
 

 

     A nyarunkról: Három meghatározó esemény történt a Székelyföldi szolgálatban: Az első csapatunk 

Soós Attila és Liza volt július elején: kb. 130 gyerek jött be az utcáról a „ki akar hős lenni” fesztiválunkra…. 
utána jött a nyári kaposvári konferencia, amin Zoli, Piros, Dezső is ott volt. Augusztus elején egy nagyobb 
csapattal folytattuk Sepsin. De hogy, és hol? Tanakodtunk… de jött a segítség:„Ha ma Jézus itt lenne hol, és 

hogy folytatná?”… Hát kinn az utcán! kb. 13 napon keresztül mindennap programokkal, játékokkal, 
tanításokkal vártuk a gyerekeket.. hol? Ahol nem zavartak el minket (parkok,játszóterek)☺, így közel 
voltunk az emberekhez, gyerekekhez. Jöttek is minden honnan!!! Minden társadalmi rétegből, minden 
korosztályból… P.Farkas Laci, Glávits Ági, Szigi akárcsak Attila és Liza reggeltől estig szolgáltak.    A harmadik 
nagy esemény szeptemberben a balkán missziós út után (Balkán képtár) a SepsiCon-nal végződött ( lásd 
SepsiCon képtár)…ahol közel százan jöttünk össze Moldáviából, Romániából, Magyarországról, Albániából. 
Megünnepelve Isten hűségét, és azt hogy itt lehetünk Jézus kegyelméből Románia közepén egy missziós 
látással! A látás mindig nagyobb, mint a mi erőnk! De számolunk Isten hűségével! Álljuk be Isten hívásába, 
a Világ MISSZIÓBA 2013-2014-ben is! 

 Székelyföld / Románia Hírlevél    2013 nyár  

A Csapat szellemileg 

növekszik: Ádám hűségesen 

segít, helyettesít, amikor nem 
vagyok. Igazgatja a dormot, a 
Biblia iskolát…és mindent, 
amiben szükség van.         
Polina a gyerekmunka (Smiley 
Klub) „motorja”…                 
Andi is a gyerekek felé szolgál, 
de a felnőtt hölgyek vannak a 
szívén… mellette mind a 
ketten sokat dolgoznak a 
hétköznapokban.                   
Ani a 15-22 év közötti 
lányokkal foglalkozik, ima: FÉK 
klub! Mellette angolt tanít 
ingyen, így építve a 
kapcsolatot velük… 

A Látás: Októberben új „idény” kezdődik.    

Az őszi Biblia iskola, reményünk szerint 8 
diákkal. A vidéki szolgálataink rendszeres 
látogatása: Kézdi,Maros,Csík+Bukarest, Brassó.                 
Imánk 5 fiú, és 5 lány tanítvány… akikkel 
foglalkozhatunk… Nagyobb gyülekezeti 
helyiség, és vendégszoba a látogatóknak. 
csapatnak. 

Tervek-Hírek: SepsiTél 
2014 január 1-5.      

Képtárak!!! : Sepsi nyár/ Balkán 

út,/SepsiCon…csatolva PDF-ben…. 
több mint 100 kép…ha nem kaptad 

meg írj, elküldöm! Segít a látásban! 

„ Jézus közel lépett hozzájuk, és ezt mondta: 
„Mennyei Atyám minden hatalmat nekem adott a 
Mennyben és a Földön.  Ezért menjetek el a 
nemzetekhez, és tegyetek tanítványommá minden 
embert az egész világon! Merítsétek be őket az Atya, a 
Fiú és a Szent Szellem nevébe! Tanítsátok őket, hogy 
engedelmeskedjenek mindannak, amit én 
parancsoltam nektek! Biztosak lehettek benne, hogy 
állandóan veletek leszek. Igen, veletek maradok 
minden nap, amíg ez a korszak véget nem ér?   
Mt 28:18-20 

ggwoMissionVision:Sepsi/Transylvania 

sepsi.bibliaszol.hu / ggwo.org  

támogatás: OTP 11773205-07833856 
KÖSZÖNJÜK:  p.kornél&ani 

balazskornelka@gmail.com 

IMA kéréseink:      

Smiley klub… a 
gyerekek 
megmaradása  
Szolgálatnak     
Egység –Látás - Öröm  
+ Nagyobb helyiség        
Anyagi betakarás 
nekünk Anival…Új 
rendszeres  havi 

támogatók beállása 
a résbe…         
Nimród , Zoli , Ádám 
egészsége    Ildikó 
családja… Gyermek 
otthonokkal jó 
kapcsolat…  

Üdvözlet Székelyföldről! 


