
 
       

 

 

„Ti pedig a Krisztus teste vagytok és tagjai rész szerint” I Korinthus 12:27 
 
Köszönjük a támogatásotokat, az imáitokat és a szeretetet, amit kapunk tőletek. Én személyesen és 
csapatként nagyon hálásak vagyunk az életetekért! Ez a missziós munka egyértelműen nem rólunk és nem 
a mi munkánkról szól, hanem Isten munkájáról, mert igaz az Írás: 1Kor 3:7 ““AAzzéérrtt  sseemm  aa  kkii  pplláánnttááll,,  nneemm  

vvaallaammii,,  sseemm  aa  kkii  öönnttöözz;;  hhaanneemm  aa  
nnöövveekkeeddéésstt  aaddóó  IIsstteenn..”” Ez Isten munkájáról 
szól, aki munkálkodik a személyes életedben, 
benned és rajtad keresztül; az imáid, 
támogatásod és személyes bátorításod által.  
 
Hatalmas kiváltság számomra, hogy részese 
lehetek ennek a munkának itt Romániában, 
Sepsiszentgyörgyön. Külön ajándék Istentől, 
hogy nemcsak hogy ide helyezett, hanem 
adott egy nagyszerű csapatot és ez maga egy 
csoda! Istennek egy hatalmas munkája folyik 
itt és ez természet feletti. Az eredmények 
nem számokban mérhetők, hanem a szívek 
állapotában. Nem vagyunk sokan a 
gyülekezetben, és nem is ez a cél. Egy fontos 
elv, amit szem előtt tartunk:  

NNeemm  ggyyüülleekkeezzeetteett  ééppííttüünnkk,,  hhaanneemm  eemmbbeerreekkeett!! Nagyon hálásak vagyunk minden egyes tagért s lassan 
megtanuljuk: Nem az a csoda, ha valaki nem jön, hanem az, hogy 
valaki jön és megmarad.  
 
A Bibliaiskolába jelenleg öt diák jár. Heti öt óránk van. Hétfőn 
ABT és Római levél, kedden Gyakorlati Keresztény Élet, 
csütörtökön pedig ABT és Római levél. A diákok hűségesen járnak 
az órákra, és nem a fejüket növesztik, nagyszerű tanítványok, akik 
alázattal fogadják a beoltott ígét, növekednek a kegyelemben, és 
nagy áldás a gyülekezetnek az ő életük! Kérlek imádkozzatok értük! 
Bibliaiskolás diákjaink: András, Annamari, Ildikó, Nimród, Zoli.  
Amit mutatott nekem Isten az elmúlt időszakban az az, hogy Isten 
azt szeretné, hogy maradjunk meg Ő benne és növekedjünk, János 
15:4-szerint. Nincs is más dolgunk, mint megmaradni az Ő 
szeretetében János 15:9. Ahogy P.Stevens ír erről: ““AA  lleeggffoonnttoossaabbbb,,  
hhooggyy  aalláávveessssüükk  mmaagguunnkkaatt  IIsstteenn  sszzeerreetteettéénneekk  ééss  aajjáánnddéékkkkéénntt  
ffooggaaddjjuukk  eell  aazztt..”” A szolgálatunk eredményességét, nem az fogja 
meghatározni, hogy mennyire igyekszünk, milyen jók a 
módszereink, mennyit evangélizálunk. A gyümölcsöt én nem tudom létrehozni (bár sokszor megpróbáljuk). 
A gyümölcs annak az életnek a következménye lesz, amit Ő benne élünk! Ezt látom a helyi szolgálatban is. 
Vannak területek, amerre nem tudatosan mentünk, de visszatekintve látjuk, hogy Isten vezetése volt.  



Isten egyik csodája az, hogy SSzzuurreess a gyülekezetünkben 
van. A Sepsicon-on egy evangélizáción találkozott vele 
Bodó Piroska. Indiából érkezett, hívő  és keresett egy 
gyülekezetet. Megtalálta. A családja most februárban 
jön utána Indiából. Kérlek, hogy imádkozzatok ezért. A 
vízum ügyért, mert még nincs rendezve és az utazás 
részleteiért. 

Ilyen volt például, mikor Pásztor Kornél megkezdte a GM (Gondolat Mára) sms-ek küldését és mára több, 
mint ötven ember olvassa és bátorodik a rövid üzenetek által. Vagy a gyerek szolgálat, ahol nyáron nyíltak 
ajtók. Erről Polina leveleiben olvashattok bővebben. ☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A csapat már izgatottan várja az Európai-Konferenciát és öt sepsiszentgyörgyi is jön velünk! Nagyon 
izgatottak vagyunk, hogy hamarosan újra láthatunk titeket és más testvéreinket szerte a világból. Kérlek, 
hogy tartsátok imában ezt is, az egész csapatot, az egészségünket, utazást, anyagi szükségeket.  
 
TToovváábbbbii  iimmaakkéérréésseeiinnkk::    

• Kérlek, hogy imádkozzatok Pásztor Kornélért és Aniért, az egészségükért és anyagi gondoskodásért, 
rendszeres támogatókért.  

• A Bibliaiskolás diákokért! Kapacitásért az elfogadásra, nyitott szívekért, szellemi növekedésért. 
• A csapatért! A személyes időnkért Istennel, egységért, anyagi gondoskodásért, egészségünkért. 
• Az evangelizációkért! Emberekért. Elfogadó szívekért. 
• A gyülekezeti tagokért! Megerősödésükért, szellemi növekedésükért, személyes meggyőződésekért. 

 
KKöösszzöönnjjüükk  aazz  iimmááiittookkaatt,,  bbááttoorrííttáássoottookkaatt  ss  hhooggyy  KKrriisszzttuuss  tteessttee  ttaaggjjaaiikkéénntt  vveellüünnkk  

mmuunnkkáállkkooddttookk!!  
Szeretettel: Adam  
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A másik csoda ZZoollii! ☺ Mezőpanit-on találkoztunk vele 
először. Bodó Piroska hívta el a Bibliatanulmányra, amit a 
lakásukban tartottunk. Első találkozásunkkor bizonyságot tett 
arról, hogy Krisztus megtalálta őt és új életet adott neki. Nem 
sokkal később úgy döntött, hogy eljön Bibliaiskolába. 
Januárban ide költözött Sepsiszentgyörgyre és beiratkozott a 
Bibliasuliba. Van lakótársam! ☺  Imádkozzatok érte! 


