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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Takarékoskodjunk!
Általános iskolás koromból figyelmeztetésekre
emlékszem legelőször a takarékoskodással kapcsolatban, de később ezt láttam szüleimnél és
nagyszüleim életgyakorlatában is.
Minek takarékoskodjak? Mert van mivel. Mivel
takarékoskodjak? Azzal, amim van. Hogy milyen eszközeim, rám bízott javak vannak, azt
legelőször számba kell vennem, hogy vigyázni
is tudjak rájuk. Vannak, amelyek „állandó”-nak
tűnnek, és vannak változó
eszközeim. Ilyen a pénzem is.
De nem csak erre kell gondolnom, hanem sokkal több
mindenre, amivel takarékoskodnom kell.
Ösztönöz a megtakarításra a
válság hangulata, kockázata.
Segít.
Már ha van válság. Azt
mondják, válság van. Valóban mindig volt és mindig
lesz is. Most mélyül. A globalizáció ezt is általánosította
és kimondta, hogy válság
van, le is vagyunk minősítve
– tehát akkor az van. Érdekes, hogy mennyire a média
üzenete határozza meg a tudatunkat (nem csak ebben).
Soha nem volt ilyen sok baj, amiről hírt adtak,
mert nem volt ilyen széleskörű a híradás, a
technikai fejlettség – ma kezünkben hordjuk a
világot. Takarékoskodni kellene a befogadott
információkkal is.
Elkezdtünk „szolgáltatni” egymásnak – nem
úgy, mint régen: megtakarított időnkből és szeretetből, hanem – ellenszolgáltatásért. Értékeink
jelentős részét eldobtuk.
Mostanában igyekszünk vizeinkkel és földjeinkkel takarékosak lenni. Ez jó. A felelősségtudat-

hoz takarékos gondolkodás járul. Hol tartunk az
időnk megtakarításában? Fontos dolgokra jut-e
az időmből, és az időrabló mennyit rabolhat el
az életemből?
De ki fog velünk takarékoskodni? Én kinek vagyok fontos (ki tart meg – ki takarít meg – magának), - ki ment át a jövőre engem, minket?
A háztartási energiákból is mennyit meg lehetne
spórolni, ha jól használnánk fel, mennyivel kevesebb is elég lenne! A házunk
lehet, hogy már A+ energetikai
besorolású – de engem, mint
energia felhasználót, hová lehet
besorolni? Van feleségem, vannak
gyermekeim, unokáim, barátaim,
munkatársaim, szomszédom, gyülekezetem, hittestvéreim. Van
munkám, cégem, házam, autóm,
városom, hazám, stb. Takarékoskodom velük? Hogyan kell ezt
tenni?
A takarékoskodás célja a későbbi
felhasználás lehetősége magam és
mások számára. A takarékosság
nem fukarság, nem önsanyargatás
eredménye, hanem tudatos átcsoportosítás, a megelégedés keze,
áthelyezés a holnapra, a jövendőbe abból, ami most van. Valahogy
úgy, mint egy tele zsák, amelybe
amint beleteszünk a közelebbi végén, a távolabbi végén már ki is adta azt, amit korábban beletettünk. A zsákban pedig minden van abból,
amit kaptunk. A takarékosság adás. Átadás.
Meg is válunk tőle, miközben közel marad hozzánk. Lehet, hogy a miénk lesz, lehet, hogy másé. A takarékosság isteni tulajdonság. Hála,
megelégedés és remény gyümölcse. A jövőt építi. Előre tekint. Azért aki tud takarékos lenni,
legyen az. Nem bűne az annak, hanem inkább
erénye. Függetlenül a többiektől! Légy takarékos!


Menedék Hírlevél
„Drága kincs és olaj van a bölcs hajlékában, az ostoba
ember pedig eltékozolja azt” (Példabeszédek 21:20)
A bölcs ember csak azt viszi a tárházába, ami
értékes. Értékeinket csak az azért raktározzuk el,
hogy aztán használjuk, éljünk velük, adjunk
belőlük. Vigyázunk rájuk.
A megtakarítás boldogságot is jelent, visszaigazolja, hogy képes vagyok az értékek kiválasztására, és használatára, valamint biztonságot is
jelent a szükségek idejére. Néha eljön a lomtalanítás is, amikor valamely dolgok kikerülnek,
mások pedig a helyükre lépnek. Változik az értékítéletünk is. Ilyen például, amikor rájövök,
hogy valaminek itt van az ideje.

percről a másikra. Nem volt több, elég volt. Isten
megáldotta, mára a bodrogi munka kiteljesedett.
Édesanyám utolsó perceiben is mélyen átéreztem, ideje van a visszatartott szeretetem kifejezésének, amikor gyermekei egyenként búcsúztunk tőle, megköszöntem szeretetét és átadtam
őt az Úrnak. Örömben fogunk újra találkozni
majd.

Lehet-e takarékoskodni a feleségemmel? Igen:
hogy ne tegyem ki annak, ami felemészti. Lehete a barátaimmal? Igen; és igen a válasz a pénzemre, az időmre, az elfogyasztott fűtési energiára, villanyra és szinte mindenre. Úgy éljek velük, hogy holnap is élvezhessem értékeit, ha
rajtam múlik. A pazarlás, „a semennyi sem elég”
szemlélet elégedetlenséghez, hálátlansághoz
vezet, és bizonytalanságot eredményez.

Hamarosan jó lesz nagy áldozattal utazásra költeni megtakarított pénzünket, hogy találkozzunk gyermekeinkkel, unokáinkkal – lássuk,
érezzük, szeressük egymást. Értékes kapcsolatainkra érdemes fordítani megtakarításunkból. Így
nem veszítjük el, inkább erősítjük egymást. Ha
pedig nem veszítünk, akkor megtakarítunk. Úgy
fogyasztunk, hogy gazdagabbak leszünk.

Egy kivétel van csak: a szeretettel ne takarékoskodjunk, mert Isten sem teszi ezt. Folyamatosan
ad, adakozik, abból, amit megtakarított az emberek számára. Megtakarította számunkra az
Életet, és nekünk adta jövőnket. Szeretni is csak
úgy tudunk folyamatosan, ha tudjuk, nem leszünk kevesebbek, mert a „szeretet soha el nem
fogy”.

Emberek! Fontosak vagyunk Istennek! Tartalékolt nekünk a Földön kincseket: olajat, szenet,
gázt, fákat, atomenergiát, vizet, levegőt, és mi
mindent, hogy gondoskodjon rólunk! De nem
csak e világunkról gondoskodott, hanem személyük végtelen megtakarítását tervezte meg a
benne hívőknek, akik elfogadtuk Jézus Krisztus
átértékelését az igazi életre. Ő él bennünk, hogy
életünket megtakarítsa, megtartsa örökre. Nagyon értékesnek talált bennünket. Ezért jött a
Földre karácsonykor! Isten adott: Fiát adta, tartalékolta nekünk Őt, a megoldást, új szövetséget, mert az embereknek nem volt tartalékuk a
túléléshez. De már van. Most még van.

A megtakarítás célja az adás, a szükség esetére
történő megelégítés. Ennek felismerése is hitet
igényel, hogy most van itt az ideje a felhasználásnak. Hiszen nagy baj lenne, ha nem engednénk meg magunknak, hogy adjunk megtakarításunkból, haszonra fordítani a megtakarítást,
élni vele, élni belőle. Azt gondolom, nagyobb
élmény felhasználni, mint megtakarítani. Az
istenhívő tud csak adni abból is, ami korlátozottan van. A csoda az, hogy mindenre elég lesz.

Kovács Zoltán

Így van ez most, amikor a fogaimat kellet megújítanom. Nem tudtam volna, ha nem lett volna
félretett pénzem. Odaszánni sem volt könnyű, el
kellett határozni, hogy ez, és nem más következik.

Hírlevelünk megújult...
de csak egy kicsit.
Az arculati elemek változásán túl a hírlevélben
több helyen QR-kódokat helyeztünk el, amiket
okostelefonnal beolvasva bővebb tartalom
érhető el az interneten.

Így volt ez akkor is, amikor a bodrogi kastélyt
vásároltuk a Menedéknek. A megtakarításomra
szükség volt. Éppen akkor éppen ott, egyik
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Kérlek, adj bölcsességet, hogy munkatársaim felé is
megfelelőképpen, a Te akaratod szerint viszonyuljak.
Hadd maradjon meg a képmutatás nélküli szeretet,
lehessünk egymás bíztatására, erősítésére, és ha kell,
legyen bátorságunk szólni, segíteni a helyreigazodás
érdekében.

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

Molnár Tivadarné, Marianna

Változások
2012 októberében személyi változások történtek
a Mamásotthonban. Az alábbi gondolatokat
Molnárné Marianna osztotta meg velünk:

Menedékes lettem
Mischingerné Bóka Ágnes vagyok, a Menedék
Alapítvány Mamásotthonának új munkatársa.
Az Alapítvánnyal 2006-óta van egyre erősödő
kapcsolatom, kezdetben csak önkéntesként,
majd szakmai gyakorlatát itt elvégző gyakornokként vettem részt az otthon életében. Isten
egyértelmű vezetését látom jelenlegi munkába
állásomban, melyért nagyon hálás vagyok.

Ismét október van. A nagy döntések, felelősségvállalások, szerződéskötések időszaka.
Hogyan is volt…?
1982. október 3-án testvéremmel és testvéreimmel együtt álltunk fehér ruhában a Békéscsabai
Baptista Gyülekezetben, hogy hitünket megpecsételjük;

Vallását alkalmanként gyakorló katolikus család
második gyermekeként nőttem fel a Pest megyei
Törökbálinton. A hitélet egész kisgyermekkorom óta vonzott, azonban édesanyám korai halála miatt komolyan megharagudtam az Istenre,
és mindannak, amit addig tapasztaltam a jelenlétéből, hátat fordítva, gimnazistaként komoly
mélységeket éltem meg. Mára már tudom, hogy
igaz az a bibliai alapelv, miszerint „Árváknak
atyja, özvegyek védője az Isten” (Zsoltárok 68:6),
mert többszörösen tapasztalhattam, még akkor
is, mikor én nem akartam Róla tudomást venni,
hogy számára nagyon is fontos személy vagyok.
Családtagjaimat indította, hogy segítsenek meg
akkor, amikor a mélyre süllyedt helyzetemből
egyedül sosem állhattam volna talpra. Gimnáziumi éveim vége felé már nem csak önmagamra
találtam rá, hanem az élő Istenre is. 18 éves voltam, mikor családtagjaim sorra tértek meg, és a
szemem előtt lejátszódó gyógyulásoknak, békességre találásnak, Isten munkájának én sem tudtam, akartam ellenállni. 2007-ben merítkeztem
be és lettem tagja a Budaörsi Kőszikla Baptista
Gyülekezetnek. Kezdetben vasárnapi iskolás
tanítóként, majd ifjúságvezetőként szolgáltam.
Két évig jártam ki a kárpátaljai magyar gyülekezetek gyermekeihez tábort, vasárnapi iskolai
alkalmakat szervezni. Az évek alatt beiratkoztam a Baptista Teológiai Akadémiára, és mellette más, gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos iskolát, tanfolyamot is elvégeztem, és Isten
egyre jobban a szívemre helyezte, hogy minél

1993. október első napjaiban hangzott felém a
nagy kérdés, hogy lennék-e?... és 1994. október
1-jén Tivadar felesége lettem.
Döntésünk szerint Budafokon kezdtük – folytattuk – életünket.
2007. október 1-jén mint gyermekgondozó álltam újra szolgálatba, és
2012. október 1-jén…
Köszönöm Istenem, hogy életem a Te kezedben van.
Döntéseimet a Te akaratodat keresve hoztam, és szeretném hozni ezután is.
Köszönöm, hogy fontos vagyok számodra, és hogy
feladatokat adsz – bár sokszor úgy éreztem, mintha
több lenne a tennivaló, mint amit képes lennék elvégezni az általam megfelelőnek ítélt időben és módon.
Mégis tapasztaltam, hogy soha nem engedtél nehezebb helyzetbe, mint amit elviselhettem volna, és a
számomra különösen nehéznek tűnő dolgokban kézzelfoghatóan engedted tapasztalnom szerető, gondoskodó jelenlétedet.
Itt van az újabb október: családgondozó lettem.
Megtiszteltetés számomra, ugyanakkor kihívás is.
Nagyon jól, kedved szerint szeretném végezni dolgomat!
Egyáltalán nem várom, ugyanakkor számolok ellenségünk támadásaival, amikből szeretnék győzelemmel, a Te dicsőségedre kijönni.
Köszönöm, hogy Tebenned bízva vághatok bele ismét
a tanulásba, félelmeimet egészen kezedbe téve.
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több területen szólítsak meg fiatalokat és hívjam
őket Őhozzá. Mára már hitemet és mindezt a
lelkesedést megoszthatom férjemmel, akivel fél
éve kötöttünk házasságot. Ő egy hiperaktív
gyermekekre specializálódott diákotthon nevelőjeként szolgál gyermekek és saját munkatársai
felé, és emellett gyülekezetünkben és szülővárosomban is rendszeresen Tini klubot szervezünk együtt az érdeklődő fiataloknak.

ink interaktívak és bárki megszólalhat. Ha valaki netán valami oda nem illőt mond, meghallgatjuk, és utána kiigazítjuk. Hiszem, hogy Isten
igéje elvégzi bennünk, hogy megismerjük az Ő
szeretetét. Nagyon nagy a tét, mert Isten nem
rövidtávon, de még csak nem is hosszútávon,
hanem „örök távon” kínál megoldást életünkre.
És hogy ebben az életben könnyebbek legyenek
a küzdelmek, rengeteg jó tanácsot íratott le a
Példabeszédek könyvének szerzőjével is. Remélem, hogy az együtt töltött idő nem bizonyul
hiábavalónak.

Hiszem, hisszük, hogy hátralevő életünk folyamán naponként tapasztaljuk majd Istenünk
apai, féltő, gondoskodó szeretetét, őrző kegyelmét és határozott vezetését az életünkre, szolgálatinkra nézve.

Hálás vagyok azokért a segítőkért, akik a gyerekekkel foglalkoznak. Verebesné Banka Ida az
írástudó gyerekeket tanítja, míg Berkes Marika
az óvodás korú gyerekeknek próbálja átadni
mindazt az értéket, ami szilárd alapja lehet életüknek. A játékos módszer, a kifestők, a vidám
gyerekénekek mind azt szolgálják, hogy kicsi
szívük megnyíljon és befogadja Isten szeretetét.
Mindez némelyik gyereknek igazán érthetetlen
fogalom, mert korábban – mielőtt a
Mamásotthonba érkeztek –, egész más apakép
alakult ki bennük. Olyan, amitől jobb távol lenni, és egy védett helyre menekülni. Abban a hitben vagyunk, hogy Isten atyai szeretettel fogja
vezetni őket majd az életben.
Molnár Tivadar

TEAKLUB
Minden csütörtökön 17.30-tól
Mobil: 06-20-953-4282
Cím: 1221 Budapest, Péter Pál u. 17-19.
E-mail: tivadar@freemail.hu
Vezető: Molnár Tivadar

Hálás vagyok azért a munkáért, amit Isten végez a Szentlélek által a Teaklubon. Az utóbbi
időben a felnőttekkel folytattuk a Példabeszédek
könyvének tanulmányozását. Nagyon sok olyan
gondolat és bölcsesség található benne, ami segít
abban, hogy a mai magyar társadalomban vesztesnek titulált ember, aki perifériára csúszott,
hogyan talál újból értéket, amit beépíthet életébe. Azt tapasztalom, hogy a résztvevők néha
bátortalanul szólalnak meg, de általában tudják,
ill. felismerik, hogy hol hibáztak a múltban. A
Példabeszédek könyve olyan tanácsokat kínál,
amelyek megfogadásával a jövőben elkerülhetők
azok a csapdák is, amik veszélyeztetik életünket
és egyéni döntéseink által a jövőnket. Alkalma-

Az Út a Reményhez Alapítvány munkatársai
Szilágyi Kornél vezetésével rendszeresen szerveznek gyermekprogramokat Kiskunmajsán a
Menedékvárosban és Budapesten a Teaklubon.
Köszönjük elkötelezett szolgálatukat!
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lálhat magának az ő egészségi állapotára specializálódott intézetekben.
Az elmúlt hónapokban közelebb került Istenhez,
ez meglátszik a megjelenésén és a lelki állapotán
is. Az eddig depressziós, az Otthonból kimozdulni nem akaró srácból, egy tervekkel teli, az
ügyeinek rendszeresen utána járó fiatal lett.

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

Egy másik alapítvánnyal együttműködve elértük, hogy hamarosan kaphasson egy számítógépet. Nagy szomorúsága viszont, hogy látása
miatt nem tud olvasni. Ahhoz, hogy olvasni
tudjon, sokszorosan nagyítani tudó speciális
olvasókészülékre van szüksége. Amikor egyet
kipróbálhatott, sírva fakadt örömében.
Egy ilyen típusú segédeszköz megvásárlása 6070 ezer forintba kerül, aminek egy részét már
kollegáimmal összeadtuk. Ha valaki tud segíteni, céladományát köszönettel fogadjuk.

Tisztességre Törekvők
Társasága
Az elmúlt hónapokban kialakult egy kis csapat,
akik magukénak érzik a Fiúotthont, az otthon
működésének elveit. Ezekkel a lakókkal legalább hetente egyszer összegyűlünk beszélgetni.
Alapfeltétele a részvételnek, hogy a tisztességes
életre való törekvés látható legyen az életünkön.
Hatan, heten, nyolcan szoktunk leülni, és keressük Isten válaszait a mindennapjainkban előforduló kudarcokra, nehézségekre, örömökre.

Bartolák Pál

Rászorulók vagyunk, Ő reá szorulók. Mindenfélék, mindenfelől. Van közöttünk gyógyulni akaró alkoholista, drogfüggő, egy cukorbetegsége
miatt a látását elvesztett srác, és van közöttünk
különböző pszichés zavarokkal küzdő fiatal. A
lényeg, hogy Isten útmutatásaiban keressük a
megoldást, a kiutat problémáinkból, próbáljuk
egymást erősíteni, vigasztalni a nehézségek idején.

Megtérések a Fiúotthonban
A Biblia alapján úgy gondolom, hogy a megtérés
(eredeti szó szerint: megfordulás) a személy
tudatos, megalapozott döntése az irányba, hogy
Istenhez fordul. Felismeri (feltételezi, hiszi) a
Mindenható létét és jelenlétét. Aki Istennek átadja az életét, az belátja, hogy ő képtelen és alkalmatlan arra, hogy magát megmentse a bűn és
vétkei következményeitől.

Az egyik ilyen tisztességes életre törekvő fiú
Orschelbacher Attila. Nagyon komoly cukorbeteg, emiatt az egyik szemére elvesztette a látását,
a másik szemére majdnem megvakult. Leszázalékolásáról mostanában kaptuk meg az eredményt, 86%-ban találták egészségkárosodottnak.
Eddig nagyon nehéz helyzetben volt, mert
semmilyen
jövedelme nem volt, és
hozzátartozója
sincs. Az ügyintézései során sokszor
azért ütközött falba, mert egészségi
állapota miatt azt
hitték róla, hogy
drogos. Mostantól
már lesz valamiféle csekély jövedelme és többfajta
elfoglaltságot ta-

A Fiúotthon egy Isten által elkészített gyümölcsöskert, ami bővölködik a megtérések gyümölcseiben. Voltak, akik első beszélgetésre elfogadták megváltójuknak Krisztust. Találkoztunk
olyan fiatalokkal, akik rágódtak, küzdöttek magukkal, a világgal és Istennel az Otthonban töltött idejük alatt, aztán egy ponton jött a felismerés: Isten személyes kijelentése, érintése után
elfogadták, befogadták az Örömhírt.
Vajon látható-e rögtön a gyümölcs? Tapasztalatok szerint általában igen. A Biblia ezt nem tanítja egyértelműen. Vagy látszik, vagy nem, de
tapasztalataim szerint többeknél hamar láthatóak a megtérés gyümölcsei: a gondolkodás, a
személyiség pozitív gyümölcsei, az erősödés,
bátorodás, megbékélés, bizalom...
Nem kellenek a „sikerek”, hogy valaki újjászületését valóságosnak tartsuk. „A szívek vizsgálója
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az Úr!” Véleményem szerint, ha valaki megvallotta Urának Jézus Krisztust, azt testvéremnek
kell tekintenem. Lehet, hogy újszülött, tudatlan,
éretlen, tanulatlan, naiv, lehet, hogy testi keresztény, de az ÚR gyermeke!

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

És végül: Voltak, vannak, lesznek olyanok, akik
úgy mennek el a Fiúotthonból, hogy „nem fogadták hittel a beoltott Igét; akiknél köves talajra, vagy tövisek közé hullott az Ige”... Drámai
belegondolni: lehet, hogy ők elkárhoznak, mert
soha nem fognak hittel Istenhez, Krisztushoz, a
felkínált kegyelemhez fordulni. De voltak, vannak, lesznek, akiknek életében „csak” magvetők
vagyunk, elvégezve azt a szolgálatot, ami a mi
részünk. Emberként, tökéletlenül, de hittel szóval, cselekedettel, Igével... s majdan mások
fognak aratni, „mások által” fognak megtérni...

„Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba
a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel,
és ne zárkózz el testvéreid elől!” (Ézsaiás 58:7)
Közeledve az ünnepekhez nem csak a személyes
mindennapi életünk gyorsul fel, hanem ugyanezt elmondhatjuk az Otthonunk életére vonatkozóan is. Készülődünk a Mikulás fogadására,
illetve már a karácsonyi ünnepet is szervezzük.

Gulyás Attila

TÁMOGATÁS

Esküvő a Menedékvárosban

Számlatulajdonos: Menedék Alapítvány
OTP Bank Nyrt. 11722003-20022222
Adószám: 19004909-2-43
Szükségeinkről és a támogatási lehetőségekről
további részletek az alábbi címen érhetők el:
http://www.menedekalapitvany.hu/tamogatas

Nyár végén nagy örömben volt részünk! Egy itt
élő anyuka kötött házasságot, akinek bizonyságtételét híreink végén olvashatják. Isten áldja meg
a család életét, és adjon lehetőséget számukra a
továbblépéshez!

Diósdi iskolások látogatása

1%

Minden év októberében meglátogatják intézményünket az International Christian School Of
Budapest (Budapesti Nemzetközi Keresztény
Iskola) tanulói, akik hasznos társadalmi munkát
végeznek az itt töltött két nap alatt. Idén az udvar rendben tartását segítették gereblyézéssel,
tűzifahordással, valamint a konyhakert gazolásában, ásásában és a trágya hordásában is partnerek voltak. A társadalmi munkán túl hasznos
és tartalmas programokkal készülnek gyermekeink szórakoztatására is. Köszönjük felénk való
szolgálatukat, amely immár 5 éve folyamatos.

Alapítványunk közhasznú szervezet, lehetőség
van a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására a Menedék Alapítvány javára.
Adószámunk: 19004909-2-43.
Köszönjük a támogatást!

KÖZPONTI IRODA
1221 Budapest, Leányka u. 34. 3/21.
Telefon: 06-1-229-3542
E-mail: iroda@menedekalapitvany.hu
Web: www.menedekalapitvany.hu
Irodavezető: Rácz Tünde

E-HÍRLEVÉL
Ha elektronikusan szeretné megkapni hírlevelünket, ezt kérjük, a következő e-mail címen
jelezze felénk: iroda@menedekalapitvany.hu.
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boldog nyugodt életünk volt. Én is úgy éreztem,
minden jóra fordul. Eközben megismerkedtem
egy férfival, akitől sok biztatást kaptam. A kapcsolatunk szépen alakult 2012 márciusáig. Ekkor
egyik csapás jött a másik után. Meghalt a barátom anyukája, és három nappal később az én
apukám. Ezután úgy éreztem, végképp elvesztettem mindent, se anyukám, se apukám, mi lesz
velem?

Ki mit tud?
Novemberben 23-án az Otthonban élő gyermekek részt vettek egy „ki mit tud?” versenyen
Budapesten, ahol Pintér Béla szerzeményét adták elő „Ne nézd a bőre színét” címmel. Nagy
élményt jelentett számukra ez a megmérettetés,
ahonnan végül a nézők és a zsűri különdíjával
tértek haza. Az eseményen készült videófelvétel
megtekinthető a Menedék Alapítvány honlapján.

Titokban rengeteget imádkoztam Istenhez, hogy
legalább a barátom tartson ki mellettem. Meghallgatta imáimat. 2012 augusztusában házasságot kötöttünk, mindketten dolgozunk, és időközben a lányom is visszatérhetett hozzánk.
Továbbra is a Menedékben élünk, de elmondhatom, hogy végre boldog, nyugodt életem van
azokkal, akiket szeretek, és akik engem szeretnek.
Köszönöm azoknak, aki megtanították nekem,
hogy hit és szeretet nélkül élni nem lehet!

Munkatársi találkozó
Szeptember 7-én a Családok Átmeneti Otthonának munkatársai egy teljes délutánt töltöttünk
együtt csapatépítéssel, ahol a vidámságon és a
játékon túl lehetőségünk volt a közösség gyakorlására is. Erre az alkalomra Mike Sámuelt, a
Kecskeméti Baptista Gyülekezet lelkipásztorát
hívtuk meg, aki a minket érő nehézségekről, és
azok legyőzéséről tanított. A találkozót összegezve elmondhatjuk, hogy egy építő és tartalmas együttlétre adott lehetőséget ez a délután.

Novemberben gyermekeink a Soltvadkerti Baptista Gyülekezetbe kaptak meghívást, ahol
gyermekfoglalkozáson vettek részt, és a „Ki mit
tud?”-on előadott dallal szolgáltak vendéglátóik
felé.

Egy édesanya bizonyságtétele
A Menedékbe kerülésem története:
2009 novemberében bántalmazott anyukaként
érkeztem az akkor 4 éves kisfiammal Kiskunmajsára. Ijedt és reményvesztett voltam, nem
tudtam, mi vár rám. Eddig csak hallottam ilyen
helyekről, és soha nem gondoltam volna, hogy
egyszer én is átmeneti otthonba kerülök.
Kellemesen csalódtam. Rengeteg szeretetet és
odafigyelést kaptam a gondozóktól. Úgy éreztem, végre talpra állhatok… de tévedtem. Az
életem megint kezdett romokba dőlni. 2011
márciusában hozzám került a lányom és a két
unokám. Sajnos nem sokáig élvezhettük a családi szeretetet, mert a lányomnak 2011 áprilisában
ideiglenesen el kellett hagynia bennünket. Itt
maradtam egyedül 3 pici gyerekkel. Elkeseredtem, de a gondozók segítségével sikerült átvészelnem ezt az időszakot is. A gyerekek nőttek,

Szeretnénk megköszönni mindazok támogatását, akik imában, anyagilag, vagy adományaikkal hozzájárultak az idei évben is szolgálatunk
zavartalan működéséhez. Ezúton kívánok magam és kollegáim nevében áldott és békés ünnepeket minden kedves olvasónak.
Antal György
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találtatott az az együtt töltött óra, amit előre
terveztünk magunknak, így ez egyben azt is
jelenti, hogy a zenés esteknek lesz még további
folytatása.

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

Az ősz lassan eljár felettünk. Pedig sokáig szép
napsütéses meleg napot élhettünk meg itt a Menedékváros kapuin belül is. S bár a sárguló falevelek már szinte mindenütt lehullottak, itt mégsem állt meg az élet, ahogy a természetben sem.
Mára kissé borongósabbak a napjaink, mégis
örömmel emlékezhetünk vissza az elmúlt hetek
eseményeire. Ezek közül legelőször azt emelném
ki, ami újdonság közöttünk, és nagyon örömteli
alkalom.

Munkatársi napok

Zenedélután

Októberben a Menedék Alapítvány budapesti
vezetői látogattak el hozzánk, mely nem kis
pezsdülést hozott lakóink életébe az előkészületek közben. Idős, fiatal, nő s férfi egyaránt készséges volt arra, hogy a megszokottnál még nagyobb rendben tudjuk fogadni „vendégeinket”.
Ennek kapcsán és az őszi hangulat hevében a
harmadik és negyedik emeleti folyosó és faliújság néhány szorgos lakónk keze munkája által
gyönyörű őszi hangulatba öltözött. Miközben a
dekorációk készültek, már további tervek születtek arra nézve, hogy az advent beköszöntével
hogyan alakul majd át lépcsőházunk ismét a
karácsonyvárás hangulatába.

Ahogy egyre korábban kezdődtek az esték, mi is
korábban szorultunk be a panelépület négy fala
közé. Hogy az ellátottak ne unatkozzanak, sőt
hasznosan és közösségben töltsük az időt, új
programot találtunk ki számukra, melynek élvezői és aktív résztvevői is lehetnek egyaránt.
Kéthetente vasárnap délutánonként zenei téren
tehetséges lakóink tartanak zenedélutánt az intézmény közösségi helyiségében mindnyájunk
örömére.
Nagy meglepetésünkre az első hónap alatt megtartott két alkalmon 20 ember vett részt lakóközösségünkből, akiknek egy része nem csak hallgatóként volt jelen, hanem résztvevőként is.
Aminek még inkább örültünk, hogy a zenélők
életkora is igen változatos volt, fiatalok és idősebbek mind bátran vállalták a fellépést.

A munkatársak látogatásának két napja rendkívül hasznos volt olyan szempontból is, hogy sok
lakónkban új értelmet kapott ittlétük. Pozitívan
látták azokat a hívő embereket, akik hozzánk
ellátogattak, és noha sokukkal még soha nem
találkoztak, mégis ismerősként gondolnak viszsza rájuk.

Mészáros Daniella szaxofonját szólaltatta meg
nagy elismerésünkre, majd szintetizátoron is
hallhattunk tőle darabokat. Tóth Gábor furulyán
játszott nekünk, s már az első néhány ütem után
kiderült, hogy igen nagy tehetsége van ehhez a
hangszerhez, ahogy Mészáros Mihálynak is, aki
szintetizátoron játszott nekünk gyönyörű dallamokat. A dalok közben megható verset hallhattunk és meserészletet „A Kis herceg” c. könyvből, mely azon gondolkodtatott el, hogy mit
jelent megszelídíteni és felelősséget vállalni valakiért. Nagy örömömre szolgált, hogy kevésnek
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A BODROGI MENEDÉK SZOLGÁLATOK FENNTARTÓJA:

Advent – Családi hétvége

„JÓ AZ ÚR”

Az ősz egy igen kedves meglepetéssel is szolgált. A Kiskunmajsától kb. 8 km-re eső falu,
Jászszentlászló polgármesterasszonya és a falu
kulturális rendezvényeiért felelős személyek
arra kértek minket, hogy december 8-át, a falu
második adventi alkalmát, mely egyben a családi adventi hétvégéjük is, töltsük velük együtt a
jászszentlászlói iskola sportcsarnokában, melyen
lehetőséget adtak számunkra, hogy mint a Menedékváros lakói bemutatkozhassunk. Ez számunkra azért is nagyon fontos esemény, mert
így egy egész falu közössége előtt mutathatjuk
meg, hogy itt élő lakóink között is vannak rendkívüli értékekkel rendelkező emberek, és a Menedékváros kapuin kívül ünnepelhetjük Krisztus-várásunk második hétvégéjét a családi napon a Menedékváros „családjaként”.

BODROGI BAPTISTA GYÜLEKEZET
7439 Bodrog, Kossuth L. u. 157.
Lelkipásztor: Paróczi Zsolt
Támogatási lehetőség:
13597539-12302010-00040670
(KDB Bank Zrt.)

„Nem marad örökre elfelejtve a szegény, nem vész el
végleg a nyomorultak reménye.” (Zsoltárok 9,19)
Végezetül hadd zárjam soraimat a fenti Igeverssel, mert itt a Menedékváros Hajléktalanok Átmeneti Otthonában kollégáimmal sokszor átéljük ennek az ígéretnek az igaz voltát, és nehéz
pillanatainkban bizony nekünk is ez ad erőt,
valamint az, hogy valódiságát sokszor látjuk
lakóink életében is bebizonyosodni. Istennek
legyen hála!

Események
Október 6-13. között a Bloomfieldi Presbiteriánus Gyülekezetből hárman, Graham Simpson,
Philip Orr és Kirk Shiladay látogattak el Bodrogra, hogy társadalmi munka keretében segítsenek
a bővítési munkálatokban. Hálásak vagyunk
gyülekezetük szeretetéért, támogatásért.

Csató Éva

November 3-4. között gyülekezetünk Patcán, a
Katica tanyán töltötte együtt a hétvégét. Önfeledten játszottunk, kirándultunk. Kicsik és nagyok egyaránt jól éreztük magunkat, hálásak
vagyunk ezért a lehetőségért, amit pályázati
úton nyertünk.
November 16-18-ig került megrendezésre a Bodrogi Ifi Konferencia, „Bizonyítsd be!” címmel,
melynek témája a hitbéli növekedés volt.

GYÜLEKEZETÜNK ÚJ WEBCÍME:
http://joazur.hu
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„BÖLCSESSÉG KEZDETE”

NEVELŐCSALÁDOK
KÖZÖSSÉGE

ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS ZENEISKOLA
Tel: 06-82-490-148
Mobil: 06-20-999-7298
7439 Bodrog, Kossuth L. u. 155.
E-mail: paroczi@t-online.hu
Intézményvezető: Paróczi Zsolt

Mobil: 06-20-469-7644
E-mail: madeag@freemail.hu
Intézményvezető: Paróczi Zsolt
Nevelőszülői tanácsadó:
Madarászné Nagy Ágnes

Hét nevelőszülői családra szól az engedélyünk,
ebből öt családban nevelkedik 12 gyermek, ebből 10 fő a 18 év alatti, 2 pedig utógondozói ellátott. A legkisebb nevelt gyermek 7 hónapos, a
„legnagyobbak” 19 évesek. Általános iskolás 5
gyermek, középiskolás 3, érettségi utáni középszintű képzésben vesz részt 2 fő, és 2 gyermek
három év alatti.

Hálaadás
Az Úr kegyelméből 2012. szeptember 1-jén egy
új tanév kezdődött. Bodrogon 111 általános iskolás, 78 zeneiskolás és 27 óvodás, Niklán 65 általános iskolás és 24 óvodás jár intézményeinkbe.
Kaposváron a Békevár Baptista Gyülekezet épülete ad helyet tagóvodánknak, mely 25 férőhelylyel indult.

A Magyar Államkincstár októberben ellenőrizte
intézményünket, melynek során mindent rendben találtak. Decemberben szakmai ellenőrzés
lesz a Somogy Megyei Kormányhivatal részéről.
Továbbra is várjuk az érdeklődőket, akik nyitottak a nevelőszülői munka iránt, és szívesen bővítenék közösségünket.

Az előző hírlevélben beszámoltunk szükségeinkről. Hálaadással szívünkben tudatjuk, hogy
szeptember elején sikerült lecserélni az iskolabuszt, és a tantermek bővítése is elkészült. Ezúton is szeretnénk megköszönni imádságaikat
és az anyagi támogatásokat is.

Köszönjük mindenkinek, aki imádságban gondol ránk, nem könnyű feladatot látnak el a nevelőszülők.
Madarászné Nagy Ágnes

2012. november 21-én a Menedék Alapítvány
igazgatótanácsa Bodrogon tartotta havi rendszeres ülését. Öröm volt újra személyesen találkozni a munkatársakkal, látni a bodrogi szolgálat
növekedését, valamint azt, hogy a kadarkúti
idősek otthonából érkező lakók megfelelő körülmények között kaphattak ideiglenes elhelyezést a Bodrogi Gyülekezet és a Menedék Alapítvány támogatásával a kastély épületében.

Szükségeink
Játszóterünk felújítása, fejlesztése az új EU szabályozásnak megfelelően szükséges. A Bodrogi
Oktatási Központ épület tetőterében raktárhelyiségek kialakításával folytatódik a bővítés.
Mindkét projekt költségvetése kb. 5-5 millió forint. Köszönjük, hogy imádságban, adományaikkal és felajánlásaikkal hűségesen támogatják a
bodrogi szolgálatot.
Selmeczi Ottilia
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A Menedék Alapítvány kiadvány katalógusa

2012. december 17-ig beérkező megrendelésekre 10% kedvezményt biztosítunk kiadványaink árából.
A könyvek megvásárlásával a Menedék Alapítvány szolgálatát támogatja.

Zsidóság és keresztyénség

ÁRA: 2.000 Ft

Kovács Géza
Zsidóság és keresztyénség. Két nép, két vallás, amelyeknek egy az Istene, a Megváltója, a
Bibliája, ugyanazok a prófétái és a hitbeli reménysége. A zsidóság 4000 éves, az általa született keresztyénség 2000 éves. A keresztyén hit elterjedt a Föld minden népe között, a zsidóság szétszóratott, és jelen van a Föld valamennyi országában. Létszámban a keresztyénség
mintegy százszorosa a zsidók létszámának, és minden nemzet, faj és nép vallása lett. A zsidó
vallás megmaradt egy nép vallásának, de tekintélyben, jelentőségben egyenlő partnernek
számítanak, mert mindkettő Isten választott népe.

Mi van… és mi vár rád a halál után?
Kovács Géza
E könyv röviden bemutatja, hogy miként vélekedtek a halálról az emberek az ősi időkben, mit
tanítanak a jelenlegi vallások és a keresztyén felekezetek, valamint a vallásokhoz nem tartozó
mai emberek arról, hogy mi következik a halál után.

ÁRA: 1.600 Ft

„A halál utáni létről szóló mondanivalóm lényege a Bibliára épül. A Szentírás világosan elénk
tárja a halál eredetét és az Istenből való élet győzelmét a halál fölött.”

Üzenet a gyülekezeteknek
Kovács Géza

ÁRA: 1.500 Ft

E könyv, a hét mennyei levél üzenetével és néhány mai, helyi gyülekezetekben gyakran előforduló problémákra vonatkozó látással segíteni szeretne. Segíteni abban, hogy mindig helyesen lássuk meg a felmerülő problémák gyökerét és a Szentlélek segítségével a szeretet és a
kegyelem légkörében találjuk meg a gyógyulás útját. Isten azt akarja és a Lélek által azt
munkálja, hogy a helyi gyülekezetekben teljességre jusson a Krisztus szeretetének uralma és
megvalósuljon a Benne való egység.

Isten és a történelem
Kovács Géza
„A történelem a mindenható, szent Isten ruhája, olyan ruha, amelyet Ő maga tervezett meg
és Ő maga készített és készíti el folyamatosan. Az emberiség többsége élő Isten-hit nélkül,
vagy hitben látó szemek nélkül csak a ruhát (a történelmi eseményeket) látja. Pedig nyilvánvaló, hogy a ruhánál sokkal fontosabb az, aki megtervezte és elkészítette, illetve folyamatosan készíti és hordozza ezt a ruhát...”
ÁRA: 2.200 Ft

Senki kölyke
John Robinson & Brenda Sloggett

Harmat - Menedék
ÁRA: 1.200 Ft

Lebilincselő történet egy sokat szenvedett árva fiúról, aki megtalálta küldetését...
John Robinson élete a lehető legrosszabbul indult. Négyhónapos korában gondozásba vették,
és gyermekkora nagy részét nevelőcsaládoknál töltötte, mostoha körülmények között. Tizennégy évesen gyújtogatás miatt javítóintézetbe került. Kicsúszott a talaj a lába alól, elindult a
bűnözés felé, a fiatalkorúak börtönéből az utcára, bandákba, hajléktalanszállókra jutott. Az
egykor agyontetovált, összetört, haragos fiatalember ma autóbuszos klubot vezet, ahol a csellengő fiatalok megértésre és jó szóra találnak.

Istent keresők bibliaórája
Kovács Géza
„Segíteni szeretnék azoknak, akik keresik Istent, szeretnék megismerni Őt és az üdvösség
útját, amelyet Isten az Ő Fiában, Jézus Krisztusban készített el számunkra. Kézikönyvként,
vagy vezérfonalként is ajánlom ezt a kis könyvet azoknak, akik arra kaptak elhívást Istentől,
hogy másokat – az üdvösségre szomjazó embereket – Krisztushoz vezessenek. Én évtizedeken
át bibliaórai anyagként használtam.”
ÁRA: 650 Ft

Kegyelemből, hit által
Kovács Géza
Minden szép és jó Isten kegyelmének az ajándéka. A legnagyobb jó, Jézus Krisztus által bűneink bocsánata, a felülről való életünk, a reménységben már megnyert örök élet, mind Isten
kegyelmének ajándéka, melyet ingyen – cselekedetek nélkül – hit által nyertünk, illetve nyerhetünk meg...
ÁRA: 800 Ft

János apostol látomásai
Kovács Géza

ÁRA: 1.400 Ft

„Nagy bátorságot igényel a Jelenések könyvéről könyvet írni. Mégis, az utolsó idők dübörgő
jelei arra késztetnek, hogy mint a látnok János Jézus Krisztus lábai elé esve halljam meg szavát: „Ne félj, én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott voltam, de íme élek, örökkön
örökké... Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, amik történni fognak”...
A Jelenések könyve a Mennybe emel minket, hiszen jórészt a Mennyben történő látomásokról
és eseményekről számol be.

A mélységből kiáltok
Kovács Géza
„Egy olyan országban élünk, ahol a szociológiai felmérések szerint az emberek nagy része nem
tudja, hogy mi az élete értelme. Ahol a megkérdezettek 62%-a alig tud eligazodni az élet
dolgaiban, 57%-a úgy érzi, saját sorsát csak kevéssé tudja befolyásolni, 61% panaszkodott gyakori kimerültségre, letörtségre.” A könyvben megtaláljuk a vigasztalást, szabadulást és megoldást a 130. zsoltár alapján.
ÁRA: 600 Ft

Lelkipásztor, lelkimunkások az újszövetségi gyülekezetben
Kovács Géza

ÁRA: 550 Ft

A szent és nagy titok: megismerni azt a hitet, amelyről Jézus így nyilatkozott: „aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek” (Jn 7:38). János,
az Evangélium írója részben megfejti a titkot, amikor így folytatja: „ezt pedig a Lélekről
mondta, akit a benne hívők fognak kapni”. (Jn 7:39) Azért mondom, hogy csak részben fejtette meg János a titkot, mert a Szentlélek már eljött, jelen van, sőt bennünk lakik, be akar
tölteni, győzelmes eszközzé, élő víz forrásává akar és tud tenni minket!

A gyülekezetnövekedés titka és útja
Kovács Géza

ÁRA: 400 Ft

Az apostoli kor gyülekezeteiben természetesnek tartották, hogy egy gyülekezetben – lelki
ajándékaik szerint – több vént, episzkopuszt (felvigyázót), diakónust (vagyis a maguk területén pásztori szolgálatot végző személyt) rendeltek ki a szolgálatra. Élő és növekvő gyülekezetben – a létszámtól függően – ma is sokféle szolgálattevőre van szükség, akik – ugyanúgy,
mint a lelkipásztor – Istentől való elhívás és a gyülekezet megbízása alapján építik Isten országát, a maguk lelki ajándékai szerint és a számukra megjelölt területen...

Karizmák a Biblia világosságában
Kovács Géza
„A Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót
tartsátok meg.” (1Thessz 5:19-21)
A fenti Ige parancsának engedve vette vizsgálat alá a karizmákat Kovács Géza lelkipásztor, a
Menedék Alapítvány alapítója.
ÁRA: 600 Ft

