
Érkezés Kínába- Családi Karácsonyi üdvözlet 
 

 

 

Mi, a Marian Család Áldott Karácsonyt és Örömmel Teljes Új Esztendőt kívánunk Nektek! 

Szeretnénk Titeket üdvözölni ezzel a gyönyörű igével : 1 Kor 2;9 „Hanem, amint meg van írva: Amiket 

szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az Őt 

szeretőknek” Jézus eljött, hogy kijelentse nekünk az Atyát (Ján 1;18) 

Eljött egy új év, és elment egy másik, és öt hónap távollét után Isten kegyelméből visszatértünk 

Kínába. A Karácsony mindig vegyes érzésekkel teli időszak – sok örömmel és békével, ha arra 

gondolunk, mit tett értünk Jézus Krisztus- Immanuel Isten velünk van Máté 1;23. De a világ „Boldog 

Karácsonya” sokkal inkább jelentés nélküli, mint valaha. Remélem, és ez az imám, hogy ha Te hallod 

ezt a kifejezést, a Te életedben ennek VALÓDI jelentése van. 

Ma ünnepeltük a Karácsonyt jó pár „Angol Sarok”- beli barátunkkal együtt (ez az evangelizációs 

helyünk neve). Páran közülük még soha nem hallottak Jézus Krisztusról, sem a Karácsony igazi 

jelentéséről egészen ma estig. Egészen elámultam, hogy milyen könnyű meghívni kínai diákokat az 

otthonodba. Mennyire kész és nyitott ez a mező. 

JÖVŐ ÉVBEN a témánk megint az EMBEREK és az IMA. Nem építkezhetünk más alapra, csak JÉZUS 

KRISZTUSRA. Őhozzá visszük az embereket, hogy tanulhassanak Tőle. Jézus tanította az imát, élte az 

imát, folyamatos kapcsolata volt az Atyával, és arra motiválta a tanítványait, hogy tegyék ugyanezt – 

de a tanítványok gyengék voltak. De aztán jött az Apostolok Cselekedete – és tudjuk a Biblia 

történetét. NINCS IMA = NINCS EREDMÉNY. Sok ima = Isten keze velünk van. 

Szeretünk Mindnyájatokat ! Köszönjük, hogy szellemben velünk vagytok, és imádkoztok értünk 2014-

ben is !  Talán 2014 duplán hozza azt a jót, amit láttunk, hogy Isten tesz rajtunk keresztül és bennünk! 

Az életetek és az imáitok részei az életünknek! 

 

 

Pásztor Marian Józsi, Zumrad, Abigail, Rebecca, Tabitha, és kis Józsi.  

 


