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2 Timóteus 4:3-5 Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, 
hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a 
fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Te 
azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista 
munkáját, töltsd be szolgálatodat. 
 

Azt gondolom, egyikünk sem látja másképpen, egy megzavarodott 
világban élünk. Az igazság, Isten igéje egyre kevésbé kap teret. Mindenféle mesék, téveszmék, 
hazugságok hangzanak, sőt követelményként, rendeletbe, törvénybe is akarják iktatni, és van 
ahol már meg is tették. Nagyon szomorú tapasztalni, látni ezeket a teremtésellenes, 
természetellenes dolgokat. Sokunkban talán sokszor keserűség is támad e miatt, de világosan 
szól Isten, hogy te maradj józan, vállald fel Isten igéjének tanítását, még akkor is, ha ezért 
bajokat kell szenvedni! Az evangélium még ma is igaz, hirdethetjük, hogy Jézus Krisztusban 
van bűnbocsánat és út az Édesatyánkkal való közösségbe. Végezhetjük, betölthetjük 
szolgálatunkat ezek között, és biztosak lehetünk abban, hogy Isten mellettünk áll ebben, hisz Ő 
kéri ezt tőlünk.   
 
Múlt: DECEMBERI PROGRAMOK 
Örömmel tapasztaltuk Isten segítségét karácsonyi készülődéseinkben, és az ünnepségeken. 
Sokan hallhatták az örömüzenetet a Baracskai, Balassagyarmati, Martonvásári 
börtönökben Gyermekkarácsonykor a Dunakeszi Evangélikus templomban és a Dunakeszi 
Idősek Otthonában. Köszönjük, hogy segítettetek megtölteni ezt a 900 csomagot tartalommal.  

CSALÁD 
Nyugdíjas Istvánunknak bőven van tennivalója. Változatlanul dolgozik még, és emellett 
hűségesen végzi a házban, kertben feladatait, segítve a többi lakót is törődésével.  Anna és 
leánya, Fanni küzdenek az iskolával. valamint Endre feleségével, Rózsikával sok dologban 
tapasztalták meg Isten szeretetét. Betegségeikben Isten gyógyította őket, kisebb műtétekben 
is velük volt. P. Csaba újra kezébe vette a gitárt, és nagy segítség a gyülekezeti éneklésben.  
Reménysége szerint hamarosan új munkahelye lesz. B. András változatlanul a Tesco nagy 
harcosa. Szomorú, hogy Sz. András visszavágyott a hajléktalanságba. A kapcsolat még 
megvan, reméljük, nem teszi tönkre, amit Isten eddig végzett életében. G. Marci várja 
reménységgel, hogy újra a ház lakója lehessen, de többen is szeretnének hozzánk költözni. 
Szeretnénk világosan látni, Isten kit bízott ránk. Változatlanul örülnénk egy házaspárnak, 
kérjük, imádkozzatok velünk, hogy Isten mutassa meg, ki legyen az a házaspár, akik átvehetik 
a családban a szülői szerepet. 
Vicus az angol nyelvet gyűri, diplomájához még szükséges a szóbeli nyelvvizsga. A hitoktatást 
változatlanul végzi, reméljük a következő tanévben lesz még több tanítványa is. 
(országunkban a szülőknek választani kell, hogy gyermekeik erkölcstant tanulnak, vagy a 
bibliai értékrendet.) Egyelőre két tanítványa van. 
 
 



 
                              Varga Lipit március 20-án, életének 59. évében Isten hazavitte mennyei Urához.  
                            Munkája végzése közben, az utcán rosszul lett, és már mennyei hazájában ébredt. 
                                   Búcsúztatása: 2019. április 04. csütörtök 15.00 óra,  
                                    Dunakeszi Köztemető, Fóti út 99. 
 
 
 
FRANCIA SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNY, RUHAAKCIÓ 
Raktárunk kiürült, kiszállítottunk, szétosztottunk mindent, két ruhaakció keretében is, hogy az 
április 9-én érkező újabb kamionnyi segélyszállítmányt el tudjuk helyezni raktárunkban.   
 
ÉPÍTKEZÉS 
Az építkezéshez szükséges fölmérési munkákra várunk. Ennek elkészülése után a terv készül 
el, amit alaposan át akarunk gondolni, hogy mi is az, ami szükséges, Isten hogyan is akarja. 
Nem szeretnénk kapkodni, meggondolatlanul építkezni. 
 
EVANGÉLIZÁCIÓ: NÉMETORSZÁGBÓL WUPPERTÁLI BÖRTÖNMISSZIÓS CSOPORT 
Május 19-24-ig 52 fős csoportjukkal 11 börtönbe látogatunk 1,5 órás programjukkal, 
hívogatva a fogvatartottakat az új élet kezdésére Jézus Krisztusban.   
Május 24.-én 19 órakor a Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezetben,  
(1066 Budapest, Ó utca 16.), búcsúznak tőlünk szolgálatukkal.  
                                               Mindenkit szeretettel várunk!  
 

05.19.Vasárnap 10:00 Márianosztrai Fegyház és Börtön    

 15:00 Budapesti Fegyház és Börtön  

05.20.Hétfő 10:30 Állampusztai BvI 

 15:00 Kalocsai Fegyház és Börtön                    

05.21.Kedd 10:00 Pálhalmai OBvI, 2 program (Bernátkút vagy Sándorháza és Mélykút) 

05.22.Szerda 10:00 FBvI Venyige utca (I.,II.,III.Objektum együtt) 

05.23.Csütörtök 10:00 Váci Fegyház és Börtön     

 15:30 Balassagyarmati Fegyház és Börtön     

05.24.Péntek   9:00 Közép-dunántúli OBvI Baracskai Börtön              

 15:00 Tököli OBvI                                               
 

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) 
 

                  Adószámunk megváltozott!  19021052-1-13  
                    Köszönjük az 1%-os felajánlásokat is! 

 


