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”Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, 
hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, 
szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek.” 
Ézsaiás 66:1 
Jézus Krisztus:  „Atyám, … Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket 
nekem adtál a világból… Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket 
a világba” János 17:3, 5-6, 8 
 
A napokban olvastam ezeket az igéket nagy biztatást jelentett/jelent számomra. Világos, hogy az 
ézsaiási vers az Úr Jézusról beszél. Az Atya Őt kente fel, bízta meg, hogy hirdesse a szabadulás 
csodálatos hírét, amit Ő önként vállalt, mert azt akarja, hogy  hogy minden ember megmeneküljön, és 
eljusson az igazság megismerésére. 1. Timóteus 2:4  Amikor Jézus elment a mennybe, nem változott 

meg az Ő akarata, vágya, ezért minket („akiket nekem adtál a világból”) kent fel/ 
bízott meg, hogy vigyük ezt a csodálatos örömhírt. Mennyi ember hallotta már 
ezt és mégis a pokol felé tart életük. Szükséges, hogy kiáltsuk bele ebbe a 
világba, az emberek fülébe:   „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”  
János 3:16  

  
CSALÁD 
Nyugdíjas Istvánunk, változatlanul dolgozik Gyula testvérünk vállalkozásában,(építőipar), 
és folytatja hűségesen a házban, kertben is feladatait, segítve a többi lakót is törődésével. 
Anna lánya Fanni igazi másodikos iskolás lett, jól veszi az akadályokat.  Rózsika saját 
betegségei mellett hűségesen ápolja férjét Endrét, hosszabb ideje kell viselniük a 
szenvedéseket, melyben Isten ott áll mellettük, és a ház lakói igyekeznek segíteni. P. Csaba 
már villanyszerelőként dolgozik és esti iskolában 11. évfolyamot végez, nagy 
szorgalommal, és változatlanul ő a gitárosunk a gyülekezeti éneklésben. Vali, 9. osztályos 
Liza lányával költözött hozzánk.  Laci hosszú „kalandozás” után, sok-sok problémával az 
elmúlt évek következményeivel keres megnyugvást Istennél ebben a lakóközösségben. 
Isten már munkahelyet is ajándékozott neki, ahol nagyon meg van elégedve vele a főnöke. 
Bea 4 éves Móni lányával került hozzánk, második gyermekét karácsonyra várja.  Józsi és 
Martin friss „szerzeményeink” börtönmissziós szolgálatunkon keresztül váltak lakóinkká.  
Feri megbicsaklott élete folytán szintén lakott velünk néhány napot. Hála Istennek, 
családjával rendbe jöttek a dolgok így haza tudott költözni. Bárcsak Ő is megismerné 
Jézust Krisztusban a Megmentőjét, Pásztorát! 
Nagy örömünk, hogy Vicus sikeresen elvégezte a diplomájához szükséges nyelvvizsgákat, 
így a hitoktatás végzéséhez már a kezében lehet a hivatalos okirat is. Három tanítványa 
van. 
 
FRANCIA SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNY, RUHAAKCIÓ 
Raktárunkat kiürítettük. Kiszállítottunk, szétosztottunk mindent. Három ruhaakciót is 
tartottunk. November 26-án újabb kamionnyi segélyszállítmány érkezik.  
 



ÉPÍTKEZÉS 
A telkeink egyesítésének engedélyét megkaptuk, már csak a regisztrálása szükséges. Így a 
tervkészítés fázisába jutottunk. Nem szeretnénk kapkodni, meggondolatlanul építkezni. 
Hálásak vagyunk mindenkiért, akik tanácsukkal, imádsággal segítenek ebben.  
 
EVANGÉLIZÁCIÓ: 
WUPPERTÁLI 
BÖRTÖNMISSZIÓS CSOPORT 
Május 19-24-ig 52 fős 
csoportjukkal 11 börtönbe 
látogattunk el, 1,5 órás 
programjukon keresztül kb. 1000 
fogvatartott hallhatta az 
evangéliumot.   
 
ILYEN MÉG NEM VOLT: FRANCIA TESTVÉREINK LÁTOGATÁSA június 3-10. 
12 francia testvérünkkel, feleségemmel, Mónival és férjével, Antonióval Magyarország egy 
kis szeletét látogathattuk meg. ~ 1700 km utat tettünk meg. Budapest, Dömös, Visegrád, 
Esztergom, Pilisi Hegység, Keszthely, Tihany, Badacsony, Balatonfüred, Pannonhalma és 
természetesen Dunakeszi.   Sok örömmel emlékszünk vissza az együtt töltött napokra. 
Nagyon hálásak vagyunk Móninak, aki a fordítás munkáját vállalta ez idő alatt.   
 

GYÜLEKEZETI TÁBOR 
Július 22- ismét együtt lehettünk Dömösön a gyülekezettel. Témánk: Isten tulajdonságai: 
bölcsessége, szentsége, változhatatlansága, szeretete, szuverenitása és ezen tulajdonságok 
gyakorlati értelme életünkre.  Sok áldást nyerhettünk ezen a héten is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


