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Üdvözlet Sepsiszentgyörgyről!    

Idén ez az utolsó hírlevelük Anival.                                                                                                                                                                                                      

Minden évünk egy újabb kihívás, és  

egy új kaland volt a missziós mezőn.   

Most szeretnék összefoglalni nektek:    
 

 A Gyülekezet Sepsiszentgyörgyön: 

A jobb nagy kép pár napja készült… 

Sok ismerős arc van rajta. Ez azt mutatja, hogy néhányan már elkötelezettek a kis helyi gyülekezet felé, ami valójában a 

GGWO/Székelyföld szellemi otthona. Egy kb. 50m2 kis utcára nyíló lakásban vagyunk közel 2 éve. Ez egyben fiú dorm, 

Biblia Iskola (KETA), Missziós Ház, Fim klub…stb.  Ezen mostanában gondolkoztunk, hogy ez önmagában nem egy csoda?! 

KÉPRIPORT:                                                                                                                                                                                                                                           A Fiúkkal Sepsin 

Eligazítás az alkalom előtt…                                                                     Útban Marosra  

            
 
 
 
                                                                                                                                Marosvásárhely.. a paniti fiúkkal az előadás után  
 
 
 
Az ALAPOK óra                                                                                                                            
 
                                                                                       

 
 
 
                             
                                                                                   
                                                                        Ernő igazi „celeb”  lett                                          
                                     
                                                                                                                        Polina, Andi,..és a lányok 
                                                                                                                                
                                                                                                                                                                  Andi léleknyerésen 
 
 
                                                                                                                                     Paniton Pirosékkal 
 
 
 
 
 
  
                                      Angelika tanít..FÉK klub Ani vezetésével                                                                                         
 

 



    MISZIÓNK SZELLEMI ALAPJA: Isten gyülekezet plántálása a 
„belső emberből” indul ki, és jut kifejezésre napról-napra 
köztünk. Pál imája ma is mértékadó a gondolkozásunkban:      
„..megerősödjetek az Ő Szelleme által a belső emberben. Hogy 
lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben A szeretetben 
meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek 
minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és 
mélysége és magassága az Isten jó voltának. És 
megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó 
szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész 
teljességéig,”                  Efézus  3:15-19 
 
     Küldetéseink, helyi tevékenységünk: 
- FÉK klub Ani vezetésével, minden péntek délután.(13-20 lányoknak) 
- Smiley klub Andi vezetésével, minden péntek délután. 
- Sepsi KETA heti kétszer Ádám vezetésével. Levelező tagozatunk is 
van! 
- Pénteki házi csoport Ádám vezetésével, látogatás/kopogtatás. 
- Keresztény Film klub szombat délután. 
- Házról házra Biblia tanulmány, minden második hétvégén. 
- Istentisztelet minden Vasárnap, és Szerdán. 
- Árvaházak látogatása Polina betakarásával. 
- heti rendszerességgel léleknyerés 

     Vidéki látásunk: 
- Mezőpanit, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszereda, 
Kézdivásárhely….látogatásokkal, kapcsolattartásokkal.. 
- GM = Gondolat Mára SMS szolgálattal heti 3X egész Romániába           
-  Évente  2X külföld támogató-látogató út (Albánia, Moldávia, Mo..) 

 
Szeptembertől egy új utcai evangelizációnk van! A Neve: 

   

„Maradjunk együtt az asztal körül” Evangelizáció! 

                                                                                  Nagyon bejött… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOGY  MIÉRT?...mert:    
- A csapat együtt tud maradni, ami szellemileg nagyon frissítő, 
és bátorító…  
- A konfrontációs módszer maradt, de mégis hatékony… 
- Az asztal (nálunk állvány már) vonja a szemeket… több mint 20 
féle különböző evangéliumi szóróanyaggal tudunk szolgálni! 
- A felirat beazonosít minket egy méltó módon. Pl. hogy nem  
JhTanúk vagyunk…mert hát itt hemzsegnek + a hatóság miatt. 
       

 Végezetül pár gondolat: Telve vagyunk várakozással az 
emberek életével kapcsolatban. Tudjuk, hogy a mi részünk 
nagyon kevés. De Isten használ minket, és a gyülekezetet. 
Hálásak vagyunk a támogatókért, ami miatt tudjuk folytatni az 
Erélyi missziót.  
      Ami folyamatosan visszatérő gondolat számunkra, hogy 
várnunk kell, és a helyünkön kell maradni. Sokszor csak néhány 
ember jön közénk, néha meg megjelenik 20 is. Néha hetekig azt 
hisszük, hogy semmi sem történik, és aztán valaki ír egy sms-t, 
vagy mond egy bizonyságot. Szóval ez a gyülekezet alapítás a mi 
életünkben.  
       Hisszük hogy Ef 5:16 szerint egy gonosz időben élünk, ahol 
józanság és isten szerinti fókuszra van szükségünk, hogy 
irányítsa a szíveinket. 
     
      Fontosak vagytok, szükségünk van bátorodásra, örömre, 
látásra! 
 
     Várunk titeket a Sepsi Téli aratásra+Csendes napra, ahova 
sok Erdélyi testvért várunk és a magyarországi befektetőket, 
látogatókat, hogy együtt az Igével a kezünkben és szívünkben 
fussunk neki a 2014-es évnek itt a missziós mezőn! 
 
     December 18-31. között Pesten leszek, és szeretnék veletek 
találkozni, közösségbe lenni…. hívjatok! 0670 7700 842 flottás 
 
 

                Segíthetsz, hogy a szükségeink fedezve legyenek.                                                                          
Készpénz:  Kálmán Ernőn keresztül ,vagy  az OTP számla utalás.                                                 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Hírleveleink: Képek,Üzenetek,Videók + 
információk: 

      sepsi.bibliaszol.hu honlapunkon! 
 

                                                                                                                                    

Támogatás: OTP 11773205 – 07833856 

Szeretünk titeket! 

Pásztor Kornél Pásztor Kornél Pásztor Kornél Pásztor Kornél és Aniés Aniés Aniés Ani    

Imakéréseink: 

• Biblia iskola részletek, diákok… 
• Zoliért, Ádámért, Andiért, Nimródért, Ildikó, 

Polina, Vali, Panna… + a képen lévőkért 
• A Székelyföldi tervekért januártól 
• A Téli Konferenciával  kapcsolatos 

dolgok..utazás,költségek,szállások… 
• Liviuért, Bécuért, hogy megerősödjenek a 

keresztény járásukban 
• Lány, és fiú tanítványokért Sepsin 
• Rendszeres támogatókért  
• A gyerekmunkáért (Árvaházak, Smiley, FÉK) 
• Értünk  Anival: egészség, egység, vezetés 

Istentől… 
• -- 


