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Egy hívás 250 forint adományt jelent.
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Egy hívás is segít!

„Miért keresitek a holtak között
az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt!”
(Lk 24,5-6)
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Az Ige fényénél

Kedves Testvérek!
Miért keresitek a holtak között az élőt? Mi ennek a húsvéti kérdésnek az üzenete?
Az, hogy Isten számára nincs kezelhetetlen helyzet és élet. Isten tovább gondolta
azt, amit az emberek lezártnak és véglegesnek tekintettek. A golgotai kereszt és
a sír még nem jelentette az utolsó állomást.
Jézus tanítványai megannyi csodát éltek át Mesterük közelében. Láthatták, ahogy
Jézus lecsendesítette a tengert, ötezer embert megvendégelt öt kenyérből és két
halból, halottakat támasztott fel, betegeket gyógyított. Aztán jött nagypéntek tragédiája, a tanítványok pedig ott álltak megrendülten, összetörten. Nem is sejtették, hogy Isten hatalma még folytatást készített.
A Szeretetszolgálat munkatársai gyakran találkoznak olyan emberekkel, akik
nem hisznek abban, hogy van kiút életük nehéz helyzetéből, hanem maradnak a
reménytelenségben, nem számítva arra, hogy van folytatás. A különböző tragédiákban – betegségben, gyászban, magányban, szegénységben – azt érzik, hogy
Isten elengedte a kezüket.

Oláh István
lelkipásztor

A húsvéti feltámadás abban erősít meg bennünket, hogy nekünk az élő Jézusra
van szükségünk. Vele van jövőnk, vele van megújulásunk, vele tudunk felülemelkedni az élet nehézségein. Az élő Jézusba vetett hitünk számunkra erőt, szeretetet, örömöt és reménységet ad. Az egyház, a gyülekezet és mi magunk is akkor
töltjük be küldetésünket, ha boldogan hirdetjük: Jézus győzedelmeskedett a halál
felett, és a mi Urunk úgy szeret bennünket, gyarló embereket is, hogy győzelemre
vezet minket a mindennapok küzdelmeivel szemben.

Zengjetek az Úrnak, ti, hívei,
magasztaljátok szent nevét!
(Zsolt 30,5)

Jézus él, de kérdezhetjük: ha nincs Jézus a sírban, akkor hol van? Hol találjuk a
feltámadt Krisztust? A válasz egyszerű: Jézus itt van köztünk. Jelenléte rajtunk,
az Ő népén ábrázolódik ki. Hol lehet őt megtalálni most? Az elhívásunk színhelyein, templomaink csendjében, a terített asztal mellett, Bibliát olvasva, és minden olyan helyen és alkalmon, ahol a Lélek találkozást készít vele. Lehet vele
találkozni egy hajléktalanszállón, egy cigánytelepen, egy fogyatékos gyermeket
nevelő család otthonában, Kárpátalján, Szíriában, és még hosszan lehetne sorolni a helyeket. Ahol segítségül hívják az Ő nevét, ott jelen van. Hálával tartozunk
támogatóinknak és önkénteseinknek is, hogy meghallották a mi Urunk hívását,
és segítettek bennünket szolgálatainkban. Jézus azt ígéri nekünk, hogy velünk
marad minden nap. Nincs olyan pillanat, amit nélküle kell töltenünk. Ez az örömteljes bizonyosság ad erőt szolgálatunk során. Jézus ugyanis helyre tudja tenni
mindazt az életünkben, ami elromlott vagy eltorzult.

Holland testvéreinktől kapott orgonát adományoztunk
a debreceni Dóczy Gimnázium számára.
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Maradjunk meg Jézus közösségében, mert nála van életünk öröme, békessége és
reménysége. Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden olvasónak áldott húsvéti
ünnepet!
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A Magyar Református Szeretetszolgálat 1358-as adományvonalán keresztül
folyamatosan fogadja a felajánlásokat, adományokat. Egy hívás 250 forint támogatást jelent. Egy hívás is segít!

Imádkozhatsz! Imádkozz! Hatsz!
Imádkozzunk
szíriai keresztyén
testvéreinkért!

Imádkozzunk
az Irgalmas Samaritánus Református
Gyermekotthon munkálataiért!

Imádkozzunk
a Magyar Református Egység
napjáért!
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„Bőven adakozik a szegényeknek,
igazsága örökre megmarad, hatalma
dicsőségesen emelkedik.” (Zsolt 112,9)

Az adományozói kedv a legtöbb ember számára a
karácsonyi időszakra korlátozódik. Az adventi gyűjtésekhez rendszerint több ezer segíteni vágyó ember
csatlakozik, azonban a rászorulókat nem csak az év
végén kell támogatnunk. Tudjuk, hogy az adventi időszakban kapott adományok is elfogynak egyszer, éppen ezért a feltámadás ünnepéhez közeledve is többször bebizonyítjuk, hogy nemcsak évente egyszer
számíthatnak ránk a rászorulók, hanem az év minden
szakában segítünk.

Húsvéthoz közeledve is
adományokat osztunk
Az elmúlt évben meghirdetett adventi gyűjtésekhez
számos gyülekezet és intézmény csatlakozott. Hálásak
vagyunk minden segítségért, hiszen december végéig
sikerült összegyűjteni 10 397 Nyilas Misi Pakkot, valamint 6500 Szeretetdobozt, ami közel 115 tonna tartós
élelmiszert jelent. Karácsonyhoz közeledve Kárpátmedence-szerte több ezer nélkülözésben élő családot
támogathattunk, mely munkában segítségünkre voltak
az egyház diakóniai intézményei, valamint a Református Nevelőszülői Hálózat munkatársai is.
Az adventi időszakban valóban nagy szükségük van a
családoknak a támogatásra. Mindenki szeretné, hogy
a karácsony különleges érzése az étkezések alkalmával is megmutatkozzon, és bőséges ünnepi asztalhoz
ülhessen össze a család apraja-nagyja. Ez a törekvés
a rászorulóknál sincs másképp: a mélyszegénységben
élő szülők is ugyanúgy szeretnék édességgel és ajándékokkal meglepni gyermekeiket, mint a jobb sorban
lévő családok. Ezért nélkülözhetetlenek az adventi
adományosztások, mert így azok számára is elhozhatjuk az ünnep érzését, akik számára ez önerőből komoly
kihívást jelentene.
Arról azonban nem szabad megfeledkeznünk, hogy
nemcsak évente egyszer van szükségük támogatásra
ezeknek a családoknak.

A Ráday Kollégium
diákjainak segítettünk
Az egész országot megdöbbentette a hír, amikor január 23-án – mint utólag a hatósági vizsgálatok kiderítették, szándékos gyújtogatás miatt – leégett a budapesti
Ráday Kollégium. Az intézmény lakhatatlanná vált, a
második és harmadik emelet teljesen kiégett, de a legszörnyűbb, hogy halálos áldozata is volt a tűznek. Egy
46 éves, veszprémi négygyermekes családapa holttestére bukkantak a kollégium lépcsőházában.

A húsvéti időszakban ismét tartós élelmiszercsomagokat adunk a nélkülözők számára, hogy a feltámadás
ünnepéhez közeledve a lelki készülődés mellett az
éléskamrákat is fel tudják tölteni. Többek között liszttel, cukorral, tésztával, olajjal és lekvárral teli csomagokkal segítünk, hogy a bevásárlások költségeit ezzel
is csökkenteni tudjuk. A húsvéti adományosztások sorát március 21-én Debrecenben, a Nagysándor-telepen
kezdtük, ahol 55 család számára adtunk át élelmiszercsomagokat, és egészen a nagyhét végéig folytatjuk
munkánkat.

A hazai reformátusok példaértékű összefogásának
lehettünk tanúi az elmúlt hónapokban. Több tízmillió
forint pénzadomány érkezett be a Károli Gáspár Református Egyetemhez a diákok megsegítésére, valamint
a Dunamelléki Református Egyházkerület számlaszámára a gyászoló család támogatásának céljából.
A Magyar Református Szeretetszolgálat is elsőként
csatlakozott a segítségnyújtók táborához. Bogárdi Szabó István püspökkel és az intézmény vezetőivel egyeztetve a tárgyi adományok koordinálása került Alapítvá-

nyunkhoz. Az első pillanattól kezdve rengeteg ruha és
cipő felajánlás érkezett, olyannyira, hogy gyűjtésünket
egy időre fel is kellett függeszteni, hiszen az óriási adomány-mennyiség tárolása megoldhatatlan feladatnak
tűnt. Ezeken kívül a hallgatók számára a tanulmá
nyaikhoz elengedhetetlen elektronikus eszközöket –
laptopokat, tableteket, mobiltelefonokat – is sikerült
biztosítani.
Az adománykoordináció mellett az MRSZ munkatársai
és önkéntesei a kármentésből is kivették részüket. Elsőként fel kellett mérni, hogy a leégett kollégium maradványai közül mik maradtak használható állapotban.
Az első személyes kitelepülésünkkor tapasztaltuk,
hogy a felsőbb emeleti szinteken sajnos szinte semmi.
Szomorú látvány volt, ahogy a fekete korom a diákok
összes értékét és személyes tárgyát befedte: Bibliákat, énekes könyveket, családi fényképeket, hangszereket találtunk a kiégett lakószobákban. Segítőinkkel
több napon át segítettünk a romok eltakarításában,
amely nem csak végeláthatatlan, de egyben veszélyes

értelmet nyert adományvonalunk esetén az „egy hívás
is segít” jelmondat, hiszen ha valaki kétszer tárcsázta a
1358-as adományvonalat, máris biztosította egy hajléktalan ebédjét. Hála Istennek és a jólelkű adakozóknak,
a kezdetben tervezett 200 adag helyett 500 adag paprikás krumplival jelenhettünk meg a templomkertben.
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feladatnak is bizonyult. Ahogyan a kármentés irányítói
tájékoztattak bennünket, a kollégium teteje bármelyik
pillanatban beszakadhatott volna, nem beszélve a rengeteg üvegszilánkról és rozsdás szegről. Isten azonban
vigyázott csapatunkra, hiszen minden komolyabb gond
nélkül végezhettük szolgálatunkat. Szerettünk volna a
veszteséget átélt diákok, valamint a gyászoló család
számára anyagi segítséget is biztosítani. Február 22én jótékonysági koncertet tartottunk a Budapest-Kálvin
téri református templomban Ábrahám Márta hegedűművész és az Ábrahám Consort közreműködésével.
A jelenlévők adományainak hála, közel félmillió forinttal támogathattuk a tűzvész érintettjeit. Külön megindító volt, hogy néhány Ráday kolis hallgató is részt vett a
koncerten, így személyesen is biztosíthattuk őket arról,
hogy a jövőben is minden lehetséges módon támogatni
fogjuk őket.

Nehéz lenne megjósolni, hogy mikor lesz újra közös
otthonuk a diákoknak. A hallgatók számára ez egy
olyan trauma marad, ami hosszú időn keresztül el fogja kísérni őket. De keresztyén emberként tudnunk kell
minden helyzetben Isten akaratát keresni és elfogadni.
Juhász Márton ügyvezető igazgató a februári jótékonysági koncerten kiemelte: hálásnak kell lennünk, hogy
Isten megóvta a hallgatók életét, és a tűzvész nem lett
kiindulópontja egy generáció hiányának a református
lelkipásztorok között. Tekintsünk hát Istenre, és kérjük,
hogy adjon erőt és vigasztalódást a terhek elhordozásában a hallgatók és az elhunyt Farkas Zoltán családja
számára!

Hajléktalanokon és rászorulókon
segítettünk Budapesten
Egy régi hagyományt keltettünk életre, amikor február 16-án a Budai Református Gyülekezet önkénteseivel közösen félezer hajléktalan és nagy nélkülözésben élő embertársunknak segítettünk egy-egy tál
melegétellel, valamint tartós élelmiszercsomagokkal
és ruhaadományokkal.

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány már
évekkel korábban is tartott melegétel osztást, és ezen
a télen végre sikerült újra megszervezni, hogy segíteni
tudjunk hajlék nélkül maradt embertársainkon. Aki még
nem vett részt hasonló akció szervezésében, talán el

sem tudja képzelni, hogy mekkora munka van mögötte, hogy a néhány órán át tartó segítségnyújtás minden
fennakadás nélkül tudjon történni. A Budai Református
Gyülekezet lett a partnerünk, akik gyönyörű és praktikus
helyszínt biztosítottak az adományosztás megszervezéséhez. Miután az időpontot kijelöltük, tájékoztattuk a
fővárosi hajléktalanszállókat a lehetőségekről, hogy minél több ellátottjukat értesítsék a hétvégi ételosztásról.
Megvolt a felelet a „mikor?”, „hol?”, „mit?” és „kinek”
kérdésre, így már csak egy megválaszolandó kérdés maradt: miből? Az anyagi bázist egyrészt a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány biztosította, másrészt
gyűjtést hirdettünk meg a program támogatására. Valódi

A helyszínen számos önkéntes segített a munkában:
egyrészt az adminisztrációs feladatokban, hiszen a
megjelent rászorulóknak adott sorszámok alapján tudtuk nyomon követni, hogy hány embernek tudunk segíteni a nap folyamán. A Szeretetszolgálat tartós élelmiszercsomagokat és téli ruházatot is adományozott,
míg a gyülekezet gyümölccsel, teával és süteménnyel
fogadta a nélkülözőket és hajlék nélkül maradt embertársainkat. Ahogy teltek az órák, mi is megnyugodhattunk, hogy az elkészített ételmennyiség elégnek fog
bizonyulni, így aki kérte, még repetázni is tudott, illetve
műanyag dobozokban el is vihette magával az adagját.
A megmaradt paprikás krumplikat pedig a nap végén
elszállítottuk a Tiszta Forrás Alapítványhoz, mely a
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református hajléktalanmisszió egyik kiemelt intézménye. Nagy örömmel fogadták felajánlásunkat, és mi is
boldogan nyugtáztuk a napot, hogy sikerült elérni célkitűzésünket: félezer rászorulónak segíthettünk egy
délután alatt.

Önkéntes Diakóniai Év, mint lelki utazás

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány –
Önkéntes Diakóniai Év Programiroda 2019. február 2224. között Berekfürdőn tartotta kiválasztó hétvégéjét
65 fővel.
Azok a magyar fiatalok voltak jelen, akik ősszel valamelyik európai országba az EDYN – ökumenikus diakóniai
év hálózaton keresztül önkéntes szolgálatra készülnek. A fiatalokon kívül partnereink is jelen voltak, akik
ismertették a lehetőségeket és minden érdeklődővel
személyes beszélgetést is folytattak.
Az Önkéntes Diakóniai Év egy lelki utazás, amelyben
fiatalok tanulhatnak a világról, saját magukról és arról
az Istenről, aki mindannyiunk életét formálja. A fiatalok
nagyon különböző motivációval és kérdésekkel érkez-

tek. A szolgálat oka lehet a megállás igénye, visszatekintés egy időszakra, vagy akár az előretekintés, a
„hogyan tovább?” megválaszolása, felkészülés a nagybetűs Életre. Ebben a folyamatban segít az önkéntes
diakóniai év, hogy különböző diakóniai intézményekben, gyülekezetekben, óvodákban a szolgálatban való
tanulás által, az idő gyümölcsöző felhasználásában
végezzék munkájukat a fiatalok. Ebben a tanulási folyamatban az önkéntest lelki vezető, mentor is kíséri és
támogatja. Köszönjük mindenki részvételét.
Közép-kelet Európai országok – Csehország, Lengyelország, Szlovákia – esetében még mindig várunk jelentkezőket. A jelentkezési lapok elérhetőek a http://
www.odeprogramiroda.hu oldalon.
Závodi Emese lelkész, programvezető
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„Az egyházi közfoglalkoztatás, és ezen belül a Református Közfoglalkoztatási Program különleges szerepet képvisel a közfoglalkoztatás rendszerében és képes elérni olyan területeket - mind
emberi, mind lelki értelemben – ahová más közfoglalkoztatók nem érnek el. Isten szeretete indított cselekvésre bennünket, mikor 5 évvel ezelőtt a Belügyminisztérium felhívására csatlakoztunk
foglalkoztatóként a programhoz.” – meséli Lutár Balázs, a Magyar Református Szeretetszolgálat
igazgatóhelyettese, az Alapítvány szociális fejlesztési vezetője.

Ötödik születésnapját
ünnepelte a Református
Közfoglalkoztatási Program

Szeretethíd
Kárpát-medencei református önkéntes napok

2019. május 24-25.

A közfoglalkoztatás a munkaviszony speciális formája. Támogatott „tranzitfoglalkoztatás”, amelynek célja,
hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, vagy bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. Tartós munkakeresőknek, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőknek vagy más okból hátrányos helyzetűként besorolt
munkavállalóknak valós segítséget nyújt a program.
Egyrészről munkanélküli segély helyett munkával
megszerzett fizetést kapnak, másrészről pedig a program alkalmat nyújt az álláskereső személyek számára
a hasznos és tartalmas, az önbecsülést, készségeket
és képességeket javító munkavégzésére.
Amikor 2013-ban csatlakoztunk a közfoglalkoztatási
programhoz, szervezetünk célja volt, hogy a református
gyülekezetek és intézmények számára országszerte elérhetővé tegyük a közfoglalkoztatás lehetőségét. Ennek
köszönhetően az addig erőforrás hiányában elmaradt
munkálatok (temető karbantartása/ápolása, templomok/parókiák körüli területek és az épületek kisebb
karbantartása, szociális feladatot ellátó intézmények
munkájának támogatása) ellátására munkaerőt tudnak
alkalmazni. Szeretetszolgálatunk foglalkoztatási programjában a munkavállaló áll a középpontban, és több
alkalommal kaptunk visszajelzést a lelkipásztoroktól,

Fotó: Ifj. Derencsényi István

hogy a közfoglalkoztatás segítségével meghatározó
változás történt a foglalkoztatottak életében. A munkavállalók amellett, hogy visszatértek a munka világába,
a gyülekezet közösségének is aktív tagjává váltak és hitükben megerősödhettek. Összességében elmondható,
hogy az eddig megvalósult programok során közel 7000
főt foglalkoztattunk, figyelembe véve a fluktuációt, vagyis
az időközben be- és kilépők számát. Országos lefedettséget tekintve minden megyében jelen voltunk legalább
egy foglalkoztatási-ponttal, melyek száma 2018-ban az
ötszázat is elérte. Az évek során több mint 100 fő részére
biztosíthattunk lehetőséget különböző képzéseken való
részvételre, így jelentősen javultak esélyeik a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésre.
Február 22-én, a Magyar Református Egyház Zsinati
székházában tartott V. Református Közfoglalkoztatási
Tájékoztató Napon a résztvevők elsőként vehették kezükbe azt a kiadványt, mely az elmúlt évben meghirdetett „Több, mint közfoglalkoztatás” pályázat példaértékű anyagait tartalmazzák. Céljaink között szerepel,
hogy a foglalkoztatási pontok számára kiírt pályázatot a
jövőben is meghirdetjük. Ez elsősorban nem a versenyről szól, hanem arról, hogy egymással megoszthatjuk
azokat a tapasztalatokat és jó gyakorlatokat, melyek
segítségével felismerhetjük a közfoglalkoztatási program értékét és szerepét.

1358
jobbadni.hu

„Ne csak szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valóságosan.” 1Jn 3,18

Mozdulj, segíts, szeress!

A Magyar Református Hadd tartsunk
Egység Napja veletek,

Jelentkezés: www.szeretethid.hu

Tíz éve egyesült újra mert hallottuk,
a Magyar Református Egyház hogy veletek van
a Kárpát-medencében az Isten! (Zak 8,23)

2019. május 18., szombat Debrecen
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Kárpátalja

„Atyja voltam a szegényeknek,
és az ismeretlen ügyét is jól
megvizsgáltam.” (Jób 29,16)

Szívügyünk Kárpátalja!
A Vereckei-hágó Kárpátalján egy olyan felemelő hely,
amely – éljünk bárhol a világban – összeköt bennünket, magyarokat. Verecke nemcsak az útkeresés, hanem a hazatérés szimbóluma is. Itt a Himnuszt énekelve, imádkozva mindannyian otthon vagyunk és
egyek vagyunk.

Különösen aktuálisak Ady Endre szavai, ki szerint Verecke híres útján járva sírás hangzik a Kárpátok alatt.
Naponta halljuk Kárpátalja kórházaiban otthagyott,
árva gyermekek szeretetért kiáltó sírását, átérezzük a
szegény, de tehetséges kárpátaljai iskolások reménytelenségét és az alacsony nyugdíjukból tengődő idősek
kiszolgáltatottságát. A szeretet és az összetartozás felelősségével a szívünkben szeretnénk röviden beszámolni 2019 első negyedévében a kárpátaljai testvéreinkért
végzett szolgálatunkról.Ennek az időszaknak a legjelentősebb eredménye, hogy 26 mikrobusznyi, mintegy 12
millió forint értékű segélyt tudtunk eljuttatni kárpátaljai
magyar és református intézményeken keresztül a rászorulóknak. Isten kegyelméből támogathattuk Kárpátalján:
✔ az „Elfelejtett Gyermekek Programját”, mely kere
tein belül több száz állami árvaházban sínylődő
gyermek életét sikerült szebbé és örömtelibbé tennünk játékokkal, élelmiszerrel, ruhákkal,
✔ a Beregszászi Diakóniai Központ által számon tartott
rászorulókat adományainkkal több alkalommal,

✔ a Nagydobronyi Református Gyermekotthon lakóit
élelmiszerrel, gyermekruhákkal,
✔ a Vári Idősotthon lakóit fagyasztóládával,
✔ a Kárpátaljai Református Egyházkerület ovis hittanosait 2000 új gyermekpólóval,
✔ a Beregszászi Magyar Gimnáziumot 1 db nagy értékű
okostábla projektorral, 4 db kerekes iskolai szekrénnyel és 3 db okostáblával,
✔ a Vári Immánuel Cigány Óvodát és a Vári Tündérkert
Óvodát támogathattuk élelmiszerrel, ovis jelmezekkel, ruhákkal, játékokkal,
✔ speciális kötszerrel támogathattuk a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány Beteggondozó Szolgálatát,
✔ valamint a Kárpátaljai Református Egyház Püspöki
Hivatala területén lévő gondnoki lakást egy komplett
konyhával.
Szeretnénk köszönetet mondani kedves Támogatóinknak az adományaikért, melyek nélkül ezek a tevékenységek nem valósulhattak volna meg. Kérjük, továbbra
is segítsék a kárpátaljai magyar testvéreinkért végzett
szolgálatainkat! Minden szolgálatért Istené legyen a dicsőség! Tisztelettel és megbecsüléssel:
Fodor Gusztáv lelkész, Iszlai Gergely logisztikai vezető
(Kárpátalja Koordinációs Iroda)

„Testvéreim, ne a gondolkodásban
legyetek gyermekek, hanem a rosszban
legyetek kiskorúak, a gondolkodásban
ellenben érettek legyetek.” (1Kor 14,20)
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A hétköznapi szuperhősök
A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány
2018-ban hirdette meg a hazai középiskolások számára „Ha szuperhős lehetnél, kiknek segítenél?” című
videópályázatát. A felhívás célja az volt, hogy a fiatalok felfigyeljenek a társadalmi egyenlőtlenségekre,
vegyék észre, hogy saját környezetükben is hányan
szorulnak segítségre, aztán pedig gondolkodjanak el
azon, hogy ők maguk mit tehetnek a rászorulókért.
Az elkészült kisfilmek azt bizonyítják, hogy a diákok
megértették a téma fontosságát, és nem egy esetben
valóban megszólítottak nélkülözőket és elesetteket
annak érdekében, hogy támogatni tudják őket. A zuglói Lipták Villában 2019. március 11-én köszöntöttük
a pályázat győzteseit Zámbori Soma színésszel és
Damokos Attila rendező-operatőrrel közösen.

Amerika Kapitány, Pókember, Vasember – bizonyára sokak számára ismerősen csengenek a nevek. A Marvel
Univerzum hőseiben valami közös: mindannyian átlagos,
hétköznapi emberként kezdték pályafutásukat. Zámbori
Soma színész, szinkronszínész – aki Amerika Kapitánynak is kölcsönözte a magyar hangját – a fiatalok számára
motiváló előadást is tartott a díjátadón: „Hiszek abban,
hogy a hősök köztünk vannak. Már önmagában hatalmas
eredmény, hogy érzékenyedtetek a téma iránt, körbenéztetek a világban és késztetést éreztetek arra, hogy például megszólítsatok egy hajléktalant. Amikor fiatal voltam,
olimpiai bajnoknak készültem. Azt hittem, ennek leszek
a hőse. Sportként az öttusát választottam, méghozzá
azért, mert igazán semmiben sem voltam jó. Nem futottam és úsztam elég gyorsan, nem tudtam elég jól vívni,
lőni pláne nem tudtam, a lovaktól pedig egyenesen féltem. Ellenben jött egy mentor, egy edző, aki azt mondta:
lehet, hogy nem vagy elég jó, de látom a szívedet. Ezt akkor nem egészen értettem, de ő bízott bennem, én pedig
elhittem, hogy hamarosan a világ tetején állhatok. Ekkor
kaptam egy citromot az élettől: balesetet szenvedtem,
majdnem tolószékbe kerültem, a sporttól pedig búcsút
kellett vennem. De fontos, hogy amikor az élet citromot
ad, tanuljunk meg belőle limonádét készíteni! Jött egy
újabb mentor, aki ajánlott egy iskolát – ez volt a Színművészeti Egyetem –, most pedig itt állhatok előttetek.
Nem vagyok hős, nem én vagyok Amerika Kapitány, hisz
csupán a hangomat kölcsönöztem neki. De egyben biztos
vagyok: ha ti mind összefogtok, és egy-egy apró dolgot
megtesztek másokért, megmenthetitek a világot!”

A beérkezett pályázatokat háromfős szakmai zsűri bírálta: Réz András filmesztéta, reklámszakember, Bódis Kriszta író, dokumentumfilmes, illetve Damokos
Attila rendező, operatőr. Utóbbi elárulta, hogy a videók
értékelésénél nem csak a technikai megoldásokat és a
kreativitást figyelték, hanem fontos szempont volt, hogy
a filmek mennyire akarnak hatást kiváltani a nézőből.
„Show, don’t tell! – hangzik a filmes szakma szabálya.
Habár a videók esetén ezt ma már nem lehet ennyire
egyértelműen kijelenteni, az életben mégis fontos ez a
szabály, ha valóban segíteni akarunk. Tegyük meg, és
ne (csak) beszéljünk róla!” – hangsúlyozta a rendezőoperatőr.
A verseny szakmai különdíját Csengei Ádám nyerte.
Lutár Balázs, a Magyar Református Szeretetszolgálat
igazgatóhelyettese az oklevél átadásakor ismertette a
közönséggel a különdíj további folytatását: a kisfilmben
látható célt megvalósítja az Alapítvány az alkotóval közösen, és a videóban szereplő hajléktalanokat segíteni
fogja adományokkal az MRSZ csapata.
Harmadik helyezést értek el a debreceni Kós Károly
Művészeti Szakgimnázium diákjai, második helyen pedig a budapesti Piarista Gimnázium csapata végzett.
A videópályázat győztese Pozsik Zsombor budapesti
tanuló lett „Légy Te is szuperhős!” című kisfilmjével.
Zsombor egy hajléktalan számára vitt élelmiszercsomagot, valamint a nincstelen férfi otthonát jelentő erdős
rész tisztításában is segített a hulladékok elhordásával.

„Osztályfőnököm hívta fel a figyelmemet a pályázatra,
és ahogy elkezdtem gondolkodni a témán, egyből a hajléktalan emberek jutottak eszembe. Korábban többször
elsétáltam már a filmben szereplő bácsi mellett, és arra
gondoltam, ideje megmutatnom, hogy akár én is tudok
segíteni neki. Azért lett humoros mégis a videóm, mert a
fiatalok figyelmét így jobban meg tudom ragadni, abban
pedig csak bízhatok, hogy maga a téma is felkelti az érdeklődésüket.” – mesélte a győztes.
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#egységnap10
Hadd tartsunk veletek,
mert hallottuk,
hogy veletek van
az Isten! (Zak 8,23)

Fotó: Burián Norbert

Ezúton is gratulálunk minden pályázónak, és reméljük,
hogy valóban hétköznapi szuperhősökké válnak! A nyereményeket hálásan köszönjük a Media Markt Magyarországnak, valamint a Korda Filmparknak!

A kapcsolatépítés az új ágazat
legfőbb célja
A Magyar Református Szeretetszolgálat működésében
több újdonságot is hozott a 2019-es év. Többek között
egy teljesen új ágazat is megjelent a szervezet életében, így az adománykoordinációs, a szociális fejlesztési és a kommunikációs terület mellett létrejött az egyházi- és társadalmi kapcsolatokért felelős ágazat.

„Célunk az új területtel, hogy új munkatársainkkal országosan fejlesszük a Szeretetszolgálat egyházi- és
társadalmi beágyazottságát. Munkatársaink gyülekezeteket, egyházi intézményeket és cégeket látogatnak,
velük kapcsolatokat építenek és fejlesztenek, hogy a
partnerekkel szorosan együttműködve valósulhassanak
meg az MRSZ stratégiai céljai, és egy erős társadalmi
és financiális háttér épüljön az MRSZ számára” – fogalmazta meg Varga László ágazatvezető.
Az ágazat öt új munkatársa februárban egyhetes felkészítő tréningen vett részt, hogy részleteiben megismerjék a Szeretetszolgálat valamennyi programját és
célkitűzését. Komoly feladat vár rájuk a következő hónapokban: felkeresni az ország keleti és középső részén található gyülekezeteket és azok lelkipásztorait.
Ennek a kapcsolatnak köszönhetően a gyülekezetek
is betekintést nyerhetnek az MRSZ tevékenységébe,
feltérképezhetik, hogy melyik programhoz szeretnének csatlakozni, illetve mi is tájékoztatni tudjuk a
lelkipásztorokat, hogy miben tud segíteni a gyülekezet
tagjainak szervezetünk.

Isten áldását kérjük az új ágazat munkatársainak életére
és szolgálatára, és kérjük a gyülekezeteket, hogy fogadják nyitott szívvel megkeresésüket!

Tíz éve egyesült újra
a Magyar Református Egyház
a Kárpát-medencében

2019. május 18., szombat Debrecen

www.ttre.hu
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„Aki tehát tudna jót tenni,
de nem teszi: bűne az annak.”
(Jak 4,17)

Egy hónap a nagydobronyi
Gyermekotthonért!

Sokak számára ismerős lehet a történet Lukács evangéliumából. Az 1995-ben létrehozott Irgalmas Samaritánus
Református Gyermekotthon árva, félárva vagy mélyszegénységben élő, egészséges vagy fogyatékkal élő kisgyermekek számára nyújt menedéket, vallási és nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül.
Az intézményben jelenleg 69 kislány tölti mindennap
jait, akik számára ez a hely jelenti a biztonságot és a reményt egy jobb életre. A Gyermekotthon lelkipásztora,
pedagógusai és dolgozói mindent megtesznek annak
érdekében, hogy a traumatizált gyermekek számára
mindent megadhassanak, amire családi környezetükben esélyük sem lett volna.
A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány áprilisban tematikus gyűjtést hirdet, melynek kedvezményezettje a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon. A segítségre nagy szükség van:
az elavult fűtési rendszer cseréje nélkül megoldhatatlanná válik az otthon melegének biztosítása.

„Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett,
akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus
pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta; odament,
olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette
őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj
rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a
rablók kezébe esett embernek?” Ő így felelt: „Az, aki irgalmas volt
hozzá.” Jézus erre ezt mondta neki: „Menj el, te is hasonlóképpen
cselekedj.”

Kérjük, csatlakozzanak Önök is adománygyűjtésünkhöz, hogy a nagy nélkülözésben élő kisgyermekek otthona maradhasson a Református Gyermekotthon!

Támogatását az alábbi módon juttathatja el
a Magyar Református Szeretetszolgálathoz:
Számlaszám (forint alapú átutalás esetén):
CIB 10702019-85008898-52400009
Közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
Nagydobrony kazán

Az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthonnak most
segítségre van szüksége. Az egyházi, civil és karitatív
támogatásokból ugyan az intézmény alapellátása biztosított, a fejlesztésekre és beruházásokra azonban
nincsen keretük kárpátaljai testvéreinknek. Legsürgősebb a fűtésrendszer korszerűsítése, hiszen ennek
hiányában télen már nem tudják biztosítani az otthon
melegét az itt lakó gyermekek számára.

Online adományozás:

Ebben a helyzetben kíván segítséget nyújtani a Magyar
Református Szeretetszolgálat. Áprilisban országos gyűjtést hirdetünk a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus
Református Gyermekotthon támogatására.

Egy hívás is segít!

www.jobbadni.hu
IBAN: HU67-1070-2019-8500-8898-5110-0005
SWIFT code: CIBH HU HB
Átutalás esetén kérjük, a közlemény
rovatban tüntesse fel a program nevét!

1358
(egy hívás 250 forint)
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„Az elveszettet megkeresem,
az eltévedtet visszaterelem, a sérültet
bekötözöm, a gyengét erősítem…”
(Ezékiel 34,16)

Kutyás mentést is végez
az MRSZ új Kutató-Mentőcsoportja

sület szorosan összefonódhatna a Szeretetszolgálattal. Amint elmondta: egy kivétellel az Egyesület minden tagja református, és szeretnék a tevékenységüket
professzionális szinten űzni. Mivel személyesen is tapasztalhatta, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálatnak a katasztrófák helyszínén való segítségnyújtásban már van múltja és tapasztalata, így született
meg a gondolat, ha a jövőben közösen végezhetnénk
ezt a szolgálatot.
A Magyar Református Szeretetszolgálat Mentőkutyás,
Önkéntes Kutató Mentőcsoport és Tűzoltó Egyesület
(röviden: Magyar Református Szeretetszolgálat Kutató Mentőcsoport) feladatai és céljai között szerepel a
Kárpát-medencében élők segítése, kutyás mentőak
ciókban és eltűnt személyek kutatásában való részvétel, katasztrófahelyszíneken sürgősségi és egészségügyi alapellátás biztosítása, karitatív tevékenység,
valamint távoli célok között szerepel a beavatkozó
önkéntes tűzoltó egyesületként való működés. Juhász
Márton meglátása szerint legalább 3-5 évre lesz szükség, hogy nemzetközi színtéren is minden feladat ellátására képes legyen a szervezet.

2019. március 7-én a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság székhelyén módosította alapszabályát az Orion Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A rendkívüli közgyűlés elnökségi tagjává választotta az MRSZ
Alapítványt és Juhász Márton ügyvezető igazgatót, és
új néven, Magyar Református Szeretetszolgálat Kutató Mentőcsoportként folytatja tovább tevékenységét.

„Még az egyetemi éveim gondolkoztam azon, hogy
ugyan jó ez a szociális terület, hogy támogatjuk a rászorulókat, de még jobb lenne, ha hirtelen, gyorsan
tudnánk segítséget nyújtani, akárcsak a tűzoltók. Akkor, hirtelen elhatározásból bementem Debrecenben
a Böszörményi úti laktanyába, és megkérdeztem,
hogyan válhat tűzoltó az emberből? Elmondták, hogy
felvételiként egy erőnléti próbán kell helyt állni, amibe
beletartozik, hogy minél gyorsabban fel kell mászni a
tűzoltóautó tetejére. Ekkor el is dőlt a tűzoltó-karrierem jövője, hiszen tériszonyos vagyok, de mégis megmaradt vágyálomként ez a hivatás.” – meséli Juhász
Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány ügyvezető igazgatója.

„Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását.” – olvashatjuk a Példabeszédek könyvében. Így volt ez akkor is, amikor Hegedűs Gábor
2008-ban Burmában a logisztikai feladatokért felelős
önkéntesként kapcsolatba került a Magyar Református Szeretetszolgálattal. Ő kereste meg Alapítványunk
ügyvezetőjét az elmúlt évben azzal az ötletével, hogy
szeretné, ha csapata, az Orion Önkéntes Tűzoltó Egye-

Számos továbbképzésen és szakvizsgán kell részt venniük a tagoknak, ezek márciusban már el is kezdődtek.
Emellett számos egyéb feladat – például a mentőcsoport logójának elkészítése, munkaruhák beszerzése –
is az indulási teendők közé tartozik.

Az MRSZ Kutató Mentőcsoportjának első nyilvános
bemutatójára március 23-án került sor Debrecenben,
ahol a kutyás mentési feladatokkal ismerkedhettek
meg az érdeklődők. „Jelenleg 4 kutyával dolgozunk,
közülük három már nemzetközi vizsgával is rendelkezik. Terveink szerint rövidesen Kárpát-medenceszerte tudunk segítséget nyújtani eltűnt személyek
felkutatásában és katasztrófahelyszíneken. Ezekre a
feladatokra leginkább a vadász- és a juhászkutyák a
legalkalmasabbak. De nem feltétlen csak a nagy testű
kutyák lehetnek mentőkutyák. Az összedőlt épületek
romjai között például a kisebb ebek sokkal jobban boldogulnak, hiszen beférnek a szűk helyekre is” – ismertette Hegedűs Gábor, az egyesület elnöke.
A jövőbeni tervek kapcsán Juhász Márton elmondta:
„A továbbképzések során megszerzett tudással alkalmasak leszünk avartüzek, bozóttüzek kezelésére. Egyegy ilyen helyszínen akár önálló bevetési csoportként
is részt vehetünk. Szeretnénk az árvízi védekezésre is
felkészülni, mert – ugyan az elmúlt 13 évben ott voltunk a tiszai és dunai árvizeknél –, a lelkes amatőr szerepet szeretnénk elhagyni, és fejlődni. A jövőben akár
egy-egy település önálló védelmére is alkalmasak
lehetünk, hiszen olyan szaktudás került az egyesület
tagjainak tudásával a Szeretetszolgálathoz, ami eddig
nem állt rendelkezésre. A jövőben jóval hatékonyabban
és profibban tudunk majd segíteni.”
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Vaku

„Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek
az országot, amely készen áll számotokra
a világ kezdete óta.” (Máté 25,34)

…az egészséges
kapcsolatokért!
Mihalec Gábor: Gyűrű-kúra – A sikeres házasság kézikönyve
kezdőknek, házasoknak és újrakezdőknek
248 oldal, 130 × 190 mm, 3500 Ft – A Gyűrű-kúra kihagyhatatlan olvasmány házasságra készülőknek, de haszonnal forgathatják a párkeresők
és azok is, akik már több éve összekötötték az életüket. A boldog, élethosszig tartó házasság tíz kulcsfontosságú összetevőjét veszi nagyító
alá a szerző, miközben tudatos, közös munkára biztatja a párokat.

Önkéntes Nagykövet
Berkesi Judit sokaknak ismerős lehet a televízió képernyőjéről: riporter, televíziós
műsorvezető, évek óta az M4 sportcsatorna munkatársa. Az elmúlt évben csatlakozott a Magyar Református Szeretetszolgálat önkéntes csapatához, december óta
pedig a Mentő Mackók Jószolgálati Nagyköveteként segíti a rehabilitációs program
munkáját.

Mihalec Gábor: Házasság 2.0 – A kapcsolatot cseréld, ne a társad!
152 oldal, 130 × 190 mm, 2500 Ft – A népszerű Gyűrű-kúra szerzőjének
célja ezúttal az, hogy bemutassa azokat a szemlélet- és kapcsolatformáló lépéseket, amelyek által otthon, önerőből is hatalmas változások érhetők el. Ha a Házasság 1.0 nem működik többé, még mindig van
remény valami egészen új felépítésére! A kötetet valódi párok valódi
történetei teszik még élőbbé.

Mennyire meghatározó az életedben az önkéntesség?
Egyre fontosabb része az életemnek, hogy a magam eszközeivel, a magam képességeivel önkéntes munkát végezzek. Ez nem is munka, inkább egyfajta jóleső szolgálat,
amit belső indíttatás hajt. A hajtóerő alapja, hogy napról-napra tapasztalom, mennyi
ajándék adatik nekem odafentről, lelki-testi-érzelmi értelemben egyaránt. Nem
győzök hálát adni ezért, és úgy érzem, ebből adnom kell másoknak is.
Mennyire volt számodra tudatos, hogy szeretnél önkénteskedni? Vagy ez mindig is
természetes volt?
Egészen tudatos döntés volt. Kisgyermekkorom óta azt láttam a közvetlen környezetemben, hogy segíteni nagyon sokféleképpen lehet embertársainknak. Olyanok is
kerülhetnek egyik pillanatról a másikra nehéz helyzetbe, akikről nem is gondolnánk.
A gyülekezeti közösségek az elsődleges segítő hálót jelentik a benne lévőknek. Jó,
hogy ennek a református alapon nyugvó önkéntes munkának van szervezeti működése is, hiszen ez napjainkban nagyon sokrétű szolgálatot jelent.
Számodra a munkával mennyire összeegyeztethető az önkéntesség?
Ahogy a közhely is tartja, az embernek arra van ideje, amire akarja, hogy legyen.
A sok feladatom mellett igyekszem a magam eszközeivel segíteni. A munkahelyemen örömmel fogadták a karitatív tevékenységemet és engem is feltölt minden
alkalom, amikor a Szeretetszolgálat munkájába beleláthatok és segíteni tudok.
Hogyan kerültél kapcsolatba a Református Szeretetszolgálattal?
Természetesen már régebb óta követtem a Szeretetszolgálat munkáját, de tavaly
nyáron én vettem fel a kapcsolatot a szervezettel, hogy itt vagyok, szívesen segíteném
a munkájukat azzal, amivel tudom. Köszönöm a Szeretetszolgálatnak, hogy ilyen nyitottan, örömmel fogadtak engem, és rögtön fontos, felelősségteljes feladatokat bíztak rám!
Miért pont a Mentő Mackó program lett a legszimpatikusabb számodra?
Egymást találtuk meg a kis macikkal. Abban az időben indult útjára a program, amikor én
is bekerültem a szervezetbe. Nagyon tetszett a program felépítése, célja, öröm számomra
ebben részt venni. Köszönöm Juhász Márton ügyvezetőnek, hogy megbízott ezzel a feladattal!

Judit vezérigéje:
„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok,
jövevény voltam, és befogadtatok [...] Bizony mondom néktek,
amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül,
velem tettétek meg.” (Máté 25,35-40)

A Hópárduc felesége
– Életem Erőss Zsolttal
– Sterczer Hildával beszélget
Révész Szilvia
140 oldal, 142 x 197 mm, 2990 Ft
Sterczer Hilda Erőss Zsolt felesége,
kétgyermekes édesanya, aki alig harmincévesen lett özvegy. Ma a terápiás
mászásban ötvözi mindazt, amit pedagógusként, hegymászóként és Zsolt
feleségeként megtanult. Révész Szilvia interjúkötetében magasságokról és
mélységekről, Himalájáról, házasságról,
hitkrízisről mesél.

Timothy Keller:
Gyülekezet a központban
520 oldal, 165 x 235 mm, 4900 Ft
Timothy Keller a keresztény vezetők azon
csoportjához tartozik, akik fölismerték az
utat, amely a fiatal felnőtteket Krisztushoz vezeti. A manhattani Redeemer gyülekezet lelkipásztora rendkívüli teológiai
és gyakorlati éleslátással mutat rá azokra
a súlypontokra, amelyek nélkül a bennünket körülvevő kultúrában az evangélium
érthetetlen és befogadhatatlan marad, és
egyben leleplezi a gyülekezetek eleve kudarcra ítélt próbálkozásainak okait.

Isten üzenetei édesanyáknak
144 oldal, 140 × 140 mm, 2900 Ft
Különleges ajándék könyv az anyasággal kapcsolatos kérdésekről. Bátorítást és tanácsot
meríthetünk belőle a nehéz pillanatokban,
vagy ígéretként is olvashatjuk életünk boldogabb időszakaiban. A könyv segítségével
mindennapi teendőink közepette is elmélkedhetünk a Biblia szavain, miközben harmóniát
sugárzó képekben gyönyörködünk.

I. M. Cron, S. Stabile:
Úton önmagunkhoz – Enneagram
– térkép az önismerethez
256 oldal, 135 x 205 mm, 3500 Ft
Az enneagram ősi személyiségtipológiai rendszer, amely hátborzongató pontossággal írja le, milyenek vagyunk és hogyan működünk, melyek
az erősségeink és a gyengéink, milyen
a típusunk érett és kiteljesedett, illetve kevésbé érett formája, és mit tehetünk azért, hogy legjobb önmagunkká,
bölcsebbé és együttérzőbbé váljunk.

Erwin Raphael McManus:
Az utolsó nyílvessző
192 oldal, 148 x 210 mm, 3500 Ft
A világhírű Los Angeles-i prédikátor megrendítő történetei és lelkesítő
gondolatai egy teljesebb élet vágyát
ébresztik fel bennünk, hogy ne tartogassunk semmit „későbbre”, hanem
használjuk ki a nekünk adatott földi
időt Isten rólunk szóló álmának megvalósítására. Arra buzdít, döntsük el,
miért élünk, ne hagyjuk, hogy az élet
elmenjen mellettünk, és kibontakozásunkhoz találjuk meg az embereinket,
akikkel kitartunk egymás mellett.

Paul Donders: Reziliencia
– Hogyan fejlesszük lelki ellenálló képességünket, és előzzük
meg a kiégést?
184 oldal, 135 x 205 mm, 3200 Ft
A szerző a kiégés és a túlhajszoltság okainak azonosítását követően
praktikus gyakorlatokkal segíti olvasóit életük újraértelmezésében és
átprogramozásában. Tanácsai a lelki
ellenálló képesség kifejlesztésére
inspirálnak, mely révén teljesebb és
tartalmasabb életet élhetünk.
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