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Hírek. Röviden.
Az elkövetkező időszakban rendszeresen elkészítjük rövid beszámolónkat, hogy
félévente megjelenő Menedék Hírlevelünk mellett sűrűbben tájékoztathassuk
Támogatóinkat a Menedék szolgálat alakulásáról. Röviden: célunk örömeink
megosztása és szükségeink feltárása. Hisszük, hogy Isten indította el a Menedék
szolgálatot és Ő is tartja kézben. Köszönjük mindenkinek, aki részt vállal velünk ebben
a feladatban.
Imatémáink
• Átmeneti otthonainkban több mint 130 ember él (egyedülálló felnőttek és gyermekes
családok), szeretnénk ha a nálunk töltött idő valódi változást, megújuló életet
jelentene számukra!
• A kiskunmajsai Menedékvárosban jelentős felújítási munka zajlanak, aminek
majdani elkészültével nagy előrelépést teszünk a lakhatási minőség javításában és a
fenntartási költségek csökkentésében. Imádkozzunk a balesetmentes és a terveknek
megfelelő megvalósulásért, és az előre nem látott költségek fedezetéért.
• Szeretnénk megtalálni azt az embert, akit Isten a Menedékváros gondnoki
feladatainak ellátására küld közénk.
• Nehéz finanszírozási helyzetben vagyunk. Az állami normatív támogatás összege 10
év óta nem emelkedett. Imádkozzunk Isten gondoskodásáért, a szolgálat jövőjéért és
a támogatói kör gyarapodásáért.
• A
Mamásotthonban
helyszűkében
vagyunk: gyermek-,
és
közösségi
programjainknak nehezen találunk megfelelő teret. A pince felújításával, vagy a
szomszédos ingatlan megvásárlásával tudnánk előrelépni, ám ezek ma meghaladják
lehetőségeinket. Kérjük Isten vezetését!
• Járjunk közben a Menedékben szolgáló munkatársakért és önkéntesekért, hogy
Istenre figyelve tudják végezni szolgálatukat és ha megfáradnak, az Úr adjon
megújulást az életükben!
• Pályázatot nyújtunk be a Menedékváros intézményeiből távozó lakóink további
segítése céljából, az „életviteli támogatás”-on keresztül. Jó volna ha lakóink segítésére
támogatást nyerhetnénk.

Velünk történt…
Karácsonykor intézményeinkben meghitt, családias ünnepségeket tartottunk.
Gyülekezetek, vállalkozások, pékségek és cukrászdák, valamint magánszemélyek
segítségével ajándékozhattuk meg a nálunk lakókat, és finom ünnepi vacsorát
fogyaszthattunk el közösen. Hangsúlyt helyeztünk a karácsony valódi üzenetének
bemutatására, Isten szeretetének továbbadására – Ő közénk jött emberi formában.
Folytatódnak
a
pályázati
forrásból
finanszírozott
felújítási
munkák
a
Menedékváros lakóépületében: az elmúlt
időszakban megtörtént az ablakcsere, az
épület pincéjében kialakításra került az új
kazánház, kiépült a füstgáz-elvezető rendszer,
valamint felszerelésre kerültek az új kazánok.
Ezzel
párhuzamosan
az
épület
I.
lépcsőházában – amely a felújítást követően a
családok átmeneti otthonának ad majd helyet –
elkészült az elektromos rendszer rekonstrukciója, melynek fedezetét nem tartalmazza
a pályázati költségvetés.
Gyülekezeti események a Menedékvárosban
Már régóta terveztük, hogy a Kiskunhalasi Baptista Gyülekezetet meghívjuk a
Menedékvárosba, melynek ők örömmel eleget is tettek. A Halasi Csemeték
gyermekcsoport és a gyülekezet báb-, illetve dicsőítő csoportja tartott
gyermekprogramot a Menedékváros gyermekei számára. Istentől megáldott alkalom
volt, amelyben érezhető volt az Úr jelenléte és szentsége. A Kiskunhalasi Baptista
Gyülekezettel már évek óta jó a kapcsolat és az együttműködés.
Januárban gyermekbemutatásra is sor került, melyben Huszár Géza szolgált köztünk.
Nagy öröm volt az Úr Jézus Krisztus kegyelmét kérni a gyermekekre és egymásra is.
A hónap vendége a Fiúotthonban Szeverényi
János evangélikus missziói lelkész volt. Együtt
főztünk és vacsoráztunk, vacsora után pedig
Zákeus története alapján beszélgettünk.
Köszönjük Jánosnak a jelenlétét! A jövőben
szeretnénk
havonta
folytatni
a
vacsoravendégek meghívását.

Támogatás
„1 évet a Menedéknek!” támogatási program
Köszönjük
az
eddig
jelentkezéseket,
támogatásokat!
Az „Egy évet a Menedéknek” támogatási
program keretében továbbra is várjuk
támogatók jelentkezését, 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).
Kérjük, hogy átutaláskor a közleményben tüntesse fel címét, vagy e-mail címét a
kapcsolatfelvétel érdekében. Kérésre „sárga csekket” is tudunk küldeni, melyen
díjtalan a befizetés.
Adó 1% felajánlása
Támogassa adója 1%-val a Menedék Alapítvány közhaszú
tevékenységét! A beérkező támogatásokat átmeneti otthonaink
működtetésére, hajléktalanná vált emberek és gyermekes családok
ellátására fordítjuk.
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Bizonyságtétel
Balázs
„Szüleim válása után édesanyám meghalt,
ekkor 19 éves voltam és a középiskolai
tanulmányaimat folytattam. Családunk
folyamatos
jogi
viták
között
élt.
Édesapámmal
teljesen
megromlott
a
viszonyom, így édesanyám halála után
teljesen kisemmizve egy kollégiumba kerültem.
Édesanyám és édesapám pszichotikus viselkedése miatt teljesen kikészültem
idegileg. Magamba fordultam és depresszióssá váltam. Középiskolai
tanulmányaimat nem voltam képes tovább folytatni, azt felfüggeszteni
kényszerültem, ezért kollégiumi lakhatásom megszűnt. Így, hajléktalanná válva
kerültem a Menedék Alapítvány Fiúotthonába. Hosszú-hosszú hónapokba telt,
hogy a bennem lévő falak valamennyire leomoljanak, és valamennyire nyitottá
tudjak válni a környezetem számára. A Fiúotthonban lévő lakók és segítők
fáradságos munkájába telt, hogy ez sikerült. Egyre nyitottabbá váltam a
környezetem számára. Egyedüli időtöltésemet már nem csak az informatikával
való foglalkozás jelentette, hanem egyre többet beszélgettem a lakókkal és
munkatársakkal.
Bár ez előtt is volt egy kialakult képem, de új rálátással ismét elkezdtem olvasgatni
a Bibliát. Mindezek mellett munka keresésbe is kezdtem, amelynek eredménye az
lett, hogy 4 hónapot dolgozhattam az Auchanban mint pénztáros. Fejemben
rendszeresen forgattam egy keresztény gyülekezetbe járás lehetőségét.
2013. év végére édesapámmal a viszonyunk olyan szinten megromlott, hogy egy
fiktív tulajdonjogi ügyben pert indított ellenem, amitől teljesen kiborultam és az
eddig elért dolgaim összeomlani látszottak. Az Istennel való kapcsolatom - hála
Neki - nem ingott meg, ez azt eredményezte, hogy a munkatársak ösztökélésére
végül is rászántam magam, hogy elmenjek gyülekezetbe, ahol jól éreztem magam,
tetszett a keresztény fiatalok közeledése Isten felé. Más szemmel kezdtem el nézni
a világot. Istennek a válasza erre a cselekedetemre az volt, hogy másnap postai
úton kaptam egy bírósági papírt, amiben édesapám visszavonta a bírósági eljárást
ellenem. Valóságossá vált előttem Isten létezése és gondviselése.
Szeretnék Istennel személyesebb kapcsolatba kerülni, a jövőben szeretnék
rendszeresen keresztény alkalmakra járni, szeretném Istent jobban megismerni.”

