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  "Mert megjelent az Isten üdvözítő, megmentő kegyelme minden embernek, 

amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi 

kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: 

Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus 

Krisztusunknak dicsősége megjelenését; Aki önmagát adta mi érettünk, hogy 

megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának nemes 

munkában buzgó népet, jó cselekedetekre igyekezőt.!” 
                                                  Titusz 2:11-14   
 
Csodálatos hír. Hír, mely Jézusról szól aki, „Úr Krisztus”.  Olyat hozott ebbe az elveszett 

világba, ami eddig nem volt. Az igazi megoldást, ami valóban működik, mert Ő a garancia rá, nem 
mi, nem az ember. Ami nélkül mindenki az örök kárhozatba menetel, és a reménytelenség, a 
csüggedés uralkodik tovább. Szabadulást hozott ingyen kegyelemből minden embernek. 
Szabadulást a nyomorult, Istentől elszakadt életből. Menekülést a bűn rabságától, az üres, keserű 
életből. Szabadulást a pokoltól, hogy a mennybe, a Teremtő Isten jelenlétébe juthassunk, és már itt 
a földön, a „jelenvaló világon” is a tartalmas, örömteli, boldog életet élhessünk. „Az Isten üdvözítő, 
megmentő kegyelme… tanít minket” hogyan „éljünk a jelenvaló világon”, itt a hazánkban, 
Magyarországon. A vágy - amit politikusaink is megfogalmaznak, aminek sokan nagyon örülünk, 
hogy ez hangzik -, hogy „nemes munkában buzgó nép” legyünk, valósággá válhat, ha elfogadjuk ezt 
a kegyelmet és engedelmeskedünk Isten tanácsának, utasításának, amit ebben az Igeszakaszban 
és a Bibliában olvasunk.     
 
A NAGY CSALÁD 
- Kepler Zoliék Dunakeszire költözése az iskolakezdés idejére sürgetővé tette, hogy Jóskáék 

átadhassák a terepet.  Bár az idő nagyon szorított, de sikerült. Gyorsan kifestettünk, parkettáztunk 
és elkezdődhetett a helycsere.  Persze ez még csak a kezdetet jelentette, hiszen a többi szobát is 
ki kellett pofozni, és a házban elraktározott dolgok rendbetétele, selejtezése is hosszú, fáradságos 
munkával jár. Még nem végeztünk. Jó látni, hogy az új helyzetben lassan minden és mindenki a 
helyére kerül. 

- Dani, Johanna, Dorki, Dávid a közeli Bárdos ált. iskolában kezdte meg tanulmányait. A három 
kisebb zenetagozaton, ami a beilleszkedés mellett plusz terhelést jelent nekik, de többnyire 
örömmel csinálják. Kérünk imádkozzatok értük, hogy vállalják hitüket az új barátaik és tanáraik 
előtt. 

- Emmi néni, Jóska, Vicus, Ircsi a két gyermekével átköltöztek új otthonukba, mely lakható, de 
  belül és kívül is sok munka vár még reájuk.  
- István és Zsuzsi megkezdte közös életét Budapesten. 
- Móni sajnos ismét mélyre zuhant. 
- C. Jani újra velünk, bár bukásának nem örültünk, de jó hogy nem máshová menekült.  
- P. Elek ennyi év után sem kész egészen az Úrra bízni magát és engedelmeskedni Neki. Állását 

elveszítette… 
- F. Zoli szorgalmasan segít a teendők végzésében, öröm látni Isten munkáját életében. 
- Sz. Laci ősszel jött közénk az utcáról. 
- D. Dezső börtönévei után próbál új életvitelt tanulni.  
- K. Istvánnak is Isten készített nálunk menekülést nyomorult, csődbe ment életéből. 
- K. Norbi is hamarosan érkezik, hogy 8 éve tartó hányattatás után nyugodt körülmények között 

keresse életére a megoldást.   
 
MUNKA 
Nagyon nehéz a mai helyzet, ezt mindenki tudja. Tudjuk, hogy Isten gondoskodik rólunk, de azt nem 
ölbe tett kézzel kell várnunk. Munkát keresünk. Kepler Zoli elsődleges feladata éppen ez. Örömmel 
veszünk minden ajánlatot, megrendelést az építőipar, kertészet területén, de bármilyen más 



munkával kapcsolatban is szívesen vesszük a megkeresést.  

TÁBOROZÁS 
Idén ismét Dömösön tölthettünk egy hetet az Ige körül. Témánk a Galátziabeliekhez írt levél volt. 
Megerősödve jöhettünk haza. 
 
GYÜLEKEZETI TEREM 
A gyülekezet újra az Alapítvány otthonában jön össze. A TIGÁZ épületét ugyan egy rövid időre újra 
megkaptuk ruhaosztásra, de az épület állapota rengeteget romlott. Kérdés, hogy ilyen állapotban 
szabad-e érte pénzt adni. Keressük, mi Isten akarata. 
 

SCHEIDEWEGI CSOPORT 
Az idén testvéreink a látogatásukat a Nemzetközi Találkozóval kötötték össze, ezért október 19-én 
érkeztek. 11 börtönben hirdethették a szabadulás örömhírét és a jubileumi ünnepségünkön is részt 
tudtak venni.  
 

 
JUBILEUMI ÜNNEPSÉG 
Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy a késő őszi idő ellenére szép napot kaptunk, nem volt túl 
hideg, és így zavartalanul örülhettünk az Ő hűségének, hogy megtartott bennünket és hordozott az 
elmúlt 20 év alatt. Hálaadó Istentiszteletünket megtisztelte jelenlétével Dióssi Csaba országgyűlési 
képviselő, aki ma már polgármesterünk is.  
 

     
 
NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ  
11 országból kb. 100 fő jelenlétével rendeztük meg Dobogókőn a Veszélyeztetettekkel foglalkozó 
keresztyén szervezetek nemzetközi találkozóját. A szakmai napon vendégünk volt Csóti András, a 
Magyar Büntetés-végrehajtási Intézetek Országos parancsnokának helyettese, és a váci börtön 15 
fős rabkórusa is, akik megváltozott életükről tehettek bizonyságot énekekben és szóban.  



Ő az Ünnep, nem a zöld fenyő sok dísszel,  
Mely semmit sem ér, ha Jézus hiányzik szívünkből. 
Ő az Ünnep, nem a fénylő láng,  
Mely Karácsony napján gyúl és kialszik hamar. 
    Ó, mennyi eltűnt szándék, elhidegült szívünk, 
    Mennyire bántja Jézust, ha nélküle ünneplünk! 
  
Ő az Ünnep, Ő a szeretet, hisz eljött a földre Jézus,  
Emberré lett érted! 
Ő az Ünnep, nem a fénylő láng,  
Mely Karácsony napján gyúl, de kialszik hamar. 
 
Ő az Ünnep, Ő a szeretet, hisz eljött a földre Jézus,  
Emberré lett érted!            
                                                     Ismeretlen szerző 

 

  

 

 

FRANCIA SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNY  
Hálásak vagyunk francia testvéreinknek, akik idén is több tonna használt ruhát és egyebet 
„ömlesztettek ránk”. Igyekszünk Karácsony előtt kiosztani. Nagyon örülünk, hogy az elhelyezéséhez 
és az osztáshoz ismét megkaptuk az Önkormányzattól a „Tigáz” épületét.  
 
AUTÓK 
Transzporterünk sajnos még mindig szerelés alatt áll, még most sincs hozzá motor. Az is baj, hogy 
az állapota romlik, és egyre kevesebbet ér.  
 
KARÁCSONY  
December 17-én meghívásra karácsonyi ünnepséget tartottunk az idősek klubjában Dunakeszin. 
19-én a Gyerekkarácsonyra, 24-én Baracskára és az Idősek Otthonába készülünk. Nagyon 
szeretnénk, ha az Úr Jézus szeretete mindenkit szíven találna. Kérjük testvéreink imádságát ezekért 
a programokért, különösen a baracskaiért, mert 390 fogvatartott jelentkezett, hogy részt kíván venni 
az ünnepségen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MMiinnddeennkkiinneekk  BBéékkééss  KKaarrááccssoonnyytt  ééss  IIsstteenn  áállddáássáábbaann  ggaazzddaagg  ÚÚjj  EEsszztteennddőőtt  
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