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Idén novemberben hálaadó istentisztelet keretében ünnepeltük 
meg a Menedékváros fennállásának 25. évfordulóját. Nagyon áldott 
alkalmon vehettünk részt: jó volt visszatekinteni arra, ami ma már 
történelem, csodálni az Isten meg nem szűnő jóságát, emlékezni 
nehézségekre, örömökre, melyeken keresztülvezetett az Úr. 
Tóthné Frank Anikó a Menedékváros intézményeinek vezetője 
házigazdaként köszöntötte a jelenlevőket. Az igehirdetés előtt 
Huszár Géza a Menedékváros egykori vezetője - és Kovács Zoltán – 
a Menedék képviselője – számoltak be arról, hogy hogyan indult el 
Kiskunmajsán a szolgálat. Géza bizonyságot tett arról, hogy ha az 
Úr nem építette volna a házat, hiába fáradoztak volna csupán 
emberi erőből a szolgálat előremenetéért. Zoltán pedig a 
Menedékváros korszakairól számolt be. A sok nehézségről, az Isten 
megoldásairól, a Menedék életeket átformáló módszertanáról és 
arról a bibliai alapgondolatról, amely a Menedékvárost ma is 
kíséri: a Menedék egy olyan hely legyen, ahol segítséget kaphat az 
az ember, aki bajban van. Mindketten az Isten dicsőségére 
mutattak rá, arra, hogy minden Tőle van és egyedül az Övé lehet a 
dicsőség mindazért, ami itt történhetett. 
Ezt követően Dr. Kovács Géza lelkipásztor hirdette az Igét az 5 
Mózes 8. alapján. „Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett 
Istened, az Úr.”. Géza a Menedék múltját, jelenét, jövőjét hozta
kapcsolatba az Igével: a múlt „Próbára téve téged, megtudja, mi 
van a szívedben: megtartod-e parancsolatait, vagy sem?”, a jelen 
„Tartsd meg tehát Istenednek, az Úrnak a parancsolatait, az ő 
utain járj, és őt féljed!” és a jövő ígérete „Mert jó földre visz be 
most téged Istened, az Úr…”. Mindezek mellett emlékeztetett az 
igeszakasz végén lévő figyelmeztetésre is, vagyis, hogy „De 
vigyázz, ne feledkezzél el Istenedről, az Úrról oly módon, hogy 
nem tartod meg parancsolatait, döntéseit és rendelkezéseit...”. Élő, 
aktuális üzenetet kaptunk. 

„Mindeddig megsegített minket az Úr!”  
 25 éves a Menedékváros
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Az igehirdetést követően Liptai Gábor a Baptista Menedék 
Szolgálat vezetője hangsúlyozta meggyőződését, hogy a 
Menedék szolgálat Istentől indult el: ez a nehézségek között
bátorítást, de egyben felelősséget is jelent a ma szolgálatban 
állók számára. 
Ezt követően vendégeink, önkénteseink közül többen is 
megszólaltak: Serafin József a Baptista Szociális Módszertan 
vezetője kiemelte a Menedék szakmai és lelki munkájának 
összhangját és minőségét, Dobóné Czinkóczi Erzsébet, 
önkormányzati képviselő asszony a szociális munka napja 
alkalmából méltatta a Menedékvárosban folyó szolgálatot.  
Örülünk, hogy szolgálatunknak jó híre lehet, elismerő szavakat 
kaphatunk azoktól, akik valóban ismerik és látják munkánkat 
és hálásak vagyunk azokért, akik mellettünk állnak és 
folyamatosan támogatják szervezetünk működését.  
Az ünnepségen Garancsi János presbiter vezetésével a 
gyerekek dicsőítő dalaihoz kapcsolódhatott az ünneplő 
gyülekezet. Nagyon jó volt látni, hogy örömmel együtt 
énekelnek, kortól, nemtől függetlenül. Az alkalmat közös ének 
zárta, mely után állófogadáson vehettünk részt. 
A beszámolót Csöndes Kati néninek - a Menedékváros 
gyülekezetvezetőjének – szavaival zárom: „Az elmúlt 25 évet 
nem lehet elmondani. Annyi örömöt, nehézséget, próbatételt 
éltünk át, de Isten mindig megtartott minket.”   

Legyen Istené a dicsőség
 mindenért!

  
Boda Gábriel
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December 7-én önkéntes csapatunk egy része, a Baptista Egyházi 
Szociális Módszertani Központ önkéntes koordinátorának, 
Kereskedő Emőkének szervezésével újra munkába lendült. A 
Baptista Szolgáltató Centrum (Baptista Szeretetszolgálat) 
vezetőjének, Kutiné Ádám Szilviának felkérésére, 80 darab tartós 
élelmiszerből álló csomagot állítottunk össze, melyet rászoruló 
családok kapnak meg karácsonyra. Jó érzés volt segíteni a 
csomagok összekészítésében, mellyel örömet szerezhetünk 
elesettebb embertársainknak Krisztus példáját követve, aki 
megtanítja nekünk, hogy hogyan szolgáljunk felebarátaink felé, 
iránta való szeretetből: „…Bizony mondom néktek, amennyiben 
megcselekedtétek eggyel is, az én legkisebb atyámfiai közül, én 
velem cselekedtétek meg.” 
Bár nem mi vásároltuk az alapanyagokat, mégis úgy éreztük, 
hogy ezzel is egy picit részesévé váltunk annak az áldozatos 
munkának, amely ebben a sokrétű segítő központban folyik. Úgy 
gondolom, amikor önzetlenül foglalkozunk másokkal, attól egy 
kicsit mi is jobb emberré válunk. 
A Szolgáltató Centrum vezetője bemutatta nekünk az intézmény 
többféle szolgáltatását. Találkozhattunk itt nappali melegedővel, 
térítésmentesen igénybevehető szociális étkeztetéssel, 
támogatott lakhatással és menekült szállóval is. 
A támogatott lakhatásba olyan szenvedélybetegek kaphatnak 
helyet, akik alkohol és drog problémákkal küzdöttek, de sikerült 
letenniük ezt a függőséget. Itt az érintettek saját életük 
irányítójává válhatnak, a lakóknak megvan az életritmusuk: 
ébredés, tisztálkodás, öltözés, reggeli és indulnak dolgozni. 
Szabadon élhetik mindennapi életüket, de mindig jelzik, merre 
járnak. Az életminőségük változásának pozitívumai pedig 
hosszabb távon érzékelteti hatását. Ez a program mindenképpen 
egy méltóbb emberi életet eredményez. 
A menekültszállóban jelenleg az Ukrajnában zajló háború 
borzalmai elől elmenekült családok kapnak menedéket. 

Önkéntesnap a kőbányai Baptista Szolgáltató 
Centrumban
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Szállásban, étkezésben részesülnek, ezen felül segítséget kapnak a 
gyermekek beiskolázásában, óvodába való beíratásában és nem 
utolsó sorban munka keresésben és vállalásban is. 
A Baptista Teológiai Akamémiára járva több tan-túrán is részt 
vettem, így több intézmény működésébe is betekintést 
nyerhettem, de valahogy ez az önkéntes látogatás különleges 
élmény volt számomra.   Az intézmény vezetőjének, Kutiné Ádám 
Szilviának felelősségérzete, hivatástudata, önfeláldozása, ahogyan 
egymaga összefogja és szervezi ennek a sokoldalú intézménynek a 
mindennapjait, az példaértékű számomra, és meggyőződésem, 
hogy ezek mind Istentől valók. 
Isten áldását kívánom az intézmény vezetőjének és 
munkatársainak a további munkájára, és segítse meg őket a Jó 
Isten a mindennapok küzdelmeiben! 

Horváthné Nagy Piroska
Csoportvezető

Átmeneti Gondozó Ház
XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális 

Intézménye

Az önkéntesek csoportja
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Isten örömét hirdetik az angyalok, elmondják a pásztoroknak, 
majd a pásztorok elmennek és elmondják az embereknek, hogy 
mindenkié legyen az öröm! Az Istentől jövő öröm célja, hogy az 
egész nép, vagyis mindenki öröme legyen! Az öröm akkor 
működik, ha meg tudjuk osztani másokkal. Gondoljunk csak arra, 
ha kapunk egy ajándékot, de nem használhatjuk, mert másnak nem 
szabad látni. Hallunk egy jó hírt és nem mondhatjuk el senkinek, 
mert ez titok. Ez nem vált ki igazi örömöt, inkább büntetésként 
éljük meg. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, 
és a jászolban fekvő kisgyermeket. 
Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a 
kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott 
azon, amit a pásztorok mondtak nekik. 
Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a 
szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva 
az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, 
ahogyan ő megüzente nekik. Lk 2:16-20 
Ha az örömöt továbbadjuk, mindenki áldást nyer! 
A karácsony öröme, hogy Jézus Krisztus megszületett erre a földre. 
Legyen a karácsonyunknak a középpontjában ez az öröm. Ne 
engedjük, hogy ezt az örömöt bárki elvegye tőlünk.    Magány? 
Békétlenség? Betegség? Hiányok? Kísértések? Nehéz helyzetek? 
Ezek néha megtámadnak bennünket és el akarják venni az örömöt. 
A karácsony jóhírét, hogy Jézus krisztus megszületett, mondjuk el 
minél több embernek, hogy az Isten öröme rajtunk keresztül 
mindenki öröme legyen! 

     
           

Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy 
örömet, amely az egész nép öröme lesz: Lk.2:10

Durkó István
MBE Missziói igazgató
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A pásztorok az angyaloktól hallották az örömhírt: „Üdvözítő 
született ma nektek, aki az Úr Krisztus…” (Lk 2:11) A karácsony 
örömüzenete ez: a teremtő Isten maga lett emberré azért, hogy 
megmentsen minket, elveszett, bűnös embereket. A Mindenható 
Isten Jézusban olyanná lett, mint aki egy közülünk – azért, hogy a 
számunkra legérthetőbb, legközvetlenebb módon mondhassa el 
nekünk szóló üzenetét. Azonosult velünk, lejött a mi szintünkre, 
hogy megszólítson bennünket. Talán fel sem fogjuk mekkora 
hatalmas dolog ez: ahogy Pintér Béla énekli „Isten emberré vált, 
hagyta, hogy meglássuk arcát…” Lehet, hogy te is gondolkodtál már 
azon, hogy vajon Isten létezik-e, törődik-e veled, hallja-e az 
imáidat? A karácsonyban választ kaphatsz ezekre a kérdésekre: 
karácsonykor Isten maga jött közel hozzánk, a lehető legközelebb. 
Amikor a pásztorok meghallották ezt a hírt, nem voltak biztosak 
abban, hogy ez tényleg igaz? Valóban így van? De sietve elindultak, 
hogy megbizonyosodjanak az üzenet igazságáról. Elmentek egészen 
Betlehemig – utánajártak az igazságnak. Kutatásuk jutalma nem 
maradt el: valóban megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő 
kisgyermeket, aki a világ Megváltója. Te, aki ma hallod ezt az 
örömüzenetet, ne engedd el a füled mellett! Ne mondd azt, hogy 
„jó-jó, majd átgondolom.” Ne halogass – ez korunk nagy kísértése. 
Ha halogatsz, el fogod felejteni, mit üzen az Úr ma neked. Kövesd a 
pásztorok példáját, akik nem haboztak, hanem sietve elindultak, 
utánajártak az üzenet valóságtartalmának. Ők megtalálták a 
Megváltót, akit kerestek. Ez veled is megtörténhet ezen a 
karácsonyon: gondold ma át, mit tett érted az Úr!

„Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: 
„Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről 

üzent nekünk az Úr.” Elmentek tehát sietve és megtalálták Máriát, Józsefet és a 
jászolban fekvő kisgyermeket.” Lukács evangéliuma 2:15-16 

Selmeci Nimród
 Intézményi lelkész
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