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„…amely órában nem gondoljátok, abban jő el az
embernek Fia.” Máté evangéliuma 24:44
„Íme, eljövök hamar” Jelenések könyve 3:11, 22:7,20
Karácsony, Advent. Várakozás. Erről hallunk a médiában, az
egyházakban, olvashatunk róla újságokban. Vasárnaponként ünnepi
gyertyagyújtásokkal hirdetjük a várakozás jelentőségét. Kit is
várunk? Az Úr Jézus születését, eljövetelét a világra? Ki érkezhet
meg? Az Úr Jézus, mint Megváltó? Ki mondja a Jelenések
könyvében, hogy eljövök hamar? A Megváltó jön valóban, de mint
Királyok Királya, Urak Ura teljes dicsőségével és hatalommal.
Emberi testet öltve megváltásunkat elvégezte a kereszten, de most már nem emberként fog
jönni. (Nem kívánok itt az elragadtatással foglalkozni.) Amikor Jézus Krisztus újra eljön,
lezárul egy korszak, a kegyelem korszaka. A vége valaminek fájdalmas, félelmetes, hacsak
nem jobb jön utána. A világ mai helyzete finoman fogalmazva is tragikus. Krisztus
visszajövetelével egy csodálatos korszak fog kezdődni, de csak azok számára, akik bűneiket a
kereszten értünk, helyettünk szörnyű halált halt Úr Jézussal elrendezték. Azokra a menny
minden gazdagsága, öröme, szépsége vár! Hányan vannak, akik karácsonyra készülve
ünnepelnek, de Jézus Krisztus megérkezése számukra ítélet, pokol lenne. Talán még van idő a
most nyitott fülekbe kiabálni: „Az Úr Jézus érted, helyetted adta életét és megmentett az örök
kárhozattól, neked is a mennyet kínálja, fogadd el Jézust, mint Megváltódat és bízd rá
életedet!”
Zengjen ajkunkról mindenfele:
Siessetek, hamar lejár,
Kegyelme már régóta vár!
/:Ma még lehet, ma még szabad,
Borulj le a kereszt alatt!:/
Ha késlekedsz, mi lesz veled?
Hogy mented meg a lelkedet?
/:Bezárul a kegyelmi út,
Lelked örök halálba jut.:/
Elszáll a perc, az életed.
Ma még ha jössz, elérheted.
/:Ne késs tovább, ne várj tovább,
Ma kérd Atyád bocsánatát!:/
Az elmúlt hónapokban is folyamatosan megtapasztaltuk Isten jelenlétét, gondoskodását
munkánkban, az utógondozóház lakóinak életében, a városi, alapítványi, gyülekezeti
programjainkban. A rengeteg feladat mellett most csak rövid beszámolónkkal adunk életjelt
magunkról.
Isten kegyelme, hogy István, Zsolt, Zoli, Gábor, Péter, Mariann és Anna is hosszabb ideig
munkával kereshette kenyerét. Ebből viszont az is következik, hogy a napi alapítványi
feladatokban (kenyérosztás, ruha, bútor és egyéb adományok fogadása, osztása, programok
előkészítése, közérdekű munkások foglalkoztatása, adminisztráció…) alig tudnak résztvenni.

Anna leánya, Fanni teljesen beilleszkedett az óvodai közösségbe, az ő eljutása az óvodába
édesanyja munkája folytán folyamatos szervezést igényelt, bár most Anna munkahelyet vált,
így ő viszi, hozza gyermekét.
Gábor és Cintia számára nagy kihívás volt az új szerepek tanulása: anya, feleség, férj, apa, de
Isten nem hagyta őket cserben. Jázmin már 4 hónapos.
Hálásak vagyunk a német testvérek 3000 EUR adományáért, és a munkáskezekért így 9
ablakot tudtunk kicserélni Gyula és a többi fiú szakmunkájával. Reményeink szerint ez a fűtés
számlánkon is meg fog látszani.
A két kamionnyi francia segély sokak számára nagy segítség. Máig dolgozunk vele, sok
feladatot jelent, amelyben Marcsi, Marika, és Margit rengeteg munkája nélkülözhetetlen.
Isten a telek vásárlás. építkezés ügyében lezárt utakat, keressük hogyan tovább. A részletekről
többet következő körlevelünkben írunk.
Fülöp Zoli 1999-ben költözött Dunakeszire, és ott történt a csoda az életében!
Találkozott Jézus Krisztussal. Új hely, új élet, de visszavágyott
Mosonmagyaróvárra. Hivatalosan kért és kapott ott egy garzont a helyi nyugdíjas
házban, ahonnan Isten hazahívta.
Temetése 2015.12.17. 14 óra Mosonmagyaróvár
Ahogy a bevezetőben írtam, hirdetni kívánjuk karácsonyi ünnepségeken a csodálatos hírt
Isten kegyelméről:
2015.12.19. 17 óra városunk gyermekeinek ~ 100 gyermek
2015.12.24. 9 óra Baracskai Börtön ~ 400 fogvatartott
2015.12.24. 15 óra Idősek Otthona, Dunakeszi.

Mindenkinek Békés Karácsonyt és
Isten áldásában gazdag Új Esztendőt Kí
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)

