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„Halál, hol a te fullánkod?” (1Korinthus 15:55)
„Egy apa és fia egy gyönyörű tavaszi napon éppen vidéken autózott, amikor egy méh hirtelen
berepült az autó ablakán. A fiú allergiás volt a méhcsípésre, ezért szörnyen megrémült. Az apa
gyorsan elkapta a méhet, a markába zárta, aztán újból elengedte. A fiú borzasztóan rettegett,
ahogy a méh körülötte zümmögött. Apja ekkor újból kinyújtotta a kezét, és a tenyerét mutatta a
fiának. Ott volt húsába fúródva a méh fullánkja. „Látod?” – kérdezte az apa. „Nem kell már félned.
Hagytam, hogy engem csípjen meg.” Húsvét üzenete ez: ha hiszel, nem kell többé félned a
haláltól, mert Krisztus már meghalt és feltámadt. A fullánk el lett távolítva. A halál nem a vég,
csupán kezdet! ”
Idézet a Mai Ige írásából

A NAGY CSALÁD
- K. Zoliék gyermekei nagy örömöt szereztek a helyi általános iskolában
szorgalmukkal, aktivitásukkal. Bár már fél éve is elmúlt, hogy itt laknak még mindig sok teendő van
az átállásban, elrendeződésben.
- Jóskáék kezdik belakni az új házat, bár van még munka vele.
- Heli, Jóskáék nevelt lánya, kisebbik fiával, Krisztiánnal 2 hónapja kénytelen volt elmenekülni
otthonról (férje jelenleg börtönben van). Heli új életet kezdett, és itt keres munkát, albérletet, hogy
megerősödhessen hitéletében. Imatéma nagyobbik 17 éves fia, Riki, aki egyelőre nem akar
elszakadni többi rokonától és az ottani életviteltől.
- F. Zoli júniustól most kiutalt mosonmagyaróvári bérlakásába költözhet. Megerősödött, ott várják
testvérei. Imádkozzunk érte, hogy megtalálja feladatát!
- K. István rövid időre egy idős néni gondozását vállalta, de sajnos nem sikerült, így újra velünk
van
- Sz. Laci, T. Pityu, C. Jani nem tudtak élni e lehetőséggel, visszatértek régi életükhöz.
- D. Dezső, K. Norbi szeretnének külső munkahelyet találni, ami aktuális lenne, de nagyon nehéz
elhelyezkedni.
- Ifj. M. Laci már lakott nálunk, most próbálja újra rendbe tenni az életét.
- M. Laci megbicsaklott életével került hozzánk. Reméljük ő is megismeri az Úr Jézusban való
szabadulást.
- L. Péter próbaidőre érkezett hozzánk.
HELYZETÜNK
Néhány hónapja ünnepeltük Alapítványunk fennállásának 20. évfordulóját. Hálaadással
tekintettünk vissza az elmúlt két évtizedre, megállapítva, hogy Urunk mindvégig gondoskodott
rólunk. Ezért hálásak vagyunk most is első sorban Istennek, de mindazoknak is, akiken keresztül a
segítséget kaptuk újra és újra!
A hálaadással való visszatekintés mellett előre is kell tekintenünk, számba kell vennünk
lehetőségeinket. Meg kell állapítanunk, hogy a körülöttünk hevesen zajló gazdasági, politikai
eseményeknek mi is ki vagyunk téve, azok alól nem vonhatjuk ki magunkat. A gazdasági
nehézségek Alapítványunk életében is erősen éreztetik hatásukat, sokféle negatív változással kell
szembe néznünk.
A finanszírozás terén az elmúlt években bekövetkezett változásokat szemléltesse néhány adat: pl.
a 2010-ben kapott adományok összege csak fele a 2002. év adományoknak, miközben pl. a ház
rezsiköltségei ez idő alatt 70 százalékkal a gázolaj ára 75 százalékkal emelkedett. A hivatalos
elvárásoknak való megfelelés érdekében növelnünk kellett az alkalmazásban álló munkatársaink

létszámát, növelve ezzel a bérköltséget. Mindeközben az ellátottak után kapott állami normatív
támogatás mértéke nem hogy nem növekedett a költségekkel, hanem csökkent. Ez idő alatt
megszűnt a nonprofit szervezetek által korábban igénybe vehető méltányossági ÁFA-visszatérítési
lehetőség is. Komoly anyagi segítséget jelentett a korábbi években a munkaterápiás célú
foglalkoztatásból származó bevétel, azonban a forrasztási-összeszerelési munka lehetősége
megszűnt, helyette más tartós munkát nem találtunk. Egyetlen pozitív tendencia tapasztalható: a
személyi jövedelemadó felajánlható 1 százalékából érkező összeg az elmúlt évek során
emelkedett, mutatva ezzel azt, hogy támogatóink fontosnak tartják Alapítványunk munkáját.
Fentiekből egyenesen következik, hogy Alapítványunk folyamatos finanszírozási gondokkal küzd.
Költségeinket számot tevő módon nem tudjuk csökkenteni, ha tevékenységünket fenn akarjuk
tartani. A gazdasági folyamatok külső megváltozását nem várhatjuk.
Nem panaszkodni szeretnénk, hanem helyzetünket oda kívánjuk tárni mindazok elé, akik szívükön
viselik Alapítványunk missziói-diakóniai munkáját. Nem adományokat akarunk kérni, hanem
segítséget ahhoz, hogy folyamatosan dolgozhassunk, munkákat tudjunk vállalni, amelyekből
bevételünk származhatna hiányaink kiegyenlítésére. Kérjük Testvéreink, Barátaink, Támogatóink
segítségét a lehetőségek feltárásában. Készek vagyunk – adottságaink és lehetőségeink szerinti –
mindenféle munka elvállalására, elvégzésére. Így gondolunk építőipari munkákra, kertépítésre és
kertgondozásra, faipari feladatokra, összeszerelési és kisebb fémipari munkákra, adminisztrációs
feladatokra, mint pl. adatrögzítés, stb., stb. Gondot jelent a jelenlegi munkanélküli helyzetben az is,
hogy az arra alkalmassá válók állást találjanak a szabad munkaerő piacon.
Kérjük, hogy akinek bármiféle ötlete, információja, ismerete van e téren keressen meg bennünket
elérhetőségeink valamelyikén!
WUPPERTALI CSOPORT
Május 8-án érkeznek kedves német testvéreink 40 fős kórusukkal, hogy újra a börtönöket járva
hirdessük az igazi szabadság útját. A program:
08. Vasárnap
09. Hétfő
10. Kedd
11. Szerda
12. Csütörtök
13. Péntek

10:00
15:00
9:00
15:00
9:00
15:00
9:00
14:00
10:00
10:00
15:00
19:30

Balassagyarmat
Bp., Kozma utca „A” épület
Solt, Állampuszta
Kalocsa
Tököl
Baracska
Bp., Venyige utca
Bp., Nagy Ignácz utca
Mélykút és Bernátkút, vagy Sándorháza
Márianosztra
Eger
Dunakeszi, Szent István u. 19.
Házasságkötő terem

TIGÁZ HÁZ
Hálásak vagyunk, hogy francia testvéreink 15 tonnás adományát, a használt ruhákat most is ki
tudtuk osztani ebben az épületben. Az Önkormányzat is gondolkozik az épület jó hasznosításán,
így jelenleg nincs lehetőségünk arra, hogy mi használjuk.

TÁBOROZÁS
Idén ismét Dömösön leszünk, jelentkezéseket még elfogadunk. Időpontja: 2011.07.25-30.
AUTÓK
Transzporterünkkel sajnos még mindig semmi változás! Nem lehet hozzá motort kapni!
Megpróbáljuk így eladni, hátha sikerül, bár ez a sok állás nem tett jót az állagának.

KARÁCSONY már rég elmúlt, de nem szeretnénk elfelejteni a sok áldást, amit átélhettünk.
Hálásak vagyunk Istenünknek a sok jóért, amivel megörvendeztetett bennünket, és az
adományokért, amiből a csomagokat meg tudtuk venni.
Az Evangélikus Gyülekezet helyiségében tarthattuk meg a gyermekkarácsonyt. Jó volt hallani Isten
hívását, mely nemcsak a gyerekeknek, hanem az ott lévő szüleiknek is világosan szólt.
Baracskán több mint kétszáz fogvatartottnak hirdethettük Isten örömüzenetét, és a dunakeszi
idősek otthonában is örömet szerezhettünk az ott élőknek programunkkal.

FAX számunk megváltozott! Új számunk: 06-27-349-469
Új mail címünk:remeny1@invitel.hu
Kérjük mindazokat, akik körlevelünket a postai út helyett e-mailben szeretnék megkapni, hogy a
remeny@invitel.hu címen jelezzék ezt számunkra. Köszönjük!

HÁLÁSAN KÖSZÖNÜNK MINDEN IMÁDSÁGOT ÉS TÁMOGATÁST!
OTP számlaszám:11711034 -20082886
Adószám: 19021052-2-13

