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Üdvözlet Guangzhou-ból, Kínából! 
 
Köszönet a barátságotokért és hogy „tartjátok a kötelet” értünk! Hatalmas kiváltság itt 
szolgálni Kínában! 
 
„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ı 
létezik és megjutalmazza azokat, a kik ıt keresik.” Zsid 11,6 
 
Szeretnék neked feltenni egy kérdést: „Mit csinálsz most éppen, ami hitet követel tıled?” A 
egy második kérdésem: „Mi a helyzet a körülötted levı emberekkel, a gyülekezetedben levı 
emberekkel, mit csinálnak mostanában ami hitet igényel?” 
 
Úgy gondolom, hogy ha misszionáriusokat támogatni és értük imádkozni hitet megkövetelı 
dolog! Köszönöm, hogy a barátaink és a kötéltartóink vagytok. 
 
 
Ezúttal is imakérések formájában írom meg a hírlevelet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A Marian család imakérései: 
 

1. Anyukámnál, Juliannánál második stádiumban levı Alzheimer-kórt 
diagnosztizáltak.(7 stádiuma van) Imádkozzatok Juliannáért és Miklósért, ahogy 
szembenéznek a tünetekkel és ahogy dicsıítik Istent a helyzet közepette! Julianna 
csak 57 éves, de nagyon lelassult, néhány dologra már nem képes, és hamarosan 
teljes idıs felügyeletre szorul. MÚLTKOR VOLT EGY IMAKÉRÉSÜNK és 
terveztük, hogy meglátogatjuk a drága Anyukámat, de nem tudtunk családostul 
elmenni.  

Most az a kérésünk, hogy İ jöhessen el hozzánk minél hamarabb Kínába néhány hétre, 
vagy egy hónapra. 
 
 
 
       2.  Imádkozzatok az otthoni iskoláztatással kapcsolatos kihívásainkért, és tiszta      
            iránymutatásért. Jövı héten kezdünk. 
     
 
       3.  Az ÚJ GYÜLEKEZETÜNK növekszik! Eddig 3 vasárnapi istentiszteletünk volt,    
            holnap a negyediken fogok prédikálni. az új gyülekezetet REMÉNYSÉGnek hívjuk,  
            és 8 perces sétára van a házunktól itt, Guangzhouban, TianHe-ben. Köszönöm a  
            részletekért való imáitokat, bámulatos látni Isten idızítését és áldását. Türelem,   
            szeretem a türelmet, ahogy a biblia modja „Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én  
            vagyok az Isten!” 
 
  

 

 

A KÖVETKEZİ KÉT IMAKÉRÉSÜNK az elızı hírlevelünkben levık ismétlése 
 
 
      4.  A kínai tanítványaink csodálatos döntéseket hoznak, ahogy követik Istent és vágynak  

Rá. Kérlek imádkozzatok a kínai keresztényekért –hitbeli szilárdságért és       
meggyızıdésekért. Csak gondoljátok meg ezeket a számokat, vasárnap, június 21.-
én 115 kínai és 1 francia testvér merítkezett be Guangzhouban a Union 
Gyülekezetben! Isten munkálkodik, az emberek odaadják az életüket Krisztus 
ügyéért és nyilvánosan mőködnek. Isten különbözı területekre helyezi az embereit, 
hogy több embert tudjanak elérni Számára. 

 
      5.   Imádkozzatok munkásokért erre a mezıre. Látjuk, hogy a kínai emberek fel vannak        
            emelve Isten munkájára itt Kínában. Ez gyönyörő látvány. Imádkozzatok    
 külföldiekért  is, hogy jöjjenek és szolgáljanak itt. Hiány van pásztorokból és 
 bibliatanítókból!   Tervezzük, hogy augusztusban újra elindítjuk a bibliaiskolát, 
 ahogy Pásztor Cliff visszajön. Igény az van, Isten pedig gondoskodni fog a 
 tanárokról! Talán TE vagy az egyik közülük!  
 Írj nekem, ha Isten foglalkoztat ezzel, és hív téged! Tudok Veled álmodni,  
 Veled hinni. Legyél ott, ahol az éhes diákok vannak! 
 



 

 

 

 

 

Pénteken az 1Kor 13-at tanulmányoztuk és Isten új megértést adott róla. Tudod, hogy ez 
a SZERETETRİL szól, és ennek a gyönyörő megnyilvánulási formáiról: A szeretet jóságos, 
a szeretet hosszútőrı, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, a szeretet nem 
fuvalkodik fel. Azzal hívtam ki a gyülekezetet, hogy helyettesítsék be a szeretet szó helyébe 
a saját nevüket. Én is behelyettesítem az enyémmel: Józsi jóságos, Józsi hosszútőrı, Józsi 
nem irigykedik, Józsi nem kérkedik, Józsi nem fuvalkodik fel. 
Mi a helyzet veled? Be tudod oda helyettesíteni a nevedet? PRÓBÁLD KI! Ha megteszed, a 
végén hazugnak érzed majd magad, mert te és én kegyelembıl megváltott bőnösök 
vagyunk, és tanulnunk kell a SZERETETET. 
Itt a földön én Jézus Krisztust képviselem, az igazi szeretetet. Mi a szeretet? 
 Ha valaha is helyes módon akarom szeretni az embereket, akkor fel kell adnom a saját 
akaratomat, a büszkeségemet, az „ÉN” magamat, és alá kell rendelnem magam Jézus 
Krisztusnak.  
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én 
megnyugvást adok nektek”  
A mi részünk ebben, hogy JÖJJÜNK, vegyük fel Jézus Krisztus igáját, ismerjük meg és 
éljük meg Isten szeretetét. 
 
 
 
Légy buzgó Istenért, változtass! Ha látsz és van két lábad, kérlek ne vesztegesd el ıket! Az 
idınk ezen a földön rövid, és minden nappal csak még rövidebb lesz. Olyan sok ember van, 
akiket Jézus el akar érni, és ezt embereken keresztül akarja tenni, mint te meg én. 
 
Imádkozom, hogy a levelem áldás legyen számodra! Köszönöm, hogy elolvasod, és 
imádkozol értünk. Szeretnénk mi is hallani rólad, bátorítsuk és szeressük egymást! 
 
Róm 1, 16 : „ Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma 
az minden hívınek üdvösségére,…..” 
 
Imádkozzatok értünk név szerint: 
Pásztor Józsi és Zumrad 
Joseph 10, Rebecca 8, Tabita 5, Abigail 3 évesek, Kayla Grace 8 hónapos. 
 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


