
Pásztor Kornél & Ani Hírlevél 2015 
Március-Május + 70 kép csatolva!!! 

Sziasztok! 

Bár a képek mindig beszédesebbek,
mint a szavak, azért le szeretnénk 
írni nektek pár sorban, hogy mi 
minden történt velünk az elmúlt 3 
hónapban:  

AMI ELMÚLT:  

- Az EuroCon alatt történ porc 
letöréses - térd beakadásomból 
felépültem. Köszönöm a gyülekezet 
gondoskodását és szellemi 
betakarását. Isten hatalmasan 
gondoskodott, hogy ne kelljen túl 
sok időt távol lennem a 
Sepsiszentgyörgyi gyülekezettől.  

- Ahogy visszaértünk Húsvétkor 
volt egy nagyszerű csapat 
Budapestről. Kolompár Balázs 
Timivel, Feri Zsuzsával, Gyöngyi és 
Marcsi velünk voltak egy hétvégét, 
sőt Panitról és Marosvásárhelyről is 
voltak látogatóink. A Húsvéti 
vacsoránkon, és a másnapi 
Istentiszteletünkön teltház volt.  

- A „szezon” legfontosabb 
eseménye a Marosvásárhely-
Mezőpaniti Csendesnap-Aratás volt. 
Közel ötvenen gyűltünk össze! 14 en 
Sepsiről, 17-en Budapestről-
Paksról, 3-an a Vajdaságból, és 
több mint 20-an a helyiek Panitról, 
és Vásárhelyről. Ami hatalmas áldás 
volt: közel 28 embert szállásolt el 3 
hölgy (Piroska, Kinga, Ibolya)! Saját 
házukban, és környékbeli 
ismerősöknél, rokonoknál. Épültünk, 
barátkoztunk, gondolkoztunk Isten 
Igéjén.                                                                                   
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AZ IGÉNK a Márk 6:31 volt: „Azért gyertek el csak ti magatok egy 
csendes helyre, hogy megpihenhessetek...” 

                                                              

                                                                   

                                                                      

                                                             

 

- A Csendes nap után 2 hetet Magyarországon szolgáltam: 
Budapest,Ajka, Mezőberény. De ellátogattam P.Csabával 
Szerbiába is, ahol Belgrádban, Adán és Zentán voltunk 

AMIT SZERETNÉNK:                                           
-  Hatalmas várakozással nézünk Anival a 2015. nyárra:
az elveszetteket és felépíteni a megfáradtakat
járunk Magyarországon és a Balkánon. 

AMIBEN SEGÍTHETSZ:                                                           
- Kérlek, imádkozzatok a Sepsiszentgyörgyi gyülekezetért, 
Máriusz felépüléséért az Örkőn, családjáért, a Határon túli 
magyarság eléréséért az Evangéliummal
üzenetével.  Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda,
Panit +Észak Erdély látogatása, és a Vajdaságban egy nyár végi 
missziós aratásbért. 

HA JÖNNÉL EGY MISSZIÓS ÚTRA A NYÁRON
Székelyföldi Nyári Aratásra (Augusztus első 2 hete)... keress 
meg engem emailban (küldök infót)!!!                                                      
p.balazskornel@gmail.com                                           

+36 70 7700842  

 HA TÁMOGATNI SZERETNÉL:                                                                         

OTP 11773205 – 07833856                                                                   
 

Szeretettel  Pásztor Kornél és Ani

Nézz ránk: sepsi.bibliaszol.hu 

„Azért gyertek el csak ti magatok egy                        
csendes helyre, hogy megpihenhessetek...”           

Jézus hív minket ma is ebben a              

rohanó zajos korban, hogy  

ősszintén megnézzük:  

                                                                   - mi a célunk, - hol vagyunk,  

                                                                      és -  merre tartunk...  

                                                              Lehet, hogy vannak okai 

 megfáradásunknak?  

De Ő nála megnyugvást  

   találunk Máté 1:28- 27 
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07833856                                                                   

Szeretettel  Pásztor Kornél és Ani                          

 


