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A Baptista Szeretetszolgálat a válság első jeleire 
felkészült a Nyugat-Ukrajnába érkező belső 
menekültek ellátására az ukrán határ térségében, 
és készen állt a lehetséges ukrajnai 
segítségnyújtásra is. Élelmiszereket, konzerveket, 
bébiételeket, ivó-vizet, alapvető higiéniai 
termékeket és téli ruhá-zatot csoportosítottak át a 
dunántúli logisztikai központunkból a mátészalkai 
raktárbázisba, majd idővel egymás után bérelték a 
szabolcsi térségben a raktárhelyiségeket, növelve 
ezzel a lehetőségeket. Feltérképezték a térségben 
lévő baptista szociális és oktatási intézmények
segítségnyújtó kapacitását a menekültek 
elhelyezése érdekében és készült-ségbe helyezték a 
HUBA-Rescue24 speciális mentő-csapatot egy 
lehetséges egészségügyi segítségnyúj-tás 
érdekében. Ez egyébként idővel Tiszabecsen meg is 
valósult.   
A segélyszervezet vezetői kapcsolatba léptek ukrán 
partnereikkel, hogy az ott kritikus körülmények kö-
zött élő embereknek is segíteni tudjanak. A 
Baptista Szeretetszolgálat 3,5 millió forint 
gyorssegélyt juttatott el mindjárt az első kritikus 
napok egyikén a kárpátaljai partnereihez és
adománygyűjtést indí-tottak. Felvették a 
kapcsolatot a Baptista Világ-szövetség washingtoni 
irodájával és az ukrán baptista vezetőkkel is 
egyeztettek az együttmű-ködésről.   
A háború első napjától juttat el adományokat 
Kárpátaljára, hogy enyhíteni tudja a kialakult 
élelmiszerhiányt. Először hét teherautó kelt át a 
határon mintegy 12 tonna segélyszállítmánnyal, 
majd további három tonna rakományt vittek 
partnerszervezeteiknek. 
 

A baptisták élen járnak a 
segítségnyújtásban

Elmondható, hogy a vál
fáradhatatlanul tevék
Szeretetszolgálat a hábo
enyhítéséért. Határainko
el szolgálatot, inform
üzemeltetnek. Több ez
segítettek már szállást 
utazni, emellett foly
Kárpátaljára segélyszáll
tonna adományt vittek k
Az adományok tovább
élelmiszerből, konzervek
édességből, üdítőből, h
takarókból álltak. A 
mellett meglátogattak e
menekült kisgyerek lelt it
– A rivnei baptisták árv
rakétatámadások alatt ha
mielőtt útra keltek Bere
Szilágyi Béla, a Baptista S
Megdöbbentő volt látni 
békességét, örömét. Pe
napok óta hajdinán éltek
azzal, ha nem, hát vízzel
így különösen hálás
húskonzervekért és egyéb
melyekkel most egy i
gyerekeket. 

Kereskedő Emőke
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A vonattal érkezők ellátásából is kiveszi részét a 
karitatív szervezet, kihasználva az ismert emberek 
népszerűségét a menekültek érdekében. Mások 
mellett például Demcsák Zsuzsa műsorvezető is 
segítette munkatársaikat és önkénteseiket, akik 
pizzával, üdítővel, hot-doggal, hamburgerrel, 
keksszel és édességgel várták az Ukrajnából mene-
külőket a Nyugati Pályaudvarnál.   
A saját szálláslehetőségei kihasználása mellett to-
vábbra is kutatja azokat a helyeket – és munkahe-
lyeket is –, ahol a menekülők rövidebb-hosszabb 
ideig menedékre lelhetnek. Megtörtént, hogy Earle 
Mack, az Egyesült Államok korábban Finnországba 
akkreditált nagykövete is meglátogatta a Baptista 
Szeretetszolgálat védett házait, ahol ezekben a 
napokban az ukrajnai háború elől menekülőkkel 
találkozott. Készpénz támogatással próbált helyze-
tükön könnyíteni.   
A segélyszervezet gyűjtőpontok hálózatát alakí-
totta ki, amely lefedi az egész ország területén. De 
nem csupán tárgyi adományokat várnak, szükség 
van az anyagi segítségre is.    
   
Kérjük, adományával segítse Ön is a háború miatt 
kritikus helyzetbe került ukrajnai 
embertársainkat!    
Pár kattintással online adományozhat: 
 : www.baptistasegely.hu/adomanyozas   
Pénzadományát „Ukrajna” közleménnyel a 
UniCredit 10918001-55555555-55555555-os szám-
laszámon is fogadjuk.   
Hívhatja a 1355-ös baptista adományvonalat! 
Hívásával 300 forinttal támogathatja az ukrajnai 
háború érintettjeit.   

lság első napjaitól kezdve 
kenykedik a Baptista 
orú miatt kialakult helyzet 

n belül Tiszabecsen látnak 
mációs- és segélypontot 

zer menekült embernek 
találni, vagy épp tovább 

yamatosan juttatnak el 
ítmányokat, legutóbb 15 

kárpátaljai szervezeteknek. 
bra is leginkább tartós 
kből, tésztából, cukorból, 
higiéniai termékekből és 
munkatársak Beregszász 

egy árvaházat is, ahol 32 
tt biztonságra.   
vaházában élő gyerekek a 
at napig éltek a pincében, 
egszász felé – mondta el 
Szeretetszolgálat elnöke. –

a gyerekek és a nevelők 
edig menekülniük kellett, 
k: ha volt hozzá tej, akkor 
l. Húst jó ideje nem láttak, 
sak voltak a magyar 
b élelmiszeradományokért, 
ideig el tudják látni a 
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„A Baptista Menedék Szolgálat a Menedék Alapítvánnyal 
együttműködve vesz részt az ukrán háború elől menekülők 
segítésében. A kiskunmajsai Menedékvárosban, a lakóépü-
letünkben használaton kívüli, összkomfortos lakásokban 
25 fő egyidejű elhelyezésére nyílt lehetőség, amely jelen-
leg teljes kihasználtsággal működik. Az első családok 
március első napjaiban érkeztek, főként asszonyok sok 
gyermekkel, számukra megpihenést, tisztálkodási lehető-
séget, szükség szerint lelkigondozást, napi háromszori 
étkezést biztosítunk. Az összefogás erejét helyi közössége-
inkben is tapasztaltuk: munkatársak és önkéntesek mellett 
intézményeink lakói is tevőleges részt vállaltak a mene-
kültek fogadásának előkészítésében. Megindító, amint a 
hajléktalan lakóink azt kérdezgetik, hogyan tudnak segí-
teni és támogatást adni nekik. A helyben működő Mene-
dékváros Baptista Gyülekezet tagjai személyes lelkigon-
dozással, beszélgetéssel kapcsolódnak a szolgálatba. A 
menekült családokat munkatársaink mellett helyi önkor-
mányzati együttműködés keretében mentorok segítik, akik 
részt vesznek a mindennapi szükségleteik felmérésében, 
ügyintézésben, foglalkozások szervezésében, intézmé-
nyeink orvosa pedig egészségügyi állapotfelmérést végez.  
A kiskunmajsai és jászszentlászlói önkormányzat, a kör-
nyékbeli baptista gyülekezetek, szervezetek és magán-
személyek segítségével a szükségben levők számára ruhá-
zati támogatást, tisztasági felszerelést, tartós élelmiszert, 
gyermekápolási csomagot és játékot tudunk biztosítani, a 
lakásokat adományként kapott háztartási gépekkel 
szereltük fel (hűtőszekrény, mosógép). Köszönjük minden-
kinek a segítségét! Köszönettel fogadunk anyagi 
támogatást, melyből rendkívüli kiadásainkat fedezni
tudjuk. Felajánlás és bővebb információ a következő elér-
hetőségen: tamogatas@menedekszolgalat.hu. A Menedék 
Alapítvány bankszámlaszáma: 11722003-20022222. 
Közlemény: „ukrajnai menekültek”. 

„Van abban valami különleges, hogy az orosz 
agresszió elől menekülő ukrán családok egy 
hajdanvolt orosz laktanyában találnak menedékre. 
Istené legyen ezért is minden dicsőség!”

Liptai Gábor

Fo



5

A fenti igevers, a tevékeny szeretet határozza meg 
gondolkodásunkat, működésünket „békeidőben” is, 
azonban az elmúlt héten ez az ige különösen fontossá vált a 
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány számára. 
A háború kitörése utáni nap több mint száz kárpátaljai 
kollégistának volt szüksége adományokra, hiszen mikor 
elindultak otthonról, még nem tudták, hogy a hétvégén nem 
látogatnak már haza. Először számukra indítottunk 
adománygyűjtést, majd érkeztek a menekültek, így - a Bap-
tista Szeretetszolgálattal együttműködve - átalakítottunk 
intézményeket a menekültek fogadására, az összes 
intézményünkben és partnergyülekezeteinkben elindítottuk 
az adománygyűjtést és megszerveztük ezeknek az eljut-
tatását a szükséget szenvedők számára. Kiterjesztettük 
szociális étkeztetésünket: eddig több ezer adag meleg 
étellel segítettünk a határon áthaladóknak. Kollégáink nem-
csak szállással, étellel, ruhával és tisztálkodási szerekkel 
segítették a menekülteket, de az ügyintézésben is mellettük 
álltak. A Kijevből menekült külföldi diákok hazajutását 
segítve felvettük a kapcsolatot a konzulátusokkal és 
megszerveztük a továbbutazásukat. És természetesen nem 
maradt el a lelki segítségnyújtás, támogatás sem. Kollégáink 
a munkaidejükön túl részt vettek a menekültek szállítá-
sában, adományok szortírozásában és fuvarozásában, 
szendvicskészítésben, melyet a határra juttattunk el. Az 
étkeztetésüket és mindennapi szükségeiket adományokból 
fedezzük. Éppen ezért továbbra is köszönettel fogadunk 
minden támogatást alapítványunk bankszámlaszámán: OTP 
Bank, 11738008-21470130. BTESZ Alapítvány. Közlemény: 
Adománygyűjtés – Ukrajna 
  
Az önkéntes jelentkezéseket az alapitvany@btesz.hu címen 
fogadjuk. Intézményeinkben az adományok szortírozá-
sában, a fent említett helyszíneken pedig a menekültszállá-
sokon felügyeletben, étkeztetésben, a gyermekekkel való 
foglalkozásban van szükségünk segítségre.  

„Ne késs jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, 
hogy megtedd.” (Péld 3:27)

Hegyesi Zita

rrás: www.baptist.hu
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Egy "kapus" benyomásai
Szirtes-Tankó Tünde

Hosszú sorokban jönnek az
holmijukat, talán mindenü
jüket. A gyalogosan érkező
gadják és hálásak a pillan
befelé fordulnak. Az autóv
hogy egészen jó körülmén
kevesen érkeztek kifejezett
bizonnyal jó társadalmi h
módot hátrahagyva.  
Biztonságosnak vélt, ottho
számára ez kiáltó figyelme
nyek vagyunk. Évtizedek
biztonsága tűnik el napok 
sötét, bizonytalan, veszély
teli jövő.   
Az érkezők legnagyobb rés
élte mindennapjait, talán s
bennük, hogy valamikor al
kodásra szorulnak.    A 
rászorulók lettek, egy időre
képzésé-nek, továbbképzé
terepen való jelenlét, tanul
mondhat-nánk, hogy a talá
tanulás, a lélekfejlesztés eg

Önkéntes munka. Tiszabecs, általános iskola. Március 
9, reggel 9 és este 7 óra között. Az általános iskola 
épületében kialakított segítőponton dolgozók fő 
feladata, hogy a határt gyalogosan átlépőknek rövid 
pihenési lehetőséget, testi-lelki felfrissülést kínál-
janak, majd rövid időn belül továbbsegítsék    céljuk 
felé. Ide olyan embereket hoznak a határról, akik 
tudják, hogy hova mennek, de nem tudják, hogyan 
jutnak el oda. A rendet rendőrök és tartalékos 
állományú katonák biztosítják, a többi feladatot civilek 
végzik. Feladat pedig van bőven. Az információs asztal 
a fő koordinációs hely: itt érnek össze a felajánlások az 
igényekkel – kit hova, mikor tudnak továbbküldeni 
vagy közvetlenül célba juttatni. Az érkezők kisebbik 
része jön Magyarországra, a többség más országba 
igyekszik. Az „utazás” sokak számára nem most kezdő-
dött, jócskán voltak olyanok, akik Ukrajna keletibb 
vidékeiről jöttek, Kijevből, de volt aki Harkivból. A 
többség számára Budapest a következő úti cél. A 
továbbjutást segítő sofőrök pedig leginkább olyanok, 
akik vagy kifejezetten ilyen fuvarokat ajánlanak fel 
ingyen vagy adományt hoznak, és visszaúton is „tele-
kocsival” mennek. Nélkülözhetetlen segítők az ukránul 
és/vagy oroszul beszélő tolmácsok. Folyamatosan 
készültek a szendvicsek, a tea, az úti csomagok, osztot-
ták a meleg ételt, sürögtek-forogtak a pihenőszobában 
és a WC-nél, hogy rend és tisztaság legyen, fogadták, 
pakolták, rendezték az adományokat, biztosították a 
fogyó készletek utánpótlását. Van orvosi szoba és 
alapvető (lenne) a wifi. Én végül a szerdai napot 
„kapusként” töltöttem az iskola előtt. Az érkezőket 
„telebusszal” hozták a határról az iskolához. Amíg ott 
voltam, kb. 15-ször fordult a busz. Hamar kiderült, 
hogy a menekülők fogadásán, épületbe kísérésén, 
információval segítésén kívül másra is van igény, 
amihez jól jött, hogy angolul is elboldogulok. Tulaj-
donképpen első kontakt lettem a „külsősök” és a 
„belsősök” között. Biztosítani kellett, hogy a határon 
levő ellátásnak (szendvicsek, meleg ital, édesség) 
meglegyen az utánpótlása. Több autós kért segítséget, 
hogy hogyan tudnak találkozni az ismerőseikkel, vagy  

miért nem érkeznek meg,
már. Az adománnyal érkez
először, ahogy az érdeklődő
menekültügyi munkatársa
dolgozó is, akik az éppen 
szerettek volna tájékozódn
Tájékozódni kell. És tenni, a

Kényelem 

https://februarharmadika.blog.hu/
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Ki gondolta volna? Mármint akkor, amikor 
Babilon virágkorát élte, hogy ez sem tart örökké. 
Még ha gondolta is valaki, vajon eszébe jutott-e, 
hogy ilyen hirtelen, ilyen véglegesen? Persze itt 
most nem csak Babilonra kell gondolnunk, 
hanem a jómódú gonosz világra. Vége lesz. 
Hirtelen és végérvényesen. Még előtte vagyunk. 
Az üzenet sokrétű: 
  
…Jaj annak, aki valakinek gondolja magát 
Istennel szemben.  
  
Isten nevet a földi hatalmasságok óriási 
önbizalmán, világot leigázó hatalmán, mert neki 
még küzdenie sem kell azért, hogy 
megsemmisítse őket, csupán akarnia kell. 
   
Semmilyen emberi összefogás és akarat, haderő, 
bölcsesség, ravaszság sem tudja megakadályozni 
Isten tervét, vagy helyreállítani azt, amit a 
Mindenható elpusztított.  
  
Mindig vannak olyanok, aki megérik és látják, 
hogy Isten véghezviszi ítéletét és örülnek 
ennek. Nem kárörvendésükben, hanem mert oly 
sok kudarc és keserűség után győzni látják az 
igazságot, amire életüket tették fel.  
  
Nem felejtik el a mennyben soha azokat, akik 
vérüket áldozták azért, mert szerették 
Istenüket, jobban, mint az életüket… 
  
Elmélkedjünk az igék felett, amelyeket 
olvastunk! Tegyük ezt aktívan addig, míg 
legalább egyetlen üzenet nem fogalmazódik 
meg bennünk határozottan, ami a mi szívünket 
találja telibe! 

Szommer Hajnalka

Elesett, elesett a nagy Babilon! 
 (Jel 18:1-24)

z emberek, hozva megmaradt 
üket, múltjukat, remélt jövő-
ők fáradtak, csendesek, elfo-
natnyi kis élelemért. Sokan 

val érkezők esetében látható, 
nyek közül indultak el. Nem 
ten értékes autókkal, minden 
helyzetből, kényelmes élet-

onosan berendezett világunk 
eztetés, hogy milyen töréke-
k gyarapodása, megszokott 

alatt, és marad helyette egy 
yekkel,    kényelmetlenséggel 

sze stabil, önálló életmódban 
születése óta. Fel sem merült 
apvető dolgokban is gondos-

krízis betört, legtöbben 
e biztosan. A szociális munka 
ésének alapvető formája a 
lás az élethelyzetekből. Azt is 
lkozás a „rosszal”, közelről, a 

gyik módja. 

, vagy vajon megérkeztek-e 
ző autók is velem találkoztak 
ő újságírók, tévések, az ENSZ 

a és néhány nagykövetségi 
szolgálatban levő vezetőnél 

ni a helyzetről. Helyzet van. 
amit tudunk.  

és kiszolgáltatottság
Serafin József

https://februarharmadika.blog.hu/
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Leszállunk a buszról. Hideg van, a nap 
sugarai próbálnak utat törni a felhők 
mögül, egy kis melegséget adni a hatá-
ron várakozóknak, a határőröknek, a 
katonáknak, készenléti rendőröknek és 
nekünk, önkénteseknek is. Mindenki 
tudja a dolgát. Egy kisebb csoport érke-
zik gyalogosan a sorompó felől, az ő 
irataik rendben vannak, felszállhatnak a 
sárga buszra, másokat az irodaépület 
felé kísérnek, ahol megkapják a belépés-
hez szükséges papírokat. Folyamatos a 
buszhoz érkező fázó, meggyötört arcú 
nők, gyerekek, idősek sora, nem értik mi 
történik velük. Mindenki magyaráz – 
katonák, önkéntesek, rendőrök, tolmá-
csok –, segít a csomagjaikban lapuló 
„otthonuk” cipelésében, közben vizes 
palackot, szendvicset, a gyerekeknek 
édességet, meleg teát tuszkolunk a ke-
zükbe. A „főnököm”, Tünde tizenegye-
dik napja van itt, Stuttgart mellől 
érkezett. Látta a hirdetést, hogy önkén-
teseket keresnek a határra, nem gondol-
kodott, beült az autóba, elköszönt 
férjétől, három gyermekétől és jött. Ma 
van az utolsó napja. 
Délután négy óra, a nap utolsó sugarai 
próbálnak még halovány melegséget 
nyújtani, majd elbújik a látóhatár 
mögött és érkezik a sötétség. 

Határátkelő(k)
Lázich Melitta

A hirtelen beköszöntő fagyos hideg 
rátelepszik a határon sorban álló embe-
rekre. Végre engedélyezik, hogy nekik is 
segítsünk. Rohanva visszük a forró 
teával megtöltött badellát, szendvicses 
dobozokat, édességes pakkokat. Osztjuk 
gyalogosnak, autósnak, aki kér, aki meg 
nem mer szólni, annak a kezébe nyom-
juk. Mindenki hálás, egyre elcsigázot-
tabbak az arcok, éhesek, falják a kapott 
elemózsiát. Már nem számít ki honnan 
jött, luxus vagy 25 éves viharvert 
autóval várakozik Magyarországra be-
lépni, mindegyikben nők, gyerekek, 
nagyszülők ülnek, férfiak elvétve. Van, 
aki negyedik napja van úton, tápszert 
kér a csecsemőjének, más a „garázsban” 
teszi tisztába gyermekét, a harmadik 
meleg teáért könyörög, egy 13 éves 
forma kislány összeesik. Rohanunk, 
visszük a pelenkát, tápszert, teát, vizet, 
ennivalót, takarót. Példaértékű az 
együttműködés katonák, rendőrök, 
határőrök és önkéntesek között. 
18 órakor váltanak fel, felszállok a 
buszra, fázom, fáj minden porcikám. 
Tünde vállamra teszi a kezét és 
szomorúan néz rám: „Fázol?” – kérdezi. 
„Igen” – válaszolom. „Na, a határon 
várakozók is ugyanígy fáznak és fáj 
mindenük! Ezért kell itt lennünk! Adni 
és segíteni!” 
Elszégyellem magam. Igaza van. 
Örülök, hogy segíthettem, mert én is 
lehetnék a helyükben, és jólesne egy 
takaró, egy pohár forró tea és egy finom 
szendvics. 

https://www.szocialismodszertan.hu/alapveto-fooldal/

