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Drága gyülekezet! 
 

      Had kezdjem a levelem azzal megint, hogy 
megköszönjem az imáitok, és az adakozó szívetek. Az 
első levelem óta nem iram nektek tudom, és ezért sok 
a bepótolni valóm. Közben voltam otthon is, és 
nagyon örültem, hogy sokatokkal tudtam személyesen 
találkozni. Szóval……..hol is kezdjem? 

 
      Itt, mióta visszajöttünk, január óta nincs megállás. 
Hála az Úrnak és P. Kornélnak. A gyerekszolgálat 
robog előre nagy sebességgel. Decemberben volt egy 
fergeteges gyerek fesztiválunk Soós Attilával és 
Klárival. Nagy sikere volt, közel 40 gyermek jött el. 
Azóta ha nem is duplázódtunk meg a Smile klubban, 
de vannak újak, és rendszeresen járnak 
szombatonként. Ez köszönhető annak is, hogy Isten 
egy újabb gyerekotthon felé nyitotta meg az ajtót. Ide 
is rendszeresen járunk látogatni a Máltai Gyerekotthon 
mellet. Nagyon örülnek a gyerekek, a nevelők, és 
persze mi is. Ez egy átmeneti, sürgősségi otthon, 
ahova ideiglenesen helyeznek el gyerekeket. Vannak 
gyerekek, akiket csak pár hétig látunk, és aztán 

áthelyezik őket vagy egy másik otthonba, vagy vissza 
a szülőkhöz, nevelőszülőkhöz. 

 
      Január legelején, ahogy visszaérkeztünk, azon a 
héten téli aratásunk volt.  Sokan jöttek Budapestről, 
nagyszerű időnk volt együtt. Sokat hallottunk a 
Kálmán Ernőtől, aki egy nagyszerű hitvédő. Nekünk, 
lányoknak külön egy női összejövetelen is volt a 
Mihalik Angelikával. Ma is emlegetem magamban! 

 
     Január közepén elkezdődött itt is a Bibliaiskola. 
Nagy örömünkre bővült a diákok létszáma, Zoli 
személyével Marosvásárhelyről. Nagyszerű srác, 
buzgó, elkötelezett Isten elhívásában. Kérlek, 
imádkozzatok érte! Tavaly novemberben látogatást 
tettünk Bodó Piroskánál Panitban, ott ismertük meg a 
Zolit, és még másokat. Piroska egyik gyümölcse, már 
nagyon elő volt készítve a szíve. Hálásak vagyunk Piri 
életéért, és azért a munkáért, amit tesz Isten ügyében 
Mezőpaniton (Marosvásárhelyhez tartozó kis 
település). Nagyon szeretjük! 

 



      
Folytatódott az Eredményes élet, látszólag nem túl 
eredményesen. Minden esetre minket nagyon megáld, 
épít és bátorít Sanyiék szolgálata. 
      
      Hála Istennek, ránk való tekintettel nincsenek 
nagy hidegek. Csíkszereda talán az egyik leghidegebb 
pont, és mostanában úgy tűnik sokat fogunk járni. 
Decemberben egy alkalommal mikor voltunk, 
megismertünk fiatalokat az utcán. Kiderült, hogy 
otthonban élnek. 80-90 fiatal, köztük sérültek 
egészségesek vegyesen. Nagy szükségben vannak, az 
állapotok nem ugyanazok, mint egy kisebb otthonban, 
és itt inkább 15 éves kortól fölfele van a korosztály. 
Éhesek a szeretetre és törődésre. Úgy hogy 
megyünk!!!  
 
      Röviden ennyit, kérlek, írjatok ti is! Bátorodjunk 
együtt azzal, amit Isten tesz bennünk, általunk és 
körülöttünk.  
 

 
       Téli aratáson…beszélgetés üzenet után… 

 
 
 
 
 

 
 
         
           
      
 
       
 
            
 
   Csíkszeredán az otthonban….énekeltek nekünk…… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       A gyerekfesztiválon…Soós Atti tanít…. 
 

Imakérések: 

 

• Családom megtéréséért 
(anyukám, apukám, bátyám és 
felesége) 

• További maradásomért 
• Személyes járásomért Istennel 
• Egészségért 
• Otthonokért 

Sepsiszentgyörgyön, 
Csíkszeredán 

• Bibliaiskola 
• Eredményes élet 
• Evangelizálások 
• GM-ek (gondolat mára sms és 

interneten keresztül) 
• Lány dorm 
• Fiú dorm 
• Csapatért, egységért 
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Köszönök mindent, sok szeretettel! 
 

Andi 
 


