
G               Elhívás...látás…növekedés…Ige…kihívás…kaland….                                                                                                                         

Románia, Székelyföld hírek 

Tél Sepsiszentgyörgyön   2012-2013. 

Sziasztok! Krisztusban gazdag 2013-as évet! Örömmel küldjük Anival levelünket. 

Megosztva veletek a Székelyföldi missziós mezőn történt örömünket.  Célunk a 

gyülekezet alapítás, léleknyerés, a hívők megerősítése, és a látás átadása…. 

  Úton,valahol a missziós mezőés Budapest között       Lányok „padlón”… a jókedv az garantált mindig                Készül az ebéd… (az utcán sz%rtük le a rizst) 

          
 
                                                        A csapat léleknyerés előtt                                                                                        Ernő tanít…(Eredményes élet) 

        
 
        Soós Attila és Ricsi…Smiley gyerek fesztiválon                                                     Mintha  SEPSICON lett volna… a bérelt nagy teremben…(itt elférünk) 

          
        



 
   A decemberi hónapot két nagy eseményével kezdeném:
December 14-én megtartottuk első Eredményes élet 
találkozónkat Sepsin. Egy lány jött el, de mellette a 
gyülekezet is nagyon élvezte. Soós Attila (akit húga Klári 
is elkísért) és én tartottuk. Másnap körülbelül 30 gyerek 
részvételével a „KI AKAR HŐS LENNI” gyerekfesztivál 
Attila vezetésével hihetetlen áldás volt. Erről a lányok 
fognak részletesebben írni ☺. 
     A Magyarországi időnk nagyon pörgős volt.  Voltunk 
Anival Mezőberényben, és együtt lehettünk P.Józsival, 
családjával, Henivel, Violával, Gáborral és még sok 
drága Szentel. Áldott időnk volt a két Szegedi 
gyülekezettel is. Láthattuk, ahogy Zsolnai Árpi és a 
gyülekezete szolgált az utca emberi felé, P.Csabáéknál 
pedig sok-sok új éhes emberrel találkoztunk. 
Budapesten folyamatos szeretetet és törődést kaptunk. 
Én és a csapat hálás minden beszélgetésért, 
bátorításért. Még Hadnagy Évi is ezt tette utolsó földi 
óráiban!  Bátorított engem mosolyával mikor 
meglátogattam. Végezetül az Újévi Konferenciára 
visszatekintve: „mi lenne, ha ezt kihagytam volna”? 
Mennyire mélyek, és frissek voltak az üzenetek 
számomra! Köszönjük P.Matti, köszönjük Urunk! 
 

 
 

    2013 első napja már a visszaúttal indult. A téli 
aratásra 8 magyarországi tesó érkezett.  De a teljes 
létszám meghaladta a 30 főt, mivel jöttek 
Marosvásárhelyről, Moldovából, Brassóból is emberek.            
   Folytattuk az Eredményes élet találkozót, Kálmán Ernő 
nagyon mély gondolatokkal szolgált. P.Mark is 
megosztott az Igéből. Jó volt látni Kriszta (rózsaszín 
pulcsi a képen) életét, aki nemrég jött a gyülibe 
Budapesten. Az elejétől figyelt,és vette az „adást” hogy: 
milyen szolgálni, lelket nyerni, csapatban mozogni. Azt 
hallottam, hogy azóta „elkapta az ékszíj”, és fut tovább!!! 
Micsoda munkát tud elvégezni Jézus a missziós úton!  
   A gyülekezet jól vanI növekszünk. Elsősorban hitben 
és a meggyőződésekben. Bár van egy látható számbeli 
növekedés is, de ezzel óvatosak vagyunk. Ez az Úr 
dolga. P.Stevens mondta: „nincs kicsi gyülekezet, vagy 
nagy gyülekezet! Csak Isten gyülekezete létezik”!  
A gyülekezet közel 2000 éves, Jézus gyöngyszeme, és 
menyasszonya. Mt. 16.18-ban az Úr garantálta, hogy 
legyőzhetetlen. Mi ennek a munkának a részesei 
lehetünk. Te is ahogy olvasod-e levelet, és hittel 
gondolsz a missziókra, és gyülekezet alapításokra.        

A Csapat (Polina, Pimpus, Andi, Ádám és mi Anival) jól 
vagyunk, és végezzük az evangélista munkáját.  
Ez itt most a zimankós időszakI.néha -25 is van 
esténként. Tehát nehéz kinn lenni az utcán. Elindult a 
Biblia iskola, 3 órával. Ha minden igaz 6 tanítványunk 
lesz. Készülünk folyamatosan jelen lenni 2013-ban 
Székelyföldön, ezen a 3 megyényi nagyságú területen. 
HISZ: Van egy kisbuszunk (Az Úr tartja egyben☺), egy 
jó csapatunk, ja meg a világ legértékesebb üzenete! 

Tervezünk majd a Csángó magyarság felé is 
szolgálni izgalmas lesz.  
    Az EUROCON előttünk! A csapat ott lesz, és remélem 6 
ember Székelyföldről. Emellett várjuk P.Zolit, és egy kis 
csapatot február elején  
Szabolcs (Csíkszereda) és Zoli jobbra (Marosvásárhelyről) Zoli már  

Sepsin teljes idős Bibliasulis!!!        

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Végezetül: Nagyon gazdagok vagyunk Krisztusban! 
Ha kérdeznék ma tőlem:” van-e vágyad vagy álmod 
ember?” Tán elgondolkoznék, de azt mondanám:           

Igen van! De jelen pillanatban már élem! ☺ 
Remélem te is így gondolkodsz. Élhetünk úgy, hogy 
Isten akaratát töltjük be az életünkben. Függetlenül a 
körülményektől, és a képességeinktől/ Valamerre 

mindig tartunk a döntéseink által/ a lényeg, hogy az 
Ő tökéletes akaratát 1. halljam, 2. egyet értsek vele 3. 
és a többit Ő már kimunkálja/Fil 1.6, Ef 2.10 Zsolt 37:4-5 

 

S      SMS: 0036707700842 (magyar tarifával, ha ti külditek)                   
email: balazskornelka@gmail.com                                                                                                                             
Támogatás: OTP 11773205 – 07833856 

Pásztor Kornél és Ani  

Imakéréseink: 

• Biblia iskola részletek, diákok� 
• Zoliért, hogy beilleszkedjen a Biblia 

Iskolába+Ádámért, Andiért�  
• A Székelyföldi tervekért nyárra 
• Az EUROCONNAL kapcsolatos 

dolgok..utazás,költségek,szállások� 
• Andrásért, hogy megerősödjön a 

keresztény járásában 
• Lány, és fiú tanítványokért Sepsin 
• Rendszeres támogatókért  

• Értünk : egészség, egység, vezetés 
Istentől� 


