
Sürgıs imakérés 
 
Drága Kötéltartók ! 
 
 
Ünnepi üdvözlet Kínából. Guangzhou-ból !  ENNEK AZ 
IDİSZAKNAK  JÉZUS AZ ÉRTELME ! 
 
 
Még mindig egyedül vagyok a négy gyerekkel, várjuk Zumrad 
és Grace január nyolcadikai érkezését. Nagyon nehézzé vált a 
várakozás, különösen a karácsony miatt.. 
 
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülrıl való, 
és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. 
Jakab 1,17. Ne felejtsük el megosztani Jézus csodálatos ajándékát ezen a 
karácsonyon ! 
 
Múlt vasárnap ismét bemerítkezés volt. 114 ember merítkezett be, 9 közülünk, a 
Grace Fellowship-bıl jött. Sokan jelezték, hogy a következı alkalomkor İk is részt 
akarnak venni. Volt két titkos bemerítésünk is, ez a két drága ember a kommunista 
párt tagja, és ezért a lépésükért az állásukkal fizethetnek. Megtették, nem nagy 
nyereség ugyan, de engedelmesek voltak. Kérlek imádkozzatok ezekért az új 
hívıkért. 
 
SOK ÍRNIVALÓM LENNE, DE TUDOM, HOGY MINDENKI MILYEN ELFOGLALT 
MOST, EZÉRT ITT EGY SÜRGİS KÉRÉS, részleteket nem írok. 
 
Kérlek imádkozzatok Zumrádért, a feleségemért ahogy megy holnap reggel 8-ra a 
bostoni bíróságra. Be kell, hogy jusson a bíróhoz, mert valamit meg kell változtatni 
Grace, legújabb gyermekünk születési anyakönyvi kivonatán. Sürgıssé vált a dolog, 
mert Zumrádnak január 7-ére megvan a repülıjegye vissza Kínába, és szükségünk 
van a kijavított anyakönyvi kivonatra ahhoz, hogy Grace-nek útlevelet 
igényelhessünk. Az útlevéllel tudjuk csak a kínai vízumot igényelni. Röviden: 
IMÁDKOZZATOK, hogy a bíró és a hivatalnokok lássák, hogy az ügy sürgıs, Zumrad 
bejusson a bíróhoz, és a papírokon elvégezzék a változtatásokat. 
IMÁDKOZATOK, hogy gyorsan megkapjuk az új útlevelet, és Grace-nek az 1 éves 
kínai vízumot. Lelkesen várjuk a gyerekekkel együtt, hogy Zumrad és Grace a 
karjainkban legyenek ! 
 
KÖSZÖNJÜK !  Kívánom, hogy minden imádkozó társamnak legyen áldott 
karácsonyi hete ! 
 
Szeretünk Benneteket, és áldott karácsonyt kívánunk! Isten velünk van! 
 

Máté 1,23 : Ímé a szőz fogan méhében és szől fiat, és annak nevét Immanuelnek 
nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten. 
 
A Marian család 
 
 


