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“Mert én, az Úr, meg nem változom” Malakiás 3:6   
Gondolom, sokan belefáradunk a mai helyzet bizonytalanságaiba. Sokszor 
hallottam már ezt a mondást: „ A változatosság gyönyörködtet?”, de én nem így 
érzek. A holnap tervezhetetlensége engem frusztrál. Biztonságot, békességet, 
örömöt, „gyönyörködtet”-ést, új erőt, lendületet Isten szavának megélt valósága 
ad. Egyik énekünk mondatai sokszor jutnak eszembe:  
„Csak pillanat létünk, Te örökké Úr vagy 
Ura elmúlt koroknak, Isten minden előtt… 
A mennyben uralkodva örökké szeretsz…” 
Nagyon hálás vagyok, hogy kétségeimben Tőle, Édesatyámtól meríthetek, meríthetünk biztatást, új erőt. 
 

A CSALÁD 
Isten meghallgatja imádságunkat, kértük, így újra sok munkája van Istvánnak és Gyulának. Milyen 
biztató, hogy Isten gondoskodik a munkájukról is.   
Anna munkahelyén sok személyi változás történt, kérdés a hogyan tovább. Egy újabb tanfolyamot 
végez, mely segíthet az esetleges tovább lépéshez.  Lánya, Fanni a napi pandémiás iskolai rend 
változások között küzd negyedik osztályos tanulmányaiban. Szeretnének már kettesben lakhatást 
találni, de Isten útmutatására várnak. 
Rózsika naponta Isten vigasztalását tapasztalja, de férje hiányát újra és újra kell megharcolnia.  
P. Csaba Munkahelye támogatásával, nagy lendülettel folytatja tanulását, munkája mellett. 
Villanyszerelő képesítést fog szerezni.  
Az R. család: a családapa, férj Nori, munkát is talált, sőt fiaival egy cégnél dolgoznak. Liza folytatja 
tanulmányait a középiskolában, Vali korábbi munkahelye megszűnt, de régi alkalmi takarítási 
munkája megmaradt. Szeretnének lakást találni Dunakeszin, hogy a család önállóan élhessen.  
Sz. Laci, Beával, 5 éves Móni és két éves Fanni lányaikkal egyre inkább összekovácsolódnak. Bea és 
Laci is találtak helyben munkát. Az elmúlt hónapokban Isten kegyelmét tapasztalhatták meg 
mindebben. A régi ügyeiben pénzbüntetést kapott Laci, így ezeket munkájuk béréből tudják rendezni.   
J. Zolinak szüksége lenne egy állandó, bejelentett munkahelyre.  

F. Norbi októbertől reintegrációs őrizetben töltheti nálunk 
fennmaradt börtönbüntetését. Édesanyja néhány napja meghalt, de 
előtte találkozhatott vele, és telefonon is sokat beszélgethettek. Erre a 
börtönben nem volt lehetőség. 
 
Nagyon hálásak vagyunk Urunknak, hogy mindez idáig megőrizte a 
házban lakókat a COVID járványtól! 

 
GYÜLEKEZET, ALKALMAINK 
A helyzet változatlan ~30 fővel vagyunk együtt a gyülekezeti alkalmainkon és a Zoom közvetítés, 
változatlanul jó lehetőség a részvételre.  
 

FRANCIA SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNY 
Az Espoir et Vie munkatársai döntésre kényszerültek a korosodás végett. A hosszú kamionos 
utazásokat, szállításokat már nem tudják vállalni, de biztosítottak arról, hogy továbbra sem felejtenek 
el bennünket. Be is ajánlottak bennünket a Partage Plus szervezetnek. Daniel Surat testvér meg is 
keresett mail-ben, felajánlva segítségét a jövőben. A jövőre nézve egyeztetésben vagyunk Vele. Ő már 
néhány éve járt nálunk, segítve az egyik szállítmány eljuttatását hozzánk. Nagyon hálásak vagyunk az 
évekig tartó sok segítségért, szeretetért, kapcsolatért. Kicsit (?) szomorúak is vagyunk, de vigasztalást 



jelent, hogy a mennyben fogunk találkozni. Reméljük kamion, segélyszállítmány nélkül is eljönnek 
még hozzánk. Szívünkön kívül lakásaink is nyitva vannak előttük.  
KENYÉROSZTÁS 
A kenyérosztás helyszíne megváltozott. Két hónapja ezt is az Önkormányzattól kapott raktárban 
végezzük. Bár ez városunk szélén van, de van helyi buszjárat. 
 

KÖZSZOLGÁLATI ÉS KÖZÉRDEKŰ MUNKA 
  Folyamatosan 20 fő körüli személy közérdekű munkában tölti büntetését nálunk, különböző 
feladatok elvégzésével.  
  Az érettségihez kötelező 50 órás közszolgálati munkát több diák is töltötte, tölti nálunk. Külön 
ajándékként ezen felül a fóti Waldorf iskola 28 diákja végzett nálunk egy egész napon át tartó nagyon 
fontos munkát raktárunkban. Amerikai bűvész misszionáriusunk köszönetül egy 20 perces programot 
adott nekik.   
  Ez mindig jó alkalom arra is, hogy közelebbről megismerkedhessenek a keresztyénség lényegével. 

BÖRTÖNMISSZIÓ  
A pandémia miatt szinte hetente, naponta változik a helyzet, hogy be lehet-e menni, lehet-e skype-on 
alkalmat tartani. Most mikor ezeket a sorokat írom, teljes zárás van. Lehetőségünk jelenleg annyi, 
hogy felvételeket készítünk, küldünk a börtönökbe, ahol TV láncon biztosítják fogvatartottaknak azok 
megtekintését.  
 

KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS  
Az előzőek alapján csak csomagokat szállítunk a börtönbe és ott pár nap karantén után a 
börtönlelkészek, reintegrációs tisztek kiosztják a fogvatartottaknak. 
Így legalább 3000 igés naptár kerülhet a zárkák falára és sok-sok evangéliumi füzet, könyv a 
fogvatartottak kezébe.   
A mi feladatunk 1400 csomag elkészítése és beszállítása Balassagyarmatra és Baracskára (ebbe némi 
édesség is kerül), illetve az igényelt naptárak, könyvek biztosítása, elszállítása, postázása missziós 
munkatársainknak, akik más börtönökben szolgálnak. 
Ez évben sem felejtjük a gyerekeket, nekik karácsonyi műsorral kedveskedünk a gyülekezetben. 

 
 

AUTÓK  
Három autónk egyre idősebb és ez sok szervizelést hoz. Szállításainkat eddig két autóval egy Toyota 
Hiace 9 személyes mikrobusszal, és a Toyota previa 7 személyes autónkkal tudtuk végezni. Az elmúlt 
hónapokban a Hiace karosszériájának állapota miatt műszakilag alkalmatlanná vált mindenre, ezért a 



szállítási feladatokat (kenyér, ruha, bútor, személyek…) a Previával kellett, kellett volna végezni, de az 
is sokszor került szervizbe komoly futómű problémák miatt. Így amellett, hogy ez sok pénzbe is kerül, 
nagyon sokban hátráltatja munkánkat. Imádkozva keressük a megoldást a javításokban, esetleges autó 
vásárlásban. 
 

Békés Karácsonyt és Isten áldásában gazdag Új Esztendőt 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) 


