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 „Ti már többször is küldtetek szükségleteinkre… Valóban szükségünk is 

volt a segítségetekre… Megkaptunk pedig mindent, és… Az Istennek pedig 

és a mi Atyánknak dicsőség mind örökkön örökké.” Filippi 4:16-20  

Visszatekintve az elmúlt 32 évre vaknak kellene lennem, hogy ne 

fedezzem fel érdemtelenségem ellenére  Isten gondoskodó kezét, 

szeretetét életem minden területén. 

„Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? És az embernek fia, hogy gondod van 
reá? … Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön! Zsoltárok 8:4, 9 
 
GYERMEKKARÁCSONY 
A helyi Bárdos Lajos általános iskolában kaptunk lehetőséget a 
gyermekeknek karácsonyi ünnepséget tartani. Hálás köszönet az 
igazgatóságnak. Szeretettel várjuk a gyermekes családokat, szülőket, 
nagyszülőket, rokonokat is. December 18. vasárnap 17 óra.  
 
BÖRTÖNMISSZIÓ  
2 év után újra börtönben tölthetjük a Karácsony „estét”. Baracskára 
készülünk december 24-én délelőtt 500 fogvatartott számára örömtelivé tenni a karácsonyt Isten 
csodálatos örömhírével és remélhetőleg egy kis ajándékkal is. A börtönökben változó intenzitással, 
szűkebb keretek között, de tovább végezhetjük szolgálatunkat.   
 

SEGÉLY KÁRPÁTALJÁRA, UKRAJNÁBA 
Változatlanul feladatunk az adományok begyűjtése, szállítmányok előkészítése. Boldizsár Attila 
testvérünk az, aki szinte minden héten egyszer Ford Tranzitjával elszállítja az adományokat. A 
legutóbbi alkalommal, (október 28-30) mi is csatlakoztunk Attilához Paul Meehan-nel. A 
szállítmányok tartalma: ruházat, konyhai eszközök, asztalok, élelmiszer, evangéliumi iratok, 
babakocsik, takarók, mosószer…, mindaz, ami testvérek, magánszemélyek, francia 
testvérgyülekezetek, keresztény iratmissziók adományaiból jön össze. Természetesen a szállítás, 
bevásárlás költségeihez is anyagi támogatások érkeztek magyar, angliai, francia, amerikai 
magánszemélyektől, gyülekezetektől, szervezetektől is. Beregszászon, Munkácson és Szürtén is 
hirdethettük az evangéliumot. 
Nagy öröm látni, hogy Beregszászon Kulcsár József testvérünk egész családjával teljes időben vállalta 
a nyomorúságba kerültek felé való szolgálatot, a segélyek tovább szállítását, szétosztását, és nem 

utolsó sorban az evangélium hirdetését, új gyülekezetek látogatását, gondozását.  Úgy látjuk, 
szükséges lenne őt havi rendszerességgel anyagilag támogatni, hogy e szolgálatot teljes időben 
végezhesse. Decemberben a két ünnep között is szeretnénk néhány napot ott tölteni, az örömüzenetet 
hirdetni és 100 gyermeknek karácsonyi csomagot készíteni, ajándékozni. Hisszük, hogyha ez Istentől 
van, Ő elkészít ehhez mindent. 



      
PELLET KAZÁN  
Hálásak vagyunk Istennek és nektek kedves 
Barátaink, Testvéreink adományaitokért, 
amelyből meg tudtunk venni egy használt 
kazánt, és ezt szakember segítségével be is 
szerelhettük. Beszereléssel együtt egy millió Ft-
ba került, hogy ma már pellettel fűthetünk, és 
vizünket is ez melegíti.  A kazán automata 
működésében akadnak problémák, nagyon 
igényli személyes jelenlétünket, törődésünket, 
de a kazánházban biztosan meleg van. 
Számolgatunk, és úgy tűnik gazdaságosabb pellettel, mint gázzal fűteni.  
 
AUTÓK 
Dodge: megtörtént a honosítás, magyar rendszámunk van, sőt az elmúlt hetekben már nagyon sok 
szolgálatot tett a sok-sok szállítási faladatban.  
Yaris személyautónk is üzemképes a beépített használt motorral. A Hiace mikrobuszunk műszaki 
vizsgára vár.  
Az üzemanyag ellátással problémák vannak, legutóbb 1,5 órába telt a tankolás, de most két napja nem 
tudok benzint vásárolni, mert nincs a benzinkutaknál. 
 

SZEMÉLYES 
Vicus édesanyja 92 éves. Kórkép: demencia, alzheimer kor. Mozgása korának 
megfelelő, bottal jár, de mentális állapotában hirtelen nagy változás állt be. Nem 
ismeri fel a napokat, napszakokat, öltözködésben, tájékozódásban is problémái 
vannak a lakásában is. Folyamatos gondozást, (pelenkázás) felügyeletet igényel, 
így életünket át kellett szervezni, mely sok változást jelent napi feladatainkban. 
Testvérem, János (62 éves) egészségi állapota rengeteget romlott, csont és bőr, 
gerinc fájdalmai miatt nagyon nehezen mozog, nehezen tud felállni, egyedül 
közlekedni nem tud , így sok órát töltök vele kivizsgálásokon.  Nagyon sok vizsgálatra szorul, az 
orvosok nem találják az okát. Kérjük, imádkozzatok érte! 
 

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) 


