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Üdvözlet Sepsiszentgyörgyről!                                                                                                
Ez a tél nagyon áldott, de kihívásokkal  
teli időszak is volt.  Nem csak számunkra, 
hanem sok embernek körülöttünk, akiknek  
szeretnénk segíteni Isten akaratában elhívásunk szerint.
(Többi képet a csatolt képalbumban nézheted meg
Erről szeretnénk rövid beszámolókat adni nektek: 
 

• Sepsi hálaadási szeretetvendégség
csatlakoztak hozzánk. Ez volt az e
A gyülekezet olyan lett , mit egy kis vendéglő
nem pulyka volt, hanem töltött káposzta! 
üzenet arról szólt, hogy akkor vagyunk gazdagok
boldogok, ha fel tudjuk ismerni Isten hűségét, és ezt 
megőrizzük szívünkben. 
 

• SEPSI téli aratás: Ezen a télen Anival Sepsin töltöttük a 
karácsonyt.  Rögtön utána hárman csatlakoztak a kis 
létszámú rövid, de áldott missziós időnkhöz Budapestről 
(Gyöngyi, Teó, Erik). December 30
meglepetésben volt részünk. Hosszú
semmiből (ez nem igaz, csak úgy tűnik) új emberek kezdtek 
hozzánk járni. Ez a tendencia még most is tart. Dicsőség 
Istennek! Károly, János és felesége Éva
hozzánk… 

 
• Marosvásárhely-Panit: Mint tudjátok Kézdivásárhely

Csíkszereda mellett ezen a székelyföldi térségben a 
legnagyobb a szolgálatunk. Maroson Kinga, Kriszta, Margit, 
Panna, Arabella és Piri részvételével egy áldott időnk volt 
még decemberben.  
Most hétvégén is egy teli kisbusszal indulunk Evangelizálni
és két Bibliatanulmányt tartani. Zsolt
kapott (tartsuk imában) a sok betegünk közül az egyik
Paniton lakik. Hisszük, hogy az Úr sok mindent fel tud 
használni, hogy elérje a fiatal generációt. Isten akarja, 
hogy lássák, milyen lehetőségük és ez által 
van a döntéseiknek. Azt, hogy „nincsen senkiben másban 
idvesség: mert nem is adatott emberek között az
alatt más név, mely által kellene nékünk 
megtartatnunk.” Apcsel 4:12   
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Marosvásárhely.. Biblia tanulmány Kingánál.  



• Három hét Magyarországon: Talán ez volt az eddigi 
legsűrűbb időbeosztásom az elmúlt években
magyarországi tartózkodás alatt megszerveztem
Újévi Budapesti konferencia után 6 város
Bibliatanulmányt –Istentisztelet látogattam meg. 
Különleges áldás volt Paks, Csepel, Miskol
Debrecen, Mezőberény és az Eredményes Élet találkozó.

• Sepsi tanítványozás, KETA: Jelenleg 4 Biblia iskolás áll a 
START vonalnál!!! Zoli, Mary, Zsolt, és János… e
dolog. Mellette Zita és Mary decemberben átvett egy 
bibliaiskolás oklevelet az elvégzett szemeszterükért
Bevezetés a Teológiát, Ádám az Újszövetség áttekintését 
tanítjuk. Ádám, mint vezető nagy segítség a KETA 
irányításában, és amikor a balkánon, vagy Magyarországon 
látogatok Ő helyettesít.  

• Gyerek, és Ifjúsági munka: Polina ámulatos! Neki ez az 
élet: amikor végez a munkával, és van szabad ideje: 
az árvaház. Ani eddig az ifiket vitte, de sajnos 
hiányában most áll a FÉK (Fiatalok az Élet küszöbén). 
Kérlek, imádkozzatok a 13-17 év közötti lányokért, hogy n
vesszenek el a világban! Mary nyomja a Biblia iskolát, és 
Zsolt is. Ez hatalmas dolog, mert nekik már erre van 
szükség.  

• Új kihívások… beteglátogatások, és újra Őrkő
Az elmúlt hét megrázóan különös volt: 
mentünk korházba látogatni! Mellette ott van Zsolt 
Panitban, akiről már írtam. Őrkő: Decemberben v
hatalmas baleset,és csak most tudtuk meg
Cigány szolgálatunk java részét baleset
A kisbuszukat elkapta egy kamion. Isten vezet minket
hogy újra szolgáljunk feléjük, de nem csak az Igével
hanem anyagilag. (étel, pelenka, gyógyszer)
Kérünk a  nevükben:  Ha tudsz, és akarsz
segíts, mivel kis szolgálatunk anyagilag nem tudja 
betakarni ezt a rést. Ismerve helyzetüket eddig is 
küszködtek ezek a cigány emberek, de most lebénultan, 
mankóval még kukázni és fáért sem tudnak járni

(A számlaszámon jelöld meg: ŐRKŐ, és mi ebből megvesszük a 

legjobban rászorulóknak, ami kell.) 

 

Csomaggal  az Őrkőn a sártengerben… 
 
 
 

              
Máriusz,  lebénult a balesetben. 
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   Bibliaiskolásaink Ádámmal. 
 
 
 
 

Zita és Mary az oklevelekkel
 
 
 
                                              
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polina a Smiley klubosokkal… 
 
 
Imakéréseink:  
- Az Őrkői cigány testvérek gyógyulása, boldogulása.
- Biblia iskolás diákokért 
- Polina gyerek munka, Ani FÉK szolgálat
- Nekem a vezetés, látás, 
- Anyagi betakarás  (rendszeres 
- Az új emberekért a gyülekezetben (Erika, Tivadar, 
János, Éva, Károly) 
- Zsoltnak állásért, Ildikónak kegyelemre szüleinél…
- Betegeinkért: Zsolt, Máriusz
- A kisbusz műszaki állapotáért, utazáskor betakarásért
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i cigány testvérek gyógyulása, boldogulása. 
 

Polina gyerek munka, Ani FÉK szolgálat 
Nekem a vezetés, látás, prédikálás, látogatások… 

rendszeres havi vagy akár időszakos tám.) 
Az új emberekért a gyülekezetben (Erika, Tivadar, 

Zsoltnak állásért, Ildikónak kegyelemre szüleinél… 
Betegeinkért: Zsolt, Máriusz, Iván, Ildikó, Erzsi néni... 

szaki állapotáért, utazáskor betakarásért 

Hírleveleink: Üzenetek,Videók + információk: 
sepsi.bibliaszol.hu honlapunkon! 
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