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Bangkok, 2002. december 31. 
Itt a Kökény Ildi Bangkokból... 

Szeretnék megosztani veletek egy örömhírt. Három napra leutaztam vidékre 

(Chonburiba), meglátogattam három nıvért… Kettı közülük jár a gyülekezetünkbe, 

amikor Bangkokban vannak (az év nagy részében). A lányok már sok évvel ezelıtt 

megtértek, de az édesanyjuk még nem, sok-sok éves imádság ellenére sem. A szülık 

külön élnek már régóta, és ez a drága asszony hat gyermeke közül háromnak biztosítja 

az oktatást. Elég gyakran megtörténik, hogy a férfiak néhány év múlva új családot 

kezdenek, de az apa szerencsére vállalta, hogy három gyermeket támogat. Mindannyian 

18-22 év körüliek, de az oktatásuk még a szülıktıl függ.  

Nagyon egyszerő kis házban él az anyuka, egy háromemeletes sorház egyik 

lakásában, igen szegényes körülmények között. Annál nagyobb viszont a szíve, olyan 

szeretettel bánt velem, mintha én is a lánya lennék. Kevés thai tudásom és a lányok 

kevés angol tudása mégis nagyszerő kapcsolatot teremtett köztünk. Elvittek a helyi 

látványosságokhoz, például egy kisebb hegyre, dombra, ahol szabadon élnek a majmok 

(kb. 40 cm magasak), és megesznek mindent, amit az arra járók adnak nekik. Nem volt 

merszem etetni ıket, féltem, hogy megharapnak. Elvittek a tengerhez is – itt legalább 

nem harap meg semmi… Több száz magas pálmafák, kb. 1 km hosszan… Napközben 

nem sokan vannak, mert süt a nap, de 4-tıl 6-ig tele van a tengerpart. Sütik a mindenféle 

tengeri herkentyőket, amitıl én vakarózom… De szép volt. Béreltünk biciklit – bár igen 

kényelmetlen volt, mert a térdem verte a kormányt – de élveztem a tengeri levegıt a 

bangkoki szennyezett levegı után. Estére otthon voltunk, beszélgettünk a tíz óra körüli 

vacsora után. Este kellemesebb a levegı, ezért késın térnek aludni a thai emberek. Egy 

kis szobát készítettek nekem, ahol ágyon aludhattam. Választhattam, hogy a 

légkondicionált szobában alszom a kövön, egy pokrócon, vagy csak ventillátorral, de 

ágyon… Hát inkább ágyon alszom és izzadok. Mielıtt aludni tértünk volna, két lány, az 



anyuka és én beszélgettünk az ágyam végében. Lassan Istenre terelıdött a szó. Az 

anyuka megosztotta, hogy milyen zavarodottak a gondolatai Isten felıl, és mennyire fél, 

hogy az eddigi istenek majd valami rosszat tesznek vele. Kérdezte, hogy lehet-e több 

Istent is imádni egyszerre? Isten jelenléte és szeretete jelen volt, minden kérdésére 

választ kapott, és kb. hajnali 1 órakor készen állt, hogy behívja Jézust a szívébe. 

Micsoda öröm, micsoda pillanat, amiben Isten megengedte, hogy részt vegyek. 

Imádkoztunk együtt, és a sok éves imádság most megpecsételıdött. Egy lélek az 

örökkévalóságot a Mennyben tölti majd velünk együtt… Igaz, már nagyon fáradt 

voltam, mert egész nap próbáltam megérteni, mirıl folyik a beszélgetés, és néha 

frusztrált, hogy nem értek semmit, de mégis megérte ott lenni abban a kis szobában, 

amit Isten emberének készítettek el, és látni, hogyan költözik Jézus egy alázatos szívbe. 

Másnap telve volt a ház örömmel… Meglepetésünkre egy család is ellátogatott 

Bangkokból, akik szintén a mi gyülekezetünkbe járnak már néhány hónapja, de már 

húsz éve hívık. Pont jókor jöttek, mert érett hívıkként igazán bátorítani tudták Isten új 

gyermekét thai nyelven. Imádkoztak, hogy a gonosz semmivel ne akadályozhassa az új 

hit növekedését. Igen erıs szellemi háttérbıl jönnek ki a thai emberek, valós 

démonimádat után most el kell hinniük, hogy nagyobb az, aki bennük van, mint az, aki a 

világban van. 

Három napot voltam ott, de úgy tőnt, mintha két hét lett volna. A szívünk 

összeforrt az Úrban. Nagyszerő újévi ajándék ez nekem… Most itt ülök újra 

Bangkokban, és azon gondolkodom, mennyi minden történt velem a hétvégén, Isten 

mennyire felkavart a szeretetével. Rátok gondolok, akik támogattok, a gyülekezetre, ami 

áldozatokat hoz, hogy misszionáriusok menjenek szerte a világba… És megéri, minden 

óra, minden perc, amit Vele töltünk, az İ szolgálatával, az İ gyermekeivel való 

törıdéssel, az İ szívének megismerésével… 

Boldog újévet kívánok nektek ott Magyarországon! Hamarosan – márciusban – 

találkozunk! 

Sok szeretettel:      Ildi 


