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„Boldogok, akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják
azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van.” Jelenések 1:3

A világ jelenlegi állapota, úgy a gazdasági, mint az erkölcsi, felveti
számunkra a kérdést: Hová tartunk? Hogyan fog végződni mind az, ami
körül vesz minket? Mi lesz a jövőnk?
„aki olvassa ”: milyen óriási dolog, hogy kezünkben lehet Isten üzenete a
Biblia!
„akik hallgatják”: Van lehetőségünk hallgatni, hirdetni Isten kegyelmét, szeretetét, biztató
üzenetét.
„akik megtartják azokat, amelyek megírattak”: „A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a
tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes
legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” 2. Timóteus 3:16-17.
A bizonytalanságban, félelmek között élők számára is kínálja Isten a békességet,
boldogságot az Ő fiában, Jézus Krisztusban, és biztatást, útmutatást ad az Ő Igéjében.
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, RUHAAKCIÓ

Novemberben is tartottunk 2x4 napos nyílt ruhaakciót ahol nagyon sokan tudták
ruhakészletüket feltölteni, megújítani. Ismét Marcsi, Marika, és Margit dolgozott
rengeteget. Ez alkalommal is sok ruhát, háztartási eszközöket, bútorokat szállítottunk
két településre, Valkóra és Kerepesre, ahol jelentős számú rászorult, kisebbség lakik. A
kórházi ágyak, kerekes kocsik, orvosi, egészségügyi eszközök is gazdára találtak. Több
családnak nagy segítség ez.
FRANCIA SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNY

Francia testvéreink november 23-án érkeztek Dunakeszire egy újabb kamionnyi
szállítmánnyal.
Jan Eriksen, norvég misszionárius 30.000 példányt ajándékozott könyvéből (Striciből
evangélista), melyben élete történetét írta le. Bűnözőként élt 16 éven keresztül, de ma
már Jézus Krisztussal él, és a személyesen megtapasztalt szabadulást hirdeti életpéldáján
keresztül. Áprilisban és szeptemberben vele együtt, 4-4 napon át, látogattunk meg
különböző börtönökben fogvatartottakat. Örömmel osztottuk a fogvatartottaknak és a
személyzetnek is bizonyságtételét Jézus szabadításáról. E célból ajándékozott ilyen sok
példányt könyvéből, hogy minden fogvatartott és velük dolgozó alkalmazott biztatást
nyerjen, van kiút a bűnöző életből Jézus Krisztus által. Következő látogatása 2017. január
10-13. Addig is több börtönbe szállítjuk és osztjuk e könyveket.

SCHEIDEWEGI CSOPORT

Október 10-étől testvéreinkkel 9 napon át hirdettük
az örömüzenetet a börtönökben, 1000-1500
fogvatartottnak. Jó alkalom volt ezt városunkban,
Dunakeszin is tenni.
CSALÁD

István, Péter, Mariann és Anna és
leánya Fanni, mellett Endre
feleségével, Rózsikával, Ricsi és
Lipót, Miklós alkotja a nagy családot.
Isten 41 évesen hazahívta Zolit a
mennyei Hazába.
ÉPÍTKEZÉS

Isten akaratát keresve a döntés megszületett: a saját szomszédos telkünkön fogunk
építkezni. Most az imádság és a terv készítés ideje van. Szeretnénk tavasszal elkezdeni
a fizikai munkát is.

PROGRAMOK: 2016 December: Karácsonyi Ünnepségek
17. szombat 17 óra gyermekkarácsony Dunakeszin az Evangélikus templomban
24. szombat délelőtt : Baracskai Börtön, 3 egymást követő alkalom: 3x ~150
fogvatartottnak
24.: szombat 15 óra : Dunakeszi Idősek Otthona
600-700 ajándékcsomag elkészítése vár ránk.
Vágyunk, hogy mindazok szívében, akik hallgatják a karácsonyi örömüzenetet, az
evangéliumot, megszülessen Jézus Krisztus.
Tordasi Baptista Gyülekezet
A gyülekezet néhány fiatal, lelkes, mára már tapasztalt missziósa, kéthetente
vasárnaponként látogatja felváltva a szomszédságukban lévő Baracskai és Martonvásári
Börtönöket. Baracskán már tavaly is, és idén is aktívan részt vettek, a karácsonyi
ünnepségen. Nagy öröm számunkra, hogy idén novemberben meglátogattak bennünket
Dunakeszin, és most karácsonykor is velük együtt szolgálhatunk Baracskán, a karácsonyi
ünnepségen. November 28-tól Bokros László testvérünk hivatalosan is beiktatásra került.
Imádkozzunk értük is !
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)

