
Drága Testvéreim a Krisztusban!  

 

Már az utóbbi két hónapban gondolkodtam, hogy írok hírlevelet, de valahogy nem jutottam 

odáig, hogy leüljek és megírjam. Isten munkálkodik bennem és változtatja körülöttem a 

dolgokat olyannyira, hogy nem találok semmit, amivel kapcsolatban önmagamban bízhatnék. 

 

Az egyik legcsodálatosabb dolog, ami ezen a nyáron történt, hogy meglátogatott az anyukám itt 

Kínában. Júniusban itt töltött két és fél hetet. Eljött a Bibliatanulmányokra, meghallgatott 

néhány üzenetet a Baltimore-i Konferencia közvetítésből, együtt olvastuk a Bibliát és együtt 

imádkoztunk (az imádságot mindennél jobban kedveli). Elmondta, hogy megtért. Egyik nap a 

metrón elmondta nekem, hogy minden nagyszerű, kivéve azt a tényt, hogy nekem nem kéne 

misszionáriusnak lennem. Ezután ott volt egy 18 éves srác, aki elkezdett beszélni hozzám (az 

anyukám érti és beszéli az angolt). Megkérdeztem tőle, hány éves és hogy mit akar csinálni, 

miután befejezte az iskolát. Azt válaszolta, hogy író akar lenni. Mondtam neki, hogy írtam 

néhány történetet, amiket egy barátom lefordított Kínai nyelvre (készítettem néhány saját 

traktátust, amelyek egyszerű sztorikkal kezdődnek). Adtam neki egyet, amit el is olvasott. 

“Hogyan imádkozzak, hogy elfogadjam Jézust?” – kérdezte. Ekkor egy lány, aki velünk 

szemben ült megkérdezte, hogy elolvashatná-e ő is a történetet. Neki is adtam egy traktátust és a 

lány elmondta, hogy az ő barátja keresztény és akar erről többet megtudni. Az anyukám 

ledöbbent. Mind a négy traktátust el akarta olvasni, amiket készítettem, ahogy hazaértünk. 

“Nem gondoltam, hogy ezt jelenti misszionáriusnak lenni” – mondta. “Az emberek jönnek 

hozzád és meghallgatnak.” 

 

   
 

Egy héttel azután, hogy hazatért az Egyesült Államokba az apukám és az anyukám apukája 

autóbalesetet szenvedtek. Anya elmondta, hogy imádkozott és Isten annyira hűséges és jó volt, 

hogy segített ebben a helyzetben. Az apukámnak csak 1 hetet kellett kórházban töltenie. 

Mostanra már mindegyikük jól van. 

 

Augusztus elején visszaköltöztem Guangzhouba. Az utóbbi 1 hónapban 3 különböző helyen 

dolgoztam nyári táborokban, ami hatalmas gondoskodás volt Istentől. Szeptembertől 

részmunkaidőben fogok dolgozni egy keresztény iskolában és szombatonként pedig egy 

oktatási központban. Isten hűséges. Ahová vezet minket, ott Ő gondoskodik. 

Az elmúlt két hónapban tartottunk női Bibliatanulmányt. Együtt főzünk, eszünk, áhítatot tartunk 

és azután időt szánunk kérdésekre és hozzászólásokra. Nagyszerű időket töltünk együtt, 

tanulmányozzuk, hogy Isten nőként milyennek tervezett bennünket, tanuljuk az Ő jellemét 

bennünk és az Ő munkáját, miként formál át bennünket erényes és Isten szerint való hölgyekké. 



Nagyon élvezzük ezt. Ilyeneket mondanak, hogy: “A világi nők annyira erőteljesek, 

függetlenek, büszkék, ambiciózusak és sikeresek. Másrészről viszont a Biblia azt mondja, hogy 

Isten szeretné, ha mi engedelmesek, alázatosak és szelídek lennénk, csendesek és elégedettek az 

Ő életében.” 

Tudjuk, hogy nagy békesség és nyugalom van bennünk, amikor úgy döntünk, hogy Isten 

tervezése szerint élünk és működünk. A lányok annyira éhesek az Igére. Vasárnaponként, 

vagyis másnap körénk gyűlnek és kérdezik: “Elmondanátok egy történetet a Bibliából?” Egy 

kérdés, amiért kérünk, hogy imádkozzatok: Mikor kezdődik a Bibliaiskola? 

Imádkozzatok a Marian családért, hogy mielőbb visszatérjenek Kínába. Imádkozzatok egy nagy 

és szabad lakásért, amit kibérelhetnénk. Imádkozzatok a Foshanban lévő kapcsolatainkért és 

Isten munkájáért itt Guangzhouban. 

 

Köszönjük a szeretetet és a támogatásotokat! 

Laura 


