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Sziasztok! Örömmel küldjük híreinket képekben, amik 

hisszük, hogy betekintést engednek egy színes módon 

a szolgálatunkba. Sok minden történt… Romániában, 

Magyarországon, Albániában…   

 

1. Marosvásárhely/Mezőpanit… Csendes napok, aratás… 

 Sütkéreztünk, kávézgattunk, beszélgettünk…  de a központban 

Isten Igéje, és a munkája állt… 

 A biblia tanulmányok  egy ovodában voltak megtartva…  mint a 

régi szép időkben. 

   A lány csapat… Polina mellett Gyöngyi és Marcsi nagy 

segítségek.. 

 

 

 

 
Dallos Gyöngyi csöröge fánkja… hamar elkapkodtuk. 

     

  2.  Albániában.. P.Deniséknél  gyülekezet látogatás.              

Csapat:P.Kornél, Ani,Marcsi,Ernő,Teo,Kriszta,Zsófi, Andris, Viki. 

Időtartam: 6 nap. Km: 2350 km    

 
Teodor, és Ernő… 22 óra elöl a szűk ülésen. Kegyelmet kaptunk rá. 

 

 
Iszlám… a minarettek mutatják, hogy ez már Albánia… 

 



 
sok mosoly, szeretet… akár hányszor megyünk…. 

 
Jane és P.Denis… lefektették az életüket Albániáért… 

 

 

 
Ámulatos csapat volt, egy ámulatos oszágban.  

 3.  Sepsiszentgyörgy, Románia...a helyi munkánkban: 

 
Szabadtéri Biblia iskola… a főtéren.  

 

Tünde néni… a közeli családi ház (árvaház) vezetője. 

Meglátogattam, és büszkén mutatja, hogy sokszor nézi a 

képeket és az Igeveresket a szolgálatunkból kapott tablórol. 

Sok befektetés volt, imádkozunk értük. 

 



 

 
Ani a Filmkubb után, Ádámmal, és a lányokkal… 

 
Kézdivásárhelyen, az Evangelizációnk után.  

 
„kedvenc „ léleknyerés „módszerünk” táblával, örömmel.. 

 

 

 
Bogi, és Balázska… megengedték hogy a barátjuk legyünk ☺ 

 
Az otthonban…. 

 

 



A nyári látásunk: Kerékpáros Falu misszió a környék 12 

falujába. Ezek a képek az első utunkról vannak… nagyon 

izgatottak voltunk! Mi is,a biciklik és a falu is „jól 

vizsgázott”… 

   
A gyülekezet elött…. indulunk! 

 
Szépen libasorban… figyelmesek vagyunk egymásra… 

A célfalu határában… imádkoztunk, és hajrá… 

  

 
Polina a várkert mellett… rögtönzött gyerek foglalkozás.  

 
Annamari megmutatja, hol vagyunk a faluban…  Próbálunk 
minden portára, házhoz bedobni traktátust, és valamilyen 
plusz evangéliumi anyagot. Nemekm több mint 7 
beszélgetésem volt helyiekkel.. Nagy a szükség, kell vinni az 
Evangéliumot. 

Látásunk az év második felében, amiben kérjük 

imáitokat: 

- Debrecen nyári konferencia, kilenc fős csapattal!!! 
- Nyári magvetés Sepsin és környékén. 
- Gyerek és ifjúsági munka folytatása. 
- Októberi diplomaosztó a Székelyföldi KETA tagozatán. 
 
Köszönjük, hogy támogattok, és imában tartotok 
minket. Sokszor nagy a nyomás rajtunk, és a csapaton. 
A képeken nyílván az öröm jön le, és nem az, amikor a 
szellemi háborúság célpontjaiként nehézségekkel 
küzdünk. De Jézus mindig mellénk áll, és bátorít.  

„ Mi Krisztust hirdetjük mindenkinek. 
Mindenféle bölcsességgel tanítunk, bíztatunk 
és figyelmeztetünk mindenkit, hogy úgy 
állítsuk őket Isten elé, mint akik már elérték 
Krisztusban a teljességet. „ Kol 1:28 

 

Köszönjük, ha segítesz támogatásoddal                             
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