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„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás
urát, küldjön munkásokat az aratásra. ” Lukács 10:2

Talán soha nem tapasztaltam még ennyire a szükséget, a
lehetőséget missziós munkánkban. Tudjuk, tapasztaljuk, a
munkahelyek sok munkát, sok időt, komoly erőbefektetést
várnak el az alkalmazottaktól, a család is sok időt kér
magának. Nehéz a mai időkben a munka, a család mellett időt
szánni Isten munkájára. A helyi gyülekezetben is sok feladat,
tennivaló van. Azonban a kapuk még nyitva vannak kifelé is.
Isten tud megoldást e kérdésben, Ő tud küldeni munkásokat!Fontos hogy ne mi, hanem Ő
küldjön, Ő bízzon meg vetőket, aratókat!
FRANCIA SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNY, SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, RUHAAKCIÓ

Francia testvéreink áldozatos segítsége folytán (két kamion segélyszállítmány érkezett
ebben az évben) augusztusban, szeptemberben és most decemberben is végezzük a
ruhaosztást Dunakeszin.
Ismét Marcsi, Marika és Margit dolgozott rengeteget.
Folyamatos a környező települések segítése is. Sok ruhát, háztartási eszközöket,
bútorokat szállítunk Valkóra, Kerepesre és Bagra, ahol jelentős számú rászorult,
kisebbséghez tartozó lakik. A legutóbb érkezett kórházi ágyak, kerekes kocsik nagy része
a Szeged-Nagyfai Börtönkórház betegeinek nyújt nagy segítséget.

CSALÁD

István, Péter, Mariann, Anna és leánya, Fanni mellett Endre feleségével, Rózsikával, Ricsi,
Lipót és P. Csaba alkotja a nagycsaládot. Egy rövid ideig Cs. Gábor is nálunk kapott

otthont. December 23-án B. András érkezik hozzánk a Balassagyarmati börtönből. Jó
dolog, hogy az év során, hétvégéken, szabadságolások idején régi lakóink is visszajárnak
és velünk töltenek néhány napot.
ÉPÍTKEZÉS

Isten akaratát keresve a döntés megszületett: a saját szomszédos telkünkön fogunk
építkezni. Most az imádság és a terv készítésének ideje van. Szeretnénk tavasszal
elkezdeni a fizikai munkát is.
DECEMBERI PROGRAMOK

Karácsonyi ünnepségek:
15. péntek: 871 ajándékcsomag elkészítése.
17. vasárnap 17:00 óra: Gyermekkarácsony Dunakeszin az Evangélikus templomban.
100 csomaggal készülünk.
21. csütörtök 9:30 óra: a Balassagyarmati börtönben 100 fogvatartott vár bennünket.
24. vasárnap délelőtt: a Baracskai és Martonvásári börtönökben 600 fogvatartottnak
hirdethetjük az evangéliumot a Tordasi Baptista Gyülekezet csapatával.
24. vasárnap 15:00 órakor a Dunakeszi Idősek Otthonába látogatunk el.
Vágyunk, hogy mindazok szívében, akik hallgatják a karácsonyi örömüzenetet, az
evangéliumot, megszülessen Jézus Krisztus.
Hálásak vagyunk mindazokért, akik anyagi segítségükkel lehetővé teszik, hogy ezt a sok
csomagot tartalommal is megtölthetjük. Idén erdélyi testvéreink biztosították a 100 kg
szaloncukrot.

Békés Karácsonyt és Isten áldásában gazdag Új Esztendő
Esztendőt Kí
Kívánunk!
Köszönjük, hogy eddig is imádkoztatok értünk, kérjük ezt továbbra is, mert nagy
szükségünk van rá. Köszönjük anyagi támogatásotokat is.
Szabó József és Éva (Jóska & Vicus)

