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November végét járjuk és az idıjárás – minden eddigi tapasztalatommal ellenkezıen – 
az év ezen szakában is képes éjszakánként úgy leizzasztani, hogy a lepedıt ki lehetne 
csavarni reggel. Ennyi elég is megragadó bevezetınek, most térjünk a lényegre.  
 

A gyülekezet épül, Isten embereket ad nekünk, és egyre nagyszerőbb látni, ahogy az 
egymás felé történı szolgálatuk gyökereket növeszt életükben. Számtalan csodálatos 
dolog történt az utóbbi hetekben. Szó szerinti értelemben véve egy hölgy, akinek a 
lánya már fél éve megtért nálunk, meglátogatott minket, és miután imádkoztunk 
gyógyíthatatlannak tőnı kézbetegségéért (kiszáradt bır, esetenként vérzı sebek) a 
betegség majdnem eltőnt. A férje erre beindult és azt mondta, hogy kivágja az összes 
bálványt a házból és ı is eljött hozzánk. Azóta már az egész család a gyerekekkel 
együtt eljár hozzánk.  
 

Egy mahachai halász megtért egy vasárnap, de hétfın kellett elindulnia 3 évre egy 
óceánjáróra szolgálni. A hajón imádkozott, hogy ı a Bibliát akarja megismerni. A 
kapitány megmagyarázhatatlan módon odament hozzá pár nap után és azt mondta 
neki, hogy ıt egy helybeli kishajón akarja látni. Mit ad Isten, két óceánjáró 
összekapcsolódott a tengeren és a mi egyszerő tengerészünk már úton is volt hazafelé, 
hogy egy halászhajón legyen sofır. Nos, miután bekopogott a kávézóba, ahol az 
összejöveteleket tartjuk, nagy volt a meglepetése a házigazdának és kérésére kapott 
egy Újszövetséget. Pár nap után visszajött és azt mondta: "Ez nagyon érdekes volt, de 
hol van a másik fele?" Aztán következı héten olyan viharba keveredett a vaksötét 
tengeröbölben, hogy azt hitte itt a vég. Imádkozás után Isten egy ösvényt mutatott neki, 
amit követve pont a mahachai kikötıbe ért vissza.  
 

Nagyreményő gitárosunk, Tee, aki leendı "pásztoranyag", nem egy kispályás 
evangélista. Ma az utcájában 4 embert látogattunk meg, akiknek már jó ideje 
bizonyságot tesz. Pár napja ránézett egy csirkecombokat árusító srácra, aki sültös 
sapkájával véleményem szerint jól elmenne egy humor-képregényfigurának, és Isten 
azt sugallta neki, hogy ez a srác egy zenész. Megkérdezte tıle, és kiderült, hogy az, sıt 
az is, hogy keresztény. Többen nevettünk ezen, mert ránézésre ilyen messzemenıen 
kreatívak nem tudtunk volna lenni, hogy zenésznek nézzük ıt. Mindenesetre most van 
3 olyan új emberünk, akik tudnának basszusgitározni, dobolni és billentyőzni. Nos, elég 
újak, imádkozhattok értük, de a zeneszolgálatot mindenképp elıbbre kell vinnünk, mert 
2 gitár a max. jelenlegi produkció.  



Apropó, ez az egyik imakérés: vannak emberek, akik tudnak és szeretnének is egy 
zenei szolgálatot indítani hangszerekkel. Ami nincs, az money. Imádkozunk egy 
basszusgitárért, egy dobkészletért és egy klaviatúráért.  
 

Az utóbbi hetekben 60-70 felnıtt jött a vasárnapi összejövetelekre. Nagyszerő idıt 
töltöttünk a Seacon-on. Kb. 50-60 thai és 30 külföldi vett részt teljes vagy részidıben. 3 
aduász látogatót is kaptunk: P. Schollaert a missziós igazgató, P. Wright, a Bibliaiskola 
igazgatója és Dr. Lewis, a szolgálat jobbkeze is itt volt.  
 

Az itteni sulinkból már csak pár hét van hátra, tervezgetem a jövı évi dolgainkat. 
Sajnos, Garrett decemberben végleg visszamegy, de úgy hallom, hogy ha 
körbekérdeztek, akkor kiderül, hogy egyet vesztünk és 4-et nyerünk hamarosan! Ez 
nagy meglepetés és még nagyobb öröm!  
 

Péntek este – szombat nappal be akarok indítani egy ingyenes angol tanítást 
gyerekeknek. Ezt egy ismerıs házaspár csinálta a lakhelyük körül, és az elsı nap több 
mint 100 ember jött el. Jó kis szolgálat mind a gyerekek, mind a hálás szülık felé. Még 
nem tudom, hogy ezt Mahachai-ban fogom-e csinálni – ami potenciálisan sokkal 
nagyobb válasszal kecsegtet, de utazással és extra költségekkel és egyéb utómunkálati 
kérdésekkel jár – vagy a mi környezetünkben.   
 

Szeretnék pásztorunkkal, P. Schallerrel január elején a Fülöp szigetekre átmenni egy 
hétre. Ez úgy 70 000Ft-nyi összeg. Imádkozunk érte. Úgyszintén a márciusi otthoni 
konferencia nagy álom!  
 

Imakérés: tegnap éjjel vásárolni indultam a közeli szupermarketbe és nem vettem észre 
egy az úton parkoló autót. Hát nagy fékezés után leröpültem és a hátsó szélvédıt a 
sisakommal kifejeltem. A kocsi lökhárítója is behajlott, stb. A motoromról is jöttek le 
szépen darabok, és ma elmegyek, hogy a közeli rendırörsrıl elhozzam, remélem 
mőködik. Nem lett különösebb bajom, mert 70km/h-ás sebességgel való ütközéshez 
már kezdek hozzászokni. :-) Szóval a csúnya rándulás a jobb karomon bekötve, a 
lábaim csak két ponton fájnak, de pár nap és elmúlik a bicegés. A rendırség után a 
közeli kórházban a szemembe akadt pindurka szilánkot "kimosattam". Mivel én voltam a 
hibás, mert figyelmetlenül vezettem (bár nem szokás azon a forgalmas helyen 
kocsiknak ácsorogni), a biztosító majd engem fog keresni a kár miatt. Kérlek, 
imádkozzatok, hogy ezt vagy ne tegyék, mert úgyis munka nélküli külföldi vagyok, vagy 
olyan megoldás szülessen, ami Istentıl van. Meg tartsátok imában az utakon való 
biztonságomat is.  
 

Isten mindnyájatokkal!  
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