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„Tükhikosz majd elmondja nektek, hogy mi történt velem, és
szeretett testvérem, aki velem együtt hűségesen szolgálja az
küldöm most hozzátok, hogy megtudjátok, mi van velünk, és
benneteket. Vele megy majd hűséges és szeretett testvérünk,
közétek tartozik. Ők majd elmondanak nektek mindent, ami
velünk történt.”
Kolossé 4:7-9
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Nagyon elszégyelltem magam, amikor ezt a szakaszt olvastuk
csendességünkben. Régóta nyomtam el lelkiismeretem hangját,
hogy majd holnap megírom a beszámolót munkánkról. Megítélt,
hogy Pál apostolnak volt gondja arra, hogy tájékoztassa levélben és
személyes küldötteivel is azokat, akik szeretettel, imádságban,
anyagiakban gondolnak rá, törődnek vele, én pedig halogatom a
hírlevelünket. Bocsánatot kérek ezért, és megköszönöm, hogy
ennek ellenére nem felejtettetek el!
MÚLT
KARÁCSONY
Hálásak vagyunk a sok francia és magyar segítségekért, amiből ismét tartalmas csomagokat
tudtunk készíteni. Gyermekeknek 100, fogvatartottaknak 500 és időseknek 100 darabot. A
gyermekek csomagjába a Harmat Kiadótól kaptunk ingyen kifestőkönyveket. Köszönjük!
Jó volt tapasztalni, hogy nyitott szívvel, őszinte érdeklődéssel vettek részt programjainkon a
gyermekek karácsonyi ünnepségén, a Baracskai börtönben, és az Dunakeszi Idősek
otthonában is.

FATUL ZSOLT
Isten, 46-dik életévében hazahívta Zsoltit. Röviddel büntetése
megkezdése előtt fogadta el az Úr Jézust. 1996-ban, a
börtönben ismertük meg őt. Hozzánk költözött szabadulása
után. Leérettségizett, szociális munkás diplomát és jogosítványt
szerzett mindenféle járműhöz. Beépült a gyülekezetünkbe,
hűségesen, kitartóan járt a „keskeny úton”. Nagy segítség volt
az alapítvány munkájában is. Szorgalma a tanulásban példa
sokak számára. Most érezzük igazán, mennyit jelentett
számunkra.

JELEN
MUNKÁNK
Újabb hosszú utazások országunk több településén: Kaposvár, Zalaegerszeg, Győr, Pápa,
Beled, Törökszentmiklós, Nagybajom, Oroszlány…, melyet MBB Alapítvány megbízásából
végeztem március 30-ig. Megbízási szerződésem megszűnt, de a családokkal való
beszélgetések során, nagyon szomorú, sokszor tragikus életek tárulnak fel előttünk. Fájdalmas
ezeket látni. A látogatások, személyes lelkigondozások, kapcsolatok Isten megbízásából
megmaradnak. Továbbra is igyekszünk lakóhelyükhöz közel élő gyülekezetekbe beépíteni őket.
Ez bizony nem egyszerű és továbbra is sok időt igényel.
Nagy öröm számunkra, hogy Vicussal sokszor együtt mehetünk, annak ellenére, hogy sikeres
első féléve után most is folytatja az „élethosszig tartó” tanulását a Baptista Teológián.
Szeptemberben, a Baptista Oktatási Központ megbízása alapján, elkezdheti a hitoktatást a helyi
gimnáziumban, ha a májusi szülői értekezleten a szülők őt választják.

KENYÉROSZTÁS
A kenyérosztás folytatódik minden kedden és csütörtökön. A felajánlott pékáru sokszor nem túl
sok, de az osztást végző asszonyok ügyesen sáfárkodnak. Kapcsolatunk a rászorulókkal egyre
jobb. Sokan igénylik a személyes beszélgetést, tanácsolást. Öröm látni többeknél, hogy nyitottak
Isten tanácsának megismerésére.
BÖRTÖN
A börtönmissziós munka koordinálása újra nagyobb szerepet kap, mert az uniós képzések,
feladatok miatt a missziós munkánk időbeosztását is sok börtönben újra kell szabni.
ALAPÍTVÁNYI HELYZET
Továbbra is Mariann és Péter vezeti hűségesen a háztartást.
Gyula, István változatlanul csak alkalmi munkákat végeznek. Zoli, Csaba hivatalosan állandó
konyhai munkát kaptak a TELETÁL-nál. Zsolti változatlanul fizikai munkában dolgozik, miközben
a jogosítvány megszerzésében végzi tanulmányait. Elek szakmát tanul, támogatott képzésben.
Anna gyermekének nevelése mellett továbbra is keresi a tanulási lehetőséget.
JÖVŐ
SCHEIDEWEGI CSOPORT
Október 04-én várjuk scheidewegi testvéreinket, hogy 10 napon
keresztül sok börtönben, kb. ezer fogvatartottnak hirdethessük az
evangéliumot.
WERNER GITT
Nagy öröm számunkra, hogy szeptemberben, több helyszínen is
előadást fog tartani a nyugdíjas keresztény tudós professzor. Több
magyarul is megjelent könyv szerzője. (Logosz vagy káosz,
Csodálatos ember, Kezdetben volt az információ…) Reméljük

Dunakeszin is sokan hallgatják majd előadását.
FRANCIA SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNY
Sokak szorulnak továbbra is segítségre, így szívesen vesszük idén is francia testvéreink
segítségét, bár egyenlőre nem tudjuk, hol fogjuk a tárolást, osztást megoldani.

Egyetlen, érvényes e-mail címünk: eloremenyseg1@gmail.com

Köszönjük, hogy eddig is imádkoztatok értünk, kérjük ezt továbbra is,
mert nagy szükségünk van rá. Köszönjük anyagi támogatásotokat is.
Szabó József & Éva
(Jóska & Vicus)

