
Drága Kötéltartók! 

  

Ez a JÚNIUSI hírlevelünk. 

  

Nagyszerű péntek esténk volt itt Guangzhouban! Erről a témáről prédikáltam: ISTEN KEZE. 

Istentisztelet után kimentünk evangélizálni a mi Angol Sarkunkba. 

Csodálatos volt a vasárnap este Dennisszel és Kayleevel akik Kunmingből látogattak meg 

minket, tele volt a ház emberekkel és tartottunk egy 3 órás lakomát Isten Igéjéből. 

 

Zsoltár 31:5 Kezedbe ajánlom lelkemet, Te váltasz meg engem, ó Uram, hűséges Isten. 

16 Életem ideje kezedben van, szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől! 

Így kezdi: A Te kezedbe ajánlom lelkemet (jobb fordítás: ÉLETEMET)! Mert Te váltasz meg 

engem, ó Uram, hűséges Isten. 

Dávid mondja: az egész életem, a körülményeim, a mindennapi életem, az időim a Te 

kezedben vannak. AZT GONDOLTAM: Micsoda bizonyosság! Isten kezében vagyok, 

Istennek adom oda az életemet és az időket, a körülményeket, a helyzeteimet, az életem 

eseményei az Ő kezében vannak. 

 

János 10:27-30 "Az én juhaim hallgatnak a hangomra, én ismerek őket, és ők követnek 

engem. Én örök életet (AIONIOS ZOE) adok nekik, és nem vesznek el soha és senki sem 

ragadja ki őket a kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindeneknél, és 

senki sem ragadhatja ki őket az én Atyám kezéből. Én és az Atya egy vagyunk.” 

Ézsaiás 49:15-16 “Hát elfeledkezhet-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? 

És ha ő el is feledkezne, én nem feledkezem el rólad! 16 Íme, a tenyerembe véstelek 

(VÁGTALAK) téged, szüntelen előttem vannak kőfalaid.” Az itt használt héber szó érdekes, 

szó szerint vágást jelent! A tenyerembe vágtalak! 

  

MEGCSINÁLTUK! Oklevelet adtunk annak a 24 diáknak, akik elvégezték a 7 hetes intenzív 

Bibliaóra kurzust, esténként heti 4 alkalmat. Csatoltan találjátok a BEVÉGZETT MUNKA 

diákjainkat az oklevelükkel és azt a 4 tanárt, akik élőben tanítottak. Videós óránk is volt 

pásztor Schallerrel. 

  

BEMERÍTKEZÉS 23-án a Union Church Grace Fellowship gyülekezetben! REKORDOT 

DÖNTÜNK 180 ember merítkezik be június 23-án vasárnap! A mi gyülekezetünkből 7 fő, a 

többiek pedig kisebb gyülekezetekből mindenhonnan Guangzhou környékéről. 

  

Isten folyamatosan ad hozzánk EMBEREKET, az imánk az EMBEREK voltak, és az imáink 

választ kapnak, mert az otthonunkban telt ház van! Szerda este telt házas Istentisztelet volt, 

készülünk a hivatalos gyülekezeti Istentiszteleteinkre, amelyek innentől számítva 1 hónap 

múlva kezdődnek, július közepén! A Greater Grace (Nagyobb Kegyelem) Istentiszteleteket a 

hivatalos 3 Self Church gyülekezet ernyője alatt fogjuk tartani itt Kínában, de teljes 

szabadságunk lesz szolgálni. 

  

AUGUSZTUSban tervezzük újra elindítani a BIBLIA ISKOLÁS órákat!  Imádkozzatok 

helyért, nagy az érdeklődést, a kínai emberek értik, hogy fontos a Biblia ismerete és a képzés, 

a kínaik ÉHESEK Isten Igéjére. Valóban nagy kiváltság itt lenni és szolgálni. 

  

SZEMÉLYES HÍREK, IMAKÉRÉSEK: 

  



1.  Imádkozzatok az én drága feleségemért Zumrádért és a 4 gyermekünkért: Józsiért, 

Rebekáért, Tábitáért és Abigélért. Jelenleg Üzbegisztánban "vakációznak". Zumrád kénytelen 

volt hazamenni, hogy új útlevelet és születési anyakönyvi kivonatot szerezzen. Zumrád 

Magyar állampolgársának ügyintézése folyamatban van, imádkozzatok hogy hamar lezáruljon 

és végre egyforma útleveleink legyenek családon belül. Nehéz 10 év áll mögöttünk, mivel a 

feleségem állampolgársága miatt állandóan megszorításokba ütköztünk utazásaink során. 

Zumrád lehet hogy marad Szamarkandban még egy hónapot. Legyen meg Isten akarata az 

időzítéseinkben és a terveinkben. 

 2.  Imádkozzatok értem!  A munka növekszik itt Kínában, a csapat is növekszik, sok-sok 

tanítványnak van szüksége figyelemre és befektetésre. Segítségre van szükségem, még inkább 

csodára, hogy több időt tölthessek Isten Igéjében és az itteni gyülekezetünk szükségei be 

legyenek töltve. 

 3. Imádkozzatok a NYARUNKÉRT! Istennek adtuk a nyarunkat, és a tanítványaink közül 

sokan elutaznak a szülőfaluikba, ezek kíváló lehetőségek arra, hogy ott is prédikáljunk és 

megosszuk Jézus Krisztus Evangéliumát. Gondolkodom azon, hogy néhány hetet Kína mély 

belső részén töltsek, oda látogassak néhány kulcs barátommal és tanítvánnyal. Kérlek 

imádkozzatok ezért. 

 4.  Imádkozzatok PAKISZTÁNért!  Kérlek, imádkozzatok, hogy kapjak vízumot és egy 

társammal együtt elmehessek oda. 

 5.  Imádkozzatok MISSZIONÁRIUSOKÉRT Kínába!  Szükségünk van Isten Embereire, 

szükségünk van Pásztorokra! Komolyan mondom, ha te aki olvasod ezt PÁSZTOR vagy és 

úgy érzed, hogy semmi sem történik a környékeden, és akciót keresel, HÁT ITT VAN AZ A 

HELY, AHOL TÖRTÉNNEK A DOLGOK! Emberek, akik ÉHESEK, telt házas otthonok, 

kinyitod a Bibliát és az emberek jönnek! GYERE ÁT IDE! Imádkozzatok munkásokért Isten 

aratásába, fehérek a mezők.  

 6.  Imádkozzatok a TANÍTVÁNYAINKÉRT! Készülünk az augusztusi BIBLIA 

ISKOLÁRA! Imádkozzatok a tanárokért és az ezzel kapcsolatos részletekért. 

 7.  Imádkozzatok ÜDVÖSSÉGEKÉRT!  Sok új látogató érkezik hetente, a kínai 

tanítványaink folyamatosan hozzák a barátaikat. Nem fáradtunk bele az emberekbe, 

imádkozunk még többért!!! 

 8.  Imádkozzatok a LAKÁS helyzetünkért.  Az otthonunk túl kicsit a heti 

összejöveteleinkhez és lehet hogy a Bibliaiskolához is túl kicsi lesz. Imádkozzatok kérlek 

azért, hogy legyen tiszta látásunk a jövőbeni lakásterveinkre: a családom otthonára, lány és fiú 

dormokra! 

  

9  Szeptembertől tervezem, hogy újra tanulok Kínaiul reggelenként az Egyetemen!  

Imádkozzatok, hogy egy napon majd képes legyek Kínaiul prédikálni! TITKOS TERV, 

hogy egy pár hétre elmenjek egy Kínai faluba, ahol sztenderd mandarint beszélnek, és így 

végül leomoljanak a beszéd és hallásbeli akadályaim. 

 

10  Abigél, továbbra is imádkozzatok egy csodáért, erősödik és növekszik. Nem veszünk 

észre semmilyen hatást, amit a tumora okozna, tervezünk egy újabb MRI vizsgálatot 2 hónap 

múlva. Nagyon köszönünk minden imát őérte. 

  

KÖSZÖNÖM, HOGY ELOLVASTÁTOK EZT A HOSSZÚ LEVELET! 

 

Kérlek, tudassátok velem, hogy imádkoztok értem! Akkor is szóljatok, ha azon gondolkodtok 

hogy átjöttök segíteni nekünk. Missziók! 

 

Pásztor Józsi 


