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Drága Kötél - Tartók! 

 
Először is köszönjük Nektek, hogy imában tartotok minket. Szükségünk van az imákra, a 

Szentek imáira. Hálásak vagyunk a hűségetekért Isten iránt és irántunk, ahogy munkatársaink 

vagytok.  

 
Elakadtunk Isten akaratából, még mindig Magyarországon vagyunk. Drága feleségem 

megkapta a meghívóját a magyar állampolgári eskü letételére december 12.-ére. Két hónap 

helyett öt hónapig tartott ez a folyamat - Isten türelemre tanít minket. A jó dolog az egészben 

az, hogy amikor meglesz a magyar útlevele, végre szabadon utazhatunk együtt. 

 
Kérlek imádkozzatok értünk, tervezzük, hogy karácsony előtt visszamegyünk Kínába. 

Micsoda karácsonyi ajándék lesz, hogy a gyülekezet és a csapat visszakapja a Marian 

családot!  

 
Imádkozzatok a Guangzhou-i csapatért, és a kínai tanítványokért, akik folyton a bibliaiskola 

után érdeklődnek. Azt tervezzük, hogy rögtön a visszaérkezésünk után elindítjuk az órákat. 

 
Kérlek tartsátok imában Abigailt, hála Istennek nagyon jól van. 

 
Tartsatok imában minket még nagyobb kegyelemért, ahogy felneveljük a gyerekeket, és 

ahogy mosolyogva nézünk a jövő felé. 

 
A Marian Család 

Budapest, Magyarország 



 
 
BÁTORÍTÁS: 

 
Gondolj ezekre az igékre: ISTEN VELÜNK VAN!  ISTEN VELED VAN! Ő 

mindegyikőtökkel ott van, mindegy, hogy hol vagy éppen. Készülünk a karácsonyra, és ez az 

üzenetünk. 

 
Máté 1; 23 Így kezdődik az Evangélium: „ Immanuel”.  „Ímé a szűz fogan méhében és szül 

fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti : Velünk az Isten.” 

Máté 28; 20 „ Veletek vagyok mindig”. Jézus a tanítványainak folyamatos jelenlétet és 

védelmet ígér.”…és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” 

 
Isten szeretné, ha megértenénk azt az igazságot az elejétől a végéig, hogy Ő ott van velünk! 

 
ENNEK A SZELLEMÉBEN TERVEZÜNK RÖVIDESEN VISSZATÉRNI KÍNÁBA! 

 
Az emberek Ezsdrás idejében ezt mondták:  „Nektek kell visszamenni és felépíteni a várost”. 

Három millió zsidót hurcoltak el Babilonba, de csak 49.000 tért vissza. CSAK 3% ment 

vissza! 

 
Ezsdrás 7; 27-28 

 
3 oka volt amiért nem mentek vissza Jeruzsálembe: 

1.       A Babiloni luxus 

2.       Az utazás veszélyei 

3.       A rossz körülmények Jeruzsálemben 
 

Akik visszamentek, tényleg hittek benne, hogy Isten velük van! Sokat tanulhatunk a 

példájukból! DE A MI HELYZETÜNK TELJESEN MÁS KÍNÁBAN: 

Kína lenyűgöző, luxussal teli hely, egyelőre nincs veszély utazáskor, a körülmények 

Guangzhouban kiválóak! Az emberek éhesek Isten Igéjére, nagy étvágyuk van az igére és az 

imára!!!! VISSZAMEGYÜNK! ISTEN VELÜNK VAN! 

 
 
„Nem az én képes voltom, hanem a viszonyulásom Isten képes voltához az, ami számít” - 

Corrie ten Boom 

 


