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Kedves Attila! 
A több hónapos készülés végére elérkeztünk ide is, holnap reggel indul kis csapatunk Cambridge-be! Idén 
ismét elindul egy néhányfős csapat innen Budapestről, hogy a Cambridge-i FÉK (Agapé) egyetemi 
csapattal közösen tudjon szolgálni a következő egy hétben. Az elsődleges célunk a szolgálat mások felé, 
az evangélium megosztása nem hívőkkel. A hét kint töltött nap alatt délelőttönként 
Bibliatanulmányozással, míg délutánonként evangelizációval fogjuk tölteni időnket az estéket 

teletűzdelve közös eseményekkel 
a helyi a csapattal. 
Annyi nehézséggel és hiánnyal 
küzdünk sokszor a saját 
városainkban, egyetemeinken, 
felmerülhet a kérdés, miért is kell 
ilyen messzire mennünk ahhoz, 
hogy az evangéliumot meg tudjuk 
osztani másokkal. A válasz talán 
egyszerűbb erre a kérdésre, mint 
azt gondoltam, amikor először 
hallottam ezt a kérdést. A 
Krisztus által ránd bízott feladat 
nem bonyolult: 'Menjetek el tehát, 
tegyetek tanítvánnyá minden 
népet, megkeresztelve őket az 
Atyának, a Fiúnak és a 
Szentléleknek nevében, tanítva 
őket, hogy megtartsák mindazt, 

amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Máté 28:19-
20)'.  
Minden népet tanítvánnyá tenni hívott el minket Krisztus, de ő azt is mondja, számára nincs fontosabb 
ember a másiknál, mindannyiunkat ugyanannyira - végtelen szerettel szeret. Nem az a lényeges hol adjuk 
tovább az örömhírt vagy az, hogy kinek - ahol szükség van, ott kell ténykednünk.  
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Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a közvetlen környezetünkben már minden készen állna. 
Egyenként, ha nem tanulunk és fejlődünk gyengék vagyunk. Szükségünk van azokra a tapasztalatokra és 
élményekre, amiket egy akár ilyen út során lehet szerezni. Pál azt kívánja mindannyiunknak: '[hogy] 
képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így 
megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten 
mindent átfogó teljességéig. (Efezus 3:18-19)'. 
A személyes fejlődés, a Krisztussal való folyamatos találkozás fontos része mindannyiunk életének. 
Nekem, személyesen többről is szól az út, mint az evangélium megosztása. Az Úr az utóbbi másfél év során 
egyre inkább az szívemre helyezett egy vágyat arra, hogy ne csak a 'személyes' életemmel, de a 
munkámmal is konkrétan az Ő országát segítsek építeni. Ez az út egy kis kitekintő lesz abba a világba, ami 
a nap minden pillanatában Krisztusról szól - bár mindannyiunk élete ilyen kellene, hogy legyen, sokszor 
a napi teendők és a világi munkahely, környezet elsodor. 
Tudom, hogy az Úr csodálatos dolgokat fog tenni az életünkben ez alatt az egy hét alatt, amit kint fogunk 
tölteni. Ezt a levelet szerettem volna egy rövid meghívásként elküldeni a szolgálatunkban való 
részvételre. Hiszem, hogy akik időt és energiát szánnak arra, hogy másokért közbenjárjanak imában, 
maguk is áldásban részesülnek. Lentebb mellékeltem néhány konkrét témát, kérést, amiért ha 
időd/időtök engedi, megkérnélek, hogy imádkozz/imádkozzatok.  
Igyekszem majd, amint halad a projekt több levelet is küldeni a kintlétünkről, illetve blogposztokban 
minél több mindent megosztani (a blogom címe az imakérések alatt található). Köszönöm, hogy 
elolvastad ezt a levelet! 
Áldott hétvégét kívánva, 
Bence 

Imakérések 
- az időjárás elég dacosan néz ki, szükségünk lenne olyan időre ahol tudunk az utcákon is találkozni 
fiatalokkal 
- betegség és kimerültség is jelen van a csoportban, mihamarabbi gyógyulásra és elegendő pihenésre lenne 
szükség 
- általánosságban a projekt sikere, személyes fejlődés, evangelizáció 
mint nagy célok. 
- nem volt sok időnk együtt, ezért a csapatnak még szüksége lesz időre 
a hasznos együttműködéshez 
- nézeteltérések és viták elkerüléséért, ige alapú, békés helyzetkezelésért 
- azokért, akiket megkeresünk az evangélium üzenetével, hogy az Úr 
dolgozzon már mielőtt mi odamegyünk az Ő szíveiken 
(blog elérése: https://wereallpandas.wordpress.com) 


