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Ahol nincs látás a nép elvadul… 
(Példabeszédek) 
 
Üdvözlet a mosoly országából! Az újév már 
eddig is nagyon gyümölcsözınek bizonyult. Az 
Úr sok okot adott a mosolygásra. Ha már úgyis 
mosolygunk, legyen rá jó okunk, nem? 
 
Néhány napig szeretett Pásztor Schallerünk itt 
járt-kelt közöttünk. Sokat kaptunk 
gyülekezetalapítói bölcsességébıl. Látásunk az 
elveszettekért még inkább növekedett, az 
elhívásunk több meghatározást kapott. Minden 
alkalmas pillanatot megragadva vártuk-lestük, 
mit fog a pásztorunk mondani, tenni. Persze a 
thaiok is rögtön a szívükbe fogadták ıt. Értik, 
milyen áldás ennek a szolgálatnak a betakarása 
alatt lenni. A szívük még jobban ég Krisztusért.  
 
Mint gyülekezet bátorítva lettünk, hogy 
kezdjünk el egy angol iskolát, mivel egy olyan 
egyetem környékén vagyunk, ahol sok diáknak 
szüksége van az angolra. Úgy éreztem, ez az, 
amiben nagyon szívesen részt vennék. Néhány 
hetes kurzusokat tartanánk, és ez alatt 
hallanának Jézusról. Ezen a héten már van egy-
két megbeszélésem az itt lévı keresztény 
csoportokkal, aki már sikeresen csinálják ezt. 
Otthoni látogatásom után, március közepén 
szeretnénk kezdeni az órákat. Már több éve 
imádkoztunk ezért, de most végre meg is 
valósul. Még egy magyar is tud angolt tanítani! 
Hurrá! Két tanárral kezdenénk egyelıre, a másik 
hölgy Amerikából van azért.  
 
Egy másik terület is nagy lendületet kapott, és ez 
a zenei szolgálat. Az Úr megajándékozott 
minket egy dobszerkóval és egy basszusgitárral. 
Csodamód az elmúlt hónapokban néhány 
muzsikus is leparkolt közöttünk. A vasárnapi 

istentiszteleten sok örömteli zajt csapunk. Az 
Úrnak biztos tetszett. Ez a néhány nap, amit 
szellemi atyánkkal tölthettünk, még jobban 
felbátorított, hogy csak a keskeny úton járjak, 
öntsem ki az életem Isten elıtt és az elveszettek 
elıtt. P. Schaller arról tanított minket, hogy 
tartsuk meg az egyensúlyt három dolog között: 
1. áhítatos élet, 2. asztal körüli közösség (Ige), 3. 
a törölközı használat (szolgálat) között (János 
13). Egy másik üzenet, amely nagyon 
megérintett, arról szólt, hogy ragaszkodjunk a 
Fıhöz minden áron, és Isten megadja a 
növekedést minden területen. Éjszakánként 
sokáig fent voltunk, élveztük a közösséget, P. 
Schaller humorát, atyai szeretetét, könyörületes 
szívét, építı és bölcs szavait. Bárcsak itt is lenne 
török étterem! Minden nap rajztáblázni mentünk 
– kis utcákban, egyetemen, halászfalu forgalmas 
piacán, buszmegállóban, és az emberek 
megismerkedhettek azzal a híres emberrel, 
akinek lyuk tátong a szívében. Hallhatták, Jézus 
hogyan elégíti meg a szomjas lelkeket. Néhány 
nappal P. Schaller elutazása után egy csoport 
aratómunkás érkezett Tacoma-ból egy hétre. 
Folytattuk a léleknyerés szellemében. Minden 
nap rajztábláztunk és minden este közösségben 
voltunk. A fiataljaink barátságot szıttek ezekkel 
a nagyszerő bibliaiskolás diákokkal. Több száz 
beszélgetésben volt részünk, kb. húszan tértek 
meg. Pásztor Phil hısiesen vezette a csoportot. 
Egy nap hajókázni vittük a csapatot egy órára 
(hosszú, vékony motoros hajó, kb. húszfıs). 
Élvezhettük a szikrázó napsütést (sapka nélkül 
garantált napszúrás) és a felcsapódó hősítı 
vízcseppeket a gyanúsan sötét folyóból! De ez 
nem gond a helyi srácoknak, nagy vidáman 
ugráltak a vízbe, amint hajónk elsuhant 
mellettük. Megálltunk valami csodás építményt 
megszemlélni, s amint kiszálltunk a hajóból, régi 
ısellenségünk, egy kígyó fogadott minket. Ez is 



része a helyi turista látványosságnak. Kevéske 
pénzért bárki a nyakába veheti eme sikamlós 
állatot. Ki is akarná ezt tenni ép ésszel? Hát 
persze P. Philnek semmi sem lehetetlen! (Miután 
a sült szöcskét-bogarat már úgyis lenyelte a 
csapatával együtt.) Mi, lányok, persze csak 
sikongattunk… Aztán P. Philnek is elege lett. 
Úgy elidıztünk, hogy még a bérelt hajónk is ott 
hagyott minket, úgy kellett keríteni egy másik 
hajót, ami visszavisz a másik oldalra. Hazafelé 
volt idı pihenni a többórás híres bangkoki 
forgalmi dugóban. 
 
Azt hiszem, nagy kavarást okoztunk ama öreg 
kígyó udvarában. A kincsünk ragyogóan fénylett 
ezen a sötét helyen, sokan meghallották Jézus 
hívó szavát. Volt egy hölgy, akivel az 
egyetemen találkoztunk. Elszomorodott, mert 
már régóta nem járt Istennel, egy keresztény 
koncerten volt vasárnap este, és az Úr azt 
mondta a szívében, másnap valami nagyszerő 
dolog fog vele történni. Mi voltunk az a 
nagyszerő dolog! A Nagyobb Kegyelem 
Gyülekezet! Könnyek között beszélgetett 
velünk, azóta jár gyülekezetbe. 
 
A héten újra elkezdıdött a bibliaiskola, több 
mint 20 diák iratkozott be. Már két osztályt 
tanítunk egy idıben. Zoltán szervezi az iskola 
oroszlánrészét, ı a diri. Hálásak vagyunk ezért 
az idıszakért. Köszönöm, hogy része lehetek 
ennek az ébredésnek. 
 
Imakérések a közeljövıre: 
1. Február 8-án befejezem a tanítást az 

egyetemen, kérlek, imádkozzatok, hogy a 
nyári féléves munkám (március-április-
május) igazodjon a szolgálatomhoz. 

2. Február 21-én megyek haza. Hála Istennek, 
meglett a pénz, hogy korábban mehessek, 
mint március 4. 

3. Szükségem lesz viszont egy jegyre, hogy 
március közepén visszajöhessek ide. (Kb. 
150 ezer Ft) 

4. Az angol iskola beindításáért (én vagyok a 
vezetıje), kb. 20 diákért, és azért, hogy 
megtérjenek. 

5. P. Wes beindult a rajztáblázással, minden 
nap szeretne kimenni. Ma például a szél 
elfújta a táblát, az összes festék kiborult, és 
hirtelen azzal az egy ív papírral kezdtük 
feltakarítani, ami volt… Jót nevettünk, azért 
beszélgettünk lelkekkel, elmondtuk, mit 
szerettünk volna csinálni. 

6. Szívünk vágya, hogy két thai is mehessen 
Budapestre, a konferenciára (repülıjegy, ami 
150 ezer Ft/fı és meghívó levél szükséges 
sürgısen). 

7. Személyes kéréseim: egy walkman, egy 
magnó (ami volt, meghalt), egy új matrac az 
ágyamra a farostlemez matrac helyett 
(könnyő a thaioknak, ık csak 40 kilósak). 

 
Még egy apróság: befogadtunk egy kiskutyát a 
sarokról… Szegénynek valami légzési 
problémája van, ha az Úr nem gyógyítja meg, 
nem fog sokáig élni… Foltosnak hívják. 
 
Az Úr növekedést ígért a szívünkbe és a 
közösségbe is, ha megalázzuk magunkat és 
engedelmeskedünk az İ Igéjének. A budapesti 
gyülekezet példakép a hőséges támogatásban, 
missziós látásban. Minden elfogadott Isteni 
áldás visszaszáll rátok. Egy forint sem veszik 
kárba, amit erre a célra adtatok! Talán nem jutsz 
ki Thaiföldre személyesen, de mégis itt vagy 
közöttünk, a mi életünkön keresztül. Drága és 
különleges gyülekezetünk van Budapesten. Az 
épülés, gyógyulás, növekedés helye. Egy tiszta 
hang Isten szívébıl. Külön köszönet Fekete M. 
Zsuzsának az áldott látogatásáért. 
 
Hamarosan találkozom veletek, szeretnék sokat 
megosztani az itteni élményekbıl. 
 
Szuaddika, 
 

     Kökény Ildikó 
 


