
ÜZBEGISZTÁN 
 

A kötél másik végénél! 

Remélem, hogy megkaptátok a hírt arról, hogy eljegyeztem Zumradot. A 
baltimore-i bibliaiskola diákja. Elsıéves, és biztos, hogy minden bátorítást 
szívesen fogad. Kérlek, gondoljatok rá, ahogy rám is, mint társatokra a 
kötél másik végénél, és küldjetek neki néhány bátorító szót: 
zumradashurova@yahoo.com. Nem számít, hogy milyen nyelven írtok, 
senki nem olvassa el az e-mailjeinket! 

ÉS MOST: a szolgálatomról. Meghatározott imabetakarásra van 
szükségem. 

1. Ifjúsági szolgálat – Meg vagyok áldva egy csapat vad tinivel. A célom 
és a látásom velük kapcsolatban az, hogy Jézus legyen a szívükben és 
elérjék a többi keresı tinit. 

2. Bibliaiskola – Két órát tanítok (páli levelek 2. és evangéliumok), 
mindegyiket kétszer egy héten a Szuper bibliaiskolánkban, és egyet a 
városban (Evangéliumok) hetente kétszer. Imádkozzatok kenetért, és hogy 
legyen idım a felkészüléshez. 45 diákunk van a szamarkandi 
bibliaiskolánkban, és 10 diákért imádkozom a városban (itt csak 
korlátozott számban lehetnek diákok, hogy ne vonjuk magunkra a 
figyelmet). Példabeszédek 2:6. 

3. Tadzsik összejövetelek – Februárban újra szeretném elkezdeni a szerda 
esti összejöveteleket. Imádkozzatok egy tolmácsért és védelemért a család 
gonosz szomszédaitól, ahol találkozni szoktunk, hogy folytathassuk az 
összejöveteleinket. 

4. Órák az egyetemen – Amerika politikai történelmét és angol társalgást 
tanítok egy különleges csoportnak. 



5. Óvoda – Nem biztos, hogy be tudom illeszteni az idıbeosztásomba. 
Imádkozzatok a gyerekekért. Lehet, hogy heti egyszer velük tudok lenni. 

6. Órák kazettán – Néhány órát kazettáról veszek otthon, csak magamnak. 
A baltimore-i pásztorvizsgára készülök a nyáron. Ez nagyon fontos, és 
tudom, hogy Sátán mindent megtesz, hogy emiatt tönkretegyen. 
Imádkozzatok erıért és ép elméért. 

7. Egészség – Gondjaim vannak a szememmel. A leginkább akkor van 
szükségem a szememre, amikor felkészülök és olvasok. Különleges 
imáitokat kérem. 

8. Család – Zumrad és családja (Pásztor és én meglátogatjuk ıket 
vasárnap), édesanyám és a családom tagjai Ausztriában és 
Magyarországon. Külön imakérés: hogy márciusban az európai 
konferencián találkozhassunk. Imádkozzatok a gyülekezeti tagokért is, a 
pénzügyi helyzetünkért, a csapattagokért. Azért is, hogy néhányan el 
tudjanak jönni a gyülekezetünkbıl a márciusi konferenciára, a szükséges 
anyagiakért. 

Annyira megáld, hogy kapcsolatban lehetek veletek. Kérlek, hogy áldjatok 
meg azzal, hogy idırıl idıre írtok nekem. Szükségem van bátorításra! 

Efézus 3:20a azt mondja, hogy Isten “véghetetlen bıséggel mindeneket 
megcselekedhetik, feljebb hogy nem mint kérjük vagy elgondoljuk.” 

A Szellem gyümölcse legyen látható bennetek minden nap, akik ott 
vagytok a kötél másik végénél! Úgy értem, hogy: SZERETET, ÖRÖM, 
BÉKE, HOSSZÚTŐRÉS, KEDVESSÉG, SZELÍDSÉG, JÓSÁG, 
HŐSÉG, SZELÍDSÉG és MÉRTÉKLETESSÉG. Galácia 5:22 

 

Szamarkand, 2003. január 24.  
 
 

       Marian Józsi 
                josephmarian@yahoo.com 


