
                                                                
   

 

 
Vincze és az osztálytársa 

 

 
Claudia, Reni és Pimpus 

 

 
Női alkalom Angelika vezetésével 

 
Gyerekfesztivál 

 

 
Szandyval és Zitával evangon 

 

 
Téli aratás 



  Drága Testvérek Krisztusban! Köszönöm a 

bátorításotokat, az imáitokat és a támogatásotokat! 

Köszönöm, hogy látogattok minket és 

bátorodhatunk egymás hite által. Imádkozunk, hogy 

olyanok is ki tudjanak jönni hozzánk, akiknek már 

régen a szívén van, de eddig még nem volt 

lehetőségük meglátogatni minket. 

 A gyerekfesztivál december közepén egy 

csoda volt számomra, Isten csodálatos munkája. 

Imádkoztunk, osztogattunk meghívókat az utcán, a 

gyerekek meghívták barátaikat, osztálytársaikat, és 

Isten elhozott új gyerekeket. Nagyon megáldott 

engem Vincze szíve, aki buzgón hívogatta az 

osztálytársait és imádkozott is értük. Amikor 

elkezdődött az alkalom, azt mondta szomorúan, 

hogy ő meghívott öt gyereket, de egy sem jött el. 

Mondtam neki, hogy ő mindent megtett, ami tőle 

telt, már nem tehetett többet. Néhány perc múlva 

megérkezett az osztálytársa és Vincze nagyon örült 

neki, foglalkozott vele, magyarázta neki, hogy 

milyen a bibliaklub. Bár nem volt áram, de az 

ellenség nem tudta megállítani Isten munkáját, Soós 

Attilán keresztül Isten szolgált a gyerekek felé. 

Néhány gyerek csatlakozott a szombati 

bibliaklubhoz. Hála Istennek, hogy vannak 

gyerekek, akik akarnak tanulni, akik meg akarják 

ismerni Istent, és vannak gyerektanítók is . 

Januártól két csoportban tanítjuk a gyerekeket 

Andival, Pimpussal és Ádámmal.    

 Nagyon megörvendeztetett az Úr 

decemberben, amikor megtudtam, hogy a 

gyerekotthonba, ahova Budapesten jártunk, most 

bejárnak a gyülekezetből tesók és szolgálnak a 

gyerekek felé, Isten hűségesen folytatja a 

munkáját.  

 Decemberben Isten megnyitott nekünk még 

egy gyerekotthont, egy sürgőségi központot. 

Hétfőnként bejárunk hozzájuk, szombaton pedig 

néhány gyerek szokott jönni onnan a smiley 

bibliaklubba. Csak két gyerek van, aki teljesen árva, 

a többiek elhagyottak, ahogy az egyik nevelő 

mondta. Néhányan már voltak nevelőszülőknél, 

vannak, akik a szülőktől kerülnek ide, és addig 

maradnak itt, amíg nem találnak nekik helyet. Ki 

kell használjunk minden alkalmat, hogy megosszuk 

velük az evangéliumot, mert nem tudjuk, hogy 

legközelebb találkozunk-e velük. Isten minden 

alkalommal készít nekünk jó beszélgetéseket. 

 Nagyon felbátorodtunk a téli konferencián, 

jó volt találkozni veletek és hallgatni Isten üzenetét 

P. Mattin és a többi pásztoron keresztül. Várjuk a 

váratlant, a lehetetlent, azt, amit nem érdemlünk 

meg! Ragaszkodunk az Igéhez és Isten akaratához! 

Van várakozásunk, hogy a 2013-as évben is fogjuk 

látni Isten munkáját, ahogy eddig is. Tanuljuk, hogy 

szeressünk gyengének lenni Isten kezében. 

Keressük a hegyet, ami túl magas nekünk, ami 

lehetetlen nekünk! Isten vezet minket, várjuk a 

növekedést, amit csak Isten adhat. 

 Sokan kérdezik, hogy mivel töltjük a 

napjainkat itt a missziós mezőn. Leírom, hogy 

nekem hogy telik egy hetem. 

Hétfő: délelőtt skypon beszélek anyukámmal, néha 

Fruzsival is, leveleket írok, délután megyünk a 

gyerekotthonba (sürgősségi központ), este pedig 

Bibliaiskolában vagyok ( Abt és Római levél óra) 

Kedd: reggel ima alkalmunk van a lányokkal a 

dormunkban, du 5-től evangelizáció és 6:30 tól 

pedig P. Kornél tanítja a Gyakorlati keresztény élet 

órát 

Szerda: 11-től csapattalálkozónk van, délután 

Andival és Pimpussal a családi házba járunk 

segíteni a gyerekeknek tanulni, és közben 

alkalmunk van egy-egy gyerekkel személyes időt 

tölteni, este vagy Brassóba megyünk istentiszteletre, 

vagy közösen nézzük és hallgatjuk a budapesti 

közvetítést. 

Csütörtök: reggel ima alkalom a lányokkal, este 

Bibliaiskola( Abt és Római levél) 

Péntek: délelőtt készülünk a szombati gyerek 

alkalomra, délután evangelizáció vagy látogatás, 

este Eredményes élet találkozó. 

Szombat: 11-13 smiley bibliaklub, 14-től missziós 

út Kézdivásárhelyre vagy Csíkszeredába. 

Vasárnap: 10-11 imaalkalom a gyüliben, 11:30-

13:00 budapesti közvetítés, 16-től istentisztelet ( 

egyikünk a gyerekekkel van ez alatt), este budapesti 

közvetítés. 

A fennmaradó időben személyes időt töltünk 

Istennel, Bibliát olvasunk, imádkozunk, üzeneteket 

hallgatunk (budapesti és baltimore-i it-ket, P. 

Stevens, Schlingloff Sanyi üzeneteket), leveleket 

írunk, látogatunk, főzünk, mosunk, takarítunk, 

ügyeket intézünk . 

Ha Isten is úgy akarja, akkor kb. márciustól 

dolgozni fogok patikában . Most még csak 

papírokat intézek ehhez. Kérlek imádkozzatok, 

hogy az Eurocon után elkezdhessek dolgozni, és 

közben tudjak folytatni minden szolgálatot. 

„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog 

az az ember, aki Őbenne bízik. Sok baja van az 

igaznak, de valamennyiből kimenti az 

Úr.”Zsolt34:9,20 „Ámde az Úr szemmel tartja az Őt 

félőket, az Ő kegyelmében bízókat” Zsolt33:18 



 
P. Kornélon keresztül Isten szól hozzánk 

 

 

 

 
Dicsőítjük az Urat a gyülekezetben 

 

 

 

 
Evangelizáció előtti ima 

 
Áldott közösségünk volt! 

 

 

 

Imakérések: 
 Szüleim és az öcsém maradjanak meg 

Krisztusban, és növekedjenek a 

kegyelemben és Jézus Krisztus 

megismerésében 

 P. Kornél és Ani, Ádám, Andi, Pimpus 

 Személyes idő Istennel 

 Gyülekezetünk  

 Bibliaiskola 

 Gyerekszolgálat: Smiley bibliaklub, családi 

ház, sürgősségi központ, csíkszeredai 

gyerekotthon 

 Sms szolgálat 

 Egészségünk 

 Eurocon 2013  

 

 

 

 

Skype: kepicspolina 

 

Romániai telefonszámom : 00400756292991 
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