
                                                                
   
              

Drága Testvérek Krisztusban! 
 Áldott karácsonyt kívánok nektek! Nagyon várom, hogy találkozhassak 
veletek. Köszönöm az imáitokat, bátorító leveleiteket! 
 

  
              
      „Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én 
kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozok sokáig.” Zsoltárok62:2,3 
„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, 
azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.” Róm8:28 
 

 Egyik reggel, ahogy készültem munkába, beraktam az evang kockát és arra 
gondoltam, hogy ha lesz idő, akkor elmondom az evangéliumot a munkatársamnak. 
Azon a napon egy másik munkatársam jött, aki csak helyettesíteni szokott néha. 
Amikor nem jöttek a betegek, akkor elmondtam neki az evangéliumot és kiderült, 
hogy hívő és kérte, hogy kapcsoljak neki dicsőítő zenét. És utána mondta, hogy 
szeretne az autóban ilyeneket hallgatni. Munka után felmentem a gyerekotthonba és 
a nevelő behívott magához beszélgetni. Kiderült, hogy ő is hívő és imádkozik a 
gyerekekért. Nagyon hálás voltam Istennek, amikor hallottam, hogy a gyerekek 
továbbadják, amiket hallanak tőlünk, még akkor is, ha azt mondják, nem értenek 
egyet. Következő nap azzal a kolléganőmmel dolgoztam, akivel legtöbbször 
szoktam. Amikor hazafele utaztunk az autóval, belül tudtam, hogy most el kell 
mondanom neki az evangéliumot. Már előtte is beszéltünk Istenről, de még soha 
nem mondtam el neki teljesen az evangéliumot. Elkezdődött belül a harc, hogy 
kezdjem el, mit mondjak. Végül megkérdeztem, hogy hova fog kerülni, ha meghal. 



Ezután a beszélgetés után rájöttem, hogy mennyire szükségem van a konfrontációs 
evangelizálásra. Isten teljesen felfrissített engem és levette rólam a nyomást, ami 
azelőtt rajtam volt.  

Tovább harcolunk imában a gyerekekért és felhasználunk minden lehetőséget, 
amiket Isten ad, hogy szolgálhassunk feléjük. Köszönöm, hogy látogattok minket és 
szolgáltok a gyerekek felé. A gyerekek imádkoznak értetek és várnak titeket. 

Nagy áldás számomra Olga, akivel minden csütörtökön együtt imádkozunk a 
gyerekekért, akik a családi házban vannak, és akik nevelő szülőknél, és a 
gyülekezetünkért.  

 
 
 

 
                                 Jézus Krisztus építi az Ő Gyülekezetét 
 



          
        Ricsi komoly kérdéseket tesz fel                      Szandyval és Annamarival 
 
Imakérések: 
-személyes idő Istennel 
-csapatélet: egység, szeretet, kommunikáció, bátorítás 
-gyerekszolgálat: vasiisi, Smiley bibliaklub( Larissza, Timike, Zita, Csongi, 
Georgi), FÉK( Szandy, Emőke, Juli, Kassi, Annamari, Nádia, Evelin), 
gyerekek,akik ritkán járnak(Sanyi, Ricsi, Vincze, Kicsi Casi, Betti, Berni, Barbi, 
Márk, Norbi, Levi), vezetésért, bölcsességért, kreativitásért 
-Csíkszeredai gyerekotthon(Vali), Szentgyörgyi családi házak 
-missziós utak és evangelizációk 
- anyukámért, apukámért és a tesómért 
-munkatársaim megtéréséért 
-Andinak támogatásért 
-új látogatókért a gyülekezetben 
-karácsonyi időszakért a szüleimmel és a tesómmal, és utána Budapesten az újévi 
konferenciáért 
 
 
Email: kepicspolina@gmail.com 

Kérlek, írjatok, nagy szükségem van a bátorításotokra, és én is szeretném 
tudni, hogy mi van veletek!!!!!!! 
Támogatás: 
Erste: 11600006-00000000-41943188 Köszönöm a támogatásotokat! 
 

Szeretettel: 

Polina ☺ 
 
                                                                


