
Sziasztok Drága Szentek!  2015 december
Üdvözlet  Romániából,  Sepsiszentgyörgyről! Amint  biztos  sokan  tudjátok

már,  a  nyár  végén  P.Kornél  átadta  nekem  a  gyülekezet  vezetését.  Köszönjük  az  imáitokat,
bátoritásotokat és támogatásotokat!
Nagyon különleges  időszak  ez  mindannyiónk  számára,  sok  szempontból.  Sok  a  nehézség  és  a
kihivás, de Isten velünk van minden helyzetben. Hiszem hogy Isten az Ő igérete szerint minden arra
használ az életünkben, hogy hozzá közelebb kerüljünk, Őt mélyebben megismerjük, mert erre van
szükségünk.

"Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése
szerint hivatalosak."

Róm 8:28 

Nagyon hálás vagyok Polináért az itteni munkában. Kérlek hogy imádkozzatok érte! Rendszeresen
foglalkozik árva gyerekekkel a közeli "családi házban", befektet a tini  lányok és a felnőtt  hölgyek
életébe a gyülekezetben. 
Jelenleg keddenként tartunk Biblia órákat, különböző témákkal, ahova mindenkit szeretettel várunk.
Hűséges "diákunk" Annamari, aki éhes Isten igéjére és nagyon bátoritó látni a hitét, a növekedését.
Kérlek imádkozzatok érte is!
Hét közben szerdán is van Istentiszteletünk, pénteken pedig házi Bibliatanulmányt szoktunk tartani. A
szombat délelőtt  most az evangelizáció időpontja. Az utóbbi hetekben fejlődik a dal szolgálatunk,
mert János elkezdett gitározni. Ez újabb változást hozott, ezek pedig a szombati dal próbák ahol a
dalok mellett nagyszerű közösségünk van egymásal és az Igével.

Szeretettel várunk mindenkit a téli időszakban! 

...és persze azon kivül is... de a Bibliasuliból nem szabad ellógni! ;)

Két időszakban várunk titeket a téli aratásunkra:

2015 december 27-29 és 2016 január 4-9 -ig

 "Az igaznak gyümölcse életnek fája; és lelkeket nyer meg a bölcs."
Péld 11:30

Gyere, látogass meg minket és frissüljünk fel, épüljünk a szolgálat a közösség és egymás hite által! 

Ha érdekel a dolog, akkor kérlek, hogy minél hamarabb jelezd nekem! Nem számit milyen akadályok
vannak, bátoritalak hogy tervezz hitben! Lehet hogy most nem is tudsz jönni, de ha a sziveden van a
szolgálatunk, csak irj nekem, vegyük fel a kapcsolatot és imádkozzunk együtt ezért.

Köszönjük a részedet!
Isten áldjon!
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