
Néhány napja tértünk vissza az elsı 3 napos “Beach Retreat”-rıl. A bangkoki gyüli történeté-
ben ez volt az elsı igazi nyári konferencia. Amíg ti legalább 300-an élveztétek a közösséget a 
Balaton mellett, addig mi 25-en örvendeztünk Krisztus jelenlétében.      P. Steve hőségesen 
tanított, épített, reppeltünk bele az éjszakába. Mindannyiunknak valami különlegeset adott Isten. 
Élveztem, hogy milyen változatos Krisztus Teste, amint együtt hallgattuk az Igét 6 indiaival, 5 
fülöp-szigetivel, 4 kínaival, 3 tajjal és jómagunkkal. A késı esti beszélgetés és kora reggeli áhítat 
az óceán partján emlékezetes marad számomra. Isten itt is életeket formált és szíveket vígasz-
talt. 

Július utolsó hete van, csak lesünk az Erzsivel, milyen gyorsan megy az idı. Ajándék 
számomra, hogy ez az én családom erre az idıszakra. Áldás, hogy itt van az Erzsi, gazdagítja a 
csoport életét. Úgy érzem, Isten elıléptetett sok területen. Magyar szobatársam van! Ez jó nagy 
imaválasz volt. Kis lakásunkban hamar berendezkedtünk, és a szükséges dolgokat is megadta 
Isten (pl hőtı, magnó). A nagy kihívást a munkahelyem jelentette. Ez része a szolgálatnak, amint 
240 diákot tanítok 12 órában egy héten. Mind hatodikosok és 3 nap vagyok ott velük. Nagy csoda 
számukra, hogy farang (fehér ember) tanítja ıket. Remegett kezem-lábam, hangom az elsı 
hetekben. Nem furcsa Isten terve? Egy magyar angolt tanít Tajföldön! Reggel tanítás elıtt 20 per-
ces ceremónia van, ami magában foglalja a buddhista imákat is. Néha meditálva találom az 
egész osztályt, mikor belépek. Valóságos háborúban érzem magam. Úgy nézek a kis arcaikra, 
mint akiknek van lehetıségük a Megváltót tükrözni az életük során. Szeretem ıket és hiszek az 
ima hatalmában, amely megváltoztatja a végzetüket. Isten tanít a közbenjárás szolgálatára egy 
egész nemzetért! Arcok, melyek nem ismerik az életet. İk nem tudják, hogyan menjenek a ke-
gyelem trónjához - de én igen – és annyit fogok imában odavinni, amennyi arc és név csak 
eszembe jut! "Kérjetek és adatik....." 

Van egy új traktátusunk, amely nagyon találóan érinti meg a tajokat és nagy bizodalommal 
osztjuk az embereknek, amint beszélgetünk velük. Valamelyik este hazafelé jövet az esti órámról 
leültem beszélgetni egy lány mellé. Hála Istennek, beszélt egy kicsit angolul (kérdeztem a mag-
yart is, de nem beszélte) és érdekesen alakult a társalgásunk. Szomorúnak és magányosnak 
érezte magát és nagyon boldog volt, hogy leültem mellé (ezt nem gyakran teszem különben). Fé-
lórán belül már az evangéliumot magyaráztam neki, le is rajzoltam. Valakinek, aki soha nem hal-
lotta még. Azóta már többször találkoztam vele és a barátnıivel. Szombatonként el fognak járni 
angolra hozzám a gyülibe! Nem csodálatos? Imádkozzatok ertük: Buay, Joy, Toey. 

Izgalmas dolog térdelni az Úr elıtt a lelkekért és látni, amint megnyílnak az ajtók. Például a 
tanáriban is tüzes beszélgetésekbe merülök a többiekkel Istenrıl. Van, akinek a halál illatja, van 
akinek az életé. Az egyik tanár nagyon megáldott, egy nap azt mondta: "Már évek óta kérem Is-
tent, adjon célt, értelmet az életemnek, most a végére jutottam mindennek! Van 15 percem óra 
elıtt, kérlek, mondd el, hogyan ismerted meg Istent!" A Szent Szellem meggyızésére remélem 
igent fog majd mondani. John Dixon, túl az ötvenen, az élet értelmét keresi Tajföldön - és egy 
tanáriban kávézunk. Istennek semmi sem lehetetlen!!! 

Pásztor Schaller kazettáján hallottam, amint a szívbeli hozzáállásról beszélt. Tény-leg nem 
az a fontos, hol szolgálunk, hány megtérı van, hanem hogy helyén van-e a szívünk? Megtöri-e a 
lelkemet az, amit Krisztus tett értem, akár otthon vagyok, akár itt? Drága-e az az üdvösség, amit 



İ szerzett? İt keresem-e, vagy az elégedettséget? Sok körülményen át munkál halált bennem 
az Úr, és ahol én már nem vagyok ott, İ lehet az élet másoknak. A fülledt párás forróság, a gya-
kori esızések, áradások, betegségek, köhögések, gyomorrontások, gyengeségek minden for-
mája, elbátortalanodások, éles reakciók a különbözı egyénektıl, vagy éppen a mosolygós 
közöny (melyet oly nehéz megemésztenem) - mindezek fontos tényezıi annak, hogy Krisztus 
kiábrázolódjék bennünk. 

Fontosak vagytok nekem, és hatalmas dolog, hogy van honnan kijönni és van hova ha-
zamenni. Köszönöm a támogatást - anyagit és anyagtalant. Isten megnyitotta az ajtót, hogy 
munkaengedélyt kapjak egy évre. Most úgy tervezem, hogy csak jövı májusban mennék haza. A 
második szemeszterem novembertıl - márciusig tart, plusz az órák a nyelviskolában. Kb. 16-17 
órát tanítok egy héten, ami nagy gondoskodás a támogatás mellé, amit tıletek kapok. Készülök 
Vietnamba 4 napra augusztus 19-22-ig. Kérlek, imádkozzatok az útért, részletekért, anyagiakért, 
hogy ha az Úr is akarja, ez mind összejöjjön. Imádkozzatok, hogy Isten adjon nekem egy tolmác-
sot, amíg nem beszélem a tajt. Tervezek egy kis csoportot szombatra, akiket angolra és Istenre 
tanítanék – kb. 6 fıs csoport. És még valami, szeretnénk biciklit. Nem kellene túrázni gyalog a 
gyülibe, meg a kutyák sem harapnak meg egy rohanó biciklit. 

Kedves olvasóm, köszönöm, hogy érdekel, mi van velünk itt Bangkokban és hogy elolvastad 
ezt a levelet. Talán az vagy, aki imádkozik értünk, talán várod Isten irányítását az életedre. Isten 
szíve az, hogy munkásokat küldjön az İ aratásába. Csendes szelíd hangon hív minket, nem ha-
jszol bele a tervébe. Gondoltál már arra, milyen lehetetlen dolog lenne Számodra Tajföldre jönni? 
Mi itt imádkozunk - Ti otthon! Isten megszeretteti velünk a tervét. 

Kérlek, imádkozzatok az Erzsiért, amint döntéseket hoz a napokban. Beteg a nagymamája. 
Furcsák Isten útjai, amikor olyanok betegek, akik a legközelebb állnak hozzánk, mégis képes a 
legjobbra fordítani a legszomorúbb helyzeteket. 

 

Kérlek, írjatok nekem a következı címre: 

 Ildikó Kökény (room 302) 
 Praram 9 Apts 
 442 Soi Siritaworn 
 SuanLuan district 
 Bangkok, 10250 
 Thailand 

 

Sok szeretettel, Ildikó 


