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A Menedék Alapítvány lapja
Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7
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Hálaok
A hála az életünknek – jövőnknek – ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja. Olaj nélkül tudjátok
mi lesz a motorral? Besül, és nem tud tovább haladni.
Visszatekinteni, rácsodálkozni a történésekre, változásokra nem más, mint felismerni, hogy élünk,
hogy része vagyunk a csodálatos változásnak. Az
idő legtöbbször korlátokat jelent, határidőt, kezdetet és véget, ugyanakkor lehetőséget, történéseket,
döntéseket, tetteket, létrehozást, születést, elmúlást, avulást és megújulást. Az ember hálás szíve
két dolgot igazol: hogy
része a történéseknek, és
azt, hogy képes köszönettel, csodálkozással felismerni mindazt, ami történik.
Az évfordulók, a különleges alkalmak arra jók,
hogy rácsodálkozzunk az
elmúlt időszak eseményeire, másokra és magunkra, hálásak legyünk a
részvételért. A jelenünk
az átélt történések, megtapasztalások, munkák és küzdelmek eredménye.
A történések folyama, erőforrása, kapcsolódása is
csodálatos, a menete és kimenetele is. Benne a legfontosabbak az emberek – mi –, és az eszközök, a
természet maga, amely előre halad, szisztematikusan megújul, mégis más, több vagy kevesebb, mint
előtte, de a rendje és trendje változatlan: az örök
Isten vezényli előre. Ez a csoda lényege, ez a hála
végső oka. A hála felhevíti a szívünket, belső örömünk betölt, meghatároz.
A hálaadás személyes, de nem tud bennünk maradni. A szívünkbe vésődik az elmúlt eseményeken való gondolkodás és az eredmények megértése. Felismerése annak, amit az Isten visz előre értem, az emberekért, akiket válogatás nélkül szeret
és vonz, hogy boldoguljunk, üdvözüljünk. A hálás
ember boldog és üdvös nem csak önmaga, hanem
a környezete számára is.

Ha csak magamba nézek – bár elvonatkoztatni
nem is tudok – hálás vagyok, hogy az Isten szeret
és használ, családomban áldások vesznek körül,
csak néhány eseményt kiemelve: ebben az évben
újabb unokánk született, utolsó gyermekünk megtalálta élete párját, a házunkat felújíthattuk. Gyermekeink Isten útját követik, unokáink növekednek
és fejlődnek. Egész évben volt munkánk, amiből
élhetünk, adakozni is tudunk. A gyülekezetünk
Érdligeten növekszik, jó reménnyel néz a jövőbe.
Nagy hálaok a Menedék szolgálatban Isten gondviselése: adományok, pályázati források és önkéntesek segítik az eszközök előteremtését, nők és férfiak,
gyerekek jönnek az Úrhoz,
és jutnak hitre, a munkatársak odaadással végzik a
munkájukat.
Nagy hálaok a budafoki
gyülekezet 25 éves látásának eddigi beteljesedése tíz
gyülekezet plántálásával és
mindegyik növekedésével,
hisz’ Isten szemünk előtt
bizonyított hűségének és kegyelmének a bizonyítékai ők, és mindezek velem és velünk történnek.
Nem hagyott ki belőle, pedig érdemeink szerint
megtehette volna. Hálás vagyok a hálaadásért.
Hálás vagyok, hogy azt is tudom, mit jelent: „Te
adsz, és elveszel” – ahogy énekeljük – „a szívem
így felel, hogy áldom szent neved!”
A hála az embernek olyan képessége, amely a
múltra tekintve merít a jelenben, bátorságot nyer,
mert a lehetetlenről is bebizonyosodott, hogy mégis lehetett, az érdemtelenről is, hogy érdemes lett,
és a nyomorultról, hogy irgalmat nyert. Az elhervadt és megfagyott virág helyett új hajtás nőtt, a
rügyek megint virágot hoztak, a gyümölcsfák időben gyümölcsöztek, az eső esett, a nap sütött, az
elvetett mag kikelt, a madarak fészket raktak, és az
utódok sem maradtak el. Sok sáfár hűnek bizonyult. A félreértés megszűnt, a háborúkat min- 
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dig túlélték, az ebola sem nyelt el mindenkit. De
ha bármelyik is közelít, a hála nem hagy remény
nélkül, mert aki végső hálára késztet, Ő nagyobb
mindennél és mindenkinél. Isten a neve, Immánuel. Velünk van és velünk marad, azért jött el a Fia,
Jézus Krisztus, hogy vele legyünk, és azért ment
előre, hogy mindig vele legyünk. Ezt ígérte, és
Szent Lelke jelenléte óta nincs okunk arra, hogy ne
hinnénk, és ne adhatnánk ezért is hálát. Várjuk Őt,
várjuk, hogy vele legyünk, nincs ennél biztosabb
várakozás. Karácsony eljön advent után. A hálás
szív örömmel és bátran készül a találkozásra, az el
nem múló örömre, amikor a Mennyországban
nyilvánvaló lesz minden az ígért országból, aminek részei leszünk. Ahogy karácsonykor eljött a
Földre az ígért Messiás, és itt lakott velünk, olyan
biztos, hogy mi is mehetünk oda, ahová előre ment
az Atyához, és vár bennünket, hogy mi is lakjunk
ugyanott, az Istennel egy országban. Ezért jött,
hogy út legyen előttünk.

KÖZPONTI IRODA
1221 Budapest, Leányka u. 34.
Telefon: 06-1-789-0048
E-mail: iroda@menedekalapitvany.hu
Web: www.menedekalapitvany.hu
Irodavezető: Rácz Tünde

Munkahelyeket teremtünk
„Hajléktalanok MENEDÉKÉBŐL a munka MENEDÉKÉBE” címmel újabb sikeres pályázat támogatja a kiskunmajsai Menedékvárost.
Idén novemberben a TÁMOP-1.4.1-12/1 konstrukció keretében 19.883.679 Ft összegű támogatással
induló 12+3 hónapos program a térségre jellemző
magas munkanélküliség enyhítését célozza 25 év
alatti szakképzetlen fiatalok munkába fogadásával
a Menedékvárosban.
A résztvevő hajléktalan fiatalok a program által
munkatapasztalatot szerezve gyorsabban és könynyebben találnak munkát a jövőben, amely elengedhetetlen feltétele a társadalomba való visszailleszkedésüknek.
Menedék Sajtószolgálat

Hála fakadjon a szívünkben az Isten kimondhatatlan és mégis valódi szeretetéért. Köszönjük, hogy
vagyunk, hitben járunk, és a cél felé megannyi
hálaok segít előrejutni.
„Mindenekért hálát adjatok!”
Kovács Zoltán

Élelmiszerbank adományok
Karácsonyi könyvajánló

2014-ben a Menedék Alapítvány együttműködési
megállapodás alapján továbbítja a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől kapott élelmiszereket átmeneti otthonaiban élő nehéz helyzetbe került családok és egyedülállók felé.



A Menedék Alapítvány gondozásában megjelent kiadványok megrendelhetők Központi
irodánkon keresztül a következő e-mail címen:
iroda@menedekalapitvany.hu, vagy telefonon:
061-789-0048. Teljes kiadvány katalógusunk
elérhető weboldalunkon.

November 28-29-én az Élelmiszerbank országos
karácsonyi adománygyűjtési akciója keretében
menedékes önkéntesek segítették az élelmiszerfelajánlások gyűjtését az érdi Tesco
Hipermarketben. A beérkezett adományokat a ránk bízott rászoruló embereknek osztottuk szét.

Kovács Géza: Zsidóság és keresztyénség
Két nép, két vallás, amelyeknek egy az
Istene, a Megváltója, a Bibliája, ugyanazok a prófétái és a hitbeli reménysége...
Ára: 2.000 Ft

Gyülekezeti együttműködés

Kovács Géza: János apostol látomásai
A Jelenések könyve a Mennybe emel
minket, hiszen jórészt a Mennyben
történő látomásokról és eseményekről
számol be.
Ára: 1.400 Ft

Köszönetet mondunk a WOL – Élet Szava Alapítványnak, valamint a Budafoki Baptista Gyülekezetnek, hogy lehetőséget biztosítottak átmeneti
otthonainkban élő gyermekek térítésmentes táboroztatására.
Hálásak vagyunk azoknak a gyülekezeteknek is,
akik az elmúlt időszakban rendszeresen, vagy
alkalmi jelleggel támogatták a Menedékszolgálatot. Érdeklődés esetén meghívásra szívesen beszámolunk az általunk végzett munkáról a
gyülekezeti közösségekben.

Kovács Géza: Üzenet a gyülekezeteknek
E könyv a hét mennyei levél üzenetével
és néhány mai, helyi gyülekezetekben
gyakran előforduló problémákra vonatkozó látással szeretne segíteni.
Ára: 1.500 Ft
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Egy év után...

A támogatás módja

Egy évvel ezelőtt felhívást tettünk közzé, melyben
kerestük azokat a támogatókat, akik rendszeresen,
kiszámíthatóan segítik szolgálatunk fennmaradását és a jelentkező szükségek betöltését. A 2014-es
év is sok nehéz helyzetet, megoldandó problémát
és váratlan kiadást tartogatott. Hálásak vagyunk
az Úrnak, hogy gondoskodását támogatóinkon
keresztül is megmutatta, így a reálértéken alacsonyabb állami források ellenére is tudtuk végezni
azt a szolgálatot, amire elhívásunk van.

Az „Egy évet a Menedéknek!” támogatási program keretében továbbra is várjuk támogatók jelentkezését, akik egy éven keresztül vállalják,
hogy kisebb összeggel, havi rendszerességgel támogatják szolgálatunkat.

Számlaszám: OTP NyRT, 11722003-20022222
Bankszámlához tartozó név és cím:
Menedék Alapítvány, 1221 Bp., Leányka u. 34.
Kérjük, hogy átutaláskor a közleményben tüntesse
fel címét, vagy e-mail címét a kapcsolatfelvétel
érdekében. Kérésre „sárga csekket” küldünk, melyen díjtalan a befizetés.

Egy év telt el. Most, amikor a számvetés ideje közeledik, szeretnénk kifejezni köszönetünket és
nagyrabecsülésünket mindazoknak, akik felhívásunkra reagáltak és az „Egy évet a Menedéknek!”
elnevezésű támogatási programba bekapcsolódva
havi rendszerességgel segítették munkánkat. Ennek eredményeként az elmúlt évben összesen 67
magánszemélytől (36 fővel több, mint az előző
évben) 5.163.850 Ft támogatás érkezett a Menedék
Alapítványhoz. Az anyagiakon túl sokat jelent az a
tudat, hogy az általunk végzett szolgálatban adományozóink is mellettünk állnak és számíthatunk
rájuk. Köszönjük!

Kapcsolatfelvétel: 061-789-00-48

www.menedekalapitvany.hu/tamogatas

Most új év kezdődik, új kihívásokkal és új feladatokkal. Arra kérjük támogatóinkat, hogy ha lehetőségük van rá, maradjanak mellettünk és folytassák
havi rendszerességű támogatásunkat. Emellett
szeretnénk tovább növelni azon segítők számát,
akik ismerve a Menedék szolgálatot készek arra,
hogy bekapcsolódjanak munkánkba és részesei
legyenek
Alapítványunk támogatói körének. Ezért kérünk
mindenkit, vigyék hírünket: szívesen kiküldjük
hírlevelünket postán vagy elektronikusan, illetve
a facebook.com/menedekalapitvany oldalon rendszeresen megosztjuk bizonyságtételeinket, híreinket, a megélt örömöket és nehézségeket.

Szükségeink
A kiskunmajsai Menedékváros Családok Átmeneti
Otthonába családgondozó munkatársat keresünk!
A szolgálatba állás feltétele a jogszabályban felsorolt szakképesítések megléte. Bővebb tájékoztatás
telefonon: 0620-999-7287 (Antal György)
Heti Teaklub programunk gyermekfoglalkozásaihoz segítőket keresünk Budafokra. Jelentkezni
Bartolák Pál klubvezetőnél lehet: 0620-382-2279.
Nevelőszülőket keresünk! A nevelőszülői szolgálattal kapcsolatosan bővebb információ kérhető
Madarászné Nagy Ágnestől: 0620-469-7644

Köszönjük támogatóink kitartását és áldozathozatalát!
Kovács Zoltán

Adó 1%
Köszönjük mindenkinek, aki a Menedék Alapítvány javára rendelkezett adója 1%-áról. A beérkezett öszszeg 2013-ban 431.838 Ft, 2014-ben 771.439 Ft volt. Kérjük, 2015-ben is támogassa szolgálatunkat adója 1%ával! A kapott támogatást átmeneti otthonaink működtetésére, hajléktalanná vált emberek és kisgyermekes családok ellátására és napi segítésére fordítjuk. Az adóbevallás elkészítésekor a rendelkező nyilatkozatot az alábbiak szerint töltse ki:

Kedvezményezett adószáma:
Kedvezményezett neve:

1 9 0 0 4 9 0 9 - 2 - 4 3
Menedék Alapítvány
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BUDAPESTI HÍREINK
Fülöp Áront Istenünk új szolgálatba hívta, így
másik gondnokházaspárt kellett keresnünk. Hálásak vagyunk a hozzánk érkező Szabó Zoltánért és
feleségéért, Tímeáért, akik októbertől tölthetik be
ezt a feladatkört.

MAMÁSOTTHON
Tel: 06-1-226-2756
Mobil: 06-20-999-7280
E-mail: mamasotthon@gmail.com
Intézményvezető: Szilágyi Zsuzsanna

Az ősz egyik koradélutáni áhítatán Cseri Kálmán
református lelkipásztor volt a vendégünk, aki
személyes bemutatkozása után Bartimeus, a vak
koldus történetén keresztül szolgált köztünk. A
népes hallgatóság nevében köszönjük a látogatást!

Rövid hírek
Mozgalmas
félévet
élhettünk
át
a
Mamásotthonban.
Örömteli
eseményekben
bővölködhettünk, ugyanakkor volt részünk sok
szorongattatott, nehéz helyzetben is:

Novemberben 14 igen jó állapotú ágyat kaptunk
Németországból. Óriási segítség ez számunkra, az
intézményben számos leamortizálódott fekhelyet
tudtunk ez által lecserélni. Ezért, és rendeszeres
adományaikért (tisztítószerek, textíliák, élelmiszerek) is köszönetet mondunk a Johannita Segítő
Szolgálatnak.

Két édesanya egy-egy gyermeke már ”ide született”. Izgalommal telve vártuk a gyermekek jövetelét, majd a kórházból való hazaérkezésüket. Egyegy gyermek születése mindannyiunkat örömmel
tölt el, és a körülöttük való segítés a gyermekgondozók napjának fénypontjává válik.

Az elmúlt évben több alkalommal kaptunk ruha-,
élelmiszer-, játék- és pénzadományt magánszemélyektől, melyek által az itt lakó családok helyzetét,
körülményeit tudtuk nagymértékben segíteni.
Hálásan köszönünk minden adományt! Külön
megemlítjük és megköszönjük Müller Pál (Müller
Pékség) rendszeres támogatását, aki pékségéből
érkező kenyereivel és pékáruival hatalmas segítséget nyújt a nálunk élő családok élelmezésében.

Nyáron több táborban is részt vehettek a
mamásotthonos gyermekek. Többen jártak a
tóalmási WOL - Élet Szava Táborban és voltak,
akik a Budafoki Baptista Gyülekezet napközis hetét látogatták. Szeretnénk ezúton is kifejezni köszönetünket mindkét lehetőségért!
Új munkatárssal egészült ki csapatunk: Bahus Adrienn gyermekgondozóként állt szolgálatba október elsejétől. Érkezése nagy megkönnyebbülés
mindnyájunk számára, hiszen a több hónapig tartó
időszak alatt, míg nem találtunk munkatársat, a
terhek megsokasodtak kis csapatunk vállán.

A nyár folyamán nehéz heteket, hónapokat is
megéltünk. Júliusban egyik családgondozónk,
Sipos Enikő súlyos betegségen esett át. Egy szívvel-lélekkel hordoztuk imádságban állapotát. Isten
kegyelméből minden emberi elképzelést meghaladó módon meggyógyult. Hálásak vagyunk az életéért, és hogy Isten a szolgálatba is visszaállította.

Október folyamán a Johannita Segítő Szolgálat
holland munkatársai érkeztek látogatóba. Szervezetük adománya révén alakíthattuk ki tavaly étkezős konyhánkat. A nálunk lakó kislányok énekes
programmal köszöntötték vendégeinket, és az
intézmény bemutatása, illetve a beszámolók meghallgatása után házi készítésű sütemények mellett
alakultak ki beszélgetések, ismeretségek. Hálásak
vagyunk ezért a találkozásért!

Többen kérdezték már, hogyan támogathatnák a
Mamásotthonban folyó szolgálatot? Tárgyi dolgok
tekintetében aktuálisan az alábbiakra van szükségünk: felnőtt női cipő, papucs (minden korosztály
számára), babafelszerelések, kifejezetten gyermek
kiságyba való matracok, lepedők.
Továbbá örömmel fogadunk minden olyan elkötelezett hívő nőt és férfit, aki az idejét tudja felajánlani. Elsősorban a délutáni órákban lenne nagy
ajándék, ha az édesanyák gyermekfelügyeletben
kaphatnának segítséget (játék, korrepetálás). Délelőtti órákban a kisgyermekes anyukák számára
lehetnek segítségül a jelentkező önkéntes hölgyek.
Jelentkezni, tájékoztatást kérni a 06-20-999-7280-as
telefonszámon, vagy a mamasotthon@gmail.com
címen lehet. Közösen beosztást készítünk azokkal,
akik segítségét igénybe tudjuk venni.
Szilágyi Zsuzsanna
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Bemutatkozás

Karádi felüdülés

Bahus Adrienn vagyok, három gyermek édesanyja. Munkácson születtem, kicsit több mint egy éve
lakunk férjemmel és fiammal Gödöllőn.

Egyik nap anya azt mondta, hogy lehetőségünk
van egy hosszú hétvégét eltölteni Karádon. Nem
szoktunk ilyen lehetőségeket kapni, ezért nagyon
nagy örömmel fogadtuk, én és a két öcsém is.

Amikor még Kárpátalján éltünk, közel két évig
imádkoztunk azért, hogy Isten hol akar látni bennünket szolgálatban. Ábrahám történetén keresztül szólított meg minket a mi Urunk (1Mózes 12,13) és tudtuk, hogy ki kell mennünk a rokonságunk
közül és új földet ígért a számunkra, ami ma már
be is teljesült. Nagyon hosszú lenne, ha mindent
leírnék, ezért csak pár dolgot említek, visszatekintve az elmúlt évekre.

Már az indulás is nehezen ment, ugyanis csütörtök
este a kisebbik öcsém belázasodott. Sok szempontból úgy tűnt, hogy halasztás lesz, vagy egyszerűen
lefújják. Már kezdett bennem motoszkálni, hogy
kár volt nagyon örülni, tudhattam volna, hogy ez
sem jön össze. De tudom ki Isten, és igyekszem
megismerni, ezért olvastam az Igét. Megláttam egy
olyan részt, amiben az állt, hogy: „Ne félj, csak
higgy!” Ez már többször nagyon sokat segített és
tudtam, hogy Isten akar minket ott látni. Imádkoztam ezért.

Nagyon nehéz volt elindulnunk, mivel a férjem
vállalkozóként dolgozott, és többször tette fel azt a
kérdést, hogy hogyan fogja a már elvállalt munkákat befejezni, amiből a megélhetésünket is fedeztük. De az Úr egy napon elvette az összes munkáját, így ez az akadály elhárult, azonban ha nincs
munka, akkor nincsenek anyagiak sem. Ott volt a
házunk, amit 2006-ban építettünk. Azt gondoltuk,
ha el tudnánk adni, akkor milyen jó lenne teli
zsebbel belekezdeni egy új szolgálatba. De ez nem
így történt. Hasonlóan az autónkkal, és még sok
mással is, ami mind-mind gátolt az elindulásban.
Egy alkalommal Tímea lányunk azt mondta a férjemnek: „Apa, mi van akkor, ha az Úr azt akarja,
hogy úgy induljatok el, ahogy vagytok, mindent
hátra hagyva, házat, autót, üres zsebbel?” A férjem
döntött, én pedig engedelmeskedtem: bepakoltuk
a bőröndünket, és volt ötezer forintunk. Az autónkat odaadtuk szolgálatra egy testvér házaspárnak,
akik folyamatosan hordoztak bennünket imádságban és támogatták a döntésünket. Így léptük át a
határt. Az első állomásunk Tóalmás volt, ahol Noémi lányunknál szálltunk meg ideiglenesen.

Pénteken este érkeztünk meg végre a Karádi Ifjúsági Szálláshelyre. Bográcsoztunk és finomat ettünk, elfoglaltuk a szállásunkat és jót aludtunk.
Szombaton közösen játszottunk, beszélgettünk.
Nagyon sokat jelentett, hogy "össze voltunk zárva"
anyával, mert így közelebb kerültünk egymáshoz.
Többet tudtunk beszélgetni, ez külön jó volt, már
nagyon régóta nem volt rá alkalom. Jó volt, hogy
egy teljes családot (vendéglátóinkat) is láthattunk
a mindennapjaikban, mert így példát kaptunk
arra, miben kell még változtatnunk. Vasárnap
egész napos programunk volt és a Balaton partján
is tudtunk sétálni.

A férjem három nap múlva munkát kapott a
szakmájában Gödöllőn. Itt találtunk közösségre a
helyi baptista gyülekezetben, ahol még egy évvel
ezelőtt egyetlen embert sem ismertünk. Ott ez évben hitünk megpecsételéseként bemerítkeztünk,
amit az Úr már olyan régen a szívünkre helyezett.

Számomra és a testvéreim számára is jó kikapcsolódás volt. Anya egy kicsit ki tudott szakadni a
monoton napokból és újult erővel kezdhette a hetet. Isten jó, és mindig van gondja a megfáradtakra! Cserébe annyit kér, bízz benne és rá tekints!
Berki Klaudia

Csodaként éljük meg azt is a férjemmel, hogy
olyan közös szolgálatot is kaptunk a gyülekezetben, mely hasonló a Kárpátalján végzetthez. Különös ajándék számomra, hogy az Úr a
Mamásotthonban is szolgálatot bízott rám. Szívem
vágya volt az, hogy a munkámat szolgálatként
élhessem meg. Fel sem tudom fogni azt a gondoskodást, amelyet nap mint nap megtapasztalunk.
Bahus Adrienn
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ta, az legyen velem is. Ez csak akkor valósulhat
meg, ha hagyjuk, hogy teljes mértékben Isten vegye át az irányítást az életünk felett. Jellemző ránk,
hogy mi szeretnénk megoldani még legsúlyosabb
gondjainkat is, és aggódunk, félünk attól, hogy mi
fog történni. A Biblia erre csak nyugodt válaszokat
ad azoknak, akik kérik és el is fogadják a történéseket az Úr kezéből.

A megpróbáltatás ideje
Nyáron volt közel egy éve, hogy a Menedéknél
dolgozom. Ezt a helyet Istennek köszönhetem.
Nagyon szeretem a munkámat, a munkatársaimat,
az anyukákat és gyermekeiket, akikkel foglalkozom. Minden emberke más és más, sok színes
életbe csöppenek bele. Mondhatni, munkámat a
napi rítusoknak megfelelően végeztem, mint sok
mindenki más.

A zsoltár 31. részének 25. fejezete azt mondja, „Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Úrban reménykedtek.” Én az Úrban reménykedtem,
bíztam benne, hogy meg fog segíteni, de ez a sátánnak nem tetszett, és folyton kísértésekkel gyötört, hogy feladjam a küzdelmet, hogy ő nyerjen.
De ha kell, akár még halálom árán is kitartok Jézus
mellett – ezt sokat mondogattam.

Aztán egy reggel nem ébredtem fel. Istenünk kikapcsolt ebből a világból egy időre. Ő tudja, hogy
miért, de hiszem, ezzel szándékában álltak dolgok,
hogy engem, minket, családomat megpróbáljon, és
később tudjam őt dicsőíteni a kegyelméért.
Régóta járok Krisztussal, szolgálataimmal igyekszem kedvében járni, de vannak bukásaim, kudarcaim önmagammal szemben is. Hogy azt a bizonyos „óembert” legyőzzem, nem könnyűek a harcaim, de a Lélek mely bennem munkálkodik Isten
által, a segítségemre van ebben.

Ekkor újabb Igét juttatott eszembe, mégpedig,
hogy az Isten nem a félelemnek, hanem az erőnek
és a józanságnak lelkét adta nekünk (2Timóteus
1,7). Tehát ne féljünk. Krisztust is kísértette a sátán, de ellene állt. Persze nekünk, embereknek
nehezebben megy, de le kell rombolnunk azokat a
munkákat, melyek Krisztus ellen dolgoznak bennünk. „Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem
őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet.” Zsoltárok
91,14.

Másodjára történt meg velem ugyanaz. Három
évvel ezelőtt 3 napig, most 1 napig voltam kómában. Sokat küzdöttek értem az orvosok, hogy magamhoz térjek, de igazából ez is csak akkor lehetséges, ha Isten is így akarja. És Ő most is így akarta. Egy hónapos kórházi létem (ebben benne volt a
műtétem is) ideje alatt Isten velem volt és egy
percre sem hagyott magamra.

Újabb erősítés érkezett a Lélektől, és hálával köszöntem meg egy-egy Igét, ami ott akkor eszembe
jutott. Nem voltam olyan állapotban, hogy a Bibliát olvassam és értelmezzem, abból táplálkoztam,
amit a Szentlélek eszembe juttatott.

Leromlott egészségi állapotomban, amikor már
minden erőm elhagyott, az Úr Jézus csepegtette
belém a tőle jövő erőt. Ezzel az erővel próbáltam
túlélni napjaimat.

Miután kijöttem a kórházból első kezelésemet követően, nagyon gyenge voltam. A sok gyógyszer, a
sok éhezés lehúzott. Pihentem volna, mert fáradt
voltam, de nem tudtam aludni és ez tovább gyengített. A csendesség nagyon jól esett, de gyötört a
félelem továbbra is, hiszen komoly műtét várt rám,
azonban nem tudtuk mikor és nem tudtuk hol.

Egy nappal a megtörtént esemény előtt bibliaórán
azt az éneket énekeltük, hogy „Eldőlt a szívemben,
követem Jézust, nincs vissza út, nincs vissza út.”
Kegyelem által való józanságom visszanyerése
után hívőként azt mondja az ember, hogy nincs
véletlen, és ez sem volt az. Isten velünk kapcsolatos tervébe ez is belefér, így nem is kérdeztem Tőle
azt, hogy miért pont én? Eddig eszembe sem jutott, most is csak azért, mert a legtöbb ember azt
kérdezi ilyen esetben, hogy miért pont vele történt
mindez. Nekem az jutott eszembe, hogy ha már
épp velem történt meg, akkor hogyan álljak meg
ebben a nehézségemben. A 37. zsoltár 5. verse jutott eszembe, hogy „hagyjad az Úrra a te utadat és
bízzál benne, majd ő teljesíti azt”.

A július 22-ei hívást megelőzően (ekkor jött a hír,
hogy megvan a műtét helye és időpontja), annyira
erőm veszett, hogy úgy éreztem mindjárt meghalok. Férjem, Andris és a gyermekem bekísértek a
kórházba, egészen este 7-ig ott voltak velem, viszont érzékeltem, hogy már gondolkodni sem tudok, fájt a gondolkodás, hogy nem tudok emlékezni, ez a vég. Altatót kértem és aludtam.
Másnap úgy feküdtem a műtőasztalra, hogy a
2Korintus 12,9 nyugtatott: „Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célba.” Isten kegyelméből az agyműtétet követően is
életben maradtam, újra. Isten nem hagyta, hogy

Ha hívőként egy kórházi ágyon fekszünk betegen,
elesetten, akkor csak Isten tud vigasztalni, megnyugtatni, csendességben tartani. Ami az ő akara6
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elmenjek még, de ezt bármikor megteheti, vagy
megtehette volna. Életem ezen nehézsége talán
tényleg családom Istenhez való kötődését erősítette, mert Isten másokon keresztül is formál bennünket. Mivel Istenünk tud rólunk mindent, ismeri életünket, igyekezetünket, amit felé teszünk, és
hiszem, hogy amikor hozzá kiáltunk, meghallja, és
segítségünkre siet. Nem hagyja el az övéit, mert
megígérte, hogy velünk marad minden napon.

FIÚOTTHON
Tel: 06-1-610-1835
Mobil: 06-20-999-7296
Cím: 1221 Budapest, Péter Pál u. 21.
E-mail: fiuotthon@gmail.com
Intézményvezető: Liptai Gábor

Munkára fel!

A Filippi 4,13 szerint „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ez adta a további
erőt. Az Ige úgy folytatódik, hogy „Mindezáltal jól
tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek...”. Jól tettétek, ti is kedves munkatársaim, mert
ez azt mutatja, hogy mi egyek vagyunk a Krisztusban, és testvérek vagyunk, és egymás terhét
hordozzuk. Közös az öröm és közös a bánat is.

A Fiúotthonba kerülésekor az érkező fiatalok többségének nincs munkája. Már a felvételi elbeszélgetéskor tájékoztatjuk lakóinkat a munkába állás
fontosságáról: szükségesnek tartjuk, hogy leendő
lakóink a munkakeresésben partnerek legyenek.
Feltárjuk számukra a lehetőségeket, amiben segítséget tudunk nyújtani.
Lakóink többsége sokszor már hónapok óta munkanélküli, amikor hozzánk kerül. Ezek az esetek a
tulajdonképpeni nehéz esetek. Ilyenkor a munkakeresőt mindenféleképpen biztatjuk, hogy ne kizárólag a képzettségének megfelelő állást próbáljon
keresni, hanem minden olyan munkalehetőséget
vállaljon el, amit képes elvégezni. Abban is próbálunk egyetértésre jutni, hogy annak a munkavállalónak sokkal könnyebb előre lépni, aki alapszintű,
mindennapos munkavégzésben megbízhatóan
megfelel nap mint nap.

Filippi 4,7: „És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” A
gyógyuláshoz nagy szükségünk van a nyugalomra, békességre és ez minden értelmünket felül tudja múlni. Krisztus formál, alakít, ha kell, gyomlál
az életünkben, hogy kipróbált emberek lehessünk.
Az az ember, aki az Úr útján jár, az egy tudatosan
vállalt életúton jár, ami sokszor inkább szól küzdelemről, nehézségről, mint kényelmes életről. Viszont küzdelmeinket nem kell egyedül harcolnunk, ott van Jézus, és segít annak, aki hozzá kiált.

Ha az együttműködés létrejön, tudunk segíteni az
álláskeresési felületek felkutatásában, akár személyes segítséget is nyújtunk az álláskereső irodák
felkeresésében, elkísérjük lakóinkat. A használható
önéletrajz elkészítését is fontosnak tartjuk. A teljes
értékű hozzáállás szükséges; próbálunk hangsúlyt
fektetni arra, hogy Isten csak abban az esetben tud
segíteni, ha mi is valóban akarunk változtatni a
helyzetünkön. A rendszeres, valóságos munkakeresés eredménye, hogy ma már lakóink 80%-ának
van munkahelye. Hála Istennek, hogy az újonnan
érkezőket ezekkel a példákkal tudjuk biztatni.

Amikor a kórházból kijöttem a Jelenések 3,1 nem
ment ki a fejemből. „Tudom a te dolgaidat, hogy
az a neved hogy élsz, pedig halott vagy.” Az volt
az érzésem, hogy az utcán „halott” emberek között
sétálok: nyomorúságom ideje alatt annyira közel
voltam Istenhez, hogy úgy éreztem minden, ami
rajta kívül van, az idegen számomra. Megy az élet
kint tovább: jövünk, megyünk, élünk, mintha
semmi nem történt volna, holott igenis történt,
mert egy lélek tovább él, a sok meghallgatott ima
és imaharc után. Isten életet adott vissza a világba,
és ez kegyelméről, szeretetéről győzte meg ismét a
világot, és elsősorban a hívő testvéreknek egy bizonyíték jósága felől.

A közmunka program is nagy segítség az előrelépésben. Több lakónknak is túlélést és kiugrási pontot jelentett ez a lehetőség. Például van olyan srác,
aki gyakorlatilag úgy tartotta fenn magát hozzánk
kerülésekor, hogy a budapesti ételosztó helyeket
látogatta mindennap. Hónapok óta tartó munkanélkülisége nehéz szociális és rossz mentális állapotba sodorta, emiatt nagyon szűkösek voltak a
lehetőségei vagyonőri képzettsége ellenére. Pár hét
után sikerült a közmunka programban elindítani,
és megbízható munkavégzés eredménye az lehetett, hogy két hónapon belül sikerült továbblépnie

És végezetül: Filippi 3,14 „De egyet cselekszem,
azokat melyek hátam mögött vannak, elfelejtvén,
azoknak pedig, melyek előttem vannak nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus
Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.”
Teljes biztonsággal kimondva erre méltatlanságunkat, de Krisztus érdeméért, és a vele való találkozásunk reményében.
Sipos Enikő
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Jézus feltámadása utáni megjelenéséről beszéltek
vendégeink. Mintegy csodaként éltük meg azt is,
hogy 10-15 személyre számoltuk a vacsorát és
mégis mindannyiunknak jutott, és még maradt is a
gulyáslevesből. Aznap este Budapesten és az országban mindenütt nagy viharok voltak, mi ebből
sem érzékeltünk semmit.

a szakmájában, vasútőrként tudott elhelyezkedni
és a szakképzettségének megfelelő munkahelyet
tudott találni. Anyagi helyzete rendeződött, mentálisan stabilizálódott, és az albérletbe költözés
előtt áll.
Otthonunk házirendje is a rendszeresen munkába
járók életrendjét segíti. Biztosítani próbáljuk a
rendszeres, nyugodt pihenés lehetőségét, így a
napirendben meghatározott „takarodó” és „ébresztő” időpontjához közösségileg ragaszkodunk.

Augusztus végén a Budafoki Baptista Gyülekezetből Nagy Lajos látogatott el hozzánk, mély benyomást gyakorolva lakóinkra, emlékezetes estét
tölthettünk el együtt.

Nagyon hálásak vagyunk a Mindenhatónak, hogy
az erőfeszítéseinkben érezzük a jelenlétét és
örömmel tapasztaljuk közvetlen környezetünk
pozitív visszajelzéseit.

Nagy örömünkre szeptemberben Kovács Zoltán a
Menedék Alapítvány alapítója, vezetője volt a
vendégünk, aki vacsora után közös beszélgetés
keretében mesélt életének fontos döntéseiről. Különösen érdekes volt hallani a Menedék Alapítvány munkájának kezdeteiről és a Fiúotthonban
átélt régi élményekről. Köszönjük!

Vacsoravendégek
Az elmúlt hónapokban rendszeresen fogadtunk
vacsoravendégeket a Fiúotthonban. Nagy örömmel nyugtázhatjuk, hogy a kezdeti érdektelenség
után mostanra népszerű programmá váltak ezek
az esték lakóink körében.

A Fiúotthon lakóival együtt hálásak vagyunk Jézus Krisztusnak életünkre gyakorolt kegyelméért,
gondolkodásunk változásáért, tisztább és reményteli jövőképünk megfogalmazódásáért. Nagy áldásként tapasztalhatjuk meg, hogy a Budafoki
Baptista Ifjúságból is rendszeresen látogatnak
minket fiatalok a Fiúotthonban, illetve a Tea klub
alkalmain.
Köszönjük Isten áldását és vezetését!
Bartolák Pál

Vacsoravendégeinket havi rendszerességgel hívjuk, és a lakók közül szinte mindenki tevőlegesen
is kiveszi a részét az est lebonyolításában. Ünnepségként éljük meg ezeket az alkalmakat.
Július 14-én Szilágyi Sándor baptista lelkészt fogadtuk, aki Pál apostol viszontagságos utazásáról
tartott áhítatot vacsora után. Mellette a pár hónapja Otthonunkban lakó Fodor Zoltán tett bizonyságot megtéréséről, és Jézus Krisztus munkájáról az
életében. Az este egyik fontos üzenete az volt,
hogy a legreménytelenebb élethelyzeteinkben is
kiálthatunk Istenhez és számíthatunk az Ő kimenekítő segítségére.

Csütörtök esti Teaklub programunk vezetője 2014
őszétől Bartolák Pál a Fiúotthon munkatársa. Ezt
megelőzően a Teaklub vezetését éveken át Molnár
Tivadar végezte. Köszönjük sok éves kitartó szolgálatát!

Augusztus 2-án Mikna Zoltán és Györkös István
látogatott el hozzánk Ócsáról. Lakóink erre az alkalomra már teljes erőbevetéssel készültek; az előző jól sikerült alkalom után senki nem szeretett
volna kimaradni a programból. A Mamásotthonból is meghívtuk a gyermekeket, így ezen az
alkalmon igen nagy létszámmal, 27-en vettünk
részt. A vacsoránál Nikodémus példázatáról és
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Városunkban zöldségtermesztéssel foglalkozó
vállalkozótól a korábbi évekhez hasonlóan ismét
nagyobb mennyiségű paprikát kaptunk ajándékba.
Szorgos kezű konyhai dolgozók, illetve a Menedékváros lakói segítségével került feldolgozásra,
friss zöldségköret, valamint ízletes csalamádé készült belőle. Kiegészítette és változatossá tette az
itt élők mindennapi étkezését. Hálásan köszönjük
az adományt!

MENEDÉKVÁROS
CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA
Tel: 06-77-481-989
Mobil: 06-20-999-7287
6120 Kiskunmajsa, Marispuszta 253/A
E-mail: menedekvaros@gmail.com
Intézményvezető: Antal György

Évek óta önkéntes segítőink az International Christian School of Budapest (Budapesti Nemzetközi
Keresztény Iskola) 8. osztályos tanulói. A fiatalok
idén egy napot töltöttek a Menedékvárosban, ahol
a csapadékos idő ellenére is vidám hangulatban
vettek részt az őszi munkák elvégzésében. Pihenésképpen játékos foglalkozással zárták az intézményünkben élő gyermekek napját. Ezúton is köszönjük a diósdi gyerekek és a velük együtt érkezett pedagógusok felénk végzett szolgálatát.

Változások
Valentovicsné Szikora Szilvia kolléganőnk kisfia
szépen növekedett, így Szilvia másfél év pihenő
után nagy örömünkre visszatérhetett munkatársi
csapatunkba. Gyermekszeretetével és szakmai
rátermettségével sokat segít a mindennapokban.
Rövid ideig tartott az örömünk, hogy újra teljes
létszámban dolgozhatunk együtt, mert szeptemberben a hosszú évek óta hűségesen helytálló családgondozónktól, Terbéné Cserháti Judittól váltunk el fájó szívvel. Szociális szakképesítés hiányában a jogszabályi feltételek miatt az 5 év türelmi idő lejártával el kellett búcsúznunk tőle, pedig szakmai rátermettségével, hozzáállásával, kreativitásával példamutatóan végezte szolgálatát. A
közösen eltöltött éveket Juditék otthonában családias légkörben, finom vacsorával ünnepeltük meg.

Végül pedig, de nem utolsósorban köszönjünk
mindazoknak a jóindulatát, akiknek időről időre
eszébe jutunk, és egy-egy zsák ruhával, játékkal,
egyéb adományokkal lepnek meg bennünket, vagy
imádkoznak értünk!
Antal György

Egy épület újjászületése
Az elmúlt évben az Új Széchenyi Terv keretében
megvalósuló pályázati program eredményeként
jelentős előrehaladást értünk el a Menedékváros
lakóépületének felújításában.
Új nyílászárók, hőszigetelés és napkollektorok
szolgálják az energiahatékony üzemeltetést. Felújításra került az épület I. lépcsőháza, ahol a projekt
keretében az „eredeti szovjet állapotokból” alakítottunk ki megfelelő színvonalú lakhatási körülményeket: itt kerül elhelyezésre a Családok Átmeneti Otthona. A II. lépcsőház a felújítást követően a
Hajléktalanok Átmeneti Otthona lakóinak elhelyezését szolgálja. Az átépítés után intézményenként
akadálymentes lakrészek és közösségi terek, valamint a szükséges orvosi szoba, mosókonyha és
irodák kerülnek kialakításra. A 2015 első negyedévében lezáruló munkálatok végeztével hajléktalan házaspárok együttes elhelyezésére is lehetőségünk nyílik majd, ugyanis eddig csak külön tudtuk elszállásolni a nőket és férfiakat az intézmény
két szintjén.

Ezúton is szeretnénk megköszönni neki az együtt
töltött időt. Szeretett családgondozójukat intézményünk lakói meglepetéssel búcsúztatták, szívhez
szóló dalokat énekeltek, majd szép búcsúajándékot
adtak át neki.
A táborozással dúsított nyár hamar véget ért a
gyerekek számára, szeptemberben több intézményben kezdték meg tanulmányaikat. A szeptemberi hónap nem csak a gyermekeknek, hanem
a munkatársaknak is a továbbképzés hónapja volt.
Budapesten a családgondozás dokumentációjának
fejlesztésében, Révfülöpön pedig a jogszabályi
változások területén kaptunk eligazítást, tájékoztatást.

További információ, illetve fényképek elérhetők weboldalunkon.
Menedék Sajtószolgálat
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KISKUNMAJSAI HÍREINK
Jónás László: Családhiány ünnepek előtt

MENEDÉKVÁROS

Elmúlt volna – vagy nem is volt
Családvarázst éltető szent színfolt?
Emésztő kérdések vetődnek most fel –
amire nincs, aki érdemben felel.

HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA
Tel: 06-77-483-008
Mobil: 06-20-775-9599
6120 Kiskunmajsa, Marispuszta 253/A
E-mail: menedekhao@gmail.com
Intézményvezető: Tóthné Frank Anikó

Elveszett társ és drága gyermekek
tőlem távol vajh miért mentetek?
Szeretet ünnepére készülődés
mítoszába települt megszűnés vész.

A család
Társadalmunk egyik legfontosabb értéke a család.
Örömmel beszélünk egy nagycsaládról és fájó
szívvel egy csonka családról. Munkánk folyamán
naponta azzal szembesülünk, amikor az ember
elveszíti a családját és hontalanná válik. Az „elvesztés” lehet válás, haláleset, betegség, vagy csökönyös viselkedés miatt bekövetkező. Vannak,
akik szenvedélybetegségek rabságában elfelejtik
azt is, mekkora értéket „tolnak” el maguktól.

Didergőn vacog bús Családparázs,
mert szénné égett a közös harcvarázs
Menedéket álmodók és működtetők
tettei méltán megsüvegelhetők.
Elkel a biztató szó, amit kapunk,
hogy kitáruljon újból Családkapunk.
Jézus üzenetét magamra veszem:
Bárhol élek, szeretet el ne vesszen,
s KARÁCSONY szele új tüzet élesszen.

Naponta kapok hívásokat intézményi elhelyezéssel kapcsolatban. Sokszor keresnek szakemberek,
vagy helyzetüket megoldani akarók. Már a telefonbeszélgetés alkalmával kíváncsi vagyok az életükre, miért lettek hajléktalanok? Azt tapasztalom,
hogy félreértések, vagy ideges, pszichés állapotok
vezetnek a család széteséséhez, a társ feladásához.
Legutóbb is volt olyan hívás, amikor beszélgetés
közben arra kért a telefonáló férfi, hogy legyek
szíves hívjam fel az élettársát, hogy bocsásson meg
neki. Ő tudja, hogy nagyon megbántotta, és nem
mer vele beszélni. Működjek közre. Az élettársával
beszélve, a hölgy nagyon megörült, és azt mondta,
hogy még aznap menjen haza a férfi, megbocsát
neki. Arra is volt példa, hogy egy családsegítő
központból telefonáló szakembernek kellett tanácsot adni, hogyan tudná a mozgásában korlátozott
lányt az édesanyjával kibékíteni, akivel a fésülködésen vesztek össze.

Gyülekezeti élet
A Menedékváros gyülekezeti életét színesíti, hogy
rendszeresen érkeznek hozzánk vendégek. Az Út a
Reményhez Alapítvány munkatársai időről időre
ellátogatnak a Menedékvárosba, és színvonalas
programokkal örvendeztetik meg a gyermekeket
és szüleiket. Ugyancsak örömünkre szolgált a
Sztojka család vendégszolgálata. Sztojka Gyula
súlyos betegsége ellenére vállalta a bizonyságtételt
a Hegyi beszéd alapján. A Magyar Kékkereszt
Egyesület kiskunhalasi és jánoshalmi csoportja is
ellátogatott a Menedékvárosba. Az épületek körüli
tereprendezési munkák után az aznapi áhítaton is
szolgáltak. Jó volt látni olyan testvéreket, akik az
alkohol rabságából mára teljesen megszabadultak.
Holland vendégek is érkeztek, akik dicsőítő énekekkel, gyermekfoglalkozással és igehirdetéssel
szolgáltak közösségünkben. A holland házaspár,
Vim és Janneke már több mint nyolc esztendeje
minden évben ellátogat közénk. Orbán Béla Messiáshívő zsidó lelkipásztor és Antal György is értékes szolgálattal járul hozzá gyülekezetünk életéhez.

Mily’ apróságok ezek, mondhatjuk. Némelyek
milyen könnyen kilépnek a családjukból. Sokszor
az a legnagyobb gond, hogy a makacsságunk miatt
nem tudunk bocsánatot kérni.
Kiskunmajsán a Menedékváros Hajléktalanok Átmeneti Otthonában naponta igyekszünk családokat kibékíteni. Látjuk az itt élő embereken, hogy
mekkora szomorúságot okoz a család elvesztése és
milyen örömmel jár a kapcsolatok rendeződése.
Erről szól intézményünk lakója, Jónás László következő verse is.

Szeretnénk olyan gyülekezeti alkalmakkal ünnepelni az Úr Jézus Krisztus születésnapját, amelyeken keresztül az emberek megtapasztalják az Úr
közelségét, kegyelmét és szeretetét. Kérünk minden kedves olvasót, hogy imádkozzanak értünk és
támogassák gyülekezetünk szolgálatait.
Csaplár Péter

Magam és a munkatársaim nevében áldott, békés,
szeretetben teljes ünnepeket kívánok.
Tóthné Frank Anikó
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BODROGI HÍREINK

A BODROGI MENEDÉK SZOLGÁLATOK FENNTARTÓJA:

Iskolai hírek, röviden
Iskolánk további bővülése folytán szükségessé vált
egy új tanterem kialakítása, így épületünk alkalmassá vált több mint 120 iskolásunk, 25 kis óvódásunk és több mint 70 zeneiskolásunk befogadására,
tanítására és hitben való nevelésére.

„JÓ AZ ÚR”
BODROGI BAPTISTA GYÜLEKEZET
7439 Bodrog, Kossuth L. u. 157.
Felelős presbiterek: Madarász Dezső, Dan János

Hitünk szerint szükséges, hogy a gyermekeknek a
gyakorlatban is lehetőséget biztosítsunk a szolgálatra. Így ez év szeptemberétől önkéntes alapon
csatlakozhattak a gyermekek különféle missziós
csoportokhoz.

Támogatási lehetőség:
13597539-12302010-00040670
(KDB Bank Zrt.)

Gyülekezeti események

A Menedék Alapítvány tulajdonában lévő kastélyépületben idősek otthonát tart fenn a Magyar Pünkösdi Egyház. Az ottani ellátottakat rendszeresen
látogatjuk; különböző ajándékokkal, felolvasásokkal kedveskedve nekik.

A Bodrogi „Jó az Úr” Baptista Gyülekezet élete
egy új szakaszába lépett pásztorunk, Paróczi Zsolt
elköltözésével.
A vezetőség a gyülekezet tagjaival egyetért abban,
hogy a gyülekezet által végzett szolgálatok, feladatok nem csökkenhetnek az átmeneti időszakban
sem, ezért a feladatokat a vezetőség tagjai koordinálják, bevonva minél több szolgálni vágyót. Új
lelkipásztor érkezéséig az ügyintézői feladatokat
Dan János és Madarász Dezső presbiterek látják el.
A gyülekezet vágya az, hogy Isten szólítsa meg és
küldje ide azt a pásztort, akit Ő választ nekünk –
ahogy ezt tette a múltban is – ezért imádkozunk
egyénileg és közösen is.

A falusegítő szolgálat keretében Bodrog községben
több alkalommal is vittünk felaprított téli tüzelőt a
rászorulóknak.

A 2014-es év második felében három alkalommal
volt bemerítés nálunk: első alkalommal Tóth András és felesége Noémi merítkeztek be. Megtérésük
református közösségben már régebben megtörtént.
Szolgálni jöttek közénk a zeneiskolába, és egyéb
területeken is bekapcsolódtak munkánkba. Előtte
Tóalmáson tanultak és szolgáltak, bemerítkezni
azonban ott szerettek volna, ahol lelki otthonra
találnak. A második alkalmon a nemrégen plántált
Kéthelyi Gyülekezet öt tagját merítettük be. A lelkes kis gyülekezet egy nagyon speciális szolgálati
lehetőség, amelyet a Baptista Egyház a Kornyaprogramon keresztül támogat. Dabronaki István
már sok éve látogatója gyülekezetünknek. Protestáns háttérből, zsidó származással és élő hittel él
köztünk. Most felismerte, hogy Jézus Krisztust a
bemerítkezésben is követni szeretné, ebben az engedelmessége valósult meg. Hálásak vagyunk érte
is!

A SAS (Siet A Segítség) Alapítvány Kaposváron
Baptista Pontot működtet. Az itteni feladatokba
(adományválogatás, boltrendezés) terveink szerint
tanulóink is bekapcsolódhatnak önkéntesen. Több
fiú jelezte, hogy a segélyek kiszállításában is
örömmel segédkeznének. Ez utóbbi terület még
szervezés alatt áll.
Októberben missziós napot tartottunk. A gyermekek különböző misszionáriusokkal találkozhattak,
meghallgathatták történeteiket. Sokat énekeltünk
és Isten követésére buzdítottuk a fiatalokat.
Bodrogon idén is megrendezésre került Útkereső
művészeti táborunk, ahol zene, képzőművészet és
színház témacsoportokban foglalkoztunk a résztvevő fiatalokkal. Ezen kívül amerikai segítőinkkel
angol tábort, Niklán pedig észak-írországi és helyi
segítőkkel Biblia tábort szerveztünk.
Dan Dániel

Továbbra is folytatódik nemeskisfaludi és gadányi
szolgálatunk, minden vasárnap délután Igét hirdet
egyik szolgálattevőnk a két idősotthonban, és vannak lelkes kísérők is.
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BODROGI HÍREINK
annak idején Bodrogra költöztünk, elvégeztük.
Imádságos szívvel kérdezgettük Istent a jövőről.
Néhány hónapja hallottunk egy új kezdeményezésről, egy új keresztény iskola, az Örömhír iskola
felépítéséről Győrben: http://oromhir-iskola.hu.
Imádkoztunk, levelet írtunk, kérdéseket tettünk
fel, válaszokat kaptunk, személyesen elutaztunk,
és ismét imádkoztunk. Nyáron meghoztuk a döntést: Győr környékére költözünk.

A Nevelőcsaládok Közösségének
(NECSAK) hírei
A 2014-es évben a NECSAK létszámában növekedés volt, mivel az Erdei családba három új gyermek került (testvérek), majd Dan Tiborék családjába visszakerült utógondozásra egy itt felnőtt fiatal.
Az újabb vállalás újabb kihívást is jelent, és még
nagyobb odaszánást.
Szeretnénk, ha bővülne közösségünk, ezért ezt a
lehetőséget is felhasználjuk arra, hogy elérhetőségeinket közzétegyük: aki úgy érzi, hogy Isten indítja erre a szolgálatra, kérjük, jelezze felénk az
alábbi telefonszámon, illetve email címen:
Madarászné Nagy Ágnes
℡ 06-20-469-7644
 madaraszagi@gmail.com

Hisszük, hogy ajándékainkkal, tapasztalatainkkal
ismét Isten eszközei lehetünk ebben az új kezdeményezésben. Isten azt kérte tőlünk, hogy engedelmeskedjünk Neki, és bízzunk benne, mert Ő jót
tervez: „Akármi is legyen, amit az Örökkévaló
mond, s akár tetszik nekünk, akár nem, engedelmeskedni fogunk szavának. Mert most arra kérünk, Jeremiás, hogy hozz nekünk választ az
Örökkévalótól, és jól tudjuk, hogy akkor lesz jó
dolgunk, ha hallgatunk az Örökkévalónak, Istenünknek szavára.” „Mert csak én tudom, mi a
tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és
nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok
nektek.”

Köszönjük az eddigi imatámogatást mindenkinek!
Madarászné Nagy Ágnes

Elköszönő
Kedves Testvéreink, Munkatársaink és Támogatóink!

Hitből, ÓRIÁSI lépést tettünk: szeptember 8-án
Mosonszentmiklósra költöztünk. Az Örömhír Általános Iskola megkapta az engedélyt, jelenleg 85
gyermek jár oda, az óvodába pedig 14-en iratkoztak be. Az előttünk
álló év egy nagyon
nehéz,
átmeneti
időszak lesz az
életünkben. Mindezért nagyon hálásak vagyunk, és
hisszük, hogy ránk
nézve is igaz: „a
jövő
Győrben
épül”.

Ebben a rövid levélben szeretnénk elköszönni Tőletek, és megköszönni Istennek és Nektek is mindazt, amit életünk egy meghatározó szakaszában
átélhettünk Veletek.
1995-ben Isten hívására egy rádióműsor
meghallgatása után,
Neki
engedelmeskedve jöttünk el
Bodrogra, hogy az
akkor induló keresztény iskola felépítésében segítsünk, és
az itt élő nevelőcsaládok mindennapjait
támogassuk. Nagyon
hálásak
vagyunk
Istennek az itt eltöltött közel 20 évért,
kiváltság volt a szolgálat minden perce. Láthattuk,
hogy a mustármagból terebélyes fa nő ki. Láthattuk hitünk, ajándékaink, munkánk gyümölcseit. A
15 fős kisiskolából mára több mint 300 gyermeket
befogadó intézményrendszer lett, ahol Krisztus
szeretetét hirdetik. A nevelőcsaládokban a gyerekek felnőttek, sokan közülük mára már maguk is
szülők.

Kérünk, imádkozzatok az új keresztény oktatási intézményért.
Laci a Vasárnapi Iskolai Szövetség főállású munkatársa, Győrben óraadó tanár jelenleg. Ottilia
státusza is még nagy kérdés. Gyülekezeti helyünket is meg kell keresnünk.
Hálásak vagyunk a Menedék Alapítvány munkájáért, szolgálatáért. Isten gazdag áldását, megtartó
kegyelmét kívánjuk a jövőben számotokra.
Testvéri szeretettel:
Selmeczi Laci és Ottilia

Pár éve azt érezzük, hogy azt a szolgálatot, amiért
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