
A legfrissebb hírek Bangkokból 

Imádkozz több kendıért! 
 
 
 

Bangkok, Thaiföld, 2002. november 2. 
 
Üdvözlet újra Bangkokból! Nagyszerő idıszak áll mögöttünk. Múlt héten tartottuk a negyedik 
Dél- és Kelet-Ázsiai konferenciánkat. Rekordot döntöttünk, több mint negyven thai vett részt, és 
negyven látogatónk volt. A legtöbb thai elıször tapasztalta meg, mit jelent egy héten át éjjel-
nappal az Igében lenni.  
 
Van egy lány, akinek az élete igazi áldást jelent a számomra. Már említettem a nevét: Baehnek 
hívják. Két hónappal ezelıtt fogadta el Jézust könnyek között. Boldogan kezdett járni a 
gyülekezetbe, de édesanyja betegsége miatt haza kellett térnie szülıfalujába, ami 5 órányira van 
Bangkoktól. Hajnali fél háromtól már segít a piacon! Két hét után Isten a szívemre helyezte, 
hogy látogassam meg. Hárman hölgyek útnak is indultunk. Amikor megérkeztünk, könnyes 
szemmel fogadott minket, már nagyon várt bennünket. A két ott töltött nap telve volt csodákkal. 
Ebben a kisvárosban semmi különleges nincs, a legtöbben rizs- és kukoricaföldeken dolgoznak. 
Van egy nagy piactér, ami a központ. Baeh elpanaszolta, hogy nem ismer egy keresztényt sem, 
és hiányzik neki a közösség. Csendesen imádkoztunk ezért a thai stílusú faházban, ahol 
megszálltunk. (Elıször aludtam padlón egy vékony matracon szúnyoghálóval körülvéve – 
nagyon izgalmas volt.) Meglátogattuk Baeh édesanyját és a bátyját, aki háborús veterán. (Tíz 
évvel ezelıtt elvesztette a bal lábát egy Burma-Thaiföld határmenti harcban.) Áldás volt újra 
megosztani az evangéliumot olyan lelkekkel, akik még sohasem hallották. Amint Krisztus 
megtisztító vérérıl beszéltünk, a mama közben valami levelet rakott ki, amitıl befeketedik a fog 
az évek során, és néha köpni kell egy tálba. Mintha száz évet visszamentünk volna az idıben. 
Baeh bátyja is figyelmesen hallgatott, de önérzete még nem engedte, hogy átadja a lelkét. Testét 
már megtépte a háború, de lelkében még nem lett vége a harcnak. János 13 jutott az eszembe, 
ahogy Jézus kendıt kötött, és elkezdte mosni a tanítványok lábát. Petchabun közepén egy 
kisvárosban Jézus kendıt kötött, hogy megmossa az elveszettek lábát. Annyira mások voltak 
ezek a körülmények, ahol evangélizáltunk, mint a nyüzsgı Bangkok! Újra megérintett, mennyire 
elveszett ez a nemzet Krisztus nélkül, mennyi üres imádat száll fel démoni magaslatokhoz. 
Mennyire szennyes a thai nemzet lába! Imádkozz velem, kérlek, hogy minden családhoz eljusson 
valaki az evangélium kendıjével, megmosva hitetlenek lábait, hogy a szeretetet látva hívıvé 
váljanak. 
 
Késıbb, vacsora után megálltunk egy fagyis és süteményesnél. Felnéztem a falra és megláttam 
egy Jézus képet, amint az élet kenyerét ábrázolja. Kiderült, hogy az ott dolgozó család 
keresztény, és van gyülekezetük. Vannak hívık a városban! Baehnek lesz közössége! Hála az 
Úrnak! Csak ámultunk, hogy Isten mennyire megáldotta minden lépésünket, és összehozott 
minket evvel a hívı csoporttal. Teljesen fellelkesülve tértünk vissza Bangkokba. Egy héttel 
késıbb családi vita tört ki a szülık között, ami arra vezette ıt, hogy vállalva minden nehézséget, 



visszaköltözzön Bangkokba. Nem bírt tovább távol lenni Krisztus Testétıl. Így a SEACON-ra is 
el tudott jönni. Bibliaiskolába jár, és az élete élı bizonyság Isten átformáló hatalmáról. Tegnap 
este boldogan újságolta, hogy a bátyja elkezdte olvasni a Bibliát! Isten Igéje nem tér vissza 
gyümölcstelenül.  
 
November eleje van. A jövı héten újra dolgozni kezdek; hetente egyszer angolt tanítok az 
egyetemen. Viszem a kendıimet is. Imádkozzatok, hogy legyen egy-két diák, akiknek 
megmoshatom a lábát. 
  
A bibliaiskola gızerıvel megy tovább. Még nagyobb a lelkesedés, mint ezelıtt. Egy új 
diákszolgálat is beindult: megalakult az elsı pantomim csoport. Még Zoli is benne van, persze ı 
Jézus, és mindenki körbe rajongja – könnyő neki. Jövı héttıl az utcára is kimegyünk, biztos 
nagy sikere lesz.  
 
Mahachai – vidéki Biblia szolgálatunk – gombamód növekszik. Újabb és újabb bizonyságok. 
Egy tengerész-halász nemrég megtért, pont egy nappal azelıtt, hogy kiküldték ıt egy három (!) 
éves halászútra Indonéziába. Most jön a csoda: az óceán közepén odament hozzá a fınök, és azt 
mondta: „Azt akarom, hogy menj vissza Mahachaiba, és vezesd a helyi ügyeket.” Egy másik 
óceánjáró „éppen” arra járt, átrakták a férfit, és a következı bibliatanulmányon ott örvendezett 
velünk, milyen hőségesen meghallgatta az Úr. Egy másik alkalommal nagy viharba keveredett, 
és teljesen elvesztette az irányt. És mi történt? Isten egy ösvényt mutatott neki, amely pontosan a 
kikötıbe vezetett! Szaknak hívják, középkorú, a szíve teljesen megtört Isten felé. İ is ott volt a 
konferencián, és be is lett merítve. Hát ilyen bizonyságaink vannak!!! 
 
Thai tanulmányaimat szüneteltetem egy ideig, így több idım lesz újra befektetni az új megtért 
lelkekbe. Minél több kendım van és minél szennyesebb, annál jobb… Az életem teljes. A 
misszionárius élet minden kihívásával együtt (kultúra, bálványimádás, gondolkodásmód, 
légszennyezıdés, betegség, tikkasztó hıség, néha magány…) itt élek kegyelembıl, itt szolgálok. 
A budapesti gyülekezet kinyújtott karja, amely elér egy thai kisváros magányos otthonába, hogy 
szeresse az elveszetteket. Újból csak hálát adok, hogy kitartóan részesülök a támogatásotokban 
anyagilag és szellemiekben is. 
 
Isten bıvölködı idıszakot adott nekünk: 
- kaptunk egy új számítógépet, ami nagy segítség az irodában; 
- néhány hónap múlva valaki adni fog egy kisbuszt a gyülekezetnek a missziókhoz; 
- áldott közösségünk van, vasárnaponként 40-50 fı; 
- egy új család kezdett járni a gyülekezetbe, Pajbun és Szuni. Éheznek a kegyelem üzenetére, 

még soha nem hallották. Sok hasonló barátjuk van… 
 
Most itt befejezem, Isten áldjon meg titeket. Köszönök minden levelet, bíztató szót, építést. A kis 
csokikat is, amit June-nal küldtetek… Nyam-nyam, már el is fogyott. 
 
Sok szeretettel:  
 

Kökény Ildikó 


