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"Örvendj nagyon, ujjongj! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas!” 
                                                                                                Zakariás 9:9 

                                                                                                                             
Várakozás? Nem szeretjük! De mire is lehet várakozni? Nagyon jó dologra, vagy 
szörnyű rosszra? Az adventi idő mit is jelent a számunkra? Mire várunk? 
Karácsonyra? Az ajándékozásra? A családi együttlétre, vagy arra, hogy túl 
legyünk rajta? Hiszen a nagy vásárlási lázban mennyire eltörpül a lényeg: hogy a Mindenható Isten 
nem eltörli az emberiséget sok-sok vétke miatt, hanem kész a saját Fiát elküldeni helyettes 
áldozatul! Hogy a menny dicsőségéből beleszülessen ebbe a nyomorult világba és esendő emberi 
testbe, azért, hogy emberi mivoltunkat átélve és átérezve bemutassa: lehet bűn nélkül élni, 
engedelmesen Atyja akaratának. Majd felnőve 33 évesen önként felmegy a keresztre, azért, hogy 
mi ne a pokolra, hanem a mennybe kerülhessünk! Ahol „nem lesz halál többé, sem gyász, sem 
jajkiáltás, sem fájdalom”. Ahol „a város utcája színarany”, „átlátszó, mint az üveg”, ahol „éjszaka 
sem lesz többé, és nem lesz szükség lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük. 
Tisztátalanok pedig nem juthatnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot 
cselekszenek: hanem csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe”. (Jelenések 21,4; 
22,5; 21,27) Vagyis azok, akik beismerjük, hogy bűnösek vagyunk, hogy nem tudjuk betartani a 
parancsolatokat, hogy képtelenek vagyunk Isten tetszése szerint élni. Ha megalázzuk magunkat, 
bocsánatot kérünk és elfogadjuk Isten hatalmas szeretetét, Jézus Krisztust, mint személyes 
megváltónkat, akkor viszont már most tudhatjuk, hogy örök életünk VAN, és földi életünk végén, 
(vagy ha az Úr Jézus visszajön, - amit megígért-), biztosan a mennybe juthatunk. Ezt MOST kell 
eldöntenünk, mert halálunk után már nem lesz erre lehetőségünk. Hogyan várjuk az Úr Jézus 
eljövetelét? Örömmel vagy rettegéssel?  
 
A NAGY CSALÁD 
- Vicus apukája mindennapos ápolásra szorul, amihez férfiember szükséges, így jobb híján csak 

az irodában tudtuk elhelyezni. Keressük a további megoldást.  
- István sok-sok keresés után Pátyon talált munkát, bár nagyon sokat utazik. Zsuzsival júliusban 

szeretnék megtartani a menyegzőjüket.  
- Ircsi változatlanul nagy segítség. Márkó fia már 10 éves. Jó látni eredményeit a tanulásban. Ádi 

nagy csibész. Nyelve nem sokat pihen. Januárban már 5 éves lesz.   
- Paja sajnos nem akart tiszta úton járni, így elbúcsúztunk Tőle. Sokadik esélyét játszotta el. 
- Constantin júliusi tárgyalásán Isten kegyelmét tapasztalhatta. Büntetését letöltöttnek vették, 

szabad lett. Kitoloncolták Romániába, 2 évig nem jöhet Magyarországra. Londonban él, dolgozik. 
- Pista a jó idő beköszöntével telkére költözött. Bizonyossága van a felől, hogy a menny felé tart. 

Amíg nálunk volt, „lerendezte életét Istennel”, békességet talált az Úr Jézusban.     
- Móni csődbe jutott életét elkezdte rendbe tenni. Nagyon jó látni az igyekezetét. A gimnáziumot is 

elkezdte, levelezőn végzi.  
- Viktor albérletbe költözött, előző munkahelye megszűnt, éppen most kezdett a McDonald’s-ben 

dolgozni. 
- Roland, több évi börtön után érkezett hozzánk, és egy hónap után le is lépett egy kis pénzzel, 

majd „hálából” egymás után háromszor betört hozzánk. Első alkalommal igencsak kitett magáért, 
kb. 900ezer FT értékben lopott el különböző dolgokat. Második alkalommal már nem sok minden 
maradt számára. Harmadik alkalommal Isten megelégelte és úgy készített helyzetet, hogy 
sikerült a fiúknak elkapni őt. Nagy terhet vettünk le így a rendőrség válláról, mikor átadhattuk 
nekik. Azóta is az ő vendégszeretetüket élvezheti. Ezek után elég sokkoló volt számunkra az 
Istentiszteletekről való hazaérkezés, vajon mi vár otthon, merthogy mindhárom alkalommal ez idő 
alatt tette nálunk „tiszteletét”. Hihetjük azonban, hogy szerető Istenünk tudtával történt mindez. 
Bár István 2 éves teljes bibliaiskolai anyaga is az ellopott számítógépen volt, de Isten kipótolja, 
ami kár ért bennünket. 

- K. Péter követte Roland útját, a táborozásunk alatt Ő is visszaélt a bizalommal, más pénzén 
szerette volna jövőjét megalapozni. Isten lebuktatta őt, így a kár megtérült, de szomorúan 
tapasztaltuk, hogy semmi bűnbánat nincs benne. Természetesen elbúcsúztunk tőle. Tovább 
folytatva lopásait ma már ő is a hűvösön csücsül. 



- C. Jani, P. Elek újra nálunk lakva igyekszenek rendbe tenni életüket. 
- F. Zoli ősz óta lakik velünk, hogy megerősödjön, hogy az Úr Jézus legyen az első az életében és 

szabad legyen az alkoholtól, cigarettától. Jó látni őszinte igyekezetét. 
- R. Józsi 20 év börtön után került hozzánk, hogy átszokjon a kinti életre.  
- Alex 6 hónap előzetes letartóztatás után - a változatosság kedvéért- Afrikából, Kamerunból 

származik, így Jóska - nagy örömére - végre kedvenc nyelvén, a francián gyakorolhatja a 
kommunikációt. Alex menekültként tartózkodhat hazánkban, de várja tárgyalását.  

- S. Lajosnak a börtönig kellett süllyednie. Reméljük, a börtönben végérvényesen megértette, hogy 
csak az Úr Jézus tudja az ő életét megváltoztatni. Bár a munkákban szorgalmas, nyelvét jó lenne 
kisebbre cserélnie. 

- K. Zoliék Dunakeszire való költözése reméljük, a tanév vége után bekövetkezik. 
 
MUNKA 
Keressük az önálló vállalkozás lehetőségét.   
 
WUPPERTÁLI CSOPORT 
Minden évben örülhetünk német testvéreink látogatásának, akik vállalják, hogy egy hétig járják a 
börtönöket és hirdetik az Örömhírt. Így volt ez idén tavasszal is, május 9-16-ig.  

 
TÁBOROZÁS 
Idén ismét Dömösön tölthettünk egy hetet az Ige körül. Vendégünk 
minden magyar „unokatestvére” (családfájában Géza fejedelem is 
megtalálható) Larry Maxwell volt Amerikából. Nagyon gazdag áldásban 
volt részünk, több témát segített újragondolnunk.  
 

GYÜLEKEZETI TEREM 
Egyelőre nem tudtunk ez ügyben lépni, mert a válság meghatározza külföldi és hazai testvéreink 
anyagi lehetőségeit is.  
 

FRANCIA SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNY  
Hálásak vagyunk francia testvéreinknek, akik idén is több tonna használt ruhát és egyebet 
„ömlesztettek ránk”. Igyekszünk Karácsony előtt kiosztani.  
 
AUTÓK 
Transzporterünk sajnos még mindig szerelés alatt áll. Hihetetlen az a sok bonyodalom, ami 
elkészültét hátráltatja. Most reményeink szerin hamarosan rendbe teszik és el tudjuk adni. 
Eladásáig kölcsön kaptunk pénzt és így vettünk egy 11 éves Toyota Hiace 9 személyes 
mikrobuszt.   
 
KARÁCSONY  
Újra készülünk dec. 20-án a Gyerekkarácsonyra, dec. 24-én Baracskára és az Idősek Otthonába. Nagyon 
szeretnénk, ha az Úr Jézus szeretete mindenkit szíven találna. Kérjük testvéreink imádságát ezekért a 
programokért!  



  
JÖVŐ ÉVI PROGRAM 
2010. Január 21-23 között Börtönmissziós Konferenciát tartunk azok számára, akik már végzik, 
ill. szeretnének ilyen munkát végezni.  
 
 Jubileumi ünnepségre készülünk, hiszen 20 éves lesz az Élő Reménység Alapítvány! 

 
2010-ben hazánkban lesz a Veszélyeztetettekkel foglalkozók Nemzetközi Konferenciája! 

 
 
Kérjük mindazokat, akik körlevelünket a postai út helyett e-mailben szeretnék megkapni, hogy a 
remeny@vnet.hu címen jelezzék ezt számunkra. Köszönjük!  
 

MMiinnddeennkkiinneekk  BBéékkééss  KKaarrááccssoonnyytt  ééss  IIsstteenn  áállddáássáábbaann  ggaazzddaagg  ÚÚjj  EEsszztteennddőőtt  
kkíívváánnuunnkk!!  

 
HÁLÁSAN KÖSZÖNÜNK MINDEN IMÁDSÁGOT ÉS TÁMOGATÁST! 

OTP számlaszám:11711034 -20082886 
Adószám: 19021052-2-13 


