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"Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivelhogy ő mennynek és 

földnek ura… Ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent.”        

                                                                                                    Apostolok cselekedetei 17:25  

  
„Baj van!” - Hangzik a médiából. Amerika, Európa, Magyarország ettől hangos. Hallgatom a 
híreket, mint magyar ember, (itt már régóta baj van), várom, a jó megoldást, a kiutat. De nem 
hallom. Hallunk csomagokról, támogatásokról, megszorításokról, és halljuk ezek kritikáit. De egyet 
nem hallunk, nem olvasunk: Hogy forduljunk ahhoz bűnbánattal, aki „mennynek és földnek Ura”, 
aki tudja a megoldást, aki „ad életet, leheletet és mindent”.  Nem Ő szorul a mi ötleteinkre, 
tanácsainkra, nekünk van szükségünk arra, hogy végre felfedezzük, hogy „Minden jó adomány és 
minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, 
vagy változásnak árnyéka. ” (Jak 1:17) De jó lenne, ha vezetőink készek lennének arra, hogy önös 
érdekeiket, büszkeségüket félretéve, ne gazdasági elemzőkbe, tanácsadókban bízzanak, hanem 
együtt, színektől függetlenül a szerető Teremtőhöz fordulnának. Mi pedig imádkozhatunk értük, (1. 
Tim. 2:1-2) és a saját területünkön meghallva Isten tanácsát, vezetését, parancsát: 
engedelmeskedhetünk Neki.  
 

FRANCIA SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNY  
December 15-én érkezett francia testvéreinktől 70 
m3 ruha és mindenféle. Az Önkormányzat által 
rendelkezésünkre bocsátott épületben - amit ez 
úton is nagyon köszönünk- ideális körülmények 
között tudtuk ruhaakciónkat lebonyolítani. A napi 
válogatás, rendrakás, szortírozás és szállításra 
előkészítés feladataiban sokat vállaltak barátaink, 
testvéreink.  Köszönjük.  A szállítmányok a 
Dunakeszit övező településekre és távolabbra is, 
mint Penc, Tiszakerecseny, Mátészalka és 
környékére is eljutottak. Nagy öröm ez, de 
ugyanakkor nagyon szomorúan kell megállapítanunk, hogy 1990 óta most tapasztaltunk 
országunkban újra akkora szükséget, mint abban az évben.   

AUTÓK 
Transzporterünk javítása jó úton halad, hogy újra birtokba vehessük. Viktor Peti ( sok évvel ezelőtt 
polgári szolgálatos volt nálunk) sokat küszködött vele, de az adminisztrációs akadályok még 
mindig az Ő idegeit borzolják (motorcsere volt). Köszönjük, Peti! Ha rosszak az álmai: a VW-el 
álmodik.  
A NAGY CSALÁD 
- István októberig Németországban, a wiedenesti bibliaiskolában tanult, papír már van, jön az 

ÉLET. Még itthon van velünk. Nősülni készül. 
- Ircsi állhatatosan végzi munkáját, egyre jobban elsajátítva fia, Márkó tananyagát is.  
- Sanyi: jó látni, hogy amikor teheti, minden alkalmon, építő programon igyekszik részt venni. 

Szülei, testvérei helyzete, nyomorúsága, nehéz, de hasznos tükör számára 
- K. Gyula albérletbe költözött és próbálgatja saját lábait. 
- Móni újra-újra megjelenik, örülünk neki, nem akar a „sárban” maradni. 
- Viktor építkezésen kapott munkát, ott jól helyt áll, emellett 
  szorgalmasan végzi a Vasárnapi Iskolai Szövetség (VISZ) tanfolyamát. 
- Sammy februárban letöltötte büntetését, már Bécsben van, és három évig – nagy szomorúságára 



- felénk se nézhet. (3 évre kitiltották Magyarországról.) Nagy szüksége van Bécsben befogadó, 
törődő közösségre. 

- Constantin ügye nagyon lassan halad, csak április 14-én lesz tárgyalása. Ez a helyzet újra és 
újra Isten elé kényszeríti. 

- Hálásak vagyunk Pauláért, aki azonnal kész személyesen is jönni és segíteni a román 
fordításokban, akár hivatalos papírokról, akár Constantinról vagy látogató rokonairól van szó. 

- Pista nyomorúságos körülmények közül került közénk. Jó, hogy tud románul, így végre 
Constantin is anyanyelvén társaloghat. 

- C. Jani küzd, és jó, hogy a közösségbe menekül a problémáival. 
- Elek úgy tűnik, hogy hosszabb idő után lélekben is közénk érkezett. 
- Paja újra velünk, ha Isten nem szeretné őt, már nem élne, de Neki terve van vele. 
- K. Zoliék változatlanul keresik a Dunakeszire költözés lehetőségét.   Szívesen végeznék ezt a 

munkát, amit mi. Nagyon örülünk nekik, mert úgy látjuk, fontos lenne, hogy fiatalabbak folytassák 
tovább a lakóközösséget. 

MUNKA 
Sajnos jelenleg nem tudunk munkát adni a fiúknak a ház körüli teendőkön kívül, viszont 
néhányuknak van lehetősége általunk ismert testvéreknél dolgozni.   
 
WUPPERTÁLI CSOPORT 
Minden évben örülhetünk német testvéreink látogatásának, akik vállalják, hogy egy hétig járják a 
börtönöket és hirdetik az Örömhírt. Így lesz ez idén tavasszal is, május 9-16-ig.  
Nyáron amerikai fiatalok csoportja lesz ismét a vendégünk  
ÉPÍTKEZÉS  
Gyülekezeti termünk építésével kapcsolatban, a ruhaakcióhoz kapott épület  új gondolatokat vetett 
fel bennünk.  
Az eddig eltelt idő alatt megismerve az épületet és lehetőségeit, azt találtuk, hogy átalakításokkal 
alkalmassá lehet tenni régóta vágyott céljaink megvalósítására. Az épületben a 100 fős terem 
kialakítása mellett néhány kisebb helység is lehetővé tenné, hogy végre gyülekezeti életünket is 
normálisan élhessük. Ez az emeleti szinten valósulhatna meg, így az alsó szint teljes egészében 
lehetőséget adna az eddig is végzett karitatív tevékenységeinknek – ruha-, bútorraktározás, osztás 
– rendezett körülmények közt való folytatásához. A fiatalok között már eddig is végzett munkánkat, 
a szombat esti sportprogramot kiszélesítve drog és alkoholmentes ifjúsági klubot is indíthatnánk. 
Jelen pillanatban nem látjuk tisztán, hogy mi-minden lenne még megvalósítható ebben az 
épületben régi gondolatainkból: óvoda, szociális foglalkoztató, örömhír klub, stb. 
Nagy előnye az épületnek, hogy - bár sok minden felújításra szorul - a meglévő helységek, a 
szociális blokk azonnal használatba vehetők. Január vége óta - a ruhaosztásokon túl -  gyülekezeti 
alkalmainkat is  itt tartottuk, tartjuk.  
Tudomásunk szerint az Önkormányzat szeretné eladni az épületet, ezért egy levélben (melyet 
mellékelünk) tárgyalásokat kezdeményeztünk az épület használatba, birtokba, tulajdonba vétele 
céljából.  
A jobb áttekintés érdekében mellékeljük az épület jelenlegi alaprajzait, (fsz., első emelet), és az 
építészmérnök által készített rajzokat egy lehetséges átalakítási formáról. Valamint mellékelünk 
fotókat az épületről, kívülről, belülről, olyat is, amelyek a gyülekezeti összejöveteleinken készültek.  
Nem terveztük, hogy ebben az épületben tenni fogunk bármit is, a ruhaosztás végzéséhez Isten 
készítette elő számunkra ezt az épületet. Felelősségünknek látjuk, hogy alaposan megvizsgáljuk 
ezt a kérdést, mit akar Isten? Emberileg, elképzeléseinket nézve, az építészmérnök 
szakvéleményét hallva, a gyülekezet egy szívvel ezt az épületet szeretné, de csak akkor, ha ez 
valóban Isten akarata.  
Kérjük az imádságot, hogy tisztán lássunk, hogy legyen 
bölcsességünk! 
HONLAPUNKON még több kép található és a tervrajzok 
nagyobb méretben is megtekinthetők.  
 
DECEMBER 13. ÉRA kupa 
Hálásak vagyunk, hogy városunk támogatásával a helyi 
gimnáziumban, a szombat esti focik helyszínén 
rendezhettük meg ezt a tornát. 8 csapat, az ország több 
részéből, szurkolóikkal együtt vett részt. Egész napos, 
gulyáslevessel „ízesített” programunkon nem unatkoztunk. 



Sajnos, a Pilismarótiak elvitték a kupánkat, de azért gratulálunk nekik.  
KARÁCSONY  
Ismét megtapasztaltuk, hogy hittel rábízva magunkat Istenre, soha nem csalódunk.  Sok készülés, 
sok munka előzte meg a karácsonyi programokat, és bár nagyon elfáradtunk: megérte!  
GYERMEKKARÁCSONY  
December 20. Ifjaink és segítőink egy igazán 
kiváló, világos üzenetű színdarabot írtak, amihez 
sok-sok áldozattal minőségi díszletet és ruhákat is 
készítettek. Nyugodtan állíthatjuk, hogy egy kritikus 
közönség előtt sem vallottak volna szégyent. 
Reméljük, hogy a résztvevő kb 60 gyerek és 
hozzátartozóik a jó szórakozás mellett egy életre 
szóló üzenetet is tudtak magukkal vinni. 
VÁROSI KARÁCSONY 
December 21. 11-15 óra, Polgármesteri Hivatal 
előtti tér: a kamion megérkezett, hála Istennek. Így 
a tér valóban megtelhetett ruhákkal, így sokaknak 
jutott ruha, cipő, élelmiszer, tisztasági szer, 
gulyásleves, könyvek, Bár – mivel első alkalom volt -, kicsit nehezen találtuk a helyünket, de végül 
is azt gondoljuk: sokak javára szolgált ez a lehetőség sok beszélgetéssel és személyes 
találkozással. Jövőre is szeretnénk megismételni. 

 
BARACSKAI BÖRTÖNKARÁCSONY 
December 24. Végül egy csoportnak tarthattunk 
ünnepséget. A későbbi visszajelzések alapján 
mondhatjuk, valóban örömet szerezhettünk a 
résztvevők számára.  
 
 
 
 
 
 

IDŐSEK KARÁCSONYA, DUNAKESZI 

A csoport kis malőr után két csoportban érkezett 
az otthonba, de ez nem volt akadálya annak, hogy 
a lakók is velünk örüljenek Karácsony csodálatos 
üzenetének.  

************************* 
Nagyon köszönjük az 1%-os felajánlásokat, melyeket 
információ hiányában nem tudunk személyesen 
megköszönni!  
Kérjük mindazokat, akik körlevelünket a postai út helyett e-mailben szeretnék megkapni, hogy a 
remeny@vnet.hu címen jelezzék ezt számunkra. Köszönjük!  
 
                               HÁLÁSAN KÖSZÖNÜNK MINDEN IMÁDSÁGOT ÉS  TÁMOGATÁST! 

OTP számlaszám:11711034 -20082886 

Adószám: 19021052-2-13 

 
 



 


