
                                                                
   
              

Drága Testvérek Krisztusban! 
Nagyon köszönöm az életeteket, a bátorításotokat, a támogatásotokat és a sok-

sok imát! Két hónapja egy új időszak kezdődött az életemben. Megkaptam azt a 
munkát, amiért veletek együtt imádkoztam. Hála az Úrnak hétvégén nem kell 
dolgoznom, és részt vehetek a szombati missziós utakon, és a vasárnapot is az 
Úrnak tudom szentelni. Hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt, kedden és csütörtökön 
délután dolgozok. Hétfőn délután bejárok a gyerekotthonba, kedden délelőtt van a 
csapattalálkozónk, szerdán délután evangelizáció és utána istentisztelet, csütörtökön 
délelőtt Olgához járok imádkozni, pénteken pedig délután 5-7 Smiley klub és 
FÉK(Fiatalok az élet küszöbén). A két magyar falu, ahol dolgozok( Kézdiszentlélek 
és Kézdiszentkereszt) kb.40-50 percnyire van Szentgyörgytől, de azalatt is tudok 
üzeneteket hallgatni vagy beszélgetni a munkatársaimmal ☺. 
  

  
                  Kassival                                   A SepsiCon alatt Angi tartotta a FÉK-et 
 

A pénteki FÉK alkalmakat Ani tartja, a Smiley klubbot pedig Andi, de P. 
Kornél, Ádám és Zoli is segít. Valamint Andi bejár hétfőnként egy másik 
gyerekotthonba is. Most ketten lakunk Andival a lánydormban, mert Annamari 
Londonba költözött. Kaptunk az Úrtól egy új Annamarit, aki a testvérével Nádiával 
kb. 2 hónapja járnak a gyülekezetbe. Szandy és Zita hívta el őket és már előtte 
beszéltek nekik Jézusról. Szandy(13 éves) mondta az anyukájának, hogy ő is 
misszionárius akar lenni, de már most az ☺. A hétvégén volt velünk 
Marosvásárhelyen missziós úton, nagyon megáld engem, ahogy látom az Istennel 
való járását. 



             

 
                            Annamari                                                     Zita  
 

    
                 Valival                                                az öcsémmel, Gáborral nyáron 
 

  
             Norbi, Berni és Betti                               Nádia, Zita, Emőke és Szandy 
 



 Folyamatos támadások vannak a gyerekszolgálat ellen, de nem vagyunk a 
meghátrálás emberei, hanem a hitéi Isten kegyelméből. Van olyan gyerek, akit az 
anyukája eltiltott tőlem, van olyan nevelő az otthonban, aki ellenem van. Nagyon 
meg van támadva, amikor személyesen akarunk befektetni a gyerekekbe. Több 
gyerekkel elkezdtük a Győztes tanfolyamot, de még senkivel nem fejeztük be. Andi 
nemrég elkezdte 2 lánnyal, az egyik kórházban van, a másiknak pedig mindig 
edzésre kell menni. Néhány gyerek túlzottan ragaszkodik hozzám, féltékenyek és 
bántják egymást. P. Kornél mondta, hogy nem rám van szükségük, hanem Jézusra. 
Én is azt szeretném, hogy megismerjék Jézus Krisztust. Szóval nagy szükségünk 
van az imáitokra. 
 
 
Imakérések: 
-személyes idő Istennel 
-csapatélet: egység, szeretet, kommunikáció, bátorítás 
-gyerekszolgálat: vasiisi, Smiley bibliaklub( Larissza, Timike, Zita, Csongi, 
Georgi), FÉK( Szandy, Emőke, Juli, Kassi, Annamari, Nádia, Evelin), 
gyerekek,akik ritkán járnak(Sanyi, Ricsi, Vincze, Kicsi Casi, Betti, Berni, Norbi, 
Levi), vezetésért, bölcsességért, kreativitásért 
-Csíkszeredai gyerekotthon, Szentgyörgyi családi házak 
-missziós utak és evangelizációk 
- anyukámért, apukámért és a tesómért 
-munkatársaim megtéréséért 
-Andinak támogatásért 
-új látogatókért a gyülekezetben 
-karácsonykor szeretnék hazamenni a szüleimhez, és utána Budapesten lenni az 
újévi konferencián 
 
 
Email: kepicspolina@gmail.com 

Kérlek, írjatok, nagy szükségem van a bátorításotokra, és én is szeretném 
tudni, hogy mi van veletek!!!!!!! 
Támogatás: 
Erste: 11600006-00000000-41943188 
 

Szeretettel: 

Polina ☺ 
 
                                                                


