
Kedves Testvérek!

A nagyon sokak által szeretett dicsőítésvezető, Csiszér László testvérünk élete fordulóponthoz érke
zett. Abban szeretnénk a segítségeteket kérni, hogy családjával együtt megoldódhasson lakásproblé
mája, és folytatódhasson magyarországi szolgálata. Konkrétan: egy ház megvételéhez kérjük adomá
nyaitokat!

Laci 1996-ban hagyta el szülőföldjét, Erdélyt, hogy itt, Magyarországon segítsen nekünk az evangeli
zációban. Az evangélium szavaihoz híven otthagyott mindent Jézusért : szüleit, testvéreit, barátait, 
szülőházát, faluját, a számára oly kedves jószágokat, földeket… Az elmúlt tizenhat évben köztünk va
ló jelenléte igazi áldás volt. Sokszor csodáltuk szolgálatkészségét, hihetetlen munkabírását, ami nem 
csak a dicsőítésben, hanem az előtte és utána való állandó pakolásban, szerelésben, cipekedésben, vé
geérhetetlen utazásokban is megnyilvánult. A Kárpát-medencének biztosan nincs olyan tájegysége, 
ahol meg ne fordult volna, a legkisebb falvaktól a nagyvárosokig. Ehhez hasonló áldozatkészséggel 
szolgálta saját egyházának határain túl más közösségekhez tartozó testvéreit is. Nagyon keveseknek 
adatott  meg az a képesség,  hogy hallgatói  szívét ilyen intenzíven segíthesse Istenhez emelkedni.  
Éneklését, koncertjeit,  CD-it hallgatva sokan jutottak el a megtérésre, vagy élték át a Szentlélek új 
kiáradását  életükben.  Miután Magyarországra  költözött,  hamarosan a dicsőítő zene meghatározó 
alakjává vált. A nagy fesztiválok ma már elképzelhetetlenek az ő fellépése nélkül. A zenei szolgálat, a 
dalszerzés, zeneszerzés mellett elkötelezetten szolgál a Szent András Evangelizációs Iskola kurzusain, 
sőt, a saját maga által írt Ászáf kurzussal is sok helyre hívják.

Laci az elmúlt tizenhat évben minden erejét és idejét a szol
gálatnak szentelte. Nem azzal törődött, hogy anyagilag gya
rapodjon, pénzt keressen, egzisztenciát teremtsen magának, 
csak azzal, hogy adjon. Nekünk adja mindazt, amit Istentől 
kapott. Az első időkben nem volt Budapesten állandó helye, 
családok fogadták be,  átmeneti helyeken lakott. Az elmúlt 
néhány évben egy testvér nagylelkűsége folytán egy szoba-
konyhás önálló lakásban élt. Négy éve azonban megnősült, 
és most felesége, Erika a harmadik gyermeküket várja, aki 
áprilisban fog megszületni. A hely már eddig is szűkös volt 
négyüknek, egy újabb kiságy elhelyezése már-már remény
telen feladat.

Mi,  akik évek óta együtt szolgálunk Lacival,  úgy érezzük, 
hogy most segítséget kell kérnünk a számára mindazoktól a 
magyar keresztényektől, akik ismerik és szeretik őt. Buda
pesttől 40 kilométerre, a Fejér megyei Válon találtunk egy olyan házat, amely hosszú távon megolda
ná a Csiszér család gondjait. Több testvér is lakik már a faluban, és működik ott egy olyan lelkigya
korlatos központ is, ahol örömmel fogadnák szolgálatait.

Arra kérünk Benneteket, hogy segítsétek adományaitokkal a Csiszér család házvételét! Adományai
tokat a következő számlaszámra várjuk: Csiszér László, OTP Bank, 11773061-09743658

A legkisebb adományt is szeretettel köszönjük! Kérjük, imádkozzatok a kezdeményezés sikeréért!

Kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket kívánva:

Kunszabó Zoltán és László Viktor

Új Jeruzsálem Közösség, Ez az a nap! Szervezőiroda


