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„Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened”. Zsoltár 119:11
Szívünkbe csak azért rejtünk valamit, valakit mert fontos nekünk, szeretjük, mindennél többre
becsüljük. Csak gondoljunk családunkra! Gyermekeink, szüleink szavait megjegyezzük, felírjuk,
és alkalmasint dicsekszünk is vele. De itt a zsoltáros azt mondja, azért rejtette szívébe, hogy ne
vétkezzen Isten ellen. Miért? Fél Isten haragjától? Nem. Itt is a szeretet miatt mondja. Ismeri az
Ő teremtőjét, megismerte szeretetét, és úgy akar élni, hogy meg ne bántsa. Tudni, ismerni az Ő
szavát és megcselekedni azt, hisz Ő az, aki soha nem vezetett
félre, aki nem hagyott cserben, aki kész mindig meghallgatni, aki
kész volt egyetlen Fiát Jézus a keresztre küldeni, hogy én/mi ne
vesszek/vesszünk el. Itt a Karácsony hamarosan, és jó hogy ezt a
szeretetet megtapasztaltuk és hirdethetjük. Jó hogy ezekben a
napokban sokan nyitottak ezt meghallgatni. Bárcsak eljutnának
oda, hogy ők is szívükbe zárják az Ő beszédeit, a testet öltött
Igét, Jézus Krisztust a Megváltót!
KENYÉROSZTÁS
Néha jó számvetést készíteni. Bár soha nem könyveljük, de azért ki lehet számolni, hogy
ebben az évben Isten több mint egy tonna kenyeret, pékárut és többször zöldséget és
gyümölcsöt is adott, így gondoskodva folyamatosan több mint 80 rászoruló családról.
Hálásak vagyunk a Kovács és Wiedermann pékségnek, a két Spar áruháznak és Bodolai
Attiláéknak adományaikért. Hálásak vagyunk Irénke, Ica, Dezső, Sándor és Esztike
testvéreinkért, akik hűségesen, kitartóan végzik ezt a munkát. Hálásak vagyunk Istennek az
autókért, az üzemanyagért, melyekkel el tudjuk szállítani az adományokat.
A NAGY CSALÁD
Mariann és Péter kivettek egy 1 éves állami gondozott gyermeket a csecsemőotthonból.
Nevelőszülőként a feladatuk, hogy családot adjanak a gyermeknek addig, amíg a szülők
képesek gyermeküket felnevelni. Úgy látjuk, ez a feladat meghaladja erejüket.
- Istvánnak a sok munkája után, építkezéseken, beköszöntött a téli csend. Egyelőre nincs
munka.
- Zoli vizsgája után biztonsági őrként helyezkedett el.
- Csaba folyamatos éjszakai műszakja mellett elkezdte a gimnáziumot. Szorgalmának
jegyekben is megvan az eredménye.
- Anna munkába állt, heti 3 napot dolgozik konyhán. Gyermeke Fanni oviba jár.
- Pisti ács mellett kap többször is munkát. Sajnos még nem ismeri az Úr Jézust, mint
személyes megváltóját.
- Endre 14 év után tért vissza Magyarországra Új-Zélandról. Nálunk próbál új életet kezdeni,
megtalálni Isten helyreállítását összekuszálódott életében.
- Fülöp Zoli unokaöccsével, Ricsivel készül
hozzánk.
- Bordós Gábor eldöntötte, hogy rendezi dolgát
Istennel és az emberek előtt is. December 30án házasságot köt Cintiával.
- Marci sajnos újra kórházban van.
TELEK /GYÜLEKEZET
Elkészült a telkek hivatalos érték becslése (a
két telek összesen 14 mFt), mely alapján
tárgyalhatunk a tulajdonossal. A megállapított ár nagyon kedvező, de kérdés, hogy a

tulajdonos elfogadja-e. Hisszük, hogy ha Isten akarja, akkor mindent elrendez a tulajdonos
szívében és az árát is megadja.
FRANCIA SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNY
Testvéreink, idén másodszor, december 9-én érkeztek Dunakeszire a megrakott kamionnal.
Hálásan köszönjük, hisz így sokaknak lesz ebből gazdag karácsonyi ajándéka.

EVANGÉLIZÁCIÓ: WERNER GITT
Szeptemberben, több helyszínen is előadást tartott a nyugdíjas keresztény tudós professzor.
Több, magyarul is megjelent könyv szerzője. (Logosz vagy káosz, Csodálatos ember,
Kezdetben volt az információ…) Dunakeszin minden háztartáshoz eljutott a meghívó,
városunk vezetése felkarolta a helyi előadását, Polgármesterünk és Miniszterünk köszöntötte
Őt, méltatva előadásának, hitének értékét és áldozat hozatalát. A terem zsúfolásig megtelt
és érdeklődéssel hallgattuk Werner Isten teremtésének csodájáról, Jézus Krisztusban
megjelent szeretetéről szóló előadását.
SCHEIDEWEGI CSOPORT
Októberben 10 napon keresztül sok
börtönben, ezer-ezerötszáz fogvatartottnak
hirdethettük az evangéliumot, scheidewegi
testvéreinkkel. Köszönet áldozatukért.

Megváltójukat.

DECEMBER
11-től 20-ig az érkező segély osztása.
20-án Gyermekkarácsony, 24-én a Baracskai
börtönben és a helyi Idősek Otthonában
karácsonyi ünnepség. 600 csomag elkészítése
is vár ránk. Jó, hogy hangozhat az örömhír és
jó lenne, ha sokan, mindannyian, akik hallják,
végre elfogadnák Jézus Krisztust, mint
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Mindenkinek Békés Karácsonyt és
Isten áldásában gazdag Új Esztendőt Kívánunk!
Kívánunk!
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)

