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S V E I K I M Y L I M I E J I,
Na, pagaliau, ir vėl jums rašome, brangūs broliai ir
sesės Kristuje.
Kaip praėjo jūsų Kalėdos ir Naujieji Metai? Ar
laukiate pavasario? Kuo ir kaip jūs gyvenate šiomis
dienomis?
Kaip visada – visų pirma dėkojame Viešpačiui už
jūsų maldas ir palaikymą, draugystę ir meilę.
Dėkojame už Viešpaties gerumą per visą šį mano
nėštumą laikotarpį.
Mes ir Kalėdas, ir Kūčias, praleidome namie.
Buvome suplanavę pakviesti vienišus bendruomenės
MISIONIERIŲ PORA
žmones
Kalėdų
vaišėms.
Ryanas
paruošė
pakvietimus, pagaminome pietus, pakvietėme tuos,
kuriuos per maldą Viešpats mums nurodė ir įdėjo į
širdį. Manėme, kad ateis bent 6-8 žmonės. Keista,
bet atėjo tik vienas. Kiti mūsų pakviesti svečiai
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paskutinę minutę pakeitė savo planus arba
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nusprendė pasilikti namuose. Džiaugėmės ir tuo
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vieninteliu svečiu. Jo vardas Markas. Turėjome gerą
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progą jį pažinti iš arčiau. Skaniai pietavome,
Swedbank
giedojome Kalėdines giesmes ir bendravome.
Įmokos pavadinimas: "Parama misijų
Dėkojame Dievui už daug naujų nuostabių
draugysčių. Dabar čia jaučiamės kaip saviškiai. Abu
tarnystei Simonai Fishel."
su Ryanu pastebėjome, kad žmonės pastaruoju
metu daug atviresni mums, prašo melstis, patiki
asmeninius išgyvenimus. Aš susidraugavau su
jaunimo grupelės merginomis, jaunomis poromis.
Bendruomenėje jaučiuosi labai mylima, ypač dabar.
Man visada kas nors atneša kėdę ir parūpina vietą
atsisėsti, paklausia, kaip aš jaučiuosi.
Pirmą kartą po ilgesnės pertraukos vėl radome tikrų
draugų, kuriais galime pasitikėti ir būti atviri. Iš tiesų, Droghedoje jaučiamės kaip namuose.
Nėštumo metu galėjau susidraugauti su kitomis krikščionėmis moterimis (ir netikinčiomis) per
Biblijos studijas. Kartais man net nereikia pradėti pokalbio – jos prieina prie manęs ir kalbina.
Tokiomis aplinkybėmis turiu galimybę jas pažinti, dalytis gyvenimo patirtimi ir kartu melstis.
Neseniai aplankiau merginą, ką tik pagimdžiusią mažą sūnelį. Mergina neturi vyro, jai trūksta
finansinės paramos. Nudžiuginau ją keliomis dovanėlėmis jos mažyliui. Buvo gera laikyti glėbyje
jos 11 dienų sūnelį. Tara yra atvira maldai, ji pasisiūlė toliau draugauti ir palaikyti tarp mūsų ryšį.
Melskitės už jos išgelbėjimą, taip pat, jei Dievas duos, ir už gilesnę draugystę, kad galėčiau jai
liūdyti ir padėti.
Prieš savaitę buvau labai padrąsinta ir įkvėpta evangelisto Bilio, (kuris vaikšto ir kalbina žmones
prie jų namų durų). Jis pasidalino tuo, kaip yra svarbu kalbinti žmones, bendrauti su jais ir skelbti
Evangeliją. Man tai didžiulis įššūkis šiandien. Mano kasdienė malda Dievui yra prašymas Jo
meilės netikintiems žmonėms bei drąsos skelbti Evangeliją (pagal Mt 7,7), kur sakoma:
„Prašykite, ir jums bus duota“). Kasdien einu pasivaikščioti ir dažnai sutinku pagyvenusi vyrą su
šunimi. Jis visada liūdnas ir prislėgtas, atstumiantis ir piktas. Visada apie jį mąstau ir noriu
sužinoti, kas jį taip slegia. Vis žadėdavau pasiimti kokios literatūros apie išgelbėjimą ir su juo
pasikalbėti, bet visada užmiršdavau. Praėjusią savaitę aš buvau labai įkvėpta ir padrąsinta. Ėjau
pasivaikščioti ir vėl sutikau tą vyrą, praėjau pro jį ir mąsčiau: „Ech, ir vėl užmiršau literatūrą“.
Buvau jau beeinanti per gatvę, bet taip stipriai jaučiau, kad turiu grįžti ir pagaliau išdrįsti su juo
pasikalbėti – tad taip ir padariau. Grįždama jo link meldžiausi, kad Dievas suteiktų man drąsos ir
išminties bei meilės. Priėjusi prie jo pasakiau, kad jis visada toks liūdnas, paklausiau, ar galėčiau
už jį melstis. Jis atsakė: „Ne“. Tada ėmiau jam pasakoti apie Jėzų. Klausiau jo, ar jis žinąs, kad
turi Gelbėtoją, kuris jį labai myli? Klausiau, ar jis tikįs Jėzumi? Žmogus linkčiojo galva arba purtė,
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o tada ėmė kalbėti, kad serga meningitu, kad negali užmigti naktimis. Man jis parodė savo ausyje,
aparatą, kainavusį nemažus pinigus. Jo kalbą buvo nelengva suprasti, bet stengiausi, kiek
galėdama, klausiausi jo. Tada jis prisipažino, kad neturįs nei šeimos, nei vaikų, kad yra labai
vienišas. Pakviečiau jį apsilankyti mūsų bažnyčioje, pasakiau, kur ji randasi. Pasakojau, kad ten
renkasi ir seni, ir jauni žmonės, kad jis tikrai ras su kuo pabendrauti. Vyras susidomėjęs klausė,
kur yra ta bažnyčia. Jis taip pat sakė, kad jam daug sunkiau girdėti žmones uždaroje patalpoje.
Viską, ką jis girdi, tai didžiulis vientisas šurmulys. Paklausiau jo vardo. –„Melou“ – atsakė jis. Jis
paklausė, iš kur aš esu ir ką veikiu Airijoje. Atsisveikindama pasakiau, kad melsiuosi už jo
sveikatą ir paraginau ateiti į bažnyčią. Jaučiau, kad jis nesiryž tokiam žingsniui.
Šiandien vėl sutikau Melou ir trumpai kalbėjausi su juo. Manau, jis manęs prisibijo ir truputį
vengia. Nenoriu jo išgąsdinti, bet kaip kitaip galiu jam padėti, jei ne bendraudama su juo? Įteikiau
jam krikščioniškos literatūros ir pakvietimą į Bilio Biblijos studijas. Melou atrodė susidomėjęs, bet
pamatęs, kad Biblijos studijų pradžia 20.30 val., sakė, jog jam pervėlu. Labai jūsų prašau melstis
už šį žmogų ir bendravimą su juo. Noriu labiau susidraugauti su juo, padėti ir skelbti Kristų bei Jo
išgelbėjimą.
Pastaruoju metu Dievas mus abu su Ryanu naudoja kelių latvių gyvenime. Viena latvė neseniai
pradėjo lankytis mūsų bendruomenėje. Ji yra tikinti, tik buvo atkritusi, neseniai išsiskyrė su vyru.
Jos gyvenime daug nuoskaudų, sveikatos problemų. Stengiamės praleisti su ja daugiau laiko,
kviečiame į svečius, į Biblijos studijas, meldžiamės. Tad ir jūsų prašome maldų už Daigą.
Kitą latvių porą mes pažįstame jau metus. Alexas ir Inesa (turi du mažus vaikučius). Abu seniau
lankydavo mūsų bažnyčia, bet nustojo. Neseniai sutikome juos gatvėje ir buvome pakviesti į
svečius. Pastebėjome, kad Alexas domisi budizmu ir visokiais keistais dalykais. Ryanas kalbėjo
su juo ir aiškino, kad tie dalykai nėra geri, kad visos kitos religijos nėra tikros. Diskusija virte virė,
Ryanas citavo Bibliją, o Alexas galiausiai atsinešė savo blogo įkvėpimo knygą Hari Krišna Bibliją.
Tai velnio knyga. Tai naujo tipo religija, atėjusi iš Rytų, ši religija buvo labai populiari hipių laikais.
Alexas prisiskaitęs tos knygos tiki, kad labai svarbu būti geru žmogumi, jis yra vegetaras. Žodžiu,
savo išgelbėjimą stengiasi užsitarnauti gerais darbais. Jėzus +..., o mes žinome, kad Jėzus ant
kryžiaus sumokėjo visą kainą, prie kurios neįmanoma ką nors pridėti. Ryanas karštai diskutavo su
Alexu, bandė jam atverti akis. Išsiskyrėme gražiuoju, meldžiamės už šią porą. Alexas ir Inesa
pavasarį planuoja grįžti atgal į Latviją. Brangieji, prašome melskitės už juos, kad Viešpats
atmerktų jų akis ir atvertų jų širdis.
Viešpats mums įdėjo į širdis naują tarnystę ką tik susituokusioms arba susižadėjusioms poroms.
Be mūsų su Ryanu, kartą per savaitę mūsų namuose susirenka dar 2-3 neseniai susituokusios
poros ir kartu žiūrime video medžiagą, pamokslus iš Giesmių giesmės, kartu aptariame ir
meldžiamės. Iš viso yra 10 pamokslų, mums liko peržiūrėti tik 2. Gera bendrauti su jaunomis
poromis ir dalytis patirtimi. Matome, kaip Dievas augina ir mūsų pačių santuoką. Norėtume rasti ir
daugiau medžiagos tiems sisitikimus tęsti. Tad prašome maldos, kad surastume gerą medžiagą,
ir toliau kartu galėtume augti, dalytis ir melstis už vieni kitų santuokas.
Na, o pabaigai apie mūsų vis negausėjančią šeimyną. Šiandien jau dešimta diena po nustatytos
gimdymo datos. Mylimieji, kovoju su savimi ir savo nekantrumu, prašau melskitės už mane, kad
Dievas pakeistų mano mąstymą ir mano širdį. Taip sunku laukti ir Juo pasitikėti. Čia, Doghedos
ligoninėje, jei moteris nepagimdo 14 dienų po nustatytos datos, jai duodama vaistų, iššaukiančių
gimdymą. Šį ketvirtadienį (turbūt) man duos skatinančių vaistų, kad prasidėtų gimdymas, tačiau
jeigu vaistai nepadės gali daryti cezario pjūvį. Taip pat turime galimybę laukti dar keletą dienų ir
tikėtis, kad gimdymas prasidės natūraliai, bet tai kelia pavojų vaikeliui.
Prašau melskitės, kad Viešpats padėtų pagimdyti natūraliai, o jei ne, kad mes sugebėtume priimti
tinkamą sprendimą, kad sektume Dievo valia. Protu suvokiu, kad tai yra normalu, bet viduje mano
emocijos verda: jaučiu ir nerimą, ir pyktį, nusivylimą. Norisi, kad viskas būtų taip kaip buvo
planuota. Labai sunku priimti Viešpaties valią. Meldžiu, kad išmokčiau numirti pati sau ir
išmokčiau visada ir už viską, bet kokiomis aplinkybėmis, kaip apaštalas Paulius, dėkoti Dievui.
Sunku, kai visi kasdien klausia: „Na, kaip ar yra kokių naujienų?“ Arba nuėjus į Biblijos studijas
išgirsti: „Tu ir vėl čia, dar negimdai?“
Tai tiek šiam kartui, mylimieji. Labai jūsų visų pasiilgome, laukiame žinių ir iš jūsų. Dar kartą
dėkojame už jūsų meilę, maldas ir visokeriopą palaikymą.
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Biblijos eilutė padrąsinimui: „Pasitikėk Viešpačiu ir būk stiprus! Turėk drąsos ir pasitikėk
Viešpačiu!“ (Ps 27,14).
Prašome jūsų karštų maldų už:
Žmones, paminėtus šiame laiškelyje. (Tarą, Melou, Daigą, Inesą ir Alexą, jaunas ką tik
susituokusias ar susižadėjusias poras.
Visas mūsų tarnystes: ketvirtadienio dienos Biblijos studijas, vedamas Ryano,
penktadienio vakarus ir darbą su jaunimu, šeštadienio rytus ir mūsų tarnystę kavinukėje,
už sekmadienio vakarus su MAD jaunimo grupele, vedamą Ryano, už tarnystę su
jaunomis poromis.
Ryano evangelizaciją, kuomet jis su Biliu eina kalbinti žmonių ir jiems skelbti Evangeliją
nuo vienų durų prie kitų, kad Dievas atvertų tų žmonių širdis bei suteiktų Ryanui drąsos,
meilės ir išminties.
Man drąsos, meilės ir išminties skelbiant Kristaus Evangeliją tikintiems ir netikintiems
Droghedos žmonėms.
Dievo vedimą, mūsų pasiruošimą tarnystei Vakarų Airijoje. Kad Dievas parodytų, į kurį
miestelį ir kada mums kraustytis, kad suburtų komandą, su kuria galėtume tarnauti
Vakaruose, kad paruoštų mus ir mūsų širdis tarnauti.
Už kelionę ir kasmetinius apmokymus Vokietijoje Kontaktmissijon organizacijoje.
(Apmokymai ir konferencija truks 7 savaites nuo 04.16 – 05. pabaigos). Kad Dievas
paruoštų mūsų širdis apmokymams.
Planuojame, jei bus Dievo valia, iš kart po apmokymų Vokietijoje skristi mėnesiui į
Ameriką. Tam, kad galėtume tarnauti Vakaruose, mums reikia daugiau paramos. Jei tam
bus Dievo valia, lankysime įvairias bendruomenes ir ieškosime daugiau maldos bei
finansinių partnerių. (Vakaruose miesteliai mažesni ir toliau vienas nuo kito, tad mums
reikės ir automobilio). Aš turėjau daug problemų dėl vizos į Ameriką, net pati ambasada
man sukelia sunkius emocinius prisiminimus. Labau prašau jūsų maldos ir sklandumo dėl
mano ir kūdikio vizų.
Už buvusią tarnystę Ginkūnų vaikų dienos centre, už tuos vaikus ir darbuotojus.
Jaunus ir senus žmones čia, Droghedoje. Kad Dievas ir toliau trauktų juos prie savęs.
Kad mes, kaip misionieriai, galėtume sutikti tokių žmonių ir paskelbti jiems Evangeliją.
Išmintį ir jautrumą, kad Dievas mums suteiktų jos paskirstant prioritetus šeimai ir
augančiai tarnystei.
Mūsų kūdikį, gimdymą, kad aš ir kūdikis būtume sveiki. Taip pat už abiejų pasirengimą
tapti tėvais.
Su meile
Simona ir Ryanas Fisheliai

