
Drága Kötéltartók! 
 
A MARIAN Család Áldott Karácsonyt és Gyümölcsöző Új Évet kíván 
nektek! 
 
Szeretnénk titeket egy gyönyörű igerésszel üdvözölni 1 Korintus 2:9-ből: 
'Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem gondolt, 
azt készítette el Isten az Őt szeretőknek'. 
 
Csodálatos napokat élünk, dicsekedhetem az Úrban, mert akik velünk 
kapcsolatban vagytok, tudjátok milyen győzelmeink voltak ebben az 
évben. Idén többet tanultam, mint ezelőtt valaha arról, hogy milyen 
fontos MEGVÁLTANI AZ IDŐT Efézus 5:16 szerint, és (19.v.) időt szánni 
arra, hogy beszéljünk egymáshoz zsoltárokban, himnuszokban és lelki 
énekekben, szívünkben dicséretet énekelve az Úrnak, (20.v) mindig 
mindenért hálát adva az Istennek és az Atyának, a mi Urunk Jézus 
Krisztus nevében. 
  
Eltelt még egy év és egy újabb érkezik - mi pedig Isten kegyelméből itt 
vagyunk Kínában. A Karácsony időszaka mindig telve van vegyes 
érzésekkel, sok örömmel és békességgel, amikor arra gondolunk, hogy 
mit tett értünk Jézus Krisztus, Immánuel - Velünk az Isten - Máté 1:23. 
Sajnos a "Boldog Karácsonyt" kifejezés mára teljesen elvesztette a 
jelentőségét. Reménykedem és imádkozom azért, hogy a Ti életetekben 
VALÓDI jelentőséggel bírjon ez a szó, amikor halljátok. 
  
Ez évben ismét sok barátunkkal együtt ünnepelhettük a Karácsonyt, ők 
pedig elhozták az ő barátaikat is, úgyhogy sokukkal találkozhattunk, akik 
ezelőtt még soha nem hallottak Jézus Krisztusról vagy a Karácsonyról. 
  
Múlt héten vasárnap ismét volt egy bemerítkezés a gyülekezetben, ahol 
több, mint 110 embert merítettünk be. Bob Jones III. is éppen 
meglátogatott bennünket ezen a bizonyos vasárnapon és teljesen 
lenyűgözte őt, örvendezett Isten munkájának itt Guangzhouban. Kína 
egy csodálatosan érett, fehér mező! 
 
Imádkozzatok a családunkért, kaptunk néhány rossz hírt Abigaillel 
kapcsolatban. Volt egy balesete, ahol beütötte a fejét, ezért Zumrád elvitte 
őt a kórházba CT-re, ahol van egy keresztény orvos barátunk. A baleset 
enyhe koponyarepedést okozott, de a sérülés hamar meggyógyul, viszont a 



CT azt is kimutatta, hogy Abigail agyában van egy 1cm 
nagyságú Craniopharygioma  
{ http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/child-
cranio/patient/page1 } (jóindulatú agydaganat, ami viszont növekedhet és 
nyomhat az agyban egyéb területeket - rövid ford., mert a honlap angol nyelvű - 
ford.megyjegyzése) 
Amikor először meghallottam a hírt, nagyon nehéz volt, összerezzentem. 
Miért Uram? De ez a vers visszhangzott a szívemben és elmémben: 
ÁLDOM AZ URAT MINDEN IDŐBEN! Zsoltárok 34:2 'Áldom az Urat 
minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!' 
Aztán sok más vers is eszembe jutott és jött a bizonyosság abban, hogy 
mi a Mindenható Isten szerető karjaiban vagyunk, Akinek különleges 
terve van ezzel a helyzettel. OLVASOD EZT A HÍRT, és biztos vagyok 
benne, hogy osztatlan figyelmet kapok tőled. 
Remélem ez arra fog indítani téged, hogy úgy imádkozz Abigailért és a 
családomért, mint még soha azelőtt.  
 
Sokat gondolunk Dr. Évára is, akit szeretünk és naponta imádkozunk 
érte! Nagyszerű példa ő számunka, kérlek imádkozzatok érte is, amint 
tovább folytatja a csatát. (Dr.Éva azóta már belépett az Úr dicsőségébe, kérlek 
imádkozzatok a családjáért, édesanyjáért - a  ford. megjegyzése) 
  
Az a látásunk, hogy legyenek jól szervezett Biblia Iskolás óráink és hogy 
elkezdjünk vasárnap esti Istentiszteleteket tartani januártól. ÍRD FEL A 
LÁTÁST! Hamarosan többet írok. 
 
Vasárnap az IMÁról fogok prédikálni. Túlcsordul a lelkem, amikor arra 
gondolok mit is jelent számomra az ima, és mégis milyen keveset 
imádkozom naponta. 
AZ ÚJ ÉVRE a témánk az EMBEREK és IMÁDSÁG lesz. Komolyan vesszük 
az IMÁT. Nem építünk semmilyen más alapra, csak JÉZUS KRISZTUSRA. 
Jézus tanította az imát, élte az imát, folyamatosan közösségben volt az 
Atyával és a tanítványait is ugyanerre buzdította, de a tanítványok 
gyengék voltak. 
De aztán jött az Apcsel, és ismerjük a Bibliai történelmet.  
NINCS IMA = NINCS EREDMÉNY   Sok ima =  Isten Keze velünk van.   
Csak gondolj az életedre, hogyan válaszolja meg Isten az imáidat, 
amikor komolyan veszed Őt. 
Kezdjük azzal, hogy imádkozunk értem, amint készülök erre a vasárnapi 
üzenetre az imádságról. 



A szövegrészek:  Máté 21:13 "Meg van írva: Az Én házamat az imádság 
házának fogják nevezni." Márk 11:17  "És tanította őket, mondván,  
Nincs-e megírva, hogy az Én házam az imádság házának neveztetik majd 
minden nemzetségben? De ti rablók barlangjává tettétek azt." 
 
Szeretünk mindannyiatokat!  Köszönjük, hogy velünk vagytok lélekben, 
és hogy imádkoztok értünk 2013-ban is! Hozzon a 2013-as év dupla részt 
mindabból a jóból, amit láttunk, hogy Isten rajtunk keresztül és bennünk 
munkált! A ti életetek és imáitok a mi életünk része! 
 
Pásztor Józsi, Zumrád, Abigél, Rebeka, Tábita és Józsika 
 
 
 

 


