
Kötéltartók –  Marian család, 2016 Áprilisi Hirlevele  
  
Üdvözlet Guangzhouból, Kínából! 
  
Köszönjük, hogy tartjátok a kötelet! Hatalmas kiváltság szolgálni itt Kínában. 
  
Az EVANGÉLIUM!  Róma 1,16 Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; mert 
Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak először meg görögnek. 
  
A Marian család hírei és imakérései: 
  
1.  Az ÚJ GYÜLEKEZET a maximum kapacitása felé tart! Körülbelül 8 perc sétára a 
házunktól, itt TianHe Guangzhouban folytatjuk az angol istentiszteletek megtartását 
vasárnaponként, és az angol-kínai programokét hétközben. Bibliaiskolás óránk van hétfő 
esténként, imaalkalom szerda esténként, és bibliatanulmányozás / tanítványság óránk péntek 
esténként. Az evangelizálás az Angol Sarokban van, és töltünk időt a környékbeli 
hajléktalanokkal és koldusokkal is. Az első istentiszteletünk tavaly július 12.-én volt, 
körülbelül 40-45 látogatóval, most vasárnaponként atlag 130-an, pentekenként kb. 80-an 
vagyunk. Isten hűséges! Néhányan tudtok erről, és imádkoztatok a részletekért. Isten nem siet, 
de soha nem is késik. Ő mindig időben van ott.  A gyülekezet közelében lakó tanítványaink 
közül sokan hűségesen szolgálnak velünk. Dicsőség Istennek! Isten feltölti igére és imára éhes 
emberekkel a gyülekezetet. Átlagosan 20 ember jön el a kétórás imaalkalmakra szerdánként.  
  
2.  Imádkozzatok a házi iskolázástatbéli kihívásainkért, és tiszta iránymutatásért. A 
gyerekeink nagyszerűek, annyira áldottak vagyunk, hogy vannak nekünk, és törődhetünk 
velük.  Különösen imádkozzatok az én szeretett feleségemért, Zumrádért mindazoknak a 
dolgoknak a közepette, amik zajlanak a mi nyüzsgő háztartásunkban. Imádkozzatok értem, 
hogy hűségesen tanítsam otthon a bibliát, és a gyerekek növekedhessenek a mi Urunk, Jézus 
Krisztus kegyelmének, és szeretetének az ismeretében. A szombatok a családi napjaink, 
ilyenkor KIKAPCSOLUNK, és különleges időt töltünk el együtt, mint család. Egymásra 
figyelünk és meghallgatjuk egymást, különleges helyekre megyünk a közelben, például 
parkokba.  Régebben nem csináltunk ilyen speciális alkalmakat, vártuk a vakációt, ami aztán 
sosem úgy sült el, ahogy elterveztük.  Tudomásul vettük, hogy szükségünk van ezekre a 
napokra, kérlek imádkozzatok, hogy élvezhessük ezeket a szombatokat, hogy a házasságunk 
és a családi életünk megerősödhessen.  
  
3.  Tartsátok kérlek imában Anyukámat, Juliannát, akinél Alzheimer kórt diagnosztizáltak. 
Imádkozzatok Juliannáért és Miklósért, ahogy szembesülnek a tünetekkel, és dicsőítsek Istent 
a helyzet közepette. Májusban tervezem, hogy Budapestre látogatok, és pár napot 
Anyukámmal töltök. Nagyon nehéz elszakadni a családtól és egy növekedő gyülekezettől akár 
csak egy hétre is, de most szükség lesz rá. Imádkozzatok különleges, áldott időért. 
  
4.   A Guangzhoui  kínai tanítványaink bámulatos döntéseket hoznak ahogy követik Istent és 
vágynak Rá. Imádkozzatok a kínai keresztényekért, szilárdságukért a hitben, 
meggyőződésekben. Imádkozzatok, hogy a kínai gyülekezetünk a közeljövőben missziós 
csapatokat küldhessen Kambodzsába és Vietnámba. Sok tag néz a mezőre, és a mezőnk a 
világ!  Hogy tudott egy héttagú magyar család ide jutni? A mezőre néztünk! Isten 
munkálkodik, az emberek átadják az életüket Krisztus ügyéért, és nyíltan munkálkodnak. 
Isten az élet legkülönbözőbb területeire helyezi el az embereit, hogy minél több embert tudjon 
eléri általuk. 



  
5.  Imádkozzatok munkásokért erre a mezőre. Látjuk, ahogy az emberek felserkentek Isten 
munkájáért itt Kínában. Csodálatos látvány. Imádkozzatok külföldi munkásokért is, hogy 
jöjjenek szolgálni erre a mezőre. ÓRIÁSI HIÁNY van pásztorokból, és bibliatanítókból!  
Imádkozunk, hogy augusztusban újra induljon a teljes idős bibliaiskola. Annyira áldottak 
vagyunk, hogy P. Cliff és Marcia itt van és szolgál a csapatunkban!  
  
Rengeteg áldás van itt Kínában, kihívásokkal, nehézségekkel, változásokkal  együtt, amikről 
beszélhetnék, de e helyett Jézuson akarom tartani a szememet!  Én egy hit-misszionárius 
vagyok. Úgy érzem magam, mintha egy Istennel való rendkívüli utazáson néző lennék. 
Üzbegisztán, Tadzsikisztán, Törökország, Afganisztán, Pakisztán, és most Kína! Jézus azt 
mondta Nikodémusnak, hogy „A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, 
honnan jön és hova megy. Így van vele mindenki, aki a Lélekből született.”  János 3:8.  Az 
élet egy csodálatos utazás, ahol Jézus ül a kormánynál!  Ő elképesztő, fantasztikus és annyira 
hűséges!  Jézus jelent számomra mindent. Ő az életem, a kősziklám, a megváltóm, és a 
nemsokára visszatérő királyom! Ő annyira jó volt hozzám, és a legnagyobb dolog amit 
cserébe adhatok Neki, hogy egyszerűen dicsőíthetem Őt, és elmondhatom a világnak, hogy Ő 
valós, és Ő a válasz amit keresnek. 
  
Ne elégedj meg azzal, hogy olvasod a bibliát, engedelmeskedj is neki. Ez a kulcs. A 
kereszténység nem egy fejnövesztő verseny. Az életemnek kell alakulnia és formálódnia Isten 
igéje által.  Ez úgy történik meg, ha kilépek, és elkezdem szolgálni Jézus Krisztust. Isten szíve 
az egész világért ég, úgyhogy az enyémnek is ilyennek kell lennie.  Szeretem, ahogy 
P.Stevens leírja ezt „Úgy szerette a világot” c. üzenetében: "A szívdobbanásom eggyé válik 
Jézus Krisztus szívdobbanásával " 
  
Változtass!  Ha van szemed és két lábad, ne vesztegesd el őket!  Az időnk a földön rövid, és 
minden nappal csak még rövidebb lesz! Rengeteg ember van, akiket Jézus el akar érni, és ezt 
olyan embereken keresztül akarja megtenni mint te meg én.  FEJEZD BE az ítélkezést,  legyél 
hasznos Isten terveben. 
  
Imádkozom, hogy a levelem áldás legyen számodra! Köszönöm, hogy elolvasod és imádkozol 
értünk. Szeretnék viszont hallani tőletek, bátorítsuk és szeressük egymást!   
  
Hiszünk a missziókban!  Mi vagyunk a válasz az imákra!  Még egyszer, köszönöm, hogy 
imádkoztok értünk.  Hadd tudjuk, hogy imádkoztok értünk.  
  
„ ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy 

megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes”  Róma 12:2 
  
Kérlek imádkozzatok értünk név szerint: 
 
Pásztor Józsi és Zumrad  
Joseph 11, Rebecca 9, Tabita 6, Abigail 4, és Kayla Grace 1.5 
 


