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„Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel
megújul.” Jeremiás Siralmai 3:22-23
Talán e vers alapján arra gondolunk, hogy az Úr szeretete, kegyelme az, hogy még itt
élhetünk a földön. Biztos ezt akarja mondani ez a vers? Hát nem jobb a mennyben, Istennel
és a mi Megváltónkkal? Nem is lehet ez kérdés, ha ismerjük az Ige kijelentéseit a mennyről
(1Jn 3:2, Jelenések 20-22-ig részek,…) A legjobb, a tökéletes hely, amit Isten készített, azok
számára, akik elfogadták Jézus Krisztust személyes megváltójuknak. Akkor miért jó, hogy
nincs még végünk? Mert Isten ad még időt, hogy bűnbánatra jussunk, és ne a pokolba, az
örök kárhozat helyére kerüljön, aki még nem tért meg. Mert van idő elrendezni elkövetett
bűneinket, és így nem kell majd szégyenkeznünk,
amikor ott fogunk állni a Királyok Királya, az Urak Ura
előtt. Milyen csodálatos látni, azokat az embereket
bűnbánatra
jutni,
akikről
már
talán
semmi
reménységünk sincs. Élő roncsok az italtól, drogtól.
Isten nem zárja le az életüket, ad lehetőséget egy új
életre Jézus Krisztussal. A megfáradt, bűntől, haragtól
terhelt megtérteknek is kínálja Isten a bűnbánat útján
(lsd. Jer. Siralmai 3:38-42) szabadítását, „azért nincs
még végünk”.
KENYÉROSZTÁS
Legutóbbi körlevelünkben számvetést készítettünk, miből oszthatunk, hányan segítenek.
Többen kérdezték, ezért most kiadási oldalról is beszámolunk. Tehát minden kedden és
csütörtökön a négy-öt adományozótól autóval összegyűjtjük és az Evangélikus templomba,
az osztás helyére szállítjuk az adomány kenyeret, pékárut, esetleg zöldséget. Előfordulhat,
hogy nagyon kevés a kenyér, ilyenkor jó lehetőség az akciós kenyér a TESCO-ból, amit
megvásárolunk. Az asszonyok, nagyon ügyesen, elkészítenek 20-25 csomagot, majd a
helybe érkezőknek szükségeik és lehetőségeink szerint kiosztják a kapott adományt. Ezután
az előre elkészített csomagokat betegekhez, mozgásképtelenekhez szállítjuk autóval. Ez
naponta 4-5, havonta 32-40 óra munkát jelent. Az autóval megtette út havonta: 400-420 km.
A Tesco már nem a szemétbe dobja a megmaradt pékárut, hanem a közeli medvefarmnak
adja, ez pozitív fejlemény, bár…
Biztos írtam már, de újra említem, hogy osztásnál, kb. 10 percben hangzik Isten üzenete, az
„élő kenyér”.
A NAGY CSALÁD
- Mariann és Péter sok mindent megtanított Dodinak és átadták szüleinek, hogy saját
családjában nevelkedhessen. Péter édesanyja hosszú betegség után elhunyt. Mindkét
dologban nehéz a búcsú, de Isten akaratát elfogadva békességük van. Imádkozzunk értük!
- István, Zoli, Csaba is dolgozhat, hálásak érte.
- Anna új munkahelyen folyamatosan dolgozik. Gyermeke,
Fanni már beilleszkedett az óvodába.
- Pisti egyik hajnalban eltűnt, egy kis csomaggal biztosítva
következő napjaira megélhetését.
- Endre Angliában talált munkát, ahol lánya is él. Jó lenne, ha
élő közösséget is találna ott!
- B. Gábor és Cintia december 30-án összeházasodtak, és
gyermeket várnak. Gábor, egy régi ügye folytán, március 11én be kell, hogy vonuljon a börtönbe.

- Marci még mindig kórházban van.
18 közérdekű munkást is kaptunk, akik több-kevesebb időt velünk töltenek, dolgoznak.
Többen is eljöttek már bibliaóráinkra, Istentiszteleteinkre.
Nekem egyelőre nincs még jogviszonyom, az egészségügyi járulékot fizetem magam után.
Vicus ezen a területen rendben van, hiszen továbbra is szorgalmasan végzi a baptista
teológiát, nappalin. Hálásak vagyunk az Úrnak a mindennapi gondoskodásáért.
TELEK/GYÜLEKEZET
Várjuk a tulajdonos válaszát az értékbecslésre. Az Önkormányzattal megkezdtük az
egyeztetést az ő tulajdonukban lévő fél telekről.
FRANCIA SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNY
Januárban az utolsó darab ruháig mindent szét tudtunk osztani a
szállítmányból.
DECEMBER
Isten segítségével megtarthattuk a karácsonyi programunkat a
gyerekeknek, a baracskai fogvatartottaknak és a helyi időseknek is.
A készített 600 csomag mind gazdára talált. Köszönjük a fizikai és
anyagi segítséget a csomagok elkészítéséhez. Nagy örömmel,
hálásan fogadták hallgatóink az örömhírt.

AUTÓ: MARUTI
Egy kedves házaspár néhány éve egy öreg, használt autót ajándékozott az alapítványnak.
Sajnos teljesen elhasználódott, karosszériája már javíthatatlan, így pár nap múlva el kell
búcsúznunk tőle. Nagy segítség volt a rövidebb utakhoz, kis fogyasztása miatt is. Szívesen
veszünk hasonló felajánlást kis autónk pótlására.

WUPPERTÁLI CSOPORT
Május 9-16-ig wuppertáli testvéreink készülnek sok magyar börtönben hirdetni a Szabadítót.
25 ÉVES JUBILEUMI Hálaadó Istentisztelet
Hálásak vagyunk Istennek, hogy a ránk bízott munkában 25 éve hordoz Bennünket.

Szeretnénk együtt ünnepelni mindenkivel, akinek fontos ez a munka:

25 éves az
Élő Reménység Alapítvány és a
Magyar Evangéliumi Börtönmisszió

Szeretettel
meghívjuk/meghívunk
Jubileumi ünnepségünkre!
2015. május 10.
vasárnap, 11.00 óra
H-2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.
Voke József Attila Művelődési Központ

„Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja,
aki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült
minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból
való feltámadása által.” 1. Péter 1:3
Jelentkezés:

eloremenyseg1@gmail.com
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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)

