
 
Kötéltartók 2014 augusztus – hírek és imakérések 
 
 
Kedves Kötéltartók,  üdvözlet Kínából ! 
 
Köszönjük, hogy gondoltok ránk és imádkoztok értünk ! 
 
Kérlek imádkozzatok értem a következı napokban, ahogy prédikálni fogok 
vasárnap – a téma Krisztus vére – és hogy miért volt a vérre szükség.  
 
Az elsı hír: Abigail jól van, azért imádkozunk, hogy teljesen felépüljön az 
agymőtét után.  A vízbevitelét ( hogy iszik-e anyit, amennyire szüksége van ) 
gyógyszerrel kell szabályozni, és a bal szeme még nincs rendben. Még 
szeptemberben vissza kell mennünk szemtornára, de ezeket leszámítva nagyon 
jól érzi magát, és minden rendben van. Nagyon áldottak vagyunk, hogy 
tudhatjuk, hogy Isten velünk van, és hálásak vagyunk, hogy imádkoztok érte. 
 
Második hír : Zumrad az ötödik gyermekünket várja november végére ! 
Néhányan ismeritek a nehézségeinket a házasságunk elsı évében Zumrad 
mőtétjével kapcsolatban, és hogy az orvosok akkor azt mondták nekünk, hogy 
soha nem lehet gyerekünk- igazi csoda az öt!!!! Imádkozzatok különösen a 
szülésért, Zumrad nagyon reménykedik benne, hogy ezúttal természetes úton 
fog szülni. Az elsı négy alkalommal császármetszése volt, és a negyedik 
különösen rossz élmény volt számára. Ez alkalommal hitben és tettekkel is a 
természetes szülésre készülünk fel. Imádkozzatok kérlek a megfelelı kórházért, 
ahol az orvosok gondoskodnak a feleségemrıl, és a dúláért, és a többi hölgyért, 
akik figyelnek rá és segítenek Neki. 
 
A meggyızıdések nagyon fontosak, és jó tudni, hogy Isten akaratában vagyunk. 
Kína egy igazi, és lenyőgözı missziós mezı, nagyon nyitott- egy gyümölcsözı 
fához tudnám hasonlítani. Hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, és megtehetjük 
amit csak tudunk Isten királyságáért. Szerda esténként az otthonunk tele van 
pakolva kínai emberekkel. Túl vagyunk 4 hónap bibliaiskolán- hála Pastor Cliff 
Vincent-nek. A vasárnap délelıtti alkalmak után a RAP-ek szintén tele vannak 
emberekkel, akik éheznek az igére. Ez nem egy megszokott,  „normális” 
jelenség a mai keresztény berkeken belül. Mutass nekem keresztényeket, akik 
Istenre éheznek ! Az egészséges keresztény ismertetıjele az ÉHSÉG ! 
 
Missziós út terv októberben Pakisztánba !  Dokumentumokat nyújtottam be, 
és találtam egy olyan céget, akik gondoskodnak számomra meghívásról és 
vízumról 10 napra. 3 éve voltam Pakisztánban utoljára, és hiszem, hogy nagyon 
fontos odamenni, és megnézni, hogy hogyan állnak a dolgok. A partner 
gyülekezeteink jól vannak, és könyörögnek, hogy látogassam meg ıket.  



Legyetek a partnereim, és imádkozzatok az út minden részletéért, és társakért, 
akik eljönnének velem. Jó lenne csapattal menni, különösen kellene valaki, aki a 
nıket el tudná érni. 
 
„ ÁRON IS MEGVEGYÉTEK AZ ALKALMAT, mert a napok 
GONOSZOK” Ef 5; 16 
 
Zsid 4;16 „Járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához, hogy 
irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk idejében jövı segítségül” 
 
Végül egy ıszinte ima: Vedd el a megkötözöttséget! Vedd el a világ dolgai 
iránti éhséget. Adj nekünk hatalmas éhséget a Te igédre! Adj nekünk különleges 
értelmet, hogy olvassuk, és meg is értsük azt! Add meg a kegyelmet, hogy 
engedelmeskedni tudjunk neki, bármibe is kerül ez nekünk. Istenünk, Te meg 
tudsz nyitni ajtókat, amiket azután senki be nem zárhat! Segíts nekünk 
feltámadási életet élni! Szeretünk Téged, mint soha ezelıtt, és szolgálunk Téged, 
ahogy sosem ezelıtt! AMEN! 
 
Krisztusban: 
 
A Marian Család / Pásztor Józsi és Zumrad, Joseph, Rebecca, Tabita és 
Abigail. 
  
 
 
 
 
 
 
 


