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„. . . a tenger pedig  háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak mintegy huszonöt vagy harminc futamnyira, amikor meglátták, hogy 
Jézus a tengeren jár és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, de Jézus megszólalt: „Én vagyok, ne féljetek!”. Ekkor fel akarták venni a 
hajóra, de a hajó egyszeriben odaért a partra, ahova tartottak.” /János 6:18-21/ 
 
Ez egy tipikus történet arról, hogy mi történik az Úr munkájában. Megteszünk lépéseket hitből, elindulunk a munkában, és keressük benne a mi Urunkat. Később talán 

már nem is gondolunk rá, hogy Ő ott van. Munka az Ő akaratának keresése. Mert rendben van, hogy elindulunk hittel, de csak a vele végzett munkának van értelme. E 
történetben, amikor meglátják Őt, megrémülnek. Érthető ez, hisz, háborgott a tenger, nagy szél fújt. Tudjuk, hogy ilyen időjárásban nem túl jók a látási viszonyok. Jézus 
ebben a helyzetben lépett oda hozzájuk és a rá jellemző szelíd hangon szólt hozzájuk: „Én vagyok, ne féljetek!”. A mi Urunk velünk is ezt cselekszi. Amikor elfogy az erő 
a folytatáshoz, nem látjuk a további lépéseket, mert megváltoztak a látási viszonyok, Ő akkor segítségünkre siet, és célba viszi a hajónkat. Hálásak vagyunk ezért a 
kegyelemért.  
  
A NAGY CSALÁD 
- Anna, férjével, Marcival és kislányával, Petrával még nálunk lakik, de hamarosan elköltöznek - felújítás alatt lévő - önálló lakásukba. Mindketten találtak munkát.  
- István továbbra is Németországban koptatja az iskolapadot. Második évét kezdte el a wiedenesti bibliaiskolában. 
- Ircsinek januárban lejár a GYES, hiszen Ádi már 3 éves lesz. Keresi, hogyan tovább.   
- Sanyi nyár óta velünk lakik, igyekszik. 
- K. Gyula érettségijéből már csak az angol van hátra. Munkahelyén ősszel megszerezte a nehézgépkezelői képesítést. Rendszeresen jár többedmagával a márianosztrai 
  börtönbe. 
- Csobán nyáron hirtelen elköltözött, és mint kiderült később: megnősült. Az utóbbi hetekben újra keresi a kapcsolatot velünk.  
- C. Jani megkezdte önálló életét, albérletbe költözött itt helyben és munkát is talált, bár nem a szakmájában. Jó látni az igyekezetét, hűségét a gyülekezetben. 
- Paja egy idő után sajnos nem az Urat tette első helyre az életében, így csak idő kérdése volt, mikor zuhan vissza.  
- Sz. Laci a Rendőrség kérésére került hozzánk, de mivel többször a közeli kocsmából kellett hazahoznunk, elköszöntünk Tőle. 
- Móni örömmel jött újra hozzánk, mert ez támaszt jelent Neki.  
- V. Zoli csupán két hetet töltött nálunk, sajnáljuk, hogy nem igazán akart változtatni az életén.   
- K. Zoliék, családosan szeretnének Dunakeszire költözni. Jó lenne nekik és nekünk is.  

KERTÉPÍTÉS 
Jelenleg szünetel.  

FORRASZTÁS 
Sajnos elérkezett a sejthető vég: megszűnt ez a munkalehetőség. A német cég inkább Kínában végezteti ezt a munkát is, így nekünk már nem marad forrasztanivaló.  

 



HAJÓÉPÍTÉS-JAVÍTÁS 
Hála az Úrnak, eddig folyamatosan volt munka. Reméljük, télre is jut valami. 

WUPPERTÁLI ÉS AMERIKAI CSOPORT 
Minden évben örülhetünk német testvéreink látogatásának, akik vállalják, hogy egy hétig járják a börtönöket és hirdetik az Örömhírt. Így volt ez idén tavasszal is, 
köszönjük! 
Nyáron amerikai fiatalok csoportja volt a vendégünk, köszönjük az Ő szolgálatukat is. 

TÁBOROZÁS 
Dömösön bemerítkezéssel kezdhettük a hetet, több gyülekezetből 12 testvérünk tett bizonyságot az Úr Jézusban kapott új életéről.  
Külön öröm volt a számunkra, hogy Anna is közöttük volt a férjével, Marcival, aki tavasszal fogadta el az Úr Jézust Megváltójaként.   
Rich Malcolm Isten tulajdonságairól beszélt nekünk ezen a héten. Láthattuk az Igéből, hogy Isten jó. Ez az Ő lényéből fakad, így semmi  
esetre sem gondolhatjuk, hogy bármikor is rosszat akarna nekünk.  
Az esti csoportos beszélgetések alatt megint többet tudtunk meg a másikról, így közelebb kerültünk egymáshoz is. 

AUTÓK  
Táborozás közben Isten megengedte, hogy Toyota autónk elromoljon, pedig nagyon sokszor hálát adtunk, hogy ilyen jó autónk lehet, és 
nagyon vigyáztunk rá.  Nagy szükségünk lenne rá nem csak az alapítványi munkában, hanem a börtönmisszióban is. Eddig is már  
nagyon sok könyvet, traktátust szállítottunk és osztottunk szét ezzel az autóval. 
  Fehér VW autónkba másfél év után most találtak megfelelő motort, de még mindig szerelik, így nem tudjuk, mikor lesz használható. 
Hála az Úrnak, hogy van még egy régi VW is, amit tavaly kaptunk, ez kisebb javításokkal, de állja a sarat. Reméljük, kihúzza addig,  
amíg a másik elkészül.  
 
SZABADIDŐ - FOCI  
Kezd rendszeressé válni, hogy csapatversenyeken veszünk részt, vagy magunk szervezünk egy-egy sportnapot, ahol több helyről is  
képviseltetik magukat csapatok. Ez nagyon jó alkalom a kapcsolatépítésre más fiatalokkal, és hogy elérjük őket az evangéliummal.   
Nagyon örülünk, hogy a szombat esti foci a város fiataljaival változatlanul népszerű. Szeretnénk, ha minél többen jönnének olyanok is,  
Akik már ismerik az Úr Jézust, és segítenének azoknak, akik még nem az Övéi.  
 
FRANCIA KAPCSOLAT 
Hálásak vagyunk, hogy Urunk az idén lehetővé tette, hogy meglátogassuk francia testvéreinket, azokat, akik már eddig is nagyon sok mindenben segítették, támogatták ezt 
a munkát. Megható volt, amilyen nagy szeretettel fogadtak bennünket olyanok is, akik csak beszámolót hallottak az itteni munkáról, de személyesen még nem találkoztak 
velünk. Ők is úgy üdvözöltek, mint akik számon tartanak bennünket, imáikban hordoznak – rendszeresen!   

SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNY: Novemberben francia testvéreink egy kamionnyi ruha, cipő, játék, élelmiszer, matrac szállítmányt hoztak nekünk. Mivel még nincs raktározási 
lehetőségünk, kölcsönkértük és felállítottuk a dömösi sátor felét.  Ezen a 100 négyzetméternyi területen elég szűkösen tudtuk csak megoldani a ruhaválogatást, amit a 
városban is hirdetünk a rászorulóknak.  
                                                                          Két szállítmányt már tovább is küldtünk Nyírkátára és Mátészalka térségébe. 
                                                                          Arrafelé még nagyobb a szükség, hiszen tudjuk, hogy a munkalehetőség is  
                                                                          nagyon csekély. 
                                                                          Mikor kint voltunk Franciaországban, láthattuk, hogyan válogatják, 
                                                                          dobozolják a sok holmit hűséges testvérek egy ablaktalan, sötét raktárban! 
                                                                          Nagyon hálásak vagyunk, hogy ránk is gondoltak és gondolnak. 

 



 
NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ 
Mint minden év októberében, most is találkozhattunk mindazokkal, akik veszélyeztetettekkel, szenvedélybetegekkel foglalkoznak. Mindig nagy bátorítás ez a számunkra, 
jó együtt és egymásért imádkozni. Így hallhattunk német, osztrák, svájci, lengyel, mongóliai, oroszországi beszámolókat az ott folyó munkákról.  
TELEK 
A Kuratórium döntése alapján nem indítottunk pert Fekete Zoltán ellen, gondoltuk: jobb, ha Isten cselekszik, mi pedig imádkozva várjuk a fejleményeket. Ezek után 
Alapítványunkat ősszel megkereste egy újságíró, hogy szeretné ezt a szégyenletes dolgot megírni. Így október végén meg is jelent a cikk a Magyar Hírlapban. November 
22-én pedig kaptuk az e-mail: Fekete Zoltán beperli az újságírót hitelrontásért, ha nem vonja vissza a cikket, vagy nem jelentet meg helyreigazítást. Sem ő, sem az újság 
nem vonja vissza, mert tudja, hogy amit leírt, az igaz.  
KÉRJÜK TESTVÉREINK IMÁDSÁGÁT! Ha kedves Isten előtt, még úgy is intézheti, hogy anyagilag is visszakapjon az Alapítvány valamit az elorozott pénzből. De ha 
nem tenné is, adjon nekünk ebben békességet! Hiszen nagyon kemény dolog volt azzal szembesülni, hogy ez az ára a becsületességnek.  

KARÁCSONY 
Ismét készülünk a karácsonyi ünnepségekre. 
Nagyon hálásak vagyunk, hogy már kaptunk adományt szerény csomagunkra. Tudjuk, hogy a fogvatartottak közül többen csak az ajándékokért jönnek le az ünnepségre, de 
legalább ott hallhatják az evangéliumot! Nem tudhatjuk, mikor találja Őket szíven Isten Igéje.  
December 22-én 17 órakor a Gyermekek számára tartunk karácsonyi ünnepséget, amire lelkesen készül az ifjúság.  
December 24-én délelőtt a Baracskai börtönbe, este a Dunakeszi Idősek Otthonába megyünk az Örömhírrel.  
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Nagyon köszönjük az 1%-os felajánlásokat! Az idén 605 000Ft volt ez az összeg, ami nagy segítség a számunkra. 
  

Kérjük mindazokat, akik körlevelünket a postai út helyett e-mailben szeretnék megkapni, a remeny@vnet.hu címen jelezzék ezt számunkra. Köszönjük! 
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