Θεσσαλονικη, Ιανουάριος 2022

“Στον Κύριο ελπίζει η ψυχή μας·
Αυτός βοηθός μας και προστασία μας!”
Ψαλμοί 33:20

Αγαπητοί φίλοι και υποστηρικτές της διακονίας μας,
Έχοντας ήδη διανύσει τον πρώτο μήνα του 2022 στηριζόμαστε στις υποσχέσεις του
Θεού και του ζητούμε να συνεχίσει να μας στηρίζει και να μας καθοδηγεί το επόμενο χρονικό
διάστημα, όπως το έκανε μέχρι σήμερα. Απολαμβάνοντας καθημερινά την δική Του ελπίδα,
φροντίδα και πρόνοια, καλούμαστε να μεταδώσουμε αυτές τις ευλογίες και στους πρόσφυγες
της πόλης μας, που και αυτοί τόσο πολύ τις έχουν ανάγκη.Ο Θεός επέτρεψε μέσα στην
ιδιόμορφη περίοδο της πανδημίας να συνεχίσουμε την διανομή πακέτων με τρόφιμα σε 300
οικογένειες τον μήνα.
Σε συνεργασία με την Γερμανική Διακονία Forum Wiedenest e.V, με την βοήθεια 10
εφήβων εθελοντών, οργανώθηκε μια ξεχωριστή ημέρα διανομής από το «Κέντρο μας» κατά
την οποία δόθηκαν σε 200 οικογένειες «πακέτα δώρου» που περιείχαν ζυμαρικά, κεράσματα,
και είδη ρουχισμού. Επίσης με την συμμετοχή του ίδιου οργανισμού έγινε διανομή 200
ζευγαριών καινούργιων παιδικών αθλητικών παπουτσιών σε προσφυγική δομή της περιοχής
Θεσσαλονίκης. Συνεχίστηκε η ταξινόμηση του υλικού - δηλαδή ρούχων και παπουτσιών - και
η αποθήκευσή τους στις εγκαταστάσεις μας, ώστε να είναι έτοιμα προς διανομή όταν το
επιτρέψουν οι συνθήκες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
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Σοφία και οδηγία για την πλήρη επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων μας.
Την προστασία Θεού μέσα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας.
Την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς ενός αυτοκινήτου για την διακίνηση των
προϊόντων και αγαθών προς το κέντρο μας, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του
κεφαλαίου για την αγορά του έχει συγκεντρωθεί.
Να ζητήσουμε την Χάρη του Θεού ώστε ανάμεσα στις υπηρεσίες που θα προσφέρει
το «Κέντρο μας» να δοθεί έμφαση στα Βιβλικά μαθήματα για μουσουλμάνους που
γίνονταν στο παρελθόν στις εγκαταστάσεις μας. Ευχαριστούμε τον Θεό και την
ηγεσία της εκκλησίας «Χριστιανική Διακονία» καθώς όλο το διάστημα της πανδημίας
αυτή η δραστηριότητα φιλοξενήθηκε σε δικό τους χώρο.
Ο Κύριος να συστήσει αυτό το έργο στις καρδιές δικών του παιδιών για προσφορά
και συνεργασία, καθώς είναι επιτακτική η ανάγκη να στελεχωθεί η διακονία με
εθελοντές σε σταθερή βάση.
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