
Drága barátaim,  
 
Bangkok az a hely, ahol megveheted az ételt a Pizza Hut-ban is, de mégis sok 
helyi inkább sült lárvákat, bogarakat és hernyókat eszik snack-nek; különösen, 
ha vidékrıl jöttek fel.  
Ez az a hely, ahol nincs hiány vallásos imádatból, bárhova tekintesz, de mégis 
az Evangélium egyszerő üzenete sokak számára ismeretlen, vagy még senki 
nem magyarázta el nekik, hogy megértsék.  
És ez az a hely, ahol Isten jó pár különleges napon hozott minket keresztül az 
utóbbi idıben:  
1) Egy héten át P. Schaller és P. Drew újraélesztették szolgálatunk minden 
alvó celláját és felejthetetlen hatással voltak minden emberünkre.  
2) Négy Biblia Iskolás diák P. Phil kíséretében egy hetes aratásra érkeztek 
hozzánk Tacoma, WA-ból. Mintegy 1000 diákot értünk el a napi kétszeri 
sketchboard robbanással.  
3) Rekord számot értünk el a Biblia Iskolába regisztrált diákokkal, 31-en 
iratkoztak be erre a szemeszterre. Isten minı munkája ez! P. Wes és én is heti 
4 élı órát tanítunk és összesen 5 tantárgyat ajánlunk.  
4) Emlékszem, amikor egy Oscar nevő étteremben 4-6 hónappal ezelıtt 
imádkoztunk egy bombasztikus zenei szolgálatért. Akkor volt 2 
vokálénekesünk és egy gitárunk. Már pár hete azonban dobhártyámat dob, 
basszusgitár és gitárok rezonáltatják, miközben Istent dicsıítjük 4 új sráccal, 
akik azóta jöttek a gyülekezetünkbe és egy híján mind Biblia Iskolások lettek.  
Ebben a szellemi csatában az imáid életbevágóak, kérlek, hozd ezeket az 
Úr elé:  

• Biblia Iskola órák, diákok, adminisztráció  

• Heti sketchboard tervem (2-3 alkalom)  

• Zene szolgálat  
• Hét napom van arra, hogy meglássam ahogy Isten 600 dollárt összehoz, 

hogy elsı alkalommal elhagyhassam a missziós mezıt és találkozzak 
veled és sokakkal a EUROCON alatt és a családom is meglátogassam. 
Becsomagoltam, nekikészülıdtem, felöltözködtem, épp most ettem meg a 
Páska bárányt a kovásztalan kenyérrel vacsorára, és csak a jelet várom: 
Gyerünk! Indulás! 

Kiváltság itt szolgálni tudva, hogy emberek állnak mögöttünk egy látással!  
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