
                                                                
   
  
 

        
 

 
Drága Gyülekezet, Testvéreim, Barátok, 

Imaharcosok! 
Köszönöm az imáitokat, a bátorításotokat, a 

támogatásotokat és a látogatásokat. Együtt 
munkálkodunk az evangélium ügyében. 

Nagyon hálás vagyok a sok kegyelmi 
üzenetért, az örökkévaló szavakért, amit az 
Eurocon-on hallottam, amik megváltoztatták a 
szívemet. Szeretnénk a gyakorlatban is használni, 
amiket a konferencián hallottunk P. Schallertől, P. 
Scibellitől és a többi pásztortól. 

Már a konferencián Isten a szívemre 
helyezte, hogy menjünk kopogtatni. Természetileg 
sosem csinálnék ilyet, nagyon ijesztő számomra, 
meg jönnek mindenféle kifogások, hogy miért nem 
működik, de „nem a félelemnek a szellemét adta 
nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józan 
elme szellemét”(2Tim1:7). Minden nap el kell 
olvasnom ezt az igeverset. A szobatársammal, 
Andival beszéltünk erről, és mondta, hogy neki is a 
szívén van a kopogtatás. Elkezdünk imádkozni 
bátorságért és Isten vezetéséért.  Néhány nappal 
ezelőtt az evangon Andival osztottak be. 
Elindultunk kopogtatni, kértük Isten vezetését és 
csodát éltünk át. ☺ Az egyik lépcsőház nyitva volt. 
Kopogtunk az egyik ajtón és egy fiatal nő nyitott 
ajtót. Azt mondta, hogy ő nyitott, szeretne hitet. 
Majdnem sírt, úgy megérintette Isten. Kiderült, 

hogy a testvérével már többször beszélgettünk a 
parkban, és mesélt rólunk. Meghívtuk a húsvéti 
istentiszteletre.  

Hálás vagyok, hogy megismerhettük most a 
konferencián a baltimore-i gyerekszolgálatos 
csapatot, és hogy rendelkezésre állnak, hogy 
segítsenek nekünk. 

A gyerekszolgálatban Isten folytatja a 
munkáját. Áprilisban már egy éves lesz a gyerek 
bibliaklub. Nagy áldás, hogy minden csapattag részt 
vesz a gyerekszolgálatban, sőt még Zoli, Nimród és 
Annamari is. A múlt héten már 3 csoportban 
tanítottuk a gyerekeket. Andi és Pimpus tanítja a 
kisebbeket, én a 12, 13 éveseket, Ani a 14, 15 éves 
lányokat, P. Kornél és Zoli pedig a fiúkat. Isten arra 
tanít, hogy ez egy hosszú távú befektetés a gyerekek 
életébe, és legyek türelmes velük és személyes. P. 
Barry tanitotta a Bibliaiskolában, hogy először 
Istennek beszéljünk az emberekről és utána az 
embereknek Istenről. Sok alkalmat ad nekünk Isten, 
hogy személyesen beszélgessünk velük, jobban 
megismerjük őket, amikor felmegyünk hozzájuk az 
otthonba. Leggyakrabban úgy kezdjük, hogy 
segítünk nekik tanulni, és amikor készen vannak, 
akkor beszélgetünk velük, imádkozunk, Bibliát 
olvasunk, lemegyünk velük a játszótérre. Sokan 
jönnek kérdésekkel hozzánk, néha egyszerre többen 
is. ☺ Nagy áldás volt számunkra, hogy februárban 
P. Zoli és Bartha Erika eljött a Smiley klubba. 



Márciusban pedig Farkas Laci és Angelika tanította 
a gyerekeket. Andris és Olivér bizonyságot tett, 
hogy az ő életükben mennyire fontos volt a 
Vasárnapi iskolába.  Februárban itt volt velünk 
Kolompár Balázs, aki szolgált a Smiley klubban, 
valamint a csíkszeredai otthonban és az 
istentiszteleten bizonyságot mondott Isten 
munkájáról az életében. 

Már néhány hónapja imádkoztunk Ricsiért 
és Sanyiért, akik elmaradtak a Smiley klubból. Isten 
nem adta fel velük kapcsolatban, ezért mi sem. Ezen 
a héten szerdán P. Kornél és Zoli feljött velünk a 
családi házba, és foglalkoztak a fiúkkal. Amikor 
eljöttünk, Zoli még ott maradt és tanította a fiúkat. 
Pénteken Ricsi és Sanyi is eljött a Smiley klubba ☺. 

A múlt hétvégén egynapos missziós úton 
voltunk Marosvásárhelyen és Panitban. Kimentünk 
az utcára evangelizálni. Nagyon hideg volt, senki 
nem akart megállni, de utolsó pillanaton egy 18 
éves lánnyal oszthattuk meg az evangéliumot. 
Mondtam neki, hogy Isten szereti. Megköszönte, 
hogy ezt mondtam, pont erre volt szüksége most. 
Megkérdeztem, hogy tudja-e hogy Istennek terve 
van az életével. Azt mondta, hogy ezt még sosem 
hallotta. Isten feltétel nélküli szeretetéről beszéltem 
neki, és Isten tervéről. A végén ez a lány behívta 
Jézust a szívébe, és azt mondta, hogy szeretné 
megismerni Istent. Piroska elkérte a telefonszámát, 
hogy tudja vele tartani a kapcsolatot. Közben 
megérkezett Arabella, akit Piroska eddig telefonon 
bátorított, de még nem találkozott vele személyesen. 
Pimpussal, Andival és Piroskával bizonyságokat 
mondtunk Arabellának a bibliaiskoláról. Ezután 
elmentünk Panitba, ahol Zoli és a családja várt 
minket ebédre. Zoli anyukája, Ibolya nagy 
szeretettel fogadott minket. Öt órától pedig 
Piroskánál( a mi Lídiánk) volt bibliatanulmány. 

 
P. Zoli és Erika a Smiley klubban 

 
Szandy, Gizi és Farkas Laci 

 

 
A gyerekek is figyelnek az istentiszteleten 

 

 
Balázs és Larissza az istentiszteleten 

 
Még nem sikerült elkezdenem dolgozni. 

Jelenleg elég reménytelennek tűnik a helyzet, még 
nem fogadták el a diplomámat, de nem adjuk fel. 
Imádkozzatok tovább! Istennek minden lehetséges! 
 



 
 

 
Pimpussal és Rosemarieval, az angol tanárunkkal 

 
 
 

 
Judittal a csíkszeredai otthonban 

 
 

 

 

 

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 
• Missziós utak szombatonként 
• Gyerekszolgálat: bibliaklub, családi ház, 

sürgősségi központ, csíkszeredai 
gyerekotthon, csorgó utcai otthon 

• A nevelők az árvaházakban ne legyenek 
rosszindulatúak 

• Nyári gyerektábor 
• Szemiárium a gyerektanitóknak 
• Sms szolgálat 
• Egészségünk 
• Moldáviai látogatásom ( április 12-15) 
• Imádkozzatok, hogy a családommal 

(Apukám, Anyukám, az öcsém, Gábor) ott 
lehessünk a kaposvári konferencián 
(anyagiak, vizumok, utazás, szállás) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skype: kepicspolina 
 
Romániai telefonszámom : 00400756292991 
 

Email: kepicspolina@gmail.com 
 

Támogatás: 
Erste: 11600006-00000000-41943188 
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