeretné, hogy szabad 
légy.” – volt a válasz. Hűha – ez aztán a hatalommal bíró üzenet!
Sok más hasonló történetet is halottunk már emberektől. Isten munkálkodik. Kérlek imádkozzatok továbbra is 
az árvízkárosultakért, hogy sokan Krisztushoz jöhessenek.

GYÖNYÖRŰ KÉPEK

  
Missziós út Pop Phra-ba, északnyugat Thaiföldön, hat órára Bangkoktól. Egy iskolát látogattunk meg, ahol 70 
gyerek imádkozott velünk, miután hallották az evangéliumot, befogadták az Urat. Elképesztő, mit tesz az Úr!

Imakérések: Kérlek imádkozzatok lehetőségekért az evangélium hirdetésére a karácsonyi időszakban.
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