a Baptista Menedék Szolgálat és a Menedék Alapítvány hírei és beszámolói
„Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra.” Náhum 1:7

"Adta”

id. Kovács Géz a
lelkipásztor
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne ves�szen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)
Jézus Krisztus a Karácsony történetét, az eseményt, az okát, a célját és az eredményét ebben a mondatban – sőt ebben az egy szóban
– fogalmazta meg: adta. Karácsony napján az
történt, hogy Isten „adta” az egyszülött Fiát.
Ebben az egy szóban benne van, hogy Isten a
Fiát adta, aki – mint szellemi lény – Belőle, örök
idők előtt, anya nélkül „született.” Együtt élt az
Atyjával a Menny szellemi világában, amikor felhangzott az Atya szava: „Kit küldjek el, ki megy
el nékem?”. Ekkor a Fiú megszólalt: „Áldozatot
és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor azt mondtam: Íme, itt vagyok, amint
a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy
teljesítsem a te akaratodat, Istenem!” Ennek a
fenséges mennyei eseménynek a földi vetülete
(megvalósulása) pedig úgy történt, hogy egy
szűz leány (a neve: Mária) fogant a méhében a
Szent Szellemtől, és megszületett – emberként
– Jézus Krisztus úgy, hogy az Isten teljessége
is benne lakott. Nagyszerű a megvalósulásában látni és érteni az Isten üdvözítő tervének
teljesülését. Mi, az Isten ellen lázadó, bűnörökséggel terhelt emberek Jézus Krisztusban – az
Isten Fiában – vetett hit által nemcsak bocsánatot nyertünk összes bűneinkre, hanem gyermekei és örökösei lettünk Istennek. „Örökösei
vagyunk Istennek, örököstársai a Krisztusnak,
ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is
dicsőüljünk meg.” (Róma 8,17) „Ha tűrünk, vele
együtt fogunk uralkodni is.” (2Timóteus 2,12). Isten egy vele szoros közösségben élő családot

tervezett, amelyben Ő, a Fia, és az Ő megváltottai vele együtt dicsőülünk meg. Megdicsőülés alatt pedig a teremtett világnak a felelős
birtoklását és irányítását kell értenünk.
Isten adta Jézus Krisztust, a Fiát nekünk, embereknek, akik első szüleinkben fellázadtunk
ellene. Adta, elküldte a Fiát, hogy rendezze el
a mi helyzetünket. Nyissa ki számunkra a bűn,
a halál, és az örök kárhozat börtönét, amelybe
ősszüleink hitetlen engedetlensége miatt, örökségként, valamennyien beleszülettünk. Jézus
Krisztus azonosult velünk, amikor a testünkbe
öltözött. Ő, aki által teremtett mindent, mint
asszonytól született valóságos ember, méltán
képvisel Isten előtt minden e Földre született
embert. Az én nevemben, én helyettem, és minden e Földre született ember nevében, mint jogos képviselőnk – szenvedte el az Isten igazságos büntetését. Joggal üzeni: Megbocsáttattak
a bűneid!
Pál apostol írja: „Minden általa és reá nézve
teremtetett.” (Kolossé 1,16) Azt lehet és kell értenünk az apostolnak e kijelentése alatt, hogy
Jézus Krisztus személye és megváltói munkája
ad értelmet és Isten szerinti magyarázatot arra,
hogy Isten miért teremtette és tartja fenn az
egész világot és benne az embert. Vagyis Isten
tervében minden előre készen volt. Előre tudta,
hogy a jónak teremtett ember el fog bukni, hogy
az ember a bűn és a Sátán uralma alatt a halál
és a kárhozat sötét világába kerül. Mégis megteremtette a világot és az embert, mert Jézus
Krisztusra nézett, akiben eleve látta, és „adta” a
megoldást, a megváltást. Sőt Jézus Krisztusban
sokkal jobbat és többet készített az Őt hit által
elfogadó ember számára, mint amit elvesztettünk ősszüleink bukásával. Krisztus nélkül – ha
tökéletesen be tudnánk tartani Isten minden
törvényét, akkor is – csak engedelmes teremtményei lennénk Istennek. Jézus Krisztus személye és megváltása által azonban született
gyermekei és örökösei lettünk. Hallatlanul nagy
többlet az, amit Jézus Krisztusban nyertünk.
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Egy példa: egy szobrász kiváló adottsággal és
nagy műgonddal elkészített egyetlen fiáról egy
szobrot. Amikor egy kiállításon bemutatta, ezt
mondta neki valaki: melyiket választanád, ha
döntésre kényszerülnél: Ezt a nagyszerű műalkotást, a kezed alkotását, vagy az élő gyermekedet? „Ez kérdés sem lehet – válaszolta a művész –, ez a szobor egy nagyszerű, de élettelen
márvány, műalkotás. A fiam pedig az én vérem,
társam és örökösöm.” Isten a föld porából formált minket, és leheletét adta belénk, így lettünk teremtményei. Azért azonban, hogy született gyermekei és örökösei legyünk, a saját Fiát
a halálba adta. „Jézus azért jött, hogy életünk
legyen.” „Ha valaki nem született újjá, meg sem
láthatja Isten országát.” Jézus Krisztus és váltságának személyes elfogadása nélkül is lehet
valaki Istenben hívő vallásos ember. Istenfiúságra, új életre és mennyei örökségre azonban
csak Jézus Krisztus vére, halála és feltámadása
és a vele való egyesülés által juthatunk.
Törjön hát elő szívünkből a Szent Szellem hatalmas erejével a hála és a magasztalás! Van
karácsonya ennek a világnak! Adta Isten az
egyszülött Fiát! Adta, noha tudta, hogy mi vár
reá ezen a Földön. Jézus pedig jött! „Adta önmagát a bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, Istennek, a mi
Atyánknak akarata szerint.” (Galata 1,4)

Változó forma Változatlan küldetés
Men edék Alapítvány kur atóriu m a
Baptista Menedék Szolgálat igazgatósága
Örömmel adunk hírt arról, hogy 2018. február
1-jétől kezdődően – előzetes szándékainknak
megfelelően – a Menedék Alapítvány öt intézményének (budafoki és kiskunmajsai intézmények) fenntartását a Baptista Menedék Szolgálat vette át. E szervezet egyházi jogi személy,
székhelye azonos a Menedék Alapítványéval. A
gondozási feladatokat ellátó szakemberek és a
vezetők személye megegyezik az eddigiekben a
Menedék Alapítványnál szolgáló munkatársakkal. A Baptista Menedék Szolgálat operatív vezetését 2018. február 1-jétől Liptai Gábor végzi.
A Menedék Alapítvány ezután is felelős a célok
megvalósításáért: eszközeivel és a hozzá érkező adományok továbbításával támogatja a célok elérését, ellenőrzi a Baptista Menedék Szol-

gálat által fenntartott intézmények terv szerinti
működését. A Menedék Alapítvány elnöke továbbra is Kovács Zoltán Károly a változatlan
összetételű kuratórium vezetőjeként.
32 éves szervezetünk szociális és gyermekvédelmi intézményeit eredeti értékrendi elkötelezettsége alapján a jövőben egyházi szervezetként
fogja működtetni, emellett a fenntartóváltást
a civil szervezetek anyagi lehetőségeinek szűkössége is indokolta: az egyházi keretek közötti
fenntartás teljesebb anyagi támogatást biztosít.
Az elmúlt évekre visszanézve köszönjük eddigi
támogatóink imádságát és támogatását; mindezt a következő időszakban változatlanul kérjük és reméljük.

Maradandó

L ip ta i Gá b or
igazgató, Baptista Menedék Szolgálat
Az elmúlt évben foglalkoztatott ez a kérdés:
tizenhárom éve szolgálok a Menedéknél, ös�sze tudom-e foglalni egy mondatban, hogy mi
az, ami ma is leginkább lelkesít, motivál, vagy
van-e olyan tapasztalatom, ami átlendít a holtpontokon. Nem kell sokat gondolkoznom: itt a
Menedéknél csodálom Istent, amint váratlant
lép, és olyan áttörések, gátszakadások történnek, amik emberi ésszel nem felmérhetők, vagy
nehezen remélhetők. Láthattam áttöréseket
emberi életekben: reménytelen helyzetekben
az Úr váratlan fordulatokat adott, hogy bemutatkozhasson, változást adjon, vagy hogy
megmutassa: ma is méltó az imádatunkra! És
láthatom az Úr különös csodáját, amikor olyan
programokat vihettünk végig, amiknek az elején nem láttuk a sikeres kifutás lehetőségét. Ő
nyit ki bezárt kapukat, mi pedig csodáljuk Őt
hatalmáért!
Hasonló áttörésként éljük meg a 2018. február
1-jével megnyíló lehetőséget, ami után végre
egyházi szervezetként, stabilabb háttérrel, de
változatlan célokért és változatlan munkatársi
csapattal végezzük a Menedék szolgálatot!
Szeretnénk jól élni a megnyíló lehetőségekkel,
hűséggel és elkötelezetten végezni feladatunkat.
A következő lapokon bepillantást nyújtunk a
szolgálat elmúlt hónapjaiba: bizonyságtételeket, beszámolókat, aktualitások és imatémákat osztunk meg a kedves Olvasóval. Kérjük és

2018. karácsony

reméljük, hogy velünk tartanak és mellettünk
állnak imádságaikkal, közbenjárással a ránk
bízott emberekért és munkatársainkért.
„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik
nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten,
Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézsaiás
9,5) Vágyunk arra, hogy Krisztus megérkezzen
közénk idén karácsonykor is: hogy jelen legyen
otthonainkban, intézményeinkben, szíveinkben
és bemutatkozzon olyannak, ahogyan a próféciában is olvassuk. Áldott, az Ő jelenlétében
gazdag karácsonyt kívánunk mindenkinek!

Bemutatkozás

Bayer Áron vagyok, tíz éve indult a kapcsolatom
a Menedékkel: besegítettem a Menedékvárosban tolmácsolással, a Fiúotthonban éjszakai
jelenléttel, fotókat készítettem több intézményben, és egy időben a honlappal is bíbelődtem,
bár ez utóbbi végül nem volt egy sikertörténet.
:) 2018. év elején kerestek meg azzal a felvetéssel,
hogy vállaljak szolgálatot a Baptista Menedék
Szolgálat vezetésében, segítsek a szolgálat
külső kommunikációjában és az adományszervezésben. A Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség főtitkáraként is szolgálok, emellett
részmunkaidőben, örömmel kapcsolódom be
újra a Menedék szolgálatba.

A DM és
a Mamásotthon
közös kirándulása
S zil ágyi Zs uz sa n n a
intézményvezető, Mamásotthon

2018. szeptember 22-én a dm-Drogerie Markt
Kft. budafoki és újbudai munkatársai és a Menedék Mamásotthon lakói közös kiránduláson
vettek részt a Budakeszi Vadasparkban. A kirándulás a DM „Egy nap másokért” pályázatának keretén belül valósult meg.
Kirándulásunk helyszínéül azért a Budakeszi
Vadasparkot választottuk, mert a Mamásotthonban lakó családok többsége nehéz anyagi helyzetéből adódóan nem engedhet meg
magának hasonló kirándulásokat, a pályázati
támogatás révén viszont ez most lehetővé vált
mindnyájuk számára. Különleges élményben
részesülhettek mind a felnőttek, mind a gyermekek, akik számtalan állatot eddig még csak
mesekönyvekben láthattak, de a Vadasparkban teljes életnagyságban találkozhattak velük. Némelyiket meg is simogathatták, a mosómedve látványetetés alkalmával pedig nem
csak új ismereteket sajátíthattak el az aranyos
állatokkal kapcsolatban, hanem saját kérdéseiket is feltehették, melyekre a park dolgozói
készségesen válaszoltak.
Köszönetünket fejezzük ki ezúton is a DM minden munkatársa felé, hogy megajándékozták
lakóinkat ezzel az élménnyel.
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Megérkeztem

Széllné Rottmayer Zsuzsanna
a Mam áso t t ho n mun kat ár s a
Hűséges típus vagyok: harminchárom éve
ugyanaz a lány a barátnőm, harmincegy éve
ugyanazt az Istent szolgálom, ugyanabban a
gyülekezetben (József utcai Baptista Gyülekezet), és huszonhat éve ugyanaz a férfi a férjem.
Két kamasz lányunk van és mindig azt gondoltam, hogy az a legfontosabb küldetésem, hogy
számukra elérhető legyek, hogy őket Isten akarata szerint felneveljem. Ennek érdekében úgy
döntöttünk, hogy amíg a gyerekeknek szüksége van rá, és anyagi helyzetünk is megengedi,
otthon maradok. Így magyar szakos pedagógus diplomámat csupán négy évig használtam
napközis nevelőként. Csodálatos 17 évet töltöttem otthon a lányaink mellett.
Három éve, miközben férjemmel azt tervezgettük, hogy lassan ideje lenne visszaintegrálódnom a társadalomba, Isten váratlanul
a Baptista Teológia mesterszakára hívott tanulni: előítéleteket rombolt le bennem, nevelt,
tanított, gazdagított, feszegette a határaimat...
Olyan volt, mintha két évig egy lelki szanatóriumban üdültem volna. Eközben elkezdtem
hittant tanítani. Azt gondoltam, végre tudom,
“mi leszek, ha nagy leszek”: Istenről beszélhetek
fiataloknak, bátoríthatom, segíthetem őket.
Hálás voltam érte.

rétegét.
Külső szemlélő szerint talán nem ideálisak a
körülmények… de Isten túlmutat ezeken: természetfeletti módon betöltötte a szívemet szeretettel és elfogadással a gondozottak iránt,
odaszánással és lelkesedéssel a küldetésünk
iránt, és mindemellett megajándékozott keresztyén munkatársakkal! Gyönyörködöm Isten vezetésében, időzítésében, abban, ahogy
felkészített a változásra és ahogy békességet
ad… SDG!

Rosszból jót

B oda- S zl e pá k V i k t ó r i a
a Mamásotthon munkatársa

Aztán egy éve Isten célirányos impulzusokkal
kezdett bombázni, mindig időt hagyva, hogy
feldolgozzam őket: egy bizonyságtétel, egy
poszt a Facebookon, egy beszélgetés a megfelelő emberrel és sok-sok imameghallgatás...
ezek mind a Mamásotthon felé terelték a figyelmemet, és az ott folyó szolgálat lassan rabul ejtette a szívemet.

2015 májusa óta laktam a budafoki Mamásotthonban, egészen 2018 augusztusáig a gondnok
lányaként. Három év alatt sok mindent megéltem itt. Egyszer az előző gondnok fia azt mondta nekem: “Vannak nehéz helyzetek, de áldásként is megélhetjük az ittlétet.” Én sokáig nem
tudtam így gondolkozni, látva a sok erőszakot,
gondatlanságot és igazságtalanságot, amiből
az anyukák érkeznek.

Bevallom, sose voltam szociálisan érzékeny,
mindig a “magamfajta”, burokban felnőtt, jó
anyagi körülmények között élő lányok-nők felé
szolgáltam. Mégis úgy érzem, minden félelmem
ellenére, egész eddigi életem ide mutat, ide vezet. A kompetenciák, amikkel Isten megáldott;
a tapasztalatok, amiket szereztem szolgálataim és a rövid tanári pályafutásom során, vagy
akár az otthon eltöltött évek alatt; és természetesen az Úr bátorítása, mind hozzájárultak
ahhoz, hogy el merjem vállalni a családgondozói munkakört... mintha Isten erre készített
volna elő. Megérkeztem. Itt volt az ideje, hogy
kilépjek az imaház biztonságos falai mögül és
kész legyek elérni a társadalomnak egy másik

17 évesen egy kislányra vigyáztam. Miatta szerettem meg a gyerekeket. Nem csinált különösebb dolgot, ami miatt ez bekövetkezett, csak
tartottam a kezemben és arra gondoltam, hogy
mekkora csoda, ahogy Isten megteremti az életet. Viszont csak nemrég jöttem rá, hogy a gyermekek felé való szolgálatot kaptam ajándékul.
Hivatalosan 2018 szeptembere óta dolgozom
a Menedéknél. Munkába állásom napján két
anyukának sikerült állást találnia, akiknek
szükségük volt a munkára. Így két kisgyermek
vigyázása lett a feladatunk, akikről felváltva
gondoskodunk. Rájöttem, hogy vigyázhatunk
gyerekekre, gondoskodhatunk róluk és szerete-
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tet adhatunk nekik, de Ők nagyobb mértékben
formálhatnak minket, mint hinnénk.
Vannak olyan dolgok, amiket először nem szeretnénk, rosszként éljük meg, visszatekintve
azonban rájöhetünk, hogy áldás is lehet az
életünkben. Nekem ez az egyik nagy tanulság,
amit megtanulhattam a Mamásotthonban.

Változás

An g éla
a Mamásotthon lakója
Háromgyermekes édesanya vagyok. Két fiam és
egy lányom van. Ózdról jöttünk a fővárosba, a
Mamásotthonba. Hogy miért? A volt élettársam
miatt, alkohol és drogproblémája miatt. „Pokol”
volt az életünk. Én úgy érzem, hogy nem véletlenül kerültünk ide az anyaotthonba. Jézus kivett
minket a „szenvedésből”, és ide hozott minket.
Lehetőségem lett jobban megismerni az Urat,
közelebb kerülni hozzá. Megismerni a Bibliát.
Többet kezdtem imádkozni, azt éreztem, hogy
Ő velem van. Jó velem az Úr. Lett munkahelyem,
ahol szorgalmasan dolgozom, próbálok előre
nézni pozitívan. Gyülekezetbe kezdünk járni,
ami nagyon jó hatással van a gyerekekre és
rám is. És mi az „álmom”? Be szeretnék merítkezni és az Úrban élni. Gyerekeimet az Úrban
nevelni. És erről az útról nem letérni. Mert „jó az
Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van
a hozzá folyamodókra.” (Náhum 1,7)

Szomszédok
B art o lák Pál
a Fiúotthon munkatársa

A Mindenható gondviselésének köszönhetően
1998. óta lehetek a Menedék Fiúotthon működésének élvezője, akár lakóként, akár külsős
vagy bentlakásos segítőként. Tudomásom
szerint a kezdetekkor, sőt a kezdetek után sem
volt mindig kiegyensúlyozott a kapcsolat a
környezetünkben élőkkel. Ami érthető is, mert
a Fiúotthonban lakók közössége elég változatos volt, mindenfélék, mindenfelől. Ez a sokféleség minden törekvés ellenére azt eredményezte, hogy egyfajta “Boráros téri“ hangulatot
tudott teremteni egy-két lakónk az egyébként
általában csendes Péter Pál utcában, vagy az
Otthonban. Ez sokszor feszültségekhez vezetett az utca többi lakójával.

Az elmúlt években jelentős erőfeszítésekkel és
Isten áldásainak köszönhetően el tudtuk azt
érni, hogy környezetünk, szomszédaink, de az
utcában távolabb lakók többsége is jóindulattal és támogatással tekint a Fiúotthon működésére. Ezek között az áldások között említeném, hogy jelenleg két közfoglalkoztatott fiú
tevékenykedik a környezetünk rendben tartásában nem csak a kapukon belül, hanem azon
kívül is: az utcában lakóknak is segítséget tudunk nyújtani (házak előtti járdák takarítása,
szemétszedés, levélsöprés stb).
Néhány kritikus szomszéd kivételével ma megbecsüléssel és kedvességgel, figyelmességgel
és hálával fejezik ki köszönetüket az utcában
lakók. Csodaként éljük meg, hogy a hideg téli
napokon hólapátolás közben, vagy egy ónos
eső utáni csúszásmentesítéskor forró teával
kínálnak meg minket a szomszédaink, vagy
esetleg még a házukba is behívnak egy teára, megmelegedni. De mindennél többet jelentenek a hálás tekintetek, köszönetek és a
megbecsülés. Ez megnyilvánul abban is, hogy
ünnepekkor, de akár hétköznapokon is becsengetnek és használható adományokat hozunk köszönetüket kinyilvánítva.
November folyamán az Önkormányzat támogatásával az Otthon előtti balesetveszélyes
járdalapok kicserélésébe kezdhettünk bele.
Szomszédaink és az utca lakói ennek is nagyon örülnek. Rendkívül hálás vagyok Istennek,
hogy a Fiúotthon részéről kiegyensúlyozott a
viszonyunk a 22. kerületi Polgármesteri Hivatallal, a rendőrséggel, az okmányirodával és a
közterületfelügyelettel is megfelelő az együttműködésünk, de leginkább azért vagyok hálás,
hogy valóságosan lehetőségünk van alázattal
szolgálni a környezetünk felé.
Formálódunk Isten kezében. Ha az Isten kezében lehetünk, formálódnunk kell! Kérem a testvérek imatámogatását, mert a csodák ellenére
sok lakónk krízis helyzetben van. Imádkozzunk
nyitottságért, megtérésekért, megnyíló életlehetőségekért!

Van szabadítás!
P e tric s S oma
a Fiúotthon munkatársa

A bemutatkozásom apropója, hogy idén március eleje óta a Menedék Fiúotthon munkatár-

2018. karácsony

sa lehetek. A vezetőt, Liptai Gábort 2007-ben
közös munka és szolgálat alkalmával ismertem meg. Abban az időben az MRE Válaszút
Drogmisszió alkalmazottja voltam. Visszatekintve sikeres, és kellemes együttműködésben
volt részem. 12 évig dolgoztam szenvedélybeteg ellátó intézményekben, az alcsonyküszöbű, dropin (tűcsere) szolgáltatástól kezdve
professzionálisnak nevezhető bentlakásos
drogrehabilatációs intézményeken át szenvedélybeteg ellátó helyekig. Az elhívásomat a
szolgálatra körülbelül 20 év intenzív kemény
drog használat, és annak hozadékai, félelmei,
reménytelensége, vesszőfutásai és ámokfutásai, és végül a Názáreti Jézus Krisztus szabadítása alapozta meg.
Gyermekkoromban amint megtanultam olvasni, egy karácsony alkalmával a “Jézus élete” című könyvet kaptam ajándékba, amit sok
szép képpel illusztráltak. Nagyon izgalmas,
mesebeli, de életszerű, gyönyörű könyv volt
számomra. Izgalmas volt, ahogy kibontotta
előttem az emberi viselkedést és Isten válaszát
erre a viselkedésre. Lebilincselő volt, ahogy
Jézus személyiségét körvonalazta számomra,
bár akkor én csak mint egy igazi szép arcú,
kedves és gondoskodó embert ismerhettem
meg belőle, akit a jócselekedetei és a tisztasága ellenére megszégyenítő módon brutálisan
megkínoztak és kivégeztek. Amikor Jézus halálához jutottam a könyvben, látva az emberi
gonoszságot, és hogy a bizonyos lator még a
kereszten lógva is szidalmazta, annyira felháborodtam, hogy dühömben kettészakítottam
azt a könyvet. A feltámadás részig már nem jutottam el, mert azokat a lapokat téptem le. És
annyira csalódott voltam, hogy nem akartam
tovább olvasni. A gyerekkönyveim mindig a pozitív hős diadalával végződtek, Jézus szenvedései és kereszthalála... – keresem a kifejezést...
– sokkolt és traumatizált. Nem is akartam többet a keresztyénséggel foglalkozni. A szabadítást és a feltámadás tényét 2000-ben, a református drogmisszióban tapasztalhattam meg,
számomra hiteles, hívő testvéreim közt. Filippi
2,13-ban olvassuk: „Isten az, aki kimunkálja
mind az akarást, mind a véghezvitelt.” Azóta
is öröm és leírhatatlan élmény megtapasztalni Isten feltétel nélküli szeretetét, az elfogadottságot, a biztonságot. Furcsa számomra,
hogy bizonyos szempontból már nem tudok
hibázni, hogy minden a javamra szolgál, hogy
a törvény, és a bűn számára halott vagyok,
hogy Jézus vére minden szenvedést, magányt,
reménytelenséget, elvetettséget, függőséget
semmissé tett az életemben, és boldog vagyok,
amikor ezt elmondhatom felabarátaimnak.

Köszönöm, hogy elolvastad soraim, és búcsúzóul egy Ige számodra, mely rólad szól: „Egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket!” (Zsidók 10,14) Ha te elfogadtad
Jézus Krisztus megváltását, bárhol vagy, bármit gondolsz vagy érzel, Isten szemében gyönyörű vagy és tökéletes. Krisztus áldozatához,
a bevégzett munkához te hozzátenni, vagy
abból elvenni nem tudsz. Mert nem te hoztad
létre, csak elfogadtad. Szia!

Élelmiszerbank
adománygyujt és
November 23-25 között idén is bekapcsolódtunk az Élelmiszerbank karácsonyi élelmiszer
adomány gyűjtő hétvégéjébe. A Tesco Campona és a Tesco Kecskemét áruházakban
fogadtuk a tartós élelmiszer felajánlásokat
munkatársainkkal, önkénteseinkkel. A három
nap alatt a két áruházban összesen majd’ 4,5
tonna élelmiszert vettünk át az adományozóktól! Köszönjük támogatóink nagylelkűségét
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és a részt vállaló önkéntesek kitartását és elkötelezettségét. A beérkezett adományokat a
következő hetekben budafoki és kiskunmajsai
intézményeinkben lakó kisgyermekes családoknak, hajlaktalan embereknek, valamint a
látókörünkben élő rászoruló személyek számára továbbítjuk.

„Zörgessetek
és megnyittatik”
Marian na
a Menedékváros lakója

Visszaemlékezve gyermekkoromra: katolikus
családból származom, voltam elsőáldozó utána bérmálkoztam. Édesanyám korán elvált,
egyedül nevelt bátyámat, Tibikét és engem.
1974-ben megszületett húgom, Imola. Szigorú
nevelést kaptam, édesanyám kórházban dolgozott ápolónőként, volt, hogy két napig szinte nem is láttuk. A házimunkát én és a bátyám
örömmel végeztük.
Tizenhárom éves koromban a szigor alól hamar kibúvókat keresve csavarogtam, bandákba jártam, keményen ittam. Budafokon egy
este a téren ültünk, lejött hozzánk Huszár Géza
bácsi, hívott, hogy menjünk el az imaházba teadélutánra. „Jobb, mint itt ülni a téren!” A meghívást elfogadtuk.
Édesanyám kórházba került, húgomat nem
merte rám hagyni, ezért Imola Kovács Zoltánhoz és családjához került hat hónapra. Édesanyám és húgom korábban eljártak a Budafoki Gyülekezetbe, én is mentem néha. Talán itt
lépett be először Isten az életembe. Persze én
nem vettem tudomást Róla.
Harminchárom évesen jöttem először a Menedékvárosba tele problémával, mert megjártam
az intézetet és a börtönt is. Itt átutazó voltam,
a szabályokat mindig megszegtem, elmentem,
vagy el kellett mennem, főként az alkohol mi-

att. Tizenkét évre visszatekintve mindig azt
akartam, hogy az én akaratom teljesüljön. Eljártam istentiszteletre. Tudtam, hogy van Isten
és én is vagyok.
Utána tíz évig nem volt kapcsolatom a Menedékvárossal, ekkor szerettem volna az életem
rendbe hozni. Házat vettünk a férjemmel, de
sajnos – mivel nem Istennel éltük az életünket – felemésztettek a mindennapi gondnok. A
férjem öngyilkos lett, édesanyám és testvérem,
Imola meghalt, egyedül maradtam a fiammal.
Újból kértem a Menedékváros dolgozóinak
segítségét, de súlyos problémáim miatt nem
tudtam együttműködő lenni, nem fogadtam el
jó útra terelést, lázadtam. Többször el kellett
hagynom az intézményt magatartásproblémák és alkoholprobléma miatt.
Ötvenkét évesen egy súlyos betegség és Isten
hívó szava ébresztett rá a kórházban, hogy ez
így nem mehet tovább. Elkezdtem imádkozni.
Tudtam azt, hogy az életben maradáshoz egy
lehetőségem van, ha visszatérhetek a Menedékvárosba. Korábban sajnos úgy elkeserítettem az ott dolgozók szívét a múltbéli kudarcaimmal, hogy azt mondták, nem tudnak
segíteni, nem jöhetek vissza. Ennek ellenére
nyugodt voltam, Huszár Géza bácsit felhívtam,
ő azt javasolta, hogy imádkozzak. Egy napra
rá újra fogadtak a Hajléktalanok Átmeneti Otthonában.
Már ekkor erős lelki változásokkal tértem vis�sza és kerestem azok bocsánatát, akiket korábban megbántottam. Isten felé fordultam,
folyamatosan imádkoztam, kértem az Igék
általi útmutatásokat. Amikor először felmerült,
hogy bemerítkezzek, akkor még kétkedés volt
a szívemben: nem éreztem magam alkalmasnak, mert a dohányzásról még nem tudtam
lemondani, és nem éreztem a Szentlélek vezetését. Kaptam egy üzenetet: „Azért nem érzed a
Szentlélek vezetését, mert megkötözöttség van
az életedben.” Tudtam, ez a cigaretta. Szenvedve imádkoztam Istenhez, hogy vegye el. Kértem
egy istentiszteleti napon, hogy szóljon hozzám
még egyszer: „amit kérsz, én megteszem, és Te
erőt fogsz hozzá adni!”
Az istentisztelet alatt végig hozzám szólt az
Úr. „Ne hagyj el, én veled voltam a nyomorúság idején!” Szó volt a cigiről, elém jött a “Passió” című film, megérintett, hogy Jézus men�nyit szenvedett, leköpték, megalázták, véresre
korbácsolták, és nekem egy szál cigit nehéz
eldobni. Ezután kétszer rágyújtottam, de nagyon rosszul lettem, alig bírtam a lakókör-
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zetembe felmenni. Hálát adtam az Istennek,
hogy rosszul lettem. Reggel már nem kellett
lemennem rágyújtani, és azóta sem kell. Ami
nem sikerült nekem nyolc hónap alatt, az neki
egy nap alatt sikerült, elvette a cigi rabságát.
Ezek után júniusban bemerítkeztem. Isten
gyermekeként élem a mindennapokat. Hálát
adok Isten kegyelméért, és azokért a dolgozókért, lakótársakért, akik kitartottak mellettem a
nehéz időszakban is.
„Mindentől meg tud szabadítani Isten, csak keresni kell Őt.”

***

Én pedig hálát adok azért, hogy a jó Isten vis�szavezette Mariannt hozzánk, aki azóta sokat
segít az „elesett” lakók gyámolításában, felemelésében. Alázattal, örömmel végzi a napi
tevékenységeit. Példaként van az élete a lakóközösség előtt. Láthatjuk: az Úr velünk van
akkor is, amikor azt gondoljuk, hogy elhagyott
minket, elhagyott engem!

Tó th né F r ank Anikó, Menedé kvá ros H a j l é kta l an ok Átmeneti Otthona i ntéz mé n yve ze tőj e

Elorelépések
a Menedékvárosban

An tal Györ gy
Menedékváros Családok Átmeneti Otthona intézményvezetője
Az előző hírlevelünkben már beszámoltunk arról, hogy elkezdtük önerőből a játszótér megépítését. Korábban arról is hírt adtunk, hogy a
Menedékvárosban található játszóteret 2014ben rossz állapota miatt el kellett bontani,
azóta sokszor tettünk rá kísérletet, hogy pályázati pénzből újat építsünk, de sajnos ezek
a próbálkozásaink sikertelenek voltak. Idén
tavasszal saját erőforrásból elkezdtük építeni
az új játszóterünket. Mindez komoly munkát és
anyagi erőforrást igényelt. Örömmel értesítjük
mindazokat, akik olvassák hírlevelünket, hogy
a játszótér elkészült és a gyermekeink számára
átadásra került. Köszönjük az anyagi támogatást a Menedék Alapítványnak és a Budapesti
Rotary Klub Tabán Egyesületnek. Szeretnénk
köszönetet mondani mindazon lakóinknak,
akik hosszabb-rövidebb időt áldoztak idejükből és bekapcsolódtak az építkezés egyes

munkafolyamataiba. Név szerint is szeretném
megemlíteni Hajósi Jánost, Szücs Jánost és
Csontos Györgyöt, akik a kezdetetektől kitartottak és munkájukkal hozzájárultak a sikeres
befejezéshez. Jó érzés tölti el a kollegákat, mikor látják a gyermekeket felhőtlenül játszani.
A nyár elteltével ismét elkezdődött egy tanév,
ami nem csak a szülőknek, hanem az itt dolgozóknak is nagy kihívás volt, hogy minden
gyermeknek időben meglegyen az iskolai, óvodai felszerelése. Itt szeretném megköszönni
azok adományát, akik ebben az időszakban
gondoltak ránk és ilyen jellegű adományokkal
segítettek bennünket.
Gyermekeink ősszel a “Majsa Infó” jóvoltából
ingyenes cirkuszi előadáson vehettek részt
szülői kísérettel. Nagy élmény volt az itt lakók
számára, hiszen többeknek ez volt első cirkuszi látogatása. A gyermekek napokkal később
is az ott szerzett élményeikről beszélgettek.
November utolsó hétvégéjén ismét az Élelmiszerbankkal közösen tartottunk adománygyűjtő akciót Kecskeméten, immár negyedik
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alkalommal. Az itt összegyűjtött tartós élelmiszert karácsonykor a Menedékváros lakói
között osztjuk szét. A gyűjtés helyszínén minden évben felállítunk egy kis fenyőfát, melyre
saját kezűleg készített díszeket akasztunk. Az
adományozók erről a fáról választhatnak tetszés szerint egy-egy díszt, amit hazavihetnek
saját karácsonyfájukra. Ezzel a gesztussal köszönjük meg, hogy adományukkal támogatják
szolgálatunkat.

A Menedékváros
Gyülekezetének hírei

Cs ön des Katali n
a Menedékváros Baptista Gyülekezet vezetője
Istentiszteleteinket minden vasárnap vendégszolgálók közreműködésével tartjuk. Az elmúlt
időszakban Huszár Géza, Fazekas László, ifj.
Zimányi József nyugalmazott református lelkész, Bogár Ágnes, a Nyíregyházi Élim Evangélikus Szeretetotthoni egykori intézményvezetője, és Boros Lajos voltak a vendégeink.
Ifjúsági órákra minden héten szombaton és
vasárnap kerül sor Bogdán-Csató Éva ifjúsági
vezető és Garancsi János szolgálattevő testvér közreműködésével. A gyermekeknek különböző témákon, filmeken, énekeken keresztül
próbáljuk megvilágítani a bibliai igazságokat.
Bibliaórát péntek este tartunk Garancsi János
közreműködésével. Az alkalmak elején egy-két
éneket éneklünk, majd a rövid Igei gondolatok
után közös beszélgetéssel, imádsággal zárjuk
együttlétünket. Az elmúlt időszakban ifjúsági
istentiszteleteket tartunk minden hónap második vasárnapján délelőtt 10 órától, melynek
programja igehirdetés, új énekek tanulása,
Isten dicsőítése, közös ima a gyermekekkel és
fiatalokkal együtt. Az elmúlt hónapban is vendégeink voltak az Út a Reményhez Alapítvány
munkatársai, akik Szilágyi Kornél vezetésével
játékos programot hoztak a gyermekek részére, majd Igei üzenettel zártuk a napot.
Különleges istentiszteletre is sor került az ősz
folyamán: látogatást tettek köztünk a Keresztény Motorosok Heizer Kornél vezetésével.
Immár harmadik alkalommal voltak nálunk.
Istentiszteletünkön az egyik tagjuk, Szikszai
Gyula hirdette az Igét, míg ezzel párhuzamo-

san ifjúsági foglalkozás keretében vezetőjük,
Heizer Kornél és felesége készültek szolgálattal a gyermekek felé.
További terveinket Isten segítségével szeretnénk megvalósítani. „De aki benned bízik,
Uram, és őszinte szívvel téged keres, az nem
könnyen botlik el.”

Hírek, imatémák
Bodrogról
Fá b iá n S á n d o r , l el k i pász t o r
és a bodrogi szolgálók

Kedves Testvéreink, Barátaink, Támogatóink!
Isten iránti hálával tekintünk vissza a mögöttünk álló időszakra, amelynek során Urunk
bizonyította hűségét, mi, bodrogiak pedig
bizonyítottuk ráutaltságunkat. A sok fejlődés
mellett tárgyévben az itteni szolgálat létrejöttének bázisát képező nevelőszülői hálózat, a
Nevelőcsaládok Közössége (NeCsaK) befejezte
működését. A nevelőszülői létszám sajnálatos
csökkenése okán kényszerültünk arra a döntésre, hogy április 30-án megszüntessük ezt a
tevékenységet. A nevelőcsaládok saját döntésük alapján csatlakoztak egyházi vagy állami
fenntartásban lévő nevelőszülői hálózathoz.
Intézményünk profilja jelenleg három tagintézményből tevődik össze. 57 óvodással, 135
általános iskolai tanulóval és 73 zeneiskolással
foglalkozhatunk naponként.
Az intézmény céljai között továbbra is előtérben van Isten megismerése, a vele való kapcsolatfelvétel segítése. Ezt segítjük pedagógusaink példamutató életével, a tanításba,
kapcsolatok alakításába beépülő keresztyén
értékekkel, napkezdő áhítatokkal, bibliaismeret oktatással, az osztályfőnöki munka keresztyén szemléletével, szolgálati lehetőségek
keresésével, evangelizáció tartásával, keresztyén táborainkkal, Kaposváron az óvodában
működő szülőklubbal. Diákjaink mintegy 50%a keresztyén családokból érkezik.
A bodrogi általános iskolában új kihívásokkal is szembe kell néznünk. Elsősorban a folyamatosan növekvő tanulói létszám melletti
szervezési, módszertani váltás, az iskolakultúra fejlesztése van a látóterünkben. Belső-So-
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mogyban munkálkodva komoly kihívást jelent
a keresztény szaktanárok megtalálása. Jelenleg is keresünk biológia, kémia, informatika és
testnevelés szakos pedagógust.
Az utóbbi időszak legnagyobb beruházása, az
500 m2-es tornaterem épülete gyakorlatilag
elkészült. Adományként kaptunk használt bordásfalakat, amelyeket felújítottunk. Hiányoznak még a kézilabdakapuk és a kosárlabdapalánkok. Sikeres pályázat eredményeképpen
mintegy hatmillió forintos vissza nem térítendő támogatást kapunk óvodai eszközbeszerzésekre és egy jó minőségű játszótér létrehozására a bodrogi Nádasdy-kastély mellett.
Nyáron eladtuk az elhasználódott Renault
buszunkat és hoztunk helyette Németországból egy sokkal jobb állapotban lévő használt
Mercedes Conecto buszt. Így összesen öt iskolabusszal négy irányból szállítjuk a gyermekeket, akiknek kb. 50%-a Kaposvárról, 30%-a a
környező településekről, 20%-a pedig Bodrogról érkezik.
A megnövekedett tanulói létszám szükségessé teszi, hogy a kastélyépületben is oktatási
tevékenységet folytassunk. Ennek érdekében
elkezdtük a kastély belső felújítását. Az elkövetkezendő időszakban meg kell valósítanunk
a villámvédelem korszerűsítését és az emeleti
vizesblokkok felújítását is. Úgy látjuk, az épület

jobb kihasználhatóságának eléréséhez elengedehetetlenül szükséges a fűtés korszerűsítése, a hőszigetelés és a földszinti nyílászárók
cseréje is, amelyet egyelőre forrás hiányában
nem tudunk megvalósítani.
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2018. karácsony

Szükségeink,
támogatás
Köszönjük azon támogatóink hűségét, akik már
régebb óta mellettünk állnak! Egyúttal örömmel
és köszönettel fogadjuk új támogatók jelentkezését is, akik ilyen módon részesei lehetnek szolgáló közösségünknek. A továbbiakban a Menedék Alapítvány és a Baptista Menedék Szolgálat
partneri együttműködésben szolgál, a két szervezethez érkező adományok mind ugyanazon
célok eltérését segítik. Az alábbiakban megosztjuk a Menedék szolgálat támogatásának lehetőségeit:

Munkatársakat keresünk
a Menedékvárosba!

A Baptista Menedék Szolgálat munkatársakat
keres a kiskunmajsai Menedékvárosban működő Családok Átmeneti Otthona intézménybe,
az alábbi munkakörökbe: intézményvezető, családgondozó, gyermekgondozó. A munkakörök
betöltésére elhivatott, lelkigondozásra is nyitott
munkatársak jelentkezését várjuk. Szakmai gyakorlat előnyt jelent. A munkakörök betöltéséhez
szakmai elvárás a 15/1998. NM rend. 3. sz. mellékletének a családok átmeneti otthonához tartozó szakmai képesítés megléte. Jelentkezéshez
fényképes önéletrajzot, motivációs levelet és
lelkészi ajánlást kérünk, amit a fiuotthon@gmail.
com címre várunk. Bővebb információ kérhető a
0620-999-7296-os telefonszámon Liptai Gábortól.

1 évet a Menedéknek!

Az „Egy évet a Menedéknek” támogatási program
keretében támogatók jelentkezését várjuk, akik
egy éven keresztül vállalják, hogy kisebb ös�szeggel, havi rendszerességgel, kiszámíthatóan
támogatják szolgálatunkat (pl. havi 2.000, 6.000,
15.000 Ft-tal, vagy más összeggel). Természetesen lehetőség van évente egyszeri összeggel is
támogatni a Menedék szolgálatot. Kérjük, hogy
átutaláskor a közleményben tüntesse fel címét,
vagy e-mail címét a kapcsolatfelvétel érdekében.

Egy tányér segítség

A kiskunmajsai Menedékvárosban népkonyha
üzemeltetésével biztosítjuk az ott élő hajléktalan emberek és kisgyermekes családok számára a napi egyszeri meleg étkezés lehetőségét. A
népkonyha működéséhez tartozó állami támo-

gatás továbbra is jelentősen elmarad a (takarékos működés mellett jelentkező) kiadásoktól.
Mivel sokak számára ez az étkezési lehetőség
máshogyan nem pótolható, ezért úgy döntöttünk, fenntartjuk a konyha működését, s a
hiányzó összeg pótlására gyűjtést hirdetünk.
Keresünk 20 támogatót, akik havi rendszerességgel 10.000-15.000 Ft-tal segíteni tudják a
rászoruló kiskunmajsai emberek élelmezését!
Átutaláskor kérjük, a közleményben tüntessék
fel: „népkonyha”.

Adó 1%

Köszönjük mindenkinek, aki a Menedék Alapítvány javára rendelkezett adója 1%-áról. A
beérkezett összeg 2017-ben 397.000 Ft, 2018-ban
540.000 Ft volt. Kérjük, 2019-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:

19004909-2-43
Kedvezményezett neve:

Menedék Alapítvány
A támogatás módja
Baptista Menedék Szolgálat
Számlaszám: KDB Bank,

13555555-13552010-00012536

Menedék Alapítvány
Számlaszám: OTP Bank, 11722003-20022222
Adószám: 19004909-2-43
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, vagy
www.menedekalapitvany.hu/tamogatas.
Támogatóinknak tájékoztatást nyújtunk a
szolgálat alakulásáról, illetve évente beszámolunk a kapott támogatás felhasználásáról.

