Menedék Hírlevél
A Menedék Alapítvány lapja
Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7
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Angyalok
Rászorulók vagyunk. Igyekszünk ugyan az életünket rendezetten élni, jó célokat kitűzni és azok
eléréséért küzdeni, próbáljuk védeni az egészségünket, mégis be kell látnunk, hogy nem vagyunk
egyszemélyes urai saját életünk történelmének.
Váratlan fordulatok, betegségek, megrázó események, kapcsolati konfliktusok „támadják” a biztonságra berendezkedő életünket. Rá vagyunk szorulva Isten védelmére, vezetésére, sorsfordító
munkájára, csodás erejére. És milyen jó, hogy tapasztalhatjuk is. Például
úgy, hogy angyalokat küld
közénk.
Az elmúlt években a Fiúotthonban folyamatosan nagy
szükségét éreztük önkéntes
segítők jelenlétének a nálunk lakó fiúk életében.
Idén több esetben olyan
fiatalok befogadását és
gondozását vállaltuk, akik
mellett egy-egy segítővel kerülhettünk kapcsolatba. Ők mintegy angyalként próbálják ellátottainkat
tanácsolni, bátorítani, nevelni és útbaigazítani.
Mellettük állnak és következetes, Istentől való
alázattal és bölcsességgel segítik patronáltjaikat és
mi ebben működhetünk együtt velük. Ezek az
angyalok van, hogy magánszemélyek, „pótanyák”,
„nevelőanyák” vagy olyan „munkaadók”, akik
nem csupán hasznot akarnak húzni, hanem elkötelezettek beosztottjaik felé. Előfordul, hogy egy
szociális segítőiroda munkatársai, akik a szakmai
elvárásokon túl is ott állnak klienseik mellett. De
találkoztunk mentorokkal, „titkos” támogatókkal,
akik például tandíj befizetésben, költség átvállalásban, tanácsadásban, vagy személyes segítőként
mellettük állnak. Olyan jó, hogy együtt küzdhetünk egy-egy ránk bízott fiatalért!
Nagy áldás ezeknek az angyaloknak a jelenléte a
mindennapjainkban, mert a nálunk lakó srácokat
velük együttműködve tudjuk a nehézségeikből,
kudarcaikból kivezetni. A problémák valóságosak,
civilizált társadalmunk melléktermékei a különféle
pszichés zavarok a fiatalok körében (pánikbetegség, depresszió, drog, alkohol problémából visz-

szamaradt pszichés zavar, apátia, stb). Emiatt családi kötődéseik meggyengültek, megszűntek, kapcsolataik elhidegültek. Külső segítőink közbenjárásainak eredménye, a velük való együttműködés
kézzel fogható: a fiúgyermek rendezi kapcsolatát
édesanyjával, a „megvalósíthatatlan” megvalósul,
szülő és gyermeke újra egy háztartásban élhet. Az
esetleges konfliktusaik esetén hozzánk fordulnak
tanácsért és a széthullás nem következik be ismét.
Nagy öröm, és tulajdonképpen csoda ez. Öröm,
hogy ebben a csodában, mi is
megbízható, használható részecskék lehetünk és tehetünk
bizonyságot Isten országának
működőképességéről a jelenben.
A mindennapjaink angyalainak
köszönhetően sokkal hatékonyabban tudjuk az ellátottainkat gondozni és nem utolsó
sorban még utógondozni is.
Ezt a fajta együttműködést ellátottjaink is pozitívan értékelik és igénylik.
És végül: lehetünk mi is angyalok, lehetsz Te is
angyal valakinek az életében: küldöttei, megbízottai Istennek, akikre rábízza valakinek a segítését,
mellé állítja a bajban és hordozhatja a terheket. Ott
lehetünk támaszként, tanácsadóként, mentorként,
és hordozhatjuk imádságban egymást. „Kiáltott a
nyomorult; az Úr meghallgatta, és minden bajából
kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők
mellett, és megmenti őket. Érezzétek, és lássátok,
hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül!” – 34. zsoltár.
Köszönjük a mindennapok angyalainak, önkénteseknek, segítőknek, támogatóknak, hogy mellettünk állnak a szolgálatban és együtt küzdhetünk
változásokért, új életekért. Köszönjük a kitartást
akkor, amikor kevéssé látszik a siker, és az elkötelezettséget, amikor nem reális az előrelépés. Egyúttal minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
kívánunk és Isten vezetésének megtapasztalását az
újévben.
Bartolák Pál
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Egy épület újjászületése…

1 évet a Menedéknek!

Örömmel és hálaadással osztjuk meg olvasóinkkal,
hogy pályázaton nyert összegből és támogatásokból
sikerült idén ősszel véglegesen átköltöztetni a családok
átmeneti otthonát a kiskunmajsai Menedékváros megújult 1-es lépcsőházába. Támogatóink és kreatív ötletekkel megáldott, fürge ujjú kolléganőink tették színesebbé,
gyermekbaráttá a folyosókat, közösségi tereket, melyekben a családok is nagy örömüket lelik. A falfestmények meséket idéző egymásutánjával vidámítják meg az
itt élő emberek mindennapjait.

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 Bank 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.
Kapcsolatfelvétel: 061-789-00-48
www.menedekalapitvany.hu/tamogatas

Szükségeink
Az alábbiakban megosztjuk a következő évben tervezett
legszükségesebb beruházási, karbantartási feladatainkat, melyek megvalósítása a Menedék Alapítvány által
működtetett intézmények megfelelő szintű üzemeltetését szolgálja.
Kiskunmajsa – Menedékváros:
 Elektromos rendszer felújítása és a lakások tisztasági festése a Hajléktalanok Átmeneti Otthonában
 Tűzivíz-hálózat felújítása
 Burkolatok javítása a népkonyhában és étteremben
Mamásotthon:
 Tetőtéri lakrészek vizesblokkjainak átépítése
 Lapostető vízszigetelése
 Tűzfal hőszigetelése
Fiúotthon:
 Fűtési rendszer korszerűsítése, kazáncsere
 Hőszigetelés
A fenti munkálatok elvégzéséhez keressük a fedezetet,
várjuk támogatók jelentkezését.

Adó 1%
Köszönjük mindenkinek, aki a Menedék Alapítvány javára rendelkezett
adója 1%-áról! A beérkezett összeg
2014-ben 771.439 Ft, 2015-ben 454.968
Ft volt. Kérjük, 2016-ban 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:

Ábrahám-Fúrús András (balra), Kiskunmajsa város polgármestere,

Kovács Zoltán, a Menedék Alapítvány elnöke, és Rausch Sándor, a
megyei közgyűlés alelnöke adták át a felújított épületet

Kedvezményezett adószáma:
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Kedvezményezett neve:

Menedék Alapítvány

A majsai gimnazisták is szerepet vállaltak a felújított lakóépület
szépítésében, a lépcsőházakba vidám falfestményeket pingáltak.
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Filmklub a kamaszok számára

MAMÁSOTTHON

A Mamásotthonban lakó fiatalok nagyon lelkesednek a
filmekért. Azonban gyakorta probléma volt, hogy olyan
filmet szerettek volna megnézni, amely nem csupán
koruknak nem megfelelő, hanem egyáltalán nem is
építő film. Ezért indított el mentálhigiénés munkatársunk, Szabóné Papp Klára egy olyan filmklubot, ahol
igényes, értéket közvetítő filmeket nézhetnek meg ifjaink, majd utána lehetőség van a látottak megbeszélésére
is. Természetesen lelkes fogadtatása volt ennek az új
lehetőségnek.

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

Rövid híreink
Végre van munka!
Általánosságban elmondható, hogy az anyaotthonokba
kerülő édesanyák nagyon nehezen tudnak elhelyezkedni a munka világában. Ennek oka leggyakrabban a nem
megfelelő munkarend. Azáltal, hogy a család eltartását
és ellátását az anyának egymagának kell megoldania,
nem jöhetnek szóba olyan állások, melyek hajnali órákban kezdődnek vagy késő estig tartanak, hiszen a kisgyermekek óvodába, iskolába való eljuttatása nem lenne
megoldható. A nehézségek ellenére most mégis Isten
iránt hálás szívvel tudjuk elmondani, hogy a 11 édesanyából 10 fő dolgozik és 1 édesanya gyesen van kisbabáival. Ez rendkívüli arány ahhoz képest, hogy voltak
olyan időszakok, amikor a dolgozó édesanyák száma 12 fő körül alakult.

Adományok
Az elmúlt hónapokban igen sokakat indított arra Isten,
hogy adományt hozzanak a Mamásotthonba. Ezek az
adományok igen nagy segítséget jelentenek az itteni
családok számára. Ezúton szeretnénk minden adományozónknak köszönetet mondani. Hálás szívvel szeretnénk külön megköszönni azt a nagy kapacitású új mosógépet, melyet egyenesen a boltból intézményünkhöz
szállított egy odaszánt szívű házaspár.

Micike él!
2013 januárjában költöztünk be a Menedék
Mamásotthonba négy
fiammal együtt. Hamar
kiderült, hogy várandós
vagyok. Mindent átgondolva arra a döntésre jutottam, hogy ezt a
terhességet meg kell
szakítani, hiszen csak
tovább rontana amúgy is nehéz életünkön. Orvoshoz
mentem, aki helyzetemet felmérte, és készségesen segített. Védőnőhöz küldött, ott kaptam egy csekket, hogy
fizessem be a műtét díját és már időpontot is adott az
abortuszra.

Kreatív Műhely
Az utóbbi hónapokban átlagosan 33 gyermeket gondozunk a Mamásotthonban. Ámbár van 1-2 csecsemő is
köztük, azonban a többség már nagyobbacska, energiával teli izgő-mozgó gyermek. Nem kis feladat a munkatársaknak újabb és újabb ötletekkel előállni, ami leköti a
gyereksereget. Panaszra azonban nincs okunk. Jó időben rendszeresen játszik focicsapatunk a gondnokunk
vezetésével, vagy szintén az ő kíséretével horgászni
mennek.
Házon belül sincs unatkozás, mert a „házi színezőgyár”(különböző színezők nagymennyiségű nyomtatása) egy doboz ceruza kíséretében igen sokak számára
nagyszerű időtöltés, nem beszélve a különböző kreatív
foglalkozásokról, ahol gyöngyözni vagy éppen az őszi
terméseket begyűjtve lehet szépségeket alkotni.

Visszatérve a Mamásotthonba – ahol tudták mire készülök – arra bíztattak más anyukák, hogy ne vetessem el,
hátha a fiúk után most kislányom lesz. A Mamásotthon
munkatársai is egységesen azt mondták, hogy Isten nem
véletlenül adta ezt az új kis életet, ezt a gyermeket. Jézusról is beszéltek, és arról is, hogy az anyaméh gyümölcse jutalom. Beszéltek arról is, hogy nincsenek véletlenek, így nem tévedésből fogant meg bennem egy új
élet. Életet kioltani nem szabad, ha komolyan szeretném
venni Isten szavát. A szívem alatt hordott piciny élettel
Istennek nagy terve van és ezt a terv majd a családomra,
helyzetemre is hatással lesz.
Több napos vívódás és éjszakai álmatlanság után új
döntést hoztam: nem megyek el a terhességmegszakításra. És ebben a döntésemben megnyugodtam. Már csak az volt kérdés számomra, hogy korábbi
balesetemből származó medencecsont sérülésem miatt
képes leszek-e szülni? Végül 2014. szeptember 29-én
szülés közbeni vákuumos orvosi beavatkozással ép,
egészséges kislányt hozhattam világra. Nagyon-nagyon
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örülök, azóta is és hálás vagyok Istennek, hogy Micike
megérkezett a családunkba. Micikét a fiúk is sokat veszik kézbe, beszélnek hozzá, örülnek neki.

még az istentisztelet befejezése előtt, mert a végsőkig
meghatott ez a szeretet, gondoskodás, amely – bár
egész életemben elkísér, de – ennyire tökéletesen időzítve… el sem mertem hinni.

Úgy gondolom, úgy is érzem, hogy életünk jó irányba
változik, és ennek első lépése az a döntés volt, hogy a
körülményeink ellenére igent mondtam az életre. Az
első három hónapban hasfájása miatt sokat sírt Micike,
ez edzette a türelmünket. A kezdeti nehézségek után
elmondhatom, hogy drága kislányom nyugalmat sugároz és kedvességet áraszt családunkba. Apukájával is
tartjuk a kapcsolatot, látogat minket, sajnos életmódján
nem változtatott és minden találkozáskor felzaklatja
békességünket. Nem tudom pontosan, hogy a
Mamásotthonból merre vezet még az életutunk, de
hiszem, hogy Isten gondoskodik rólunk és jövőnket is
biztonságosan elrendezi.

Aztán felgyorsultak az események, és hamar kiderült,
az otthon nem sokára gondnok nélkül marad. Mindketten éreztük, tudtuk: jönnünk kell, szükség van ránk,
Istennek terve van itt velünk.
2015 áprilisában költöztünk be a Mamásotthon gondnoki lakásába két lányunkkal, de olyan, mintha évek
óta itt laknánk. Az itt élő családok mintha régi ismerőseink lennének, a munkatársak mintha mindig is kollégáink lettek volna! Hazaértünk!!!

Isten tökéletes időzítése
Családunk története gyermekkorunkban kezdődik: a
József utcai Baptista Gyülekezet bibliaköri foglalkozásain ismerkedtünk meg. Ebben a gyülekezetben nőttünk fel, itt tértünk meg, és merítkeztünk be, ezért
természetes számunkra, hogy itt vagyunk tagok is.
1994 júniusában jegyeztük el egymást, majd 1995. február 25-én örök hűséget fogadtunk egymásnak. Három
gyermekünk született: Attila, Viktória, majd Otília. Így
hamar nagycsalád lettünk.
Urunknak végtelen hálával tartozunk a tökéletes időzítésért, és hogy mindig azt kapjuk, ami számukra a
legjobb. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy befogadtok
minket!

Lehetőségeink és legjobb tudásunk szerint neveltük
őket, és tesszük ezt a mai napig Isten iránti hálával,
hogy kaptuk őket, hogy egészségesek, és hogy mindhárman átadták az életüket Krisztusnak.

Szlepák Attila és Szlepákné Kántor Vali

Az elmúlt években mint takarítási csoportvezető dolgoztam, de az utóbbi hónapokban már annyira nehéz
feltételekkel, alacsony dolgozói létszámmal kellett
megoldani a feladatokat, hogy nem tudtam tiszta lelkiismerettel ott maradni, így felmondtam, annak ellenére,
hogy nem igazán tudtam, hogyan tovább.

Karácsonyi könyvajánló



A Menedék Alapítvány gondozásában megjelent
kiadványok megrendelhetők Központi irodánkon
keresztül a következő e-mail címen: iroda@menedekalapitvany.hu, vagy telefonon: 061-7890048. Teljes kiadvány katalógusunk elérhető weboldalunkon.

Férjemmel közösen Istenre bíztuk a megoldást, olyan
feladatot kérve tőle, ami gyermekekkel kapcsolatos,
mert nagyon szeretem a gyerekeket, úgy gondolom, ők
a jövőnk, és minden energiánkkal az ő életüket kell
jobbá tenni, megismertetni velük Isten kegyelmét, szeretetét. Nem tudtuk, pontosan mit kerestünk, de az
biztos volt, hogy olyat szerettem volna csinálni, amit
kedvelek, hisz az elmúlt 14 év alatt nem igazán éreztem
ezt a munkahelyemmel kapcsolatban.

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

Istenre bízva a jövőt, elkezdtem állásokat keresgélni az
interneten, újságokban. Pár helyre el is küldtem a jelentkezésemet, de vagy nem is reagáltak, vagy nemleges választ kaptam.

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

Egy áprilisi vasárnapi istentisztelet végén hallottuk egy
felhívást, mely szerint a Menedék Mamásotthonba
gyermekgondozót keresnek. Azonnal megdobbant a
szívem, és tudtam, ez a hír üzenet számomra Istentől.
Szinte hallottam, hogy szólít: ”Menj, járj utána, mert ez
az általam kijelölt utad!” Bevallom, elsírtam magam,

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

4

Menedék Hírlevél

BUDAPESTI HÍREINK
kegyelmét sem, mert én Istenbe belerúgtam és mentem
a saját butaságom után. Egy padra rogyva kértem Isten
bocsánatát, felszakadtak gyerekkori fájdalmaim, éreztem, hogy Isten átölel szeretetével. Miután kizokogtam
magam, és fel tudtam állni, felkiáltottam: Meghalt az
egóm! Isten ezt várta tőlem, hogy őszinte, összetört
szívvel beismerjem mindazt, amit elkövettem.

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

Ezután boldogság, béke töltött be, amit eddig még senki
sem tudott adni nekem. Ezt követően a Menedék Alapítvány Fiúotthonába költözhettem. Itt lelkiekben folytatódott a növekedésem. Isten kimunkálta bennem az
elhatározást, hogy a bemerítkezéssel kötelezzem el magamat felé.

Van változás!
Alapvetően hitetlen
családból származom.
Édes szüleim hároméves koromban szétváltak,
édesapám
börtönbe került. Hatéves koromig nagyszüleim
neveltek.
Édesapám szabadulása után elvett egy
alkoholizmussal
küszködő nőt, aki
részegségében apró
dolgokért is brutálisan megvert. Az iskolába sokszor
kéken-zölden mentem, emiatt tizennégy éves koromban
elvettek tőlük. Ekkor találkoztam először az igaz Istennel, de nem tudtam magaménak érezni ezt a fajta életet
kamaszkori lázadásom miatt.

2014. november 16-án a Budafoki Baptista Gyülekezet
tagjaként elérkezett számomra életem legfontosabb
eseménye, bemerítkezhettem. Azóta minden napomat
Isten jelenléte aranyozza be. Tudom, hogy nagyszerű
terve van velem, az Ő útján akarok járni, mert az Isten
jó!
Fodor Zoltán

„Közterület helyett
emberibb körülmények”
A Menedék Alapítvány Fiúotthona a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat és a Menhely Alapítvány konzorciumi
partnereként együttműködik a fővárosi, közterületen
élő hajléktalan emberek befogadásában és személyre
szabott segítésében. 2015. évben az együttműködés
keretében 24 utcáról érkező fiúnak tudtunk segíteni és
örömmel tapasztaljuk, hogy többségében beilleszkednek
az Otthon közösségébe, szakítanak utcai életmódjukkal,
a továbblépés általában bérleménybe, vagy más intézménybe történik.

Csavarogtam, hazudoztam nevelőszüleimnek. Tizenhét
éves koromban nevelőszüleim - Endréék-, elengedtek
maguktól, mert nem akartak a velük való életre kényszeríteni. Ekkor úgy éreztem szabad vagyok, nem kell
semmilyen szabálynak megfelelni. Tettem, amit akartam: dohányzás, alkohol, bulizás, lányok, rockzene,
később drog. Egy ideig úgy tűnt, minden nagyon jó. Az
emberekkel való kapcsolataim tönkrementek, mert link
voltam, nem szerettem dolgozni. Mások tartottak el,
majd hajléktalan lettem. Lemondtam magamról, megundorodtam attól, aki lettem. Ilyen összetörten mentem
Verőcére egy reformátusok által szervezett gyógyító
konferenciára kilenc hónappal ezelőtt. Itt Isten nagyon
nagy igazságokkal szembesített, tükröt tartott elém. Az
egyhetes alkalom végén kértem Jézust, jöjjön az életembe, de nem éreztem a szabadulás boldogságát. Nem
értettem miért. Visszajöttem Budapestre, egy napot
átfohászkodtam: „Istenem mutasd meg mi a baj velem,
tisztíts meg”. Találkoztam édesanyámmal, akinek hónapokon keresztül sokat hazudtam, például azt, hogy
van munkám, minden rendben van velem. Írtam neki
egy sms-t, hogy nem ígérek neki semmit, mert amit
eddig ígértem soha nem tartottam meg, csak azt kértem
Istentől, hogy törölje le a könnyeit, amit én okoztam
neki. Később visszaírt: „Nem vagy egyedül fiam, a dolgok egyszer úgyis a helyükre kerülnek, de csak úgy, ha
hagyod, hogy Isten legyen a legjobb Atyád, legjobb
tanítód, legjobb barátod, ezen az úton járj és erről az
útról le ne térj!” Ekkor egy pillanat alatt összetörtem,
hogy nem is érdemelnék én meg egy édesanyát, és Isten

Menedék munkatársi nap

2015. november 3-án ismét munkatársi napot tartottunk, ahol a
különböző szolgálati területek munkatársaiként építhettük közösségünket. Hálásan köszönjük a meghívást és vendéglátást a Tordasi Baptista Gyülekezetnek!

5

Menedék Hírlevél

KISKUNMAJSAI HÍREINK
Teljesült egy álmunk

MENEDÉKVÁROS

Idén nem csak új kollegák álltak be a szolgálatba, - akik
tovább színesítik a palettát -, hanem októberben a „Jó az
Úr” Bodrogi Baptista Gyülekezet jóvoltából új szolgálati
autóval is gazdagodtunk. Az ajándékozást titokban
tartották, így az átadás meglepetésként ért bennünket
Tordason, a Menedék Alapítvány munkatársi napján.
Több éves imameghallgatás és vágyálom öltött ezzel
testet. A busznak annyira megörültünk, hogy rögtön
közös utat terveztünk, természetesen a bodrogi gyülekezethez, hogy velük együtt adjunk hálát Istennek.
Élveztük a busz minden előnyét: kényelmes, tágas…
zenét hallgatni, zenélni, és táncolni is lehet benne, sőt
még potyautasnak is van egy eldugott hely! Tudjuk
ugyan, hogy jobb adni, mint kapni, de ezúttal nehéz
lenne megmondani, hogy kinek okozott nagyobb örömet az ajándékozás. Magasztos érzés volt a bodrogi
gyülekezet vasárnapi istentiszteletén együtt dicsérni az
Urat.

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
Gyakran fogalmazzuk meg személyes beszélgetéseinkben, hogy rohan az idő. Lehet, hogy nem az idő rohan,
hanem mi? És ha igen, akkor van-e áldás rajta? Nemsokára ismét egy új évet írunk. Visszatekintve megtapasztaljuk, hogy világi létünkben milyen fontos szerepet tölt
be az idő jó beosztása, hitéletünkben pedig annak elvárása, hogy Isten áldása legyen rajta. A tevékeny ember
boldogulásához nem elegendő a helyes időbeosztás, a
hatékony munkavégzés, hiszen ez mit sem ér, ha nem
kíséri Isten áldása.
Az alábbi sorokon keresztül szeretnénk betekintést
nyújtani a közelmúltban megtapasztalt gazdag áldásról.

Vendégek Diósdról
Néhány hete ismételten vendégeink voltak a diósdi
ICSB Általános iskola 8. osztályos tanulói. A korábbi
évekhez hasonlóan első nap a kollégákkal és lakóinkkal
közösen szépítettük a virágoskertet és az imaház környezetét.
A munka jó hangulatban zajlott, és segítette a kommunikációt, hogy több magyar nyelvű diák is jött a külföldiekkel. Idén a rossz időjárás miatt elmaradt ugyan a
hagyományos tábortűz, de a filmvetítéssel és a csoportos játékkal sikerült oldottá tenni a hangulatot. Másnap
a gyerekek mesehallgatás után zenés-kézműves foglalkozáson vettek részt, majd foci és sorjáték következett.
A kézműves foglalkozáson a gyermekek egy képkeretet
díszíthettek maguknak, melyet a mieink nagy örömmel
tettek dicsekvés tárgyává.
Vendégeink más meglepetéssel is szolgáltak érkezésükkor: megajándékozták a Menedékvárost egy harangjátékkal, melyet lakóinkkal közösen állítottak fel. A gyermekek hamar egymásra találtak, összebarátkoztak. Ami
rosszat mi felnőttkorig elsajátítunk, - mint pl. a származás, társadalmi hovatartozás, ranglétra alapján történő
megkülönböztetés, az előítéletek, vagy a kirekesztés, annak itt, az ő gyermeki lényükben még nyomát sem
láttuk. Mindezt, annak ellenére tapasztaltuk, hogy a
vendégek különböző vallási, nemzeti, szociokulturális
háttérből érkeztek.

Sok még a tennivalónk, de nem egyszerűen csak dolgozni szeretnénk, hanem Isten kertjében munkálkodni,
kertészkedni, mindezt azzal a reménnyel és bizonyossággal, hogy további áldás kíséri majd a Menedékváros
életét!

Újra megerősítést nyert, hogy egymás megértéséhez,
elfogadásához nem számítanak sem a kulturális, sem a
társadalmi, sem a nyelvi akadályok. Tanulságul szolgálhat ismét, hogy bizony olyanokká kell lennünk, mint
eme kisgyermekeknek. Közös ebéd és apró ajándékozás
után meleg szívvel, öleléssel búcsúztunk egymástól.

Az ünnepekhez közeledve ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy minden kedves olvasónak békés karácsonyi ünnepeket és áldásokban gazdag, újesztendőt kívánjak magam és kollegáim nevében!
Antal György
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utamon, és szolgálati feladataimban a Menedékváros
Baptista Gyülekezetében.

HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA

Szeptember 27-én megtörtént a bemerítkezésem, és
ezzel megtaláltam lelki nyugalmamat, átadva életemet
Jézusnak. Az Ő hívásának engedelmeskedve döntöttem
amellett, hogy ettől a naptól kezdve Őt kívánom szolgálni.

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

Szakítottam hosszú évek szellemi küzdelmével, és számomra mostantól egyetlen út létezik: Jézus Krisztus.

Görbe út, rögös út?

Az ApCsel. 2,38, ezt mondja nekünk: „Térjetek meg, és
merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” Én
már megkaptam! És Te…?

„Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében.”

Mindennapi életünkben számtalanszor tapasztaljuk és
érezzük azt, hogy elgyengülünk, elfáradunk, türelmetlenek és ingerültek leszünk. Az oka lehet pusztán annyi,
hogy engedjük elhatalmasodni magunkon családi,
munkahelyi, anyagi gondjainkat. Pedig a Biblia azt
mondja, hogy Isten erős, és azt akarja, hogy mi is erősek
legyünk. Vegyük fel a harcot az ördög támadásaival
szemben, bízzunk Urunk erejében.

Géhl D.

Mozgalmas hónapok a gyülekezetben
Örömmel tehetünk bizonyságot arról, hogy az ÚR Igéje
jóságos, ma is élő és ható és az emberek életét megváltoztatja. Az ÚR Igéje által közelebb kerülhetünk az ÚR
Jézus Krisztushoz, megtapasztalhatjuk, hogy a Mennyei
Király lehajol hozzánk és érintésével, kegyelmével segít,
hogy folytassuk földi életutunkat, menjünk tovább a
Menny felé. Az Úr Jézus Krisztus kegyelmének sokféle
csodáját tapasztalhattuk meg a gyülekezetünk életében.

Kérdezhetjük, hogy hogyan vegyük fel a harcot, mi a mi
erőnk. A Biblia válasza: az imádság. „Szüntelenül
imádkozzatok!” „Tegyünk le magunkról minden ránk
nehezedő terhet!” „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek,
ne esztelenül, hanem bölcsen!”

Boros Lajos bizonyságtétele

Az évvége közeledtével „számot vetünk” cselekedetink
sorával. Tegyük fel a következő kérdéseket magunknak:
Isten akarata szerint cselekedtem? Mit érzek: bizonytalanságot vagy nyugalmat? Felül tudok emelkedni az élet
kihívásain? Isten törvényeinek alá tudtam magam vetni? Kétségbeesésemben keresem őt, vagy képes vagyok
dicsőíteni is?”

Augusztus 30-án bizonyságot tett nálunk Boros Lajos,
aki a Váci Börtön és Fegyház falain belül ismerte fel az
Úr Jézusban saját Urát, Királyát és Megváltóját. Elmondta, hogy a rácsok mögött is élhet az ember szabadon, de most a polgári életben is meg kívánja őrizni
szabadságát a Krisztusban, ahogyan az Isten Igéje
mondja: „Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre.” (Júdás 20, 21)

Sajnos rá kell jönnünk, hogy nagyon esendők vagyunk.
Az utunk görbe és rögös, de „minden utadon gondolj
rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Példabeszédek
3,6)

Szövetségkötés

„Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás
legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt.” (Efezus
4,31). Áldott Ünnepeket kívánok!

Szeptember 20-án gyülekezetünkben ünnepi istentisztelet keretében köszöntöttük Ihnát Natáliát és Varga Miklóst házasságkötésük alkalmából. Különösen megható
és egyben megszentelt élmény volt, ahogyan a gyermekek, Vivien és Kitti megköszönték az Úrnak, hogy adott
nekik apukát. Sokan küzdöttünk a könnyeinkkel, amikor ezeket láttuk és hallottuk.

Tóthné Frank Anikó

Életváltozás
A kiskunmajsai Menedékváros lakója vagyok, 68 éves
férfi. Megtérésemet Jézus Krisztushoz, az egész életemet
végigkísérő zeneszeretet vezette.

Bemerítés – örömünnep
Szeptember 27-én folytatódott az ünnepek sorozata,
hiszen bemerítési istentiszteletet tarthattunk. Géhl Dezső, Forrainé Tóth Andrea és Szabó Kitti bemerítésére
sokan összegyűltünk. Az Igét Huszár Géza, a gyülekezet alapítója mint „hazajáró” hirdette. A bemerítettek
bizonyságot tettek arról, hogy hogyan juttatta el őket az
Úr a megtérésre és a bemerítkezésre. Vendégszolgálók
között volt Vasadi Teodor, a Paksi Baptista Gyülekezet
lelkipásztora, családjával és néhány paksi gyülekezeti
testvérrel együtt. A bemerítést Csaplár Péter lelkipásztor végezte.

Isten kiváló hallással ajándékozott meg, és ezt a tehetséget kihasználva, sok kórusban énekeltem. A hangszerek
közül a zongora fogott meg igazán. Előző lakhelyemen,
Pakson, a helyi kórus tagja voltam, ahol az egyházi
kórusművek, és azon belül Isten dicsőítéséről szóló
gyönyörű dalok hangulata késztetett arra, hogy szívemet kitárjam az Úr előtt és megtéréssel fogadjam be
Jézust az életembe. Most már biztosan tudom, hogy
Isten szeretetének, kegyelmének nincs határa. Az Ő
végtelen gazdagságát Jézus Krisztusban újra és újra
nekünk ajándékozza. Ezek a gondolatok vezérelnek

Csaplár Péter
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nak, és nagyobb rendezvényeinknek. Pályázati forrás
igénybevételére számítunk, és komoly előkészületeket
tettünk célunk elérésében. Emellett az oktatási központ
tetőterének beépítése is folyamatban van.

A BODROGI MENEDÉK SZOLGÁLATOK FENNTARTÓJA:

„JÓ AZ ÚR”
BODROGI BAPTISTA GYÜLEKEZET

Változás a kastély használatában

7439 Bodrog, Kossuth Lajos utca 157.
Lelkipásztor: Fábián Sándor

Hálásak vagyunk az elmúlt évekért, hogy a Pünkösdi
Egyház fenntartásában álló kadarkúti idősek otthona
leégését követően ideiglenesen el tudtuk helyezni az ott
élő időseket a bodrogi épületben, így újabb funkcióban
lehetett áldássá a kastélyépület. A bodrogi kastélyban
jelenleg működő idősek otthona december folyamán - A
Kadarkút – vótapusztai épület újjáépítését követően visszaköltözik eredeti helyére, mi pedig keressük a
megüresedő kastély új funkcióját. Az épület energetikai
felújítása pályázati keretből folyamatban van.

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

Iskolai élet
Rekord létszámmal indult a 2015-2016-os tanév a Bodrogi Oktatási Központban. 132 általános iskolás, 67 óvodás 63 zeneiskolás gyermek részesül oktatásnevelésben.

Dan Dániel

Nevelőcsaládok Közössége
Szeretnénk, ha bővülne közösségünk, ezért ezt a
lehetőséget is felhasználjuk arra, hogy elérhetőségeinket
közzétegyük: aki úgy érzi, hogy Isten indítja a
nevelőszülői szolgálatra, kérjük, jelezze felénk az alábbi
telefonszámon, illetve email címen:
06-20-469-7644, madaraszagi@gmail.com

A niklai Berzsenyi Dániel tagintézményünknek a 20152016-os tanévtől a helyi Önkormányzat döntése alapján
a továbbiakban nem gyülekezetünk a fenntartója. Sajnos
ennek következtében Niklán bezárták az iskolát, a gyerekek Pusztakovácsiba járnak tanulni. A niklai óvoda
pedig a helyi önkormányzat fenntartásába került.

Bízunk Isten ígéretében: ”Mert csak én tudom, mi a
tervem veletek – így szól az Úr – békességet és nem
romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.”
(Jeremiás 29,11)

A kaposvári Békevár Baptista Gyülekezetben működő
óvodánk a 2015-2016-os tanévtől tagintézményként
működik és 2 csoportosra bővült.
Fábián Sándor a bodrogi gyülekezet lelkipásztora rendszeresen tart bibliaórákat több évfolyam számára. Nagy
lehetőség, hogy a bibliaórákon olyan világlátással formálhatjuk a gyermekek gondolkozását, amely Isten
kijelentésén, a Biblián alapul. Vágyunk, hogy a gyermekek Isten követése mellett döntsenek, ez a bibliaórák
legfontosabb célja.

Madarászné Nagy Ágnes

Restart
2015 szeptemberétől a SAS Alapítvány szolgálata mellett heti három napban tanítok gyógypedagógusként a
bodrogi iskolában. Hálás vagyok Istennek, hogy így
szorosabb kapcsolatban lehetek az iskola azon 7-8. osztályos tanulóival, akik a tavalyi évhez hasonlóan önkéntesen bekapcsolódtak az alapítvány szolgálatába, láthatom értékeiket, fejlődésüket értelmileg, érzelmileg és
lelkileg is.

Régóta álmodozunk Bodrogon egy létesítményről,
amely helyet adhat a mindennapos testnevelés órának,

Ez a közös szolgálat a gyerekekkel októbertől kibővülhetett, ugyanis létrehoztuk a „RESTART Segítőcsoportot”. Ebbe a csoportba társult a bodrogi iskola is. A Kaposvári Katasztrófavédelemmel kötött megállapodás
alapján olyan bajba jutott családokon is segíteni tudunk,
akik valamilyen katasztrófa miatt elvesztették ingóságaikat. Így a gyerekek valójában értékelni tudják azt, amijük van, nem veszik azt természetesnek, és átérezhetik
milyen az, amikor másoknak örömet okozunk a segítséggel.
Erdeiné Kata
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