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„Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus
Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá
erre a fundamentumra; Kinek-kinek munkája nyilván lesz: mert [ama] nap megmutatja,
mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz
próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi.” I.
Kor. 3:11-14
Húsvéti konferenciánk témája volt ez az ige, mely sokat foglalkoztat e napokban is. Igen, Jézus
Krisztus az alap az életemben. Visszatekintve kereséseimre nem találtam semmi mást, ahol
biztos talajon állhatott volna meg az életem. Azt gondoltam, hogy ahogy idősebb leszek, úgy
tudok majd egyre jobban eligazodni az életben. Be kell látnom, hogy a mai világ sok kérdése
között nem a tapasztalatom, koromból elvileg fakadható bölcsesség ad biztonságot, hanem az
Úr Jézus Krisztus, aki megkeresett, megmentett és azóta is rendületlenül, elmozdíthatatlanul
tartja életem és mindazok életét, akik Őrá bízzák magukat. Számunkra ez óriási biztatás
alapítványi kérdéseinkben, személyes életünkben. Az Ige világos kérdést tesz fel: mit
építettem, mit építek? Aranyat, ezüstöt drágakövet, vagy fát, szénát
pozdorját? Az alap kész, megtart, biztonságban vagyok. A felelősségem
viszont napi kérdés. Hogyan élek, amit teszek, az megég, vagy az Isten
akarata, az Ő dicsőségét szolgálja, ezért maradandó. Szeretnénk
alázatosan figyelve betölteni Isten ránk bízott tervét, hogy ne
haszontalan tűzrevalót termeljünk.
ALAPÍTVÁNYI HELYZET
Mint erről már legutóbb beszámoltunk, decemberben több felmondást
eszközöltünk. Felmondtuk az állam által folyósított állami normatív
támogatást és egyben felmondtunk saját magunknak is. Mindezt azért, hogy
minden tekintetben Isten akarata szerint tudjuk végezni ezt a munkát. Bár
halljuk, hogy némelyek ezeket rosszul értelmezve az alapítvány
megszüntetését gondolták ez alatt. Nem! Az alapítvány működik, bár egy
állami pénzügyi forrás megszűnt. Így nem bürokratikus, értelmetlen állami
előírások, hanem Isten vezetése érvényesül munkánkban.
Eltelt 3 hónap, melyben folyamatosan tapasztaltuk Isten segítségét, lelki és anyagi támogatásban is.
Azonban őszintén meg kell mondanunk, hogy visszanézve sokkal könnyebb, mint naponta szembe
találkozni bizonytalan helyzetekkel. Mindhárman, akik alkalmazottak voltunk, kimerítettük a
munkanélküli segély lehetőségét, és keressük a „hogyan tovább?-ot” személyes életünkben. Ircsi
egy dajkaképző tanfolyamot végez, és talán ezen a területen fog elhelyezkedni. Nem egyszerű
elfogadnunk, hogy az alapítványnál levő rengeteg munka mellett Ircsi eddigi nélkülözhetetlen
segítségéről le kell mondanunk.
Még januárban fogadtuk Janit, aki Baracskáról szabadult. Azóta már Budapesten él és dolgozik.
Zsolti - 25 éves - március végén érkezett hozzánk a Sándorházai börtönből.
Anna kislányával költözött hozzánk április elején.
Csaba hónapok óta rendszeres résztvevője volt napi programjainknak is. Egy közeli hajléktalan
szállóról építette velünk egyre mélyebbre kapcsolatát. Így áprilistól Ő is a ház lakója.
A házban lakók minden nehéz háttér ellenére őszinte szívvel keresik az Úr Jézusban a támaszt és
Isten segítségét múltjuk rendezésében és jövőjük helyes kialakításában.
Zoli és Timi elköltöztek a házból.
Mariann munkahelye az elmúlt év végén megszűnt, így ő is állást keres.
A ház állagán az idő vasfoga komoly nyomokat hagyott, így az emeleti fürdőszobákat muszály
felújítanunk (vízvezetékcsere, csempézés, stb.). A festés is sok helységben szükségessé vált, sok

bútorunk is tönkrement. A belső felújítási munkákban is sok feladatunk van.
Egyre több az igény a büntetésből közérdekű munka végzésére ítéltek foglalkoztatására. Évek óta
fogadunk a Pest megyei Kormányhivatal által kiközvetítetteket, akik itt töltik le az ítélettel kiszabott
közérdekű munkabüntetésüket (kamionpakolás, ruhaszállítás, ruhahajtogatás, adományok
szállítása, különböző fizikai munkák,stb.). Nem éppen egy lelkes csapat: sok feladatot ad nekünk, de
esélyt is ad arra, hogy helyes utat mutassunk, vagy akár mélyebb segítő kapcsolatokat építsünk
velük. Így többük családtagjaival is kapcsolatba kerülünk.
Ez évben az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében két iskolával is szerződést kötöttünk, hogy a
tanulók számára a törvényben előírt 50 órás kulturális, közösségi és szociális munkavégzésre
lehetőséget biztosítsunk.
FRANCIA SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNY
Ismét sokaknak volt nagy segítség a francia testvérek önzetlen segítsége. A közel 16 tonna használt
ruha, kórházi eszközök, gyümölcs. Sok településre jutott ebből, még a nagy hidegek előtt: Budapest,
Dunakeszi, Fót, Göd, Penc és környékük, valamint kelet Magyarországon lévő kistelepülések. A
kórházi eszközök nagy része a
SOTE Klinikájára és mosodájába
kerültek. Önkormányzatunk egy
használaton
kívüli
barakkot
bocsátott rendelkezésünkre, így
decembertől naponta fogadhattuk a
rászorulókat a ruhaválogatásra. A
rászorulók nevében is köszönjük
ezt a segítséget.
KARÁCSONY
Hálásak vagyunk a sok francia és magyar segítségért, amiből ismét tartalmas csomagokat tudtunk
készíteni 140 gyermeknek, 400 fogvatartottnak és 70 idősnek.
Hálásak vagyunk a sok segítő kézért is a csomagolásnál. A
gyermekkarácsony külön nagy élmény volt, hisz, ahogy a számok
is mutatják, sok új gyermek jött el (és hozták el a szüleiket is?).
Elsősorban a kenyérosztáson résztvevők közül. Azóta néhány
család gyermekeikkel együtt rendszeres látogatója gyülekezeti
alkalmainknak. Hála legyen érte Istennek. Gyermekeik azóta is
kívülről fújják az ott tanult „aranymondást”: „Abban nyilvánul meg
Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte a
világba, hogy éljünk általa.” 1. János 4:9

ÖNKORMÁNYZAT
Ebben a téli időszakban sokak kerültek komoly gondba, mivel nem volt tüzelőjük. Nagy segítséget
jelentett a megszüntetett Szociális Foglalkoztatóban lévő sok kidobásra ítélt bútor, fahulladék
szétosztása. Így többek melegben vészelhették át a hideg napokat, de sokan jutottak használt
bútorokhoz is. Köszönet ezért is.
KENYÉROSZTÁS
Fájdalmas tudni, hogy országunkban nagyon sok élelmiszer, kenyér kerül a szemétbe akkor, amikor
sok embernek ez óriási segítség lenne. Éppen ezért tartjuk nagy dolognak, hogy két éve Dunakeszi
több élelmiszerboltja, péksége nem kidobja, hanem az el nem adott pékárut rendelkezésünkre
bocsájtja, hogy szétosszuk a rászorulók között. Nehéz elfogadni, hogy még mindig van olyan
élelmiszerüzlet, ahol szemétbe dobják a megmaradt kenyeret. Sajnos március 20-adika óta egy
eddig minket támogató üzlet központi utasításra újra szemétbe dobja a kenyeret. Így a keddi,
csütörtöki kenyérosztásra kénytelenek voltunk a rászorultak számára
pénzért kenyeret vásárolni, a szemétbe került helyett. Jó látni, hogy
a városban sokunknak fáj ez, és ezért több illetékes vezetővel
keressük
a
megoldást
erre
a

problémára. Imádkozzunk azokért a vezetőkért, akiknek fogalmuk sincs arról, hány embert
fosztanak meg mindennapi kenyerüktől lelketlen, meggondolatlan döntésükkel. Ez havonta
minimum 300 kg friss, élvezhető kenyér szemétbe kerülését jelenti. Nagyon jó dolog viszont, hogy
minden kenyérosztást Isten Igéjével kezdhetünk.
HÚSVÉT
Nagycsütörtökön, - idén először- a gyerekekkel együtt
elevenítettük fel Húsvét igazi üzenetét és ünnepeltük Krisztus
feltámadását. Hálásak vagyunk Istennek testvéreinkért az
Evangélikus Egyházból, akikkel egyetértésben tudjuk szolgálni
Urunkat. Önzetlenül biztosítják a helyet a kenyérosztásra,
számolják fel utána a rumlit, és ezen felül mindig készségesen
bocsájtják
rendelkezésre
a
termüket a karácsonyi és húsvéti
és egyéb programokra is.

MUNKA
Nagyon nehéz fizető munkát találni. Változatlanul keressük a megoldást. A ház földszinti
szobájában 2-3 munkahelyes kis varrodát kívánunk elindítani. Úgy látjuk, Isten nem véletlenül küldte
francia testvéreinkkel a varrógépeket, textileket, cérnákat. Azt reméljük, hogy ez akár 4-5 embernek
is adhat bedolgozói munkát. Terveinkben egyedi használati és dísztárgyak készítése szerepel.
Minden ötletet és segítséget szívesen fogadunk.

WUPPERTALI CSOPORT
Német testvéreink 44 fős kórusa április 28-tól május 4-ig újra hazánkban tölti „börtönbüntetését”. Az
ítélet letöltésének helyszínei: Vác, Balassagyarmat, Solt, Állampuszta, Kalocsa, Főv. BV. Intézet,
BP-i Fegyház és Börtön, Sándorháza, Bernátkút, Mélykút, Tököl, Baracska, Márianosztra. Ha
kiengedik őket, május 3-án Dunakeszin is evangélizációt tartanak. Imádkozzunk értük és azokért,
akik hallhatják Isten hívó szavát rajtuk keresztül!

Köszönjük, hogy eddig is imádkoztatok értünk, kérjük ezt továbbra is, mert nagy szükségünk van rá.
Köszönjük anyagi támogatásotokat is.
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