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„… már magatok is jól tudjátok, hogy közel van a nyár… közel van Isten országa”    Lukács 21.:29.- 31. 
Mintha egyszerre két időben élnénk. A naptár már márciust mutat, de ha kinézünk az 
ablakon sűrű hóesés gyönyörködteti szemünket, s ingerli tavasz után vágyódó lelkünket. 
Talán ez a havas táj, a kavargó hópelyhek, bár a tavasz előbb- utóbb felülkerekedik, segít 
visszaidézni karácsonyi hangulatunkat, örömünket.  
Íme, megkésett beszámolóink az év legszebb ünnepéről, aminek öröme egész évben 
minden nap elkísér bennünket, és életünk személyes valósága lehet:  
„ Szeret az Isten, megszabadított... Elküldte Jézust, ki megmentett”  
 

ÜNNEP VÁCON 
„Az idei karácsonyi Börtönlátogatásunk egy kicsit különlegesnek tekinthető. A baracskai 
börtön után célba vettük a váci fegyház „gyülekezetét”. Hivatalosak voltunk egy karácsonyi 
ünneplésre és egy Úrvacsorai alkalomra a rács mögött lévő hívő elitéltekkel együtt. Én 
magam kicsit féltem ettől, amit alaptalanul tettem, mert nem éreztem terhesnek azt, hogy a 
fogvatartottakkal Úrvacsorázzak és teljesen családias hangulat alakult ki, ami engem és 
minket nagyon meglepett. Úgy gondolom, Isten aznap este sokak szívében munkálkodott, 
az enyémben is, és egy érdekes dolgon gondolkodtatott el: Reggel elindultunk azzal a 
szándékkal, hogy a bent lévő raboknak vigyünk valamit, Isten örömüzenetét adjuk át. Aztán 
azon veszem észre magam, hogy én többet kaptam azon a napon, mint amit én valójában 
adni tudtam. Nem csodálatos? Azt hiszem, ez Isten gondoskodása egyértelműen.”                              
Sz. I. 
 
BARACSKA-BÖRTÖNKARÁCSONY 
„A kapuban leadott mobiltelefonokkal kizártuk a világot és minden terhét, gondját. 
Szívünkben remélve, hogy örömet szerzünk látogatásunkkal, beléptünk a baracskai B.V. 
Intézetének ebédlőjébe. 
KARÁCSONY VAN. Székek nyikorgása tudatja kis csapatunkkal, valami ünnepi fesztelenség 
van, ami mégis a visszafogottság érzetét kelti. Az első sorban ülő fogvatartott hosszan néz ki 
az ablakon. A betlehemi játékok nyitják meg kis műsorunkat, amit a helyiek adnak elő.  
BÉKESSÉG VAN. Vajon minden szívben? És volt akkor régen is? 
„Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában” Luk. 2:11 
Ennek az Üdvözítőnek rögtön születésekor üldöztetésben volt része. 
Énekkel, verssel és természetesen az örömüzenettel, az Ige szavaival kedveskedtünk a 
fogvatartottaknak. 
Szerény csomagjaink átadása után a második csoport is elköszönt, elvonultak körleteik felé. 
Amint az épület sarkán befordultak, láttam: volt, aki jóízűen harapott a csokijába. 
Isten Igéje édesebb. „Édesebb a csurgatott méznél is.” 
MOST arra gondolok: 
                          De jó volna megint Karácsony 
                          Versére várni, s hinni, hogy 
                          Megváltó tekint be a rácson, 
                          S minden igazság győzni fog. 
Nem sok idő telt azóta, de immár az új esztendő második hónapja van. Már türelmetlenül 
várjuk az első hóvirágok, krókuszok megjelenését, a tavasz újraéledését. ”               
K. L.  



A NAGY CSALÁD 
Úgy tűnik, nemcsak nekünk nehéz időnként létszámunk számontartása. Előző levelünkben 
feltett találós kérdésünk megfejtése: 16. Sajnos egyetlen egy helyes megfejtés sem érkezett! 
-A „szűkebb” Szabó családból Anna és István felsőbb iskolákba jelentkeznek, követik 
bátyjukat, aki második félévét kezdte a főiskolán. 
- Ircsi sikeres vizsgát tett „Szociális szervező” tanfolyama után, Sanyi Pesten dolgozik, Márkó 
egyre értelmesebb. 
- Csobán tanul, még öntözéstechnikai tanfolyamra is jár a szakmérnöki mellett. 
- K. Gyula szintén okosodik az esti gimnáziumban. 
- M. Zoli a cukrászkodás mellett készül utolsó tantárgyából is, történelemből érettségire, és ő is 
jelentkezik felsőbb iskolába. 
- J. Zoli, R. Zoli, Elek a téli kényszerpihenő után –ami az építőiparban teljesen természetes – 
már nagyon szeretne bejelentett munkahelyen dolgozni 
 - F. Zsolti pár napot tölt nálunk, míg munkát és lakhatási lehetőséget talál. 
 

SZABADIDŐ 
Nagyon örülünk, hogy a szombat esti focizásra egyre több fiú jön a városból. Szeretnénk, ha 
minél többen megértenék, hogy mennyire szereti őket is az Úr Jézus.  

 
EVANGÉLIZÁCIÓ 
Húsvét után várjuk scheidewegi testvéreink látogatását. Április 16-27 között lesznek itt ismét 
sok börtönt fogunk meglátogatni. Kérjük ezért is az imádságokat, hogy az Úr készítse el az 
alkalmakat és a szíveket az Ő szeretetének befogadására.  
 
KERTÉSZET 
A kertépítési munkák jövedelmezőbbek, szeretnénk azt folytatni. Kérjük testvéreink 
imádságát ebben is, hogy legyen munkánk.  
 

HAJÓÉPÍTÉS, JAVÍTÁS 
A hajóépítésben is jelentkezik a téli időszak hatása, kevés a megrendelés. Reméljük, a tavasz 
meghozza e területen is a kedvező fordulatot. 

 
PÉNZÜGYEINK 
Nagyon köszönjük támogatóink, barátaink 1%-ait, nagyon hálásak vagyunk érte! 
Erre ebben az évben is van lehetőség a „rendelkező nyilatkozat” kitöltésével támogatni 
munkánkat. Aki maga készíti adóbevallását, borítékba téve, az adóbevalláshoz csatolva 
juttathatja el a hatóságokhoz. Akinek a munkáltató készíti el, azoknak a munkahelyükön kell 
leadniuk. 
 

HÁLÁSAN KÖSZÖNÜNK MINDEN IMÁDSÁGOT ÉS TÁMOGATÁST! 
OTP számlaszám:11711034-2008288-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


