
KEDVES KÖTÉLTARTÓK !      P. Marian Józsi 
 
Holnap délelıtt prédikálni fogok a gyülekezetünkben. Múlt vasárnap volt húsvét 
; 40 új látogatónk volt! A gyülekezetben teltház volt, néhány hónap és 
szembesülnünk kell majd azzal a problémával, hogy a termünk nem bír el 300-
nál több látogatót. Imádkozzatok bölcsességért és Isten egyértelmő vezetéséért 
ezekben a problémákban. 
Isten kegyelmébıl elkezdtük a 15 hetes Bibliaiskolai Szemesztert. P. Cliff  
vezeti, nagyon megáld minket, hogy a kínai embereknek taníthatjuk az Igét. 
Jövı szerdán kezdünk. Hivatalosan engedélyezve van a szerdai Istentisztelet ! 
Ez tényleg imaválasz volt- mi imádkoztunk, Isten pedig meglepett minket egy 
váratlan megoldással!  
Abigailt be kellett költöztetni egy gyermekkórházba kivizsgálásra. Nagyon jól 
van ! Az ivásával van baj megint, gyógyszer nélkül kontrollálatlanul iszik. 
Kaptunk egy gyógyszert, de semmi hatása nincs. Azt mondták, hogy svájci, de 
hamisítványnak tőnik, mert a kínai használt – a svájci nem. Imádkozzatok 
Abigailért, hogy teljesen felépüljön. 
Különösen imádkozzatok a csapatunkért – imádkozzatok egységért. 
 
Itt van néhány vers a holnapi prédikációból: 
 
Cím:  A feltámadásunk (1 Kor 15) Isten kegyelmébıl vagyok ami vagyok 
 

1 Kor 15,10  De Isten kegyelme által vagyok, a mi vagyok; és az ı hozzám való 
kegyelme nem lın hiábavaló; sıt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan de 
nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. 

Eféz. 2,4-6  De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az İ nagy szerelmébıl, 
melylyel minket szeretett, Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, 
megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelembıl tartattatok meg!)És együtt 
feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: 

Kolossé 3,1-3  Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat 
keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, Az odafelvalókkal 
törıdjetek, nem a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a 
Krisztussal az Istenben 

Róma 6,4 Eltemettettünk azért ı vele együtt a keresztség által a halálba: hogy 
miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsısége által, azonképen 
mi is új életben járjunk. 

 
 
 



 
 
 


