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Ádám, mint helyi vezető megnyitja a konferenciát! 
Imádkozzunk érte… Isten áldott embere.

Lajos és Zsolt. Lajos elsőször itt… Megérintette az
Örkői cigánytelepi látogatás is.  
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„A Mennyekben néktek eltett 
reménységért, a melyet már előbb 

hallottatok az igazság beszédében, mely az 
Evangélium: Mely eljutott hozzátok, 

miképpen az egész világra is, és gyümölcsöt 
terem, úgy mint nálatok is
melyen hallottátok és megismertétek az 

Isten kegyelmét igazán
 

SepsiCon 2015… 
d Konferencia    

Vezetőség átadás 

                                                  

ennyekben néktek eltett 
reménységért, a melyet már előbb 

az igazság beszédében, mely az 
Mely eljutott hozzátok, 

en az egész világra is, és gyümölcsöt 
terem, úgy mint nálatok is a naptól fogva, 
melyen hallottátok és megismertétek az 

Isten kegyelmét igazán” Kolossé 1:5-6 

 

 



A híres Smiley klub. már 4 éve lassan. Polina vezeti.

 

Mary… látszik ugye, hogy örült nekünk ☺

 

 

 

Rudi és Vali… Csíkszeredából.

Phil (USA) 



Gyöngyi állandó bevetésben… Mike (USA) 

Aki Finnországból… egy nagy, de szelíd ember.

 

Gábor az Írás fontosságáról Prédikált.  

Zsolt prédikációja ámulatos, és áldott volt…

János és Éva… Sepsiszentgyörgyi házaspár

Judit és Olga egy Brassói tesóval

Ibolya Panitról, Edit viszont Londonból repült ide… 



 

 

 

Magyarországról Viki, Rebeka és Ágota…első útjuk.

P.Vali és Ádám…. Ádám prédikál. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imádkozzunk Ádám vezetőségéért, 
bölcsességért és gondoskodásért! 

Polináért és a gyerekekért.
minden tagjáért.  

Krisztusnak az elmúlt 5 évet
részei lehettün
gyülekezetalapításnak

Köszönet azoknak a gyülekezeteknek
családoknak, magánszemélyeknek, 
elmúlt években anyagilag segítették
gyülekezet alapítást

a missziós mezőn.

Anival izgatottak vag
a további missziós mezőért

látásért!  A Vajdasági munkáért
és a látogató/be

Követhetitek missziónkat a FACEBOOKON

Hírfolyam:   
www.facebook.com/Keresztutak

Üzenet archívum:
sepsi.bibliaszol.hu

Kapcsolat:     p.balazskornel@gmail.com
HA TÁMOGATNI SZERETNÉL:

OTP 11773205 
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Imádkozzunk Ádám vezetőségéért, 
és gondoskodásért!              

és a gyerekekért. A Gyülekezet 
 Köszönjük Úr Jézus 

Krisztusnak az elmúlt 5 évet és azt, hogy 
részei lehettünk ennek a 
gyülekezetalapításnak! 

Köszönet azoknak a gyülekezeteknek, 
családoknak, magánszemélyeknek, akik az 

anyagilag segítették ezt a 
ást és támogatnak minket 

a missziós mezőn. 

Anival izgatottak vagyunk                                 
a további missziós mezőért-                   

A Vajdasági munkáért                                
befektető utakért.                      
iónkat a FACEBOOKON.  

Hírfolyam:   
www.facebook.com/Keresztutak               

Üzenet archívum:mp3/video  
sepsi.bibliaszol.hu                        

p.balazskornel@gmail.com                           
TÁMOGATNI SZERETNÉL:                                             

OTP 11773205 – 07833856 

 

AniAniAniAni    


