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Bízzál az Úrban és jót cselekedj; e földön lakozzál és hűséggel élj! Gyönyörködj az
Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne,
majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a
delet.”

„

Zsoltárok Könyve 37:3-6
Határozott, világos, biztató ígéret. Jó ilyet hallani a fáradt szívnek. De
megfigyeltük ugye: bízzál, jót cselekedj, földön lakozzál, hűséggel élj,
gyönyörködjél az Úrban, hagyjad az Úrra útjaidat!
Nem, nem akarom, hogy saját útjaim gyümölcsét kelljen enni, nem
akarok Jézushoz hűtlen lenni. Már tudom, milyen fájdalmas a
kijózanodás, amikor magamban bízok. Nem tudok, nem akarok
magamban gyönyörködni, hisz nincs miért. De az Úrban lehet, hisz:
„Ó, Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te
szárnyaidnak árnyékába menekülnek. Dúslakodnak házadnak
bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből. Mert nálad van az életnek forrása;
a te világosságod által látunk világosságot”
Zsoltár 36:8-10
„Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges.
Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld.
Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit,
mintegy tömlőbe; tárházakba rakja a hullámokat. Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle
minden földi lakó. Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek
tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait. Az Úr tanácsa megáll mindörökké,
szívének gondolatai nemzedékről-nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene
az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az
Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára.
Ő alkotta mindnyájuk szívét, [és] jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a
király nagy sereggel; a hős sem menekül meg nagy erejével; Megcsal a ló a
szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ámde az Úr szemmel tartja az őt
félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az
éhségben [is] eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő.
Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk! Legyen,
Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk te benned.”
Zsolt 33:4-22
Akár országunkra nézek, akár városunkra, akár, az Alapítványra, akár a családomra, világosan
látom, hogy Isten személyes jelenléte, az Ő tanácsának megtartása az, ami szükséges.
A NAGY CSALÁD
- Vicus édesapjának nehéz állapota miatt Jóskáék a szülőkkel való összeköltözésen gondolkoztak,
de februárban Ödi bácsit az Úr kegyelmesen megszabadította a
további szenvedésektől és hazahívta a mennyei hazába.
Az összeköltözés szükségessége viszont ebben az új helyzetben sem
változott, hiszen Emmi néni is idős már. A szülők budapesti
ingatlanának eladásával az Alapítványtól 700 méterre egy családi
házba költöznek. Az alapítványi iroda is átkerül Jóskáékhoz. A ház
nagy felújításra szorul, a munkákat már elkezdtük. Jó alkalom, hogy a
ház lakói itt munkájukkal pénzt is kereshetnek.
ÍGY NAGY VÁLTOZÁS ELŐTT ÁLLUNK, HISZEN A MUNKÁT TOVÁBBFOLYTATVA, DE A
LAKÓKÖZÖSSÉG VEZETÉSÉT K. ZOLIÉKNAK ÁTADVA BŐVÜL A MUNKA!

- K. Zoliék Dunakeszire való költözése így elérhető közelségbe került. Ők veszik át a
nagycsaládot az Alapítvány házában. Ez persze azt jelenti, hogy Jóskáék kiköltözése után az
Alapítvány épületében is felújítás-átalakítás kezdődik.
- István és Zsuzsi július 3-án tartja menyegzőjét.
- Jóskáékkal fog költözni Ircsi a két gyermekével, ahol nekik külön lakrész jut.
- Móni továbbra is gyűri a gimnáziumot. Eljött az idő, hogy megfelelő
munkát is találjon a tanulás mellett.
- C. Jani lassan újra egyenesbe jön, szorgalmasan dolgozik, többek között
„boldogan” törölgeti a plázákban a növények leveleit.
- P. Elek - nagy örömére - el tudott helyezkedni a gödi Samsung gyárban,
így végre van bejelentett munkája. Arcvonásaiban egyre inkább
megjelennek a koreai elemek…
- F. Zoli ősz óta lakik velünk, igazán gazdája lett a „Tigáz” épületének, nagy
segítség. Nem tudjuk, hogy az épületben maradhatunk-e, ezért kérdés,
hogy ez lesz-e továbbra is a feladata.
- Alex tárgyalása: május 28-án. Mi törjük a franciát, Ő meg a magyart.
Bevándorlási ügyét - ítélete után - Romániában kell intézni.
- R. Sanyi: Örülünk, hogy folyamatosan dolgozik, gyártja a pizzákat és hosszabb ideje absztinens.
- K. Gyula: az utóbbi időben elég sok zavar volt körülötte, de mintha most ezek közül néhány
rendeződni látszana.
BETÖRÉS
Előző híreink szerint O. Rolandot 3. betörésénél tetten értük. Az okozott 1 millió Ft-os kárból elég
sokat beismert a bíróság előtt, de igazából megbánást nem láttunk rajta a tárgyalás során. 3 év 4
hónap fegyházat kapott „jutalmul” – nem jogerősen- . A biztosító kártérítése mindezért 187 ezer Ft
volt.
MUNKA
Eseti munkarehabilitációs tevékenységünket az építőipar területén szeretnénk folyamatossá tenni
E. Gyula és K. Zoli vezetésével.
„TIGÁZ” HÁZ
Hálásak vagyunk Istennek, hogy jóindulatot támasztott a képviselők
szívében, így eddig sokak javára tudtuk használni a "Tigáz" épületét.
Úgy tűnik, felgyorsultak az események. Egy helyi biztonságtechnikai
vállalkozás, a Bod Reflex Kft. szeretné bérbe venni ezt az épületet.
Ezért az Önkormányzattól érkezett egy levél, mely szerint május 31-ig ki
kell költöznünk az épületből.
Természetesen leültünk imádkozni és átbeszélve a dolgot, arra a
döntésre jutottunk, hogy konkrét adásvételi ajánlatot teszünk az
Önkormányzatnak. A mellékelt levélben 40 millió Ft-os vételárat
ajánlottunk fel, melyből ez évben 10 millió Ft-ot fizetnénk ki. Tudjuk az
elmúlt 20 év tapasztalatából, hogy ami Isten akarata volt az Alapítvány
életében, abban sosem hagyott cserben bennünket és most sem fog.
Úgy látjuk, hogy a szerteágazó munkához, melyet végzünk, különösen
a mai nagyon nehéz gazdasági helyzetben, (a nincstelenségből adódó
bűnözés is növekszik), folytatni szükséges a rászorultak szociális segítését,
pedig szükséges egy ekkora épület.
Kérjük az imádságot és a támogatást, hogy Istenünknek az akarata valósuljon meg!

ehhez

TÁBOROZÁS
Idén ismét Dömösön leszünk, jelentkezéseket még elfogadunk.
AUTÓK
Transzporterünkkel sajnos még mindig semmi változás! Még jó, hogy vehettünk helyette egy
Toyota Hiacet, nagyon örülünk neki!
KARÁCSONY már rég elmúlt, de nem szeretnénk elfelejteni a sok áldást, amit átélhettünk, és
hálásak vagyunk Istenünknek a sok jóért, amivel megörvendeztetett bennünket, az adományokért,
amikből a csomagokat meg tudtuk venni.

Jubileumi ünnepségre (2010.10.24.) készülünk, hiszen
20 éves az

Élő Reménység Alapítvány!
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