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Üdvözlet a tropikus karácsonyi hangulatból, már telve az üzletek itt is a karácsony nagy vásárlási 
lehetıségével, összekötve az újévi nagy vásárlással… itt az a nagy dolog. Pedig még a 
megszokott karácsonyi dalok is megszólalnak majd, nem is sejtve, hogy drága Megváltónk 
születésrıl szólnak... de mind ez csak business... na de nem sokáig, jön majd az erısítés 
otthonról... nem sokára.  
 
Amiért igazán írok ez alkalommal az az, hogy szeretném a segítségeteket kérni az 
unokahúgommal, Kingával kapcsolatban. Kaptam egy levelet tıle, hogy szeretne újra eljutni a 
gyülekezetbe, és azokkal lenni, akikben nem csalódott az életben. Emlékszik, mennyire 
elfogadott és szeretett volt, amikor az ifjúsággal töltötte a nyarat még annak idején. Fehérvári 
Gábor talán segíthetne neki bejutni, talán a Dani anyukája is. Megtennétek, hogy valaki szól a 
Gábornak, hogy hívja fel ezt a drága lányt (Monor 29-411-464) és beszéljék meg, mikor jöhetne 
el gyülekezetbe. Talán akadna valaki közöttetek, esetlek a tinik között, akik felhívnák Kingát és 
bátorítanák. Most harmadikos gimnazista, sokat tanul, anyukámmal lakik otthon. Csalódott az 
életben, de azt hiszem, meg van váltva és hiányzik neki a közösség. Talán karácsonyra el tudna 
menni. 
 
És ha valakit úgy vezetne Isten, hogy beszélgessen az anyukámmal telefonon, csak megáldani 
néhány szóval, olyan jó lenne. Nagyszerő asszony az anyukám, mióta apu meghalt, mindent ı 
intéz otthon. Jól esne neki, ha kapna egy kis szeretetet tıletek, ha már én nem tudok olyan 
gyakran beszélni vele. Márciusban otthon leszek majd néhány hétre, de addig még hosszú a tél… 
Köszönöm elıre is jóságotokat. 
 
Még egy dolog, amiért kérlek, imádkozzatok. Isten a szívemre helyezte, hogy valahogy 
eljuttassuk legdrágább titkárnınket, név szerint Jaruneet az EUROCON-ra!!! Már említettem 
neki, nagyon boldog lenne, ha láthatná Krisztus Testét ott, Budapesten. Ez a lány teljes idıben 
szolgál, kevés pénzen él, és életének minden mozzanata a gyülekezet körül forog. İ a pásztor 
thai hangja, mindent ı szervez, amihez thai nyelv kell. Harmadik éve van velünk. Baltimore-ba 
nem biztos, hogy eljut, de Budapestre talán. A repülıjegy árát nagy dolog összegyőjteni, persze 
nem Istennek… Neki semmi sem lehetetlen. Kérlek, tartsátok ıt imában, hogy amint támogatást 
győjtök a számára, Isten érintsen meg szíveket. Ez a lány a gyülekezet büszkesége, kincs, egy 
átformált élet, akire büszke lehet a magyar gyülekezet is, mert együtt van részünk ebben. 
 
Újra tanulok thaiul… még mindig és már megint… most igen intenzíven… napi 4 óra reggel 8-
tól 12-ig, hétfıtıl péntekig, aztán szombaton tanítok…. De halleluja, hogy megtehetem. Én a 
harmadik szinten vagyok, P. Wes és felesége, Diane és Debbie az elsın… Négyen a csapatból 
most így töltünk el egy hónapot… aztán kicsit pihenünk, mert sok látogatónk lesz. 
 
Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, köszönöm az imáitokat: 
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