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2021. március
Prédikátor 3:11 „Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is az emberi értelem
elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől
végig, amelyeket megalkotott.”
Zsoltárok 37:25 „Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam,
hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldussá vált.”
Zsoltárok 138:3-6 „Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál,
lelkembe erőt öntöttél. Téged magasztal, Uram, a föld minden királya,
amikor meghallják szád mondásait. Énekelni fogok az ÚR útjairól, mert
nagy az ÚR dicsősége. Bár fenséges az ÚR, meglátja a megalázottat, és
messziről megismeri a fennhéjázót.”
A mai időkben nagy biztatást jelentenek számunkra a fenti igék, mivel
ezek nem emberi szavak, hanem Isten szava, ígérete.

A CSALÁD
Bár a sok rossz hír miatt sokszor bizonytalan, hogyan lesz tovább, lesz- e munka, Isten nem hagyta
magára Istvánt és Gyulát és folyamatosan volt munkájuk. Az újabb hírek miatt kérdés, hogyan lesz a
holnap, de tapasztalatból tudjuk, Isten gondoskodik a munkájukról is.
Anna fogászati munkáját is befolyásolják a pandémia hullámai, de talán néha még túl nagy is a
leterheltsége munkahelyén. Lánya, Fanni szomorúan vette tudomásul, hogy online oktatásra kellett
átváltani az iskolának, és így nem mehet iskolába, nem találkozhat az
osztálytársaival.
Rózsika műtétje jól sikerült. Lábadozása hosszúra nyúlt, mert az orvosa, aki
műtötte covid fertőzött volt, amikor műtötte (amiről nem tudott, a műtét után
derült ki), így Rózsika tüdőgyulladás miatt kórházba kellett menjen, ahol
kiderült, hogy elkapta a fertőzést. Ma már jól van, bár térdét is műteni kellene.
Férje Endre január végén rosszullétei, gyengesége miatt kórházba került. Súlyos
cukorbetegsége miatt újra elhatalmasodott a baktérium csonkolt lábában, így
életmentő műtétként csípőig amputálták a már csonkolt lábát. A vérmérgezés
tovább terjedt, vese dialízissel próbáltak az orvosok segíteni, de március 06.-án a veséi feladták. Isten
hazavitte őt megmentve őt a további szenvedésektől.
Búcsúztatása március 20-án 9 órakor lesz a dunakeszi temetőben.
P. Csaba szép eredménnyel zárta a félévet, így reménnyel teli várja az érettségi vizsgáját, és persze
szorgalmas tanulással (sok munkája mellett).
Vali 10. osztályos Liza lányával izgalommal várják Norit, a férjet, édesapát, aki reményeink szerint
március 28-án szabadul büntetése kitöltése után.
Sz. Laci megtapasztalhatta Isten irgalmát abban, hogy elrontott múltja ellenére miként segíti, menti
meg őt a súlyos következményektől, hogy családjával (Beával, 4 éves Móni és 11 hónapos Fanni
lányukkal) együtt építhesse jövőjét.
J. Zoli több alkalmi munkát végezhetett, de szükséges, hogy elhelyezkedhessen hivatalosan is egy
munkahelyen.
Martin decembertől már biztonsági őrként dolgozik, és pár napja Budapestre költözött önálló életet
kezdeni. Imádkozzunk érte, hogy önállósága ne Istentől való függetlenség legyen!
GYÜLEKEZET, ALKALMAINK
Változatlanul ~15-20 fővel vagyunk együtt, hétfőn, pénteken 19 órától és vasárnap 10 órától a
gyülekezeti alkalmainkon, akik egyébként is szinte minden nap találkozunk. A mai technikának
köszönhetően Zoom konferencia beszélgetésben tartjuk meg, közvetítjük a bibliaórákat, imaórákat és
Istentiszteleteket.

Gyermekkarácsony
A járványra tekintettel egy egyszerűbb karácsonyra készültünk, jelenet betanulása nélkül. Olyan
pontra is eljutottunk, hogy egyáltalán nem tartunk ünnepséget, de végül a Zoomos megoldásnál
maradtunk. Reméltük, hogy így olyanokat is elérünk, akik nem szoktak járni a gyülekezetbe. Az ÉRÁból közvetítettük, elénekeltünk több szép karácsonyi éneket, megosztva a szövegeiket, a Palánta
Misszió engedélyével levetítettünk egy bábdarabot, majd néhány gondolattal emlékeztünk Jézus
csodás születésére.
FRANCIA SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNY, RUHAAKCIÓ, KENYÉROSZTÁS
A
koronavírus
sok
mindent
keresztülhúzott. Ennek ellenére a
meglévő ruhákat, kapott bútorokat,
háztartási
eszközöket
folyamatosan
osztjuk, szállítjuk, de nem a megszokott
tömeges
akciókban,
mert
arra
pillanatnyilag nincs lehetőség. Nagy
örömünkre
francia
testvéreink
segélyszállítmánya 2020. november 03án megérkezett. Éppen, hogy be tudtuk
raktározni, valamennyire elhelyezni,
amikor
felmondták
raktározási
lehetőségünket.
Polgármesterünk,
városunk
vezetésével
készségesen
segített és lehetőséget adott, hogy a
tulajdonukban
lévő
megüresedett
Édesség gyárban folytassuk munkánkat.
A gyár állapota tragikus, sokat állt üresen és ez idő alatt illetéktelenek amit lehetett elhordtak (vas,
villanyvezetékek…) teljesen feldúlva az épületeket, romokat és hatalmas piszkot hagyva maguk után.
Villany, víz, illemhelyiségek megszűntek.
Egy kábelen kaptunk lehetőséget a világítás
megvalósítására. Szóval január első hetétől, eredményesen, folyamatosan dolgozunk azon, hogy
tudjuk folytatni ezt a munkát. Marcsinak és Margitnak ismét nagy érdeme, hogy ma már március
végére tervezhetjük ruhaakciónkat, és áprilisban 20-án tudjuk majd fogadni francia testvéreink újabb
szállítmányát.

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-ARATÁS
A vírushelyzet miatt már több alkalommal házaknál, és az ÉRÁ-ban csomagoltuk az újságot. Aki kérte,
kiszállítottunk hozzá egy adagot, majd összegyűjtöttük a kész csomagokat. Most is így készülünk a
következőre.

ÉPÍTKEZÉS
Bár az új építkezés még változatlanul a Covid fogságában van, a házban két fürdőszobát fel kell újítani
a folyamatos leázások miatt. Gyula és István vállalta, és hamarosan neki is kezdenek.
BÖRTÖNMISSZIÓ
A koronavírus helyzet miatt változatlanul csak levelezésben tudunk kapcsolatot tartani a
fogvatartottakkal. A börtönlelkészekre még mindig nagyon sok feladat hárul. Imádkozzunk értük! Új
elem, lehetőség, hogy felvett Istentiszteleteket, igehirdetéseket küldhetünk a börtönlelkészeknek,
amelyeket a börtön televíziókban leadnak a fogvatartottaknak.
A karácsonyi programjaink is elmaradtak, viszont sokkal több karácsonyi csomagot (1500 db) kértek
a lelkészek, amit munkatársaikkal osztottak szét zárkánként, hisz ők sem tarthattak nagy csoportos
ünnepséget.
Paul, amerikai missziós testvérünk is otthonról, Amerikából levelez a
fogvatartottakkal.
Mint írtuk előző levelünkben Rostásné Zsuzsi missziós testvérünk
sikeres műtétje után két hónappal újra kórházba került, a szervezetében
talált áttétek miatt. Isten őt is hazavitte magához a mennybe, ahol Jézus
csodálatos helyet készített neki!
Deák Feri börtönmissziós testvérünk is hazaköltözött Mennyei Urához.

1%
A 2020. év után is lehet rendelkezni adónk 1%-áról egy civil szervezet számára, ehhez a szervezet
adószáma szükséges. Ezt minden évben meg kell/lehet ismételni, a NAV nem utalja automatikusan az
előző évben megjelölt szervezetnek. Az Élő Reménység Alapítvány adószáma: 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)

