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Misszió képekben 2014 március-április 

 

  Autópálya Romániában! Minden az Evangéliumot 
szolgálja. 

 

A kereszténység nyomai a múltból… 

 

P.Drew és családja meglátogattak minket! 

 

                             P.Drew prédikál … Tivadar fordít  

 

Vajdahunyad vára… a legszebb vár, amit valaha élőben 
láttam. 

 

Vonattal Csíkszeredába valamikor hétköznap… 

 



 

A Tusnádi szoros, az Olt folyó  mellettünk kezdi útját… 

 

Zoli, Ádám… nem sokára Csíkszeredán vagyunk… 

 

„méltó a munkás az Ő bérére”… Csíkban a kosztom.. hát 
nem gyönyörű?!  Egy olcsó hely 2014-ben… 470 Ft!!! 
Dicsőség az Úrnak minden részletért… 

 

A Csíkszereda:Janival (jobbra) találkoztunk 1 év után 
újra… meglepetésünkre elővette Bibliáját! Mindig nála 
van! 

 

Vali és Ervin énekelt nekünk az Istentiszteleten…  

 

Csíkszereda, park… rögtönzött Bibliatanulmány…  



 

 

Erikánál látogatóban, egy faluban… kérlek, imádkozzatok 
érte,  rákkal küzd, de szereti és keresi az Urat. 

 

Egy hétköznapi kép… hétköznapi emberekkel…  

 

Meghívtuk a gyerekeket az otthonból….palacsintáztunk. 
Georgi, és Timi még kitart „mellettünk”, és látogatják a 
SMILEY klubot.  

 

Jó volt a hangulat, ja és egy csoda hogy velünk vannak…  

 

Székely kapu… naná, hogy Székelyföldön kocsikázunk… 

 

Missziós út Kézdivásárhelyre… Valit vártuk a vasút 
állomáson. Tivadar szeret velünk lenni. Budapesten az 
eredményes élet találkozón ismerte meg a szolgálatunkat.  



 

Ani, Annamari, Szandy….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazafelé…Székelyföldön sokszor  van ilyen idő,  hisz  
közel 800 m magasan vagyunk. 

Még egy pár gondolat: Várakozásunk (látásuk) van a nyárral kapcsolatban, és Anival sok helyre fogunk látogatni. 
Szeretnénk felfrissülni, és szolgálni azzal, amit kaptunk az itteni szolgálaton, életen keresztül Istentől.  A csapat jól 
van, és teszi, amire el van hívva. Ádám, Polina, Andi…  tudják miért vannak itt!!! Bár nagy a nyomás, az ellenállás a 
missziós munkában (sokan fordítanak hátat Istennek II Tim3:1-5), de Jézus mindig megvigasztal az Igéjén, imán, 
és a közösségen keresztül, hogy folytassuk és jelen legyünk az „ŐRTORONYBAN” Hab2. Szóljunk, amikor 
szólnunk kell, vigasztaljunk, amikor vigasztalni kell.  Jövő héten egy Csendes-napra megyünk Panit-Marosra, 
majd május közepén csak fiúk öten egy Olténia-Bukarest 4 napos missziós útra. Anival Isten kegyelméből ott 
leszünk a KETA végzésen. Majd egy missziós útra megyünk Albániába, és a Balkán országaiba. De a Sepsi Biblia 
Szól gyülekezet ajtaja mindig nyitva van: 1. hogy kimenjünk EVAGÉLIZÁLNI, 2. behívjuk azokat, akiket Isten 
elhívott az örökkévaló múltban ebbe a helyi gyülekezetbe! ..”adtam neked egy nyitott ajtót…” Jel 3.8 

Köszönjük azt, hogy velünk vagytok ebben a szolgálatban, és támogattok minket a 
szívetekben, és ezt sok féle módon kifejezitek.  Kérünk, írjatok nekünk pár sort, 

küldjetek fotót, látogassatok meg minket.  

Az egész székelyföldi szolgálat szeretetét küldi!        Szeretettel: Pásztor Kornél&Ani   

Missziós Támogatás  P.Kornél&Ani:                                                                                         

OTP 11773205 – 07833856  

             

sepsi.bibliaszol.hu         
… a kegyelem Evangéliumával  

Erdélyben… 


