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„Azért ha valaki Krisztusban van, újteremtés az: a régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki
megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban
megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.
Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! Mert
azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne”
Pál II. levele a Korinthusiakhoz 5:16-21.
Mindannyian vágyunk arra, hogy a múlt ne kísértsen bennünket. Régi bűneink, bukásaink, kudarcaink, fájdalmaink nyomasztanak bennünket úgy a
magán-, mint a gazdasági-, közösségi életünkben, megterhelik kapcsolatainkat, jelenünket. Sokan teszik fel a kérdést: Ki lehet egyáltalán ebből
keveredni? Tele van vele a rádió, tv: hazugságok, a múlt elleplezése, saját önös célokért becsapni másokat, takargatni mindazt, amin változtatni
kellene. Fáj ez mindenkinek, főleg ha személyes érdekeit sérti. Nem felejtem el, mennyire fel volt háborodva egy előzetes letartóztatásban lévő
fiatal autófosztogató, amikor édesapja arról számolt be neki egyik látogatása során, hogy valaki ellopta az autójából a rádiót. Ez a srác az igazság
bajnokaként tört pálcát a „kollegája” felett. Milyen csodálatos megérteni azt, amit az Ige mond: van megoldás, van bocsánat, van egy új, egy tiszta
élet lehetősége Istennél, Krisztusban, akinek a nevét annyiszor halljuk és fogjuk hallani a következő napokban. Ezt szeretném most e levélen
keresztül is belekiabálni ebbe a zavaros világba: Békülj meg Istennel! Ez a megoldás. A kapcsolataink rendezése
a környezetünkkel ezután már könnyebb lesz. A hiúságom és büszkeségem sem fontos már, ha tudom, érzem,
hogy rendben vagyok a Teremtőmmel, és Jézus Krisztus vezet, segít ezen az új úton.

A NAGY CSALÁD
- Jóska és Vicus ebben az évben ünnepelték 25. házassági
évfordulójukat, sok-sok hálával az Úr Jézus iránt, aki mindeddig
megtartotta őket.
- Tomi és Ági menyegzőjére november 4-én került sor, most
Budapesten laknak.
- Anna családjával októberben hozzánk költözött, de keresik az
önálló lakhatási lehetőséget. Petra nagy csibész már.
- István Németországban, a wiedenesti Bibliaiskolában tanul.
- Ircsi gyermekeivel, Márkkal és Ádámmal lakik nálunk.
Kisiskolásként Márkó ügyesen veszi az akadályokat, szépen
halad, Ádám is egyre több szót tud már.

- Csobán a több évnyi jó irány után, komoly bajba jutott saját életében, vállalkozásában, sokaknak sok nehézséget okozva. Igyekszünk
segíteni neki, hogy minden elrontott dolgát, adósságát rendezni tudja.
- K. Gyula továbbra is szorgalmasan tanul a gimnáziumban, most már utolsó éves. A tanulás mellett a forrasztási munkából is kiveszi a részét.
- C. Jani és Paja ismét nálunk vannak, szeretnének igazán helyreállni.
- K. Laci Ildikóval albérletbe költözött,
- R. Móni ügye ítélet nélkül lezárult, Isten nagyon kegyelmes volt vele.
- T. Józsi, V. Ottó és Cs. Kálmán néhány hónap velünk töltött idő után önálló életet kezdtek, azóta nem sokat tudunk róluk.
- Elek továbbra is a szomszédban lakik és lelkesen forraszt.
- K. Zoliék még mindig keresik a Dunakeszire költözés lehetőségét.
MUNKÁK
A kertészeti munkákon kívül, megkaptuk egy lepusztult iskola bontását, ami lehetővé tette, hogy a
pártfogói felügyelet által közmunkára ítéltek
számára is tudtunk munkát biztosítani. Az „antaethil”-csapat nagyon szép munkát végzett. Az iskola
tetőszerkezetét fel tudjuk használni az építendő MŰHELY ÉS RAKTÁR és Közösségi helyiség számára.
A szántóföldet eladtuk, helyette a 2-es út túloldalán elterülő ipari területen szeretnénk telket venni, ahol
ezt a többcélú létesítményt felépíthetjük. Így egyenlőre megszűnt a raktározási lehetőségünk, jelenleg
sajnos nem tudunk ruhát, bútort fogadni. Reméljük, minél előbb rendeződik a telek-kérdés és elkezdhetjük
az építkezést.

SZABADIDŐ
Foci: A szombat esti focik változatlanul népszerűek.
Evangélizációk: Tavasszal német (scheidewegi) testvéreink látogatásakor és augusztusban tartottunk
óriáscsocsóval, focival, gulyáslevessel, használtruha börzével összekötött sportnapot, ahol Paul testvérünk is
aktívan kivette a részét a feladatokból az örömhír hirdetésével.
Táborozás: Július 24-29-ig Dömösön nyaraltunk gyülekezetünkkel és barátainkkal. Jó volt együtt játszani,
beszélgetni, Isten Igéje alapján, Péter életén keresztül saját életünkön is elgondolkozni.
5 Napos klubot is tartottunk nyáron a környékbeli gyerekeknek.
Nagy örömünk, hogy mindezeken a programokon több döntés is született az Úr Jézus mellett, úgy felnőttek, mint
gyerekek részéről. Imádkozzunk értük: V. O. rokonai, szomszéd gyerekek, X. Y-né Teri.
KÖNYVEK
Ez évben is sok segítséget kaptunk az Evangéliumi Kiadótól, az Ethos Kiadótól, a Jó Hír Iratmissziótól. Sok-sok
könyvet, folyóiratot tudtunk szétosztani a börtönökben, evangélizációs alkalmainkon. Ezúton is köszönjük!

KAPCSOLATOK
Paul-on keresztül amerikai testvéreket
ismerhettünk meg, akik jövőre is szeretnének meglátogatni bennünket egy nagyobb csoporttal.
Francia testvéreink (Terrasse család, Espoir et Vie, La Gerbe, stb. támogatása évek óta nagy segítséget jelent a számunkra. Jövő évre is ígéretet
kaptunk tőlük, hogy segítenek bármilyen munkában, akár a csarnokunk felépítésében is.

AUTÓK
Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hiszen megoldotta a kritikus autó-problémánkat! VW mikrobuszunk májusban tönkrement, azóta sem kaptunk
hozzá motort, de testvéri segítséggel tudtunk venni részletre egy 4 éves Toyotát, ami megoldotta a személyautó gondunkat és kaptunk egy öreg
(16 éves) német mikrobuszt, amit addig használhatunk, amíg érvényes a forgalmi engedélye.

KARÁCSONY
December 17-én: Vasárnap 16 órakor gyermekkarácsonyt szervezünk a dunakeszi evangélikus templomban, ugyanis nálunk már nem férünk el! Nagy
öröm számunkra, hogy ilyen sok gyermek akar részt venni, és az is, hogy evangélikus testvéreink készek bennünket fogadni! Tavaly, - csak a
gyerekek - megtöltötték a nappalinkat, nem hagyva helyet a szülőknek, rokonoknak. Reméljük, idén is sok lesz az érdeklődő. Az ifjúság
mindenesetre nagy lelkesedéssel készül.
December 24-én:
Baracskai börtön: fél 8 órától a résztvevők nagy létszáma miatt három egymást követő csoportban találkozhatunk a fogvatartottakkal. 400 főre
készítünk ajándékot.
Dunakeszi Idősek Otthona: 16 óra. Reméljük szokásunk szerint itt is meg tudjuk örvendeztetni a család hiányától szenvedő idősek szívét.
Sportcsarnok:
A foci/ping-pong csapattal még Szilveszter előtt ismét ünneplünk egy esti foci mellett, és természetesen süti hegyek között.
Az idei karácsony más lesz, mint az előzőek, ugyanis eddigi szponzorunktól nem kapunk semmit, amit a csomagokba tehetnénk. Tudjuk, hogy Isten
gondoskodik róla, hogy valami apróságot mégis elrejthessünk a naptárak és olvasnivalók mellé a csomagokba.

HÁLÁSAN KÖSZÖNÜNK MINDEN IMÁDSÁGOT ÉS TÁMOGATÁST!

Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet
kívánunk minden kedves barátunknak, támogatónknak!

