
Rózsika saját betegségei mellett hűségesen ápolja férjét Endrét, akinek bal lábát térd 
alatt le kellett vágni, már nem tudták megmenteni. A cukorbetegsége 
miatt tartania kell a szigorú diétát, de Isten ott áll mellettük, és 
tapasztalják segítségét, sebe szépen gyógyul.  
 
P. Csaba villanyszerelőként dolgozik, nagy szorgalommal, és jó 
eredménnyel végzi az esti iskolát. Gitárjátékával színesíti a gyülekezeti 

éneklést.  
 
Vali, 9. osztályos Liza lányával ősz óta lakik az Érában.  Liza nagy segítség volt a gyerekkarácsonyi 

programban. A Kincskeresők című jelenetbeli szerepe szerint így kiáltott fel: ”én is 
meg akarom találni az igazi kincset, Jézust!” Néhány nappal később, Karácsony estéjén 
együtt voltunk és beszélgettünk az elmúlt napok és Jézus születésének dolgairól, 
aznapi baracskai és idősek otthoni élményeinkről, amikor kijelentette, hogy Ő is 
elfogadja Isten szeretetét és Jézust, az Ő gyermeke szeretne lenni! Ebben az örömben 
Bea is csatlakozott hozzá, meghozva ugyanezt a döntést. Így ez az este még 
különlegesebb lett a számunkra. 

 
Sz. Laci küzd múltjával, sajnos el kellett küldeni. Hajléktalan szállón lakik, tartjuk 
vele a kapcsolatot.  Bea 4 éves Móni lányával továbbra is nálunk lakik, második 
gyermeke Fanni, szépen fejlődik, már 6 hónapos.   
 

J. Zolira rátalált rég nem látott lánya, Zsanett, aki jelenleg 
Ausztriában él párjával, Lacival. Nagy öröm volt ez mindkettőjük 
számára, oly sok év után, végre közelebbi kapcsolatba 
kerülhettek. Zoli szakított az utóbbi évek életmódjával, mélyen 
megbánva, és újat kezdett. Márciusban beköltözött a házba.  
Szorgalma példaértékű.  

 
Martinnak a nálunk töltött reintegrációs őrizet után néhány hónapra vissza kellett 
menjen a börtönbe. Nemrég szabadult, így újra kezdheti életét. A múltja dolgai 
rendezése mellett állást keres, most éppen a második cégnél kezdett próbaidőt.  
 
Ház körüli teendőink is vannak, időről időre küzdünk azzal, hogy az egyik emeleti 
fürdőszoba leáztatja az irodát, leszakadt az iroda mennyezetének egy része. Újra vésés, 
padlófeltörés, hibakeresés… Hibaelhárítás, iroda rendbetétele folyamatban. 

 
ÉPÍTKEZÉS 
Telkeink egyesítése megtörtént, elkészült egy hármas tervvariáció is, aminek átbeszélését egyelőre 
keresztbe húzta a koronavírus.   
Hálásak vagyunk mindenkiért, akik tanácsukkal, imádsággal segítenek ebben.  
 
GYÜLEKEZET, ALKALMAINK 
Tizenheten, akik egyébként is szinte minden nap találkozunk, vagyunk együtt a gyülekezeti 
alkalmainkon. A mai technikának köszönhetően Zoom konferencia beszélgetésben tartjuk meg, 
közvetítjük a bibliaórákat, imaórákat és Istentiszteleteket. Így mégis láthatjuk, hallhatjuk egymást a 
többiekkel, közösen részt tudunk venni egy alkalmon, még ha nem is egy helyen.  
 
Alapítványunk az idén 30 éves, de októberre tervezett Jubileumi ünnepségünk megtartása és 
gyülekezeti táborozásunk is bizonytalan a jelenlegi helyzetben.  
 
FRANCIA SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNY, RUHAAKCIÓ, KENYÉROSZTÁS 



A koronavírus sok mindent keresztülhúzott, így bizonytalan az is, hogy mikor kapunk új szállítmányt. 
Ennek ellenére a meglévő ruhákat, kapott bútorokat, háztartási eszközöket folyamatosan osztjuk, 
szállítjuk, de nem a megszokott tömeges akciókban, mert arra pillanatnyilag nincs lehetőség.  
A Kenyérosztás kis létszámmal, szabad térben, az udvaron, továbbra is folyik. Egy kedves zöldséges 
család adományai is segítik a szegényeket és az alapítvány ellátását, amiért nagyon hálásak vagyunk. 
 
„VETÉS ÉS ARATÁS” CSOMAGOLÁSA  
A vírus miatt az újonnan megjelent újság 
csomagolása szintén kérdés elé állított 
minket. A ház lakói ötleteként Dunakeszire 
kértük az újságot, és igaz, hogy nem egy 

délelőtt, de pár napi munka után postázásra kerülhetett a 
több ezer példány! A közös munka nagy örömmel töltötte el 
a résztvevőket. Volt, aki otthon fogadta az „adagját”, és így 
járult hozzá az újság minél előbbi kiküldéshez.  
 
PAUL MEEHAN 
Paul testvérünket is otthon tartotta a járvány, március végén érkezett volna, hogy folytassa munkáját 
a Jó Hír Kiadónál, és végezze a börtönmissziót. A következő időpont, amit a repülőtársaság jelölt ki, 
május 26. volt, de ezt is törölték.  
 
ADÓ 1%-UNK 
Nagy öröm számunkra, hogy végül a Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezetek is kapott 
technikai számot (2264), így lehetővé vált az adónk egyháznak adható 1%-át az MKTGY-nek adni.  
Az alapítványunknak szánt adó 1 %-ot továbbra is szívesen fogadjuk, ehhez idén is, megváltozott adó 
számunk szükséges: 19021052-1-13. 
 

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) 
 


