
                                                                                                                      

                        Románia, Székelyföld

 

   Sziasztok! Éppen tegnap este érkeztünk vissza a Moldáviai missziós útról. Ezzel zártuk második szemeszterünket a Biblia isk
Az elmúlt hónapokban nem volt megállás, és sok hír gy
gazdagon, és néha mélyebben elmondják azt
     Kezdeném az április-májusi majdnem 3 hét hosszú kör
Montenegró-Albánia-Budapest-Szeged, és vissza Sepsire
beszélgetésért és bátorításért, amit kaptam Magyarországon, és Albániában.  
időszakban, tudva azt, hogy jó kezekben van a 
                                                                                   

    
        Ani és Én  a misszióban                                                          

              Az Őrkőn ismét…hússzú idő után                                  

                          

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Románia, Székelyföld hírlevél  

  Üdvözlet Sepsiszentgyörgyről! 

egnap este érkeztünk vissza a Moldáviai missziós útról. Ezzel zártuk második szemeszterünket a Biblia isk
volt megállás, és sok hír gyűlt össze. De nagyon hálás vagyok a fényképez

gazdagon, és néha mélyebben elmondják azt, ami itt történik körülöttünk!  (Csatolva van a több mint 2X30
3 hét hosszú kör-úttal: Hódmezővásárhely-Szeged-Budapest

Szeged, és vissza Sepsire (4500 km). De Isten hűséges volt minden méteren!
amit kaptam Magyarországon, és Albániában.  Köszönet Ádámért, aki helyettesített ebben a fontos 

hogy jó kezekben van a gyülekezet, és a Biblia iskola……………. De mi is történt Székelyföldön
                                                                                                                    

   
                           A tanítványok Csíkszeredáról az otthonból                                                    

 
 után                                                                                                 Teltház… Zoli köszönti az embereket Istentisztelet el

                                                       

 

  2013. április-május 

 
egnap este érkeztünk vissza a Moldáviai missziós útról. Ezzel zártuk második szemeszterünket a Biblia iskolában. 

nagyon hálás vagyok a fényképező gépekért, amik annyira 
(Csatolva van a több mint 2X30 kép…nézd meg ha van időd!) 

Budapest-Kaposvár-Fehérvár-Gödöllő-
séges volt minden méteren! Hálás vagyok minden 

Ádámért, aki helyettesített ebben a fontos 
De mi is történt Székelyföldön?:  

 

                        Vali, és Pimpus                        

      
Teltház… Zoli köszönti az embereket Istentisztelet előtt 



  
    Mire visszatértünk Anival kitavaszodott. Aminek
bizakodva vártuk  mivel a tél itt hideg és sötét
csapatot, és a gyülekezetet is. Végre többet lehetünk kinn az u
és a tereken.                                                                       
Gondoltam az első századi gyülekezetekre: 
Krisztus Teste életet a szabadban az emberek között.
kötődtek a templomokhoz, imaházakhoz, gyülekezetekhez.
katakombák nem voltak kényelmesek… 
ünnepelték Krisztusban, amire éhesek az 
világban!  Úton lenni a tesókkal…. 
„Erről ismeri majd fel mindenki, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha szeretitek egymást” János 13:35                                                                                               
 
  Nimród, Ildikó, és Zoli befejezték a második szemesztert a Sepsi 
KETA-n. Most három hetes szünetet tar
Cselekedete+Misszionárius életrajzzal folytatjuk a nyári 
szemeszterben. (Nálunk 5 szemeszter van egy évben)
   A gyerekek jól vannak a Smiley klubban, bár rá kellett 
döbbennünk, hogy nekik is döntéseket kell hozni
tovább az életben. Segítünk nekik, folytatjuk a klubot, a befektetést 
feléjük. (lásd Polina hírlevele ☺) 
 

                Az új rajztábla… könnyű, egyszerű, és gyors. (zsírkrétával)

 

      A nyári időszakokban mint mindig visszatérünk 
Kézdivásárhelyre  a parkba. Jelenleg 6
kapcsolatunk onnan. A Parkban a pavilon a mienk. Izgatottak 
vagyunk az új rajztáblánk felől. Ami egy visszatérés a régi jó bevált 
módszerhez. (Erről az új picit egyszerűsített kivitelhez videó
bizonyság fog készülni egy hírlevél keretében
részére hasznos lehet! ) 
     Csíkszeredáról van két gyümölcsünk: Alex
értük és persze a többi 25 gyerekért onnan
Krisztus útján az életüket. Nagy lehetőségként ajánljuk feléjük: a 
nyári Bibliaiskolát az Alapok órával vasárnaponként júniustól. 
    Az Őrkő is indul… a gyerekek nagy örömme
sok mindenre emlékeztek a tavalyi tanításokból! 
      

             Moldova….P.Markal, a rózsát Valentínától kaptuk…

. Aminek örülünk, és 
mivel a tél itt hideg és sötét volt. Ez megviseli a 

csapatot, és a gyülekezetet is. Végre többet lehetünk kinn az utcán 
                          

 századi gyülekezetekre: Ők kinn élték a 
Krisztus Teste életet a szabadban az emberek között. Nem 

dtek a templomokhoz, imaházakhoz, gyülekezetekhez. A 
 Egymás fontosságát 

ünnepelték Krisztusban, amire éhesek az emberek ebben a 

l ismeri majd fel mindenki, hogy az én tanítványaim 
János 13:35                                                                                               

, Ildikó, és Zoli befejezték a második szemesztert a Sepsi 
n. Most három hetes szünetet tartunk, és Apostolok 

Misszionárius életrajzzal folytatjuk a nyári 
szemeszterben. (Nálunk 5 szemeszter van egy évben) 

klubban, bár rá kellett 
döbbennünk, hogy nekik is döntéseket kell hozni, hogy merre 
tovább az életben. Segítünk nekik, folytatjuk a klubot, a befektetést 

 
, és gyors. (zsírkrétával) 

mint mindig visszatérünk 
Kézdivásárhelyre  a parkba. Jelenleg 6-7 emberrel van 
kapcsolatunk onnan. A Parkban a pavilon a mienk. Izgatottak 

l. Ami egy visszatérés a régi jó bevált 
űsített kivitelhez videó-

bizonyság fog készülni egy hírlevél keretében, ami minden vezető 

dáról van két gyümölcsünk: Alex és Vali. Imádkozunk 
gyerekért onnan, hogy folytassák 

ségként ajánljuk feléjük: a 
nyári Bibliaiskolát az Alapok órával vasárnaponként júniustól.  

 is indul… a gyerekek nagy örömmel fogadtak minket, és 
sok mindenre emlékeztek a tavalyi tanításokból!  

 
a rózsát Valentínától kaptuk… 

         Itt Sepsiszentgyörgyön az Úr vezetését kérjük
az Ő munkája, ez az Ő

mennek….nem tudjuk mi van a szívükben, és 
Sokszor közel kerülünk hozzájuk, sok id
tanítványozásban. Néha mi is megsebz
szívünkön feléjük. De azt látjuk, hogy itt a helyünk, és Isten 
vezetése alatt vagyunk. Jézus táplál minket az 
üzenetek bátorítanak minket. 
van, vezetés, szeretet… Tehát azt gondolom minden rendben van 
jól vagyunk!  Találó a gyülekezet neve: A Biblia Szól gyülekezet. 
emberek kezdik megérteni ezt!
 

            A hetei egyszeri csapat összejövetel….a gerince a missziónak

 
    Pimpus visszatért Budapestre. Köszönjük az életét. Példa volt, 
és befektetés hat hónapig itt. Ádámot várjuk a héten vissza. Andi, 
Polina végzik a szolgálatukat 
Nimród növekszenek. Olga, Judit, Suresék, Annamari
és sokan köszöntenek titeket. Tudják
lettek, és értik a küldetését a szolgálatunknak (GGWO)
 
Végezetül köszönjük az imáitokat

Hálásak vagyunk mindazoknak
támogatnak minket, mintegy lehet

teljes időben végezhessük itt munkánkat!
      
„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé 
járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik 

Őt keresik.” Zsid 11:6
Imakéréseink:  

• Biblia iskola részletek, diákok…
• Értünk Anival…egészség, anyagiak, családunk othon
• A biblia iskolásokért 
• A romákért, és az Őrkő
• A Smiley klubért, GM szolgálatért
• Csapattagokért…Ádám, Polina, Andi…
• Csíkszeredáért, Kézdivásárhelyért, Marosvásárhelyért

• A, SEPSINYÁRÉRT
• Nimródért, Zoliért, Bécuért, Alexért
• Látásért, egységért, szeretetért, örömért itt

SEPSINYÁR: Augusztus 10
SEPSICON  Szeptember 13

Szeretettel várunk titeket!!!!
 email: balazskornelka@gmail.com

Támogatás: OTP 11773205 
Szeretettel     Pásztor 

János 13:35                                                                                                

Itt Sepsiszentgyörgyön az Úr vezetését kérjük és kapjuk. Ez 
, ez az Ő Teste. Igen emberek jönnek, 

nem tudjuk mi van a szívükben, és  mi lesz velük. 
Sokszor közel kerülünk hozzájuk, sok időt töltünk velük a 
tanítványozásban. Néha mi is megsebződünk, és teher van a 

De azt látjuk, hogy itt a helyünk, és Isten 
att vagyunk. Jézus táplál minket az Ő igéjével. Az 

üzenetek bátorítanak minket. A középpontban a Biblia van. Egység 
van, vezetés, szeretet… Tehát azt gondolom minden rendben van 

Találó a gyülekezet neve: A Biblia Szól gyülekezet. Az 
ezdik megérteni ezt!  

 
A hetei egyszeri csapat összejövetel….a gerince a missziónak 

Pimpus visszatért Budapestre. Köszönjük az életét. Példa volt, 
és befektetés hat hónapig itt. Ádámot várjuk a héten vissza. Andi, 

szolgálatukat mint hű misszionáriusok. Zoli, Ildikó, 
Olga, Judit, Suresék, Annamari a gyerekek 

köszöntenek titeket. Tudják, hogy egy nagy család tagjai 
értik a küldetését a szolgálatunknak (GGWO)  

köszönjük az imáitokat és a sok látogatást! 
Hálásak vagyunk mindazoknak, akik anyagilag 

támogatnak minket, mintegy lehetőséget adva, hogy 
ben végezhessük itt munkánkat! 

Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé 
 létezik és megjutalmazza azokat, akik 

t keresik.” Zsid 11:6 

iblia iskola részletek, diákok… 
Értünk Anival…egészség, anyagiak, családunk othon 

 
Őrkőért 

, GM szolgálatért… 
Csapattagokért…Ádám, Polina, Andi… 

Kézdivásárhelyért, Marosvásárhelyért 

SEPSINYÁRÉRT és a SEPSICONÉRT 
Zoliért, Bécuért, Alexért és a fiú tanítványokért 

egységért, szeretetért, örömért itt 

: Augusztus 10-17,               
Szeptember 13-15                 

Szeretettel várunk titeket!!!! 
 

balazskornelka@gmail.com                      
Támogatás: OTP 11773205 – 07833856 

Pásztor Kornél és Ani 


