Akik Istent szeretik
Boda Gábriel

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket
elhatározása szerint elhívott.”
Róma 8:28

Minden a javunkra szolgál… Minden. A legkülönbözőbb élethelyzetekben jut eszembe ez a
mondat, de sokszor tudatosan is emlékeztetem magamat erre. Az elmúlt időszakban nagyon
sok kihívással kellett szembenéznünk egyéni és társadalmi szinten is. Alig tértünk magunkhoz
a világunkat megrázó járványos időszak után, a szomszédos ukrán helyzettel az élet már el is
hozta következő kihívását. Rengeteg gondolat, kérdés, félelem. Hogyan tovább? Merre megy
az

élet?

Az intézményi ellátás kapcsán gyakran tapasztalom gondozottjainknál a reményvesztettség,
kilátástalanság sűrű ködét és a világba kitekintve néha én is elszomorodom. De sokszor nem
kell a világi híradásig sem elmenni, a saját életünkben és közvetlen környezetünkben
tapasztalt nehézségek, küzdelmek is okokat adhatnának a kesergésre és az örömünk
elvesztésére. Nem véletlenül figyelmeztet az Ige is: „Vigyázzatok, hogy senkiben ne növekedjen
fel a keserűség, mint egy mérgező növény, mert ez sok más embert is megmérgezhet!” Zsidók
12:15
Azt gondolom, hogy Isten is azt akarja, hogy megéljük az örömöt, reménységgel legyünk a
jövőnk felől és ne csak a látható dolgokra tekintsünk. Ezt talán könnyű így leírni, de mégis…
Valóság lehet ez az életben és ha igen, akkor mégis hogyan? Hiszem, hogy Isten az, aki képes
1

megtölteni szívünket örömmel és megújítani a bennünk lakozó reménységet. Ő a mi
forrásunk, akiből meríthetünk. A mindennapok terheiben, a jövő kérdéseiben hozzá
fordulhatunk és a Vele való kapcsolatban mi magunk is feltöltődünk és megújulunk.
Minden a javukra szolgál… Igen, reménységünk lehet afelől, hogy életünk alakulásában a
MINDEN-ben életünk minden részlete benne van és Istent szerető emberként az Ő
akaratában és elhívásában járva – még ha nem is mindig érezzük így – tényleg minden a
javunkra van.

Elismerések szociális
területen - Kovács Zoltán
A Magyarországi Baptista Egyház a szociális
területen végzett kimagasló szolgálata
elismeréseként

Balogh

Lajos

díjban

részesítette Kovács Zoltán Károlyt, a
Menedék Alapítvány egyik alapítóját, aki az
alapítástól

kezdődően

a

Menedék

Alapítvány kuratóriumának elnöke és a
Baptista Menedék Szolgálat képviselője.
Zoltán

a

polgári

foglalkozása

mellett

folyamatos jelenléttel, háttértámogatással,
imádsággal, adakozással segítette, segíti a
különböző

helyszíneken

működő

szolgálatokat. Nagy teherbírású, higgadt,
kiegyensúlyozott

jellem,

a

krízisek

közepette is biztos, megbízható, vonzó
lelkületű

vezető.

Tovább olvasom!
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Elismerések szociális
területen - Heizer Kornél
A Magyarországi Baptista Egyház a szociális
területen végzett kimagasló szolgálata
elismeréseként

Beharka

Pál

díjban

részesítette Heizer Kornélt a Menedék
Alapítvány, majd a „Jó az ÚR” Baptista
Gyülekezet volt munkatársát, aki jelentős
személyiségként, aktív formáló erővel vett
részt a 80-as évek második felétől a
gyermekvédelem
prevenciós

céllal

munkájában,
olyan

ahol
program

megvalósításának az úttörője volt, amit új
lehetőségként, járatlan úton lehetett csak
megvalósítani.
Tovább olvasom!

Búcsúzunk Bogdán-Csató Éva
Fájó szívvel, de Isten akaratát elfogadva
tudatjuk,

hogy

Bogdán-Csató

Éva

munkatársunk 2022. március 23-án 43
évesen az Úrhoz költözött. Éva több, mint
két

évtizeden

keresztül

volt

a

Menedékváros aktív munkatársa. Egészen
fiatalon

2001.

július

1-től

került

munkaviszonyba, de már előtte is, mint
önkéntes bekapcsolódott a szolgálatba.
Magáénak érezte a rászorulók segítését és
több

területen

is

részt

vállalt

a

feladatokban.
Tovább olvasom!
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Új munkatárs a
Mamásotthonban Szlepák Otília
Szlepák Otília vagyok, a Mamásotthon
egyik szakgondozója. Mondhatni, hogy nem
tervezetem itt dolgozni, nem teljesen ezen
a pályán indultam el. A debreceni egyetem
szülésznő képzésén tanultam, de sajnos a
végzés előtt nemsokkal egy betegség
közbeszólt, ami miatt úgy éreztem, hogy
nem tudnám végezni a szülésznői hivatást.
Tovább olvasom!
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Anyák napja - 2022. május 1.
Mamásotthon
Sokat ötleteltünk a munkatársakkal, hogy hogyan is ünnepeljük meg idén az Anyák napját.
Tucatnyi

gondolatunk

volt,

amiből

megpróbáltunk

minél

többet

megvalósítani.

A bent lakó gyerekek kreatív ajándékokkal készülhettek: a nagylányok szív alakú mécsest, a
kisebb gyerkőcök pedig pillangót készítettek, amire kedves verset vagy gondolatokat írhattak
fel

édesanyjuknak.

Mi munkatársak is készültünk egy kis meglepetéssel. Az anyukáknak gyermekeikről készült
fotókat adtunk át, nem is akárhogy. A kinyomtatott képeket szívalakú papírra lamináltuk, a
több gyermekes anyukák pedig egy szép füzéren, szívekkel elválasztva kaphatták meg a
fényképeket.
Nagyon élveztük a gyerekekkel való közös munkát, jó volt látni a kreatív ötletek
megvalósulását

és

a

sok

örömöt

Tovább a képekhez!
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az

édesanyák

arcán

Menedékváros
"A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen."

Tovább a többi képhez!

Megnézem a kisvideót!
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Beszámoló levél a Menedékvárosi Baptista Gyülekezet
életéről
Garancsi János

Garancsi János vagyok a kiskunmajsai Menedékváros Baptista Gyülekezetének presbitere.
Szeretnénk örömünket megosztani az Olvasókkal: hosszú idő után idén gyülekezetünkben
ismét vezetőségi választásra került sor. Kérjük imádságaitokat az új vezetői csapatra: Csöndes
Katalin - gyülekezetvezető, Rácz Zoltánné - gyülekezet elöljáró, Rétiné Fekete Katalin gyülekezet elöljáró, Turcsányi Józsefné - gyülekezet elöljáró, jegyzőkönyvvezető és
pénztáros,

Garancsi

János

–

presbiter.

Május első vasárnapján megtartottuk gyermekeinkkel az Anyák napi szolgálatunkat. Istené a
dicsőség, nagyon jó alkalmon vehettünk részt! Gyermekeink három verssel és két énekkel
készültek. Elsőként az "Édesanyám" című dal szólalt meg, melynek üzenete nagyon értékes:
"Édesanyám, te drága asszony, ezer csillag rád ragyogjon, az Isten áldja meg a jó szíved.
Édesanyám, te drága lélek, köszönöm a sok-sok szépet, mit tőled kaptam, sosem felejtem." A
második énekünk - a „Szeretet nem fogy el sosem” - Isten szeretetéről és egyben az egymás
iránti szeretetre buzdításról szólt. Az Anyák napi szolgálatunk annyira jól zárult, hogy néhány
gyermekünk még az Istentisztelet végén sem akarta elengedni az anyukákat egy-két további
kis

ének

Tovább olvasom!
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nélkül.

Elkészült a Menedékvároshoz vezető járda
Hosszú előkészületek után, elkészült a szegedi úti hídtól a Menedékvárosig az új, 750 méter
hosszú és 2 méter széles járdaszakasz, amely a biztonságosabb közlekedést szolgálja. A
Menedékvárosban és környéken élők eddig csak az úttesten gyalogolhattak és
kerékpározhattak,

ami

nagyon

Tovább olvasom!
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balesetveszélyes

volt.

Felhívás adó 1+1% felajánlására

2022-ben is van lehetőség rendelkezni az adó 1+1%-áról május 20-ig.
Minden felajánlást előre is köszönünk!

Menedék Alapítvány adószám:
19004909-2-43
Magyarországi Baptista Egyház technikai száma:
0286
Részletes

információk

a

NAV

oldalán:

Tovább a NAV oldalára!

Szükségeink

és

támogatási

lehetőségek

2018 februárjától a Menedék Alapítvány szociális és gyermekvédelmi intézményeinek
fenntartását a Baptista Menedék Szolgálat vette át, a továbbiakban a Menedék Alapítvány és
a Baptista Menedék Szolgálat partneri együttműködésben szolgál, a két szervezethez érkező
adományok mind ugyanazon célok elérését segítik. A Baptista Menedék Szolgálat egyházi
szervezetként fogadja szociális-missziós munkájához az adományokat, a Menedék Alapítvány
közhasznú szervezetként fogadja az SZJA 1% támogatásokat, magánszemélyek adományait,
valamint céges adományok esetében az adóalap csökkentésére jogosító visszaigazolást állít
ki a támogatónak. Az alábbiakban megosztjuk a Menedék támogatásának lehetőségeit:
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Egy évet a Menedéknek!

Egy tányér segítség

Az „Egy évet a Menedéknek” támogatási
program keretében támogatók jelentkezését
várjuk, akik egy éven keresztül vállalják, hogy
kisebb összeggel, 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.

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 támogatás
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
családok élelmezését! Átutaláskor kérjük, a
közleményben tüntessék fel: „népkonyha”.

A támogatás módja
Menedék Alapítvány
Számlaszám: OTP Bank, 11722003-20022222
Adószám: 19004909-2-43
Baptista Menedék Szolgálat
Számlaszám: KDB Bank, 13555555-13552010-00012536

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.menedekszolgalat.hu/kapcsolat. Támogatóinknak

tájékoztatást

nyújtunk

szolgálat alakulásáról, illetve évente beszámolunk a kapott támogatás felhasználásáról.
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a

Kapcsolatfelvétel
Menedék Alapítvány / Baptista Menedék Szolgálat
Központi Iroda: Budapest, Leányka utca 34. III/21.
Telefon: (1) 789-0048, (20) 999-7293
E-mail: iroda@menedekalapitvany.hu
Weboldal: www.menedekszolgalat.hu
Facebook: facebook.com/menedekalapitvany

Copyright © 2021 Baptista Menedék Szolgálat, Minden jog fenntartva.
Címünk:
Baptista Menedék Szolgálat
Budapest 1221 Leányka u. 34.
Budapest, Bu 1221
Hungary

Add us to your address book

Szeretnél változtatni a hírlevél beálltásokon?
Frissítheted a beállításaidat vagy leiratkozhatsz a listáról.
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