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Áldott karácsonyi ünnepet kívánunk!
Akibefogad egy ilyen gyereket az én 
nevemben, engem fogad be.

Márk 9:37
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ELHAGYOTT, MEGTALÁLT, 
KÜLÖNLEGES. ÖRÖKRE!

 Elhagyottak és megtalálók
 Mindenkinek ismerős az érzés, hogy elhagyott, azt 
viszont legtöbben soha nem fogjuk tudni teljes egészében 
megérteni, hogy milyen érzés, ha gyermekként a saját szüleink 
hiányában maradunk magunkra. 
 Az elhagyottak iránti szolgálat szorongat annak 
feltérképezésére, hogy hány lehetőség és mód van az el-
hagyott, magáról mit sem tudó csecsemők megsegítésére. 
Ezt a nemes feladatot nem kell a szélrózsa minden irányába 
szóródva keresni, kutatni, szűrni, elég, ha a hívő ember kész 
a szolgálatra, hiszen mindannyian kévékkel akarunk felsora-
kozni majd Urunk előtt. A mi küldetésünk igen egyszerű: még 
egy, két, három, négy stb. árva gyermekkel kevesebb kerüljön 
az intézményes gondozási rendszerbe. Meggyőződésem, hogy 
időben kikerülnek körünkből a szerető szívű családok, ahol 
otthonra lelhet az elhagyott gyermek. A nevelés gondját pedig 
a szív szerinti szülők felveszik, így annak minden áldását és 
örömét learathatják.

 Mit jelent megtalálni?
 A dolgok olykor attól roppant értékesek, mert már 
elveszítettük azokat, vagy éppen hiányoznak nekünk. Valahova 
tartozni a legjobb dolog a világon. Az pedig, hogy valakinek mi 
lehetünk a legjobb dolog a világon, nagy szó. Kivételes le-
hetőség arra, hogy egy emberi lélek felszabadulhasson a bűn 
alá vetettség átka alól. A csoda számomra ebben az, hogy 
mindezt Isten igazgatja. Ő érleli a döntést a befogadó szülők-
ben, ő igazgatja a kisbaba sorsát. Mindez tehát nem rólunk 
szól. De felbecsülhetetlen az értéke annak, amit pusztán az 
otthonunk megnyitásával adhatunk egy gyermeknek. Ha majd 
30, 50 vagy 70 év távlatából vizsgáljuk a szolgálatunkat, vajon 
az otthonunkba fogadottak közül hány családapa és családanya 
mondhatja majd el, hogy megtaláltnak lenni jó? Ugye látjátok 
már most azt a nagy gyülekezetet? Egy ággyal, egy tál levessel, 
egy tonna türelemmel, csupán egy mustármagnyi hittel kerül-
hetünk közelebb ehhez a jövőhöz!

 Mit jelent különlegesnek lenni?
 Semmit nem kell hozzá, csak engedjünk az Életnek, 
hogy gondoskodjon velünk együtt az árváról. Ettől lehet külön-
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leges. Ettől más. Ezért nem hasonlítható semmihez, hogy mit 
érezhet az a gyermek, akit a szív szerinti szülei új névvel, új 
születésnapi ünnepléssel ajándékoznak meg, és tekintetükkel 
azt sugározzák felé: „fiam te más lehetsz, fiam te több lehetsz, 
fiam te különleges vagy, mert az Isten a forgatókönyvünk írója”. 
Ezért tudok hittel lépni az ajtóm megnyitásakor, ezért tudok 
hittel nézni az új családtagra, ezért tudom hittel elmondani 
neki a különlegessége hátterét. Ezért nem fellángolásból, ezért 
nem puszta lelkesedésből, ezért nem csak valameddig tudom 
ezt a szolgálatot végezni, hanem mindvégig. Pontosan ezért 
tudok érvényt szerezni annak, hogy azt, aki elhagyott volt, de 
megtalálták, mindvégig különleges életérzéssel szerethető. 
Örökre!

 És most?
 A www.arvamisszio.hu weboldalon megtekintheted az 
összes történetünket.
 Légy TE is támogató családunk tagja. Nem kell nagy 
összegben gondolkodni, de ha te havi rendszereséggel tudod 
vállalni szolgálatunk támogatását, máris tettél valamit azért, 
hogy egy újabb munkaponton is elindítsuk tevekénységünket. 
Jelenleg több mint 40 gyermek mondhatja el magáról, hogy 
megtalálták, és különleges életérzéssel szeretik őket. Örökre! 
Keresd munkatársainkat, ha betekintést szeretnél kapni ebbe 
a szolgálatba. Szeretettel várjuk a nevelőszülők jelentkezését, 
elsősorban Szatmár megyéből. Weboldalunkon, Facebook 
oldalunkon rendszeresen hirdetjük konferenciáinkat, kövess 
minket, és ami a legfontosabb: gyere el, hogy találkozhassunk 
veled! Mindenekelőtt engedd, hogy az Úr csodamód alakítsa 
életutatokat.
 Folyamatosan toborozzuk az önkénteseket, akiket 
arra biztatunk, hogy imádkozzanak ügyünkért. Ne feledjétek: 
Románia legtöbb árvát nyilvántartó első öt megyéje között 
magyar megye is van!

Baráti és testvéri üdvözlettel,

Bántó Ruben
az Árvamisszió Alapítvány elnöke
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ELHAGYTÁK. MEGTALÁLTUK: 
ŐT ÉS A CSALÁDUNKAT

 Előtte
 Egzisztencia: kipipálva. 16 éves házasság: sínen. 
Egyetlen gyermekünk: ajándék. Valamit mégis elvettek az 
évek és a nehéz terhesség: a következő babát, a várakozás 
reményét. Ezt is becsülettel, hittel nyugtáztuk: biztosan azért 
engedi meg az Úr, hogy a munkám során jobban szerethessem 
a mások gyermekét. 
 De a gyermekem imái újra és újra emlékeztetnek: 
kellene a testvér. Közben másoknak sikerült az örökbefogadás, 
közelebb jön a példa, hogy ez nem csak egy elméleti lehetőség, 
hanem a valóságban járható út. Egyre nyitottabbak lettünk: ha 
másoknak, barátainknak sikerült, nekünk is megadathat; ha 
Isten megáldott bennünket, hadd lehessünk mi is áldás a gyer-
meknek, aki jön, jöhet… jöjjön így is. Két évig érlelődik a döntés: 
örökbe fogadunk. Elkezdődik az ügyintézés, várakozunk.

	 Az	a	kilenc	hónap…
 …végül letelt. Telefoncsörgés: megszületett egy gyer-
mek, lehetne ő a gyermekünk – sorra kerültünk. Akkor most 
kilépünk. A gyermek nem éppen olyan, mint akit elképzeltünk… 
Vártunk valakit, aki most itt van és nagyon más, ismeretlen. 
Annyi minden érheti az életben a bőre színe miatt… Mit tudunk 
majd kezdeni ezzel? Hogyan segíthetünk neki a világ könyörte-
len berögződéseivel szemben? Vajon, menni fog? Vajon a 
család, az idő, az emberek, a társadalom, az esélyek, a kortár-
sak…? Vajon a problémás vér szerinti anyuka gondjai hogyan 
csorognak át a gyermek életébe? Vajon beteg lesz? Vajon tu-
dunk majd, elbírjuk, elég erős bennünk…? Vajon ezt várja tőlünk 
az Úr? Vegyük így magunkhoz?

	 Vegyük	magunkhoz
 A lányunk viszont, ahogy meglátta, azt mondta, máris 
vihetjük is haza. Ő azonnal a szívébe zárta. Mi még vívódtunk, 
és azt mondtuk neki, hogy még nem tudunk választ adni neked, 
szükségünk van még időre, imádkoznunk kell még a döntés 
előtt. A kislányom este jött, hogy imádkozott, igét olvasott, 
amely arról szólt, hogy Máriának gyermeke születik, és ezt úgy 
vette, hogy nekünk is gyermekünk születik és ez pont ő. Mond-
tam neki, hogy ez az ő igéje, és nekem is meg fogja mutatni a 
napi igémből az utat a Jóisten. Persze, ahogy ez ilyenkor lenni 
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szokott, úgy olvastuk az igét, mint akik választ keresünk erre a 
problémára, hogy mi az, amit Isten mutatni akar. Egymás után 
két nap is azt az igét kaptuk, hogy „Fogadjátok be, miképpen 
Krisztus is befogadott benneteket.” (Róm 15:7)

 Az	igenünk:
 -Igen a fiúra, az Áron szellemi nemzetségéből valóra, az 
álomra, amit ez előrevetít; a gyönyörű szemére; a győztesre, 
aki ott szunnyad a maroknyi gyermekben, aki sok-sok 
reménnyel bélelt fészekbe kerülhetett, és Istennel indulhat 
legyőzni minden belső és külső akadályt, mert valaki harcolt és 
harcol érte.
 -Igen a törésekre: mert nem mindenki fogadja be őt, 
mert megosztó a puszta jelenléte a harmonikusnak látott 
családfa ágrendszerében; mert harcaink lesznek érte és miat-
ta, önmagukkal és másokkal;
 -Igen a szív ösztönzésére, Istenre. 

	 Három	hónappal	később…
 Átrendeződött az otthonunk, az életünk, kaotikusabbak a 
hétköznapok. Látjuk a növekedést. Hiszünk, mert Isten előttünk 
járt. Reménykedünk, mert láttuk az imával érkező csodát: meg-
testesült a szeretet bennünk és benne, a gyermekünkben.

Megjegyzés: A fenti történet egy létező családról szól. Nevüket 
és történetük egyedi részleteit a család védelmében nem tün-
tettük fel. 

 Bálint Noémi
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TISZTA ÉS SZEPLŐTLEN 
KEGYESSÉG

 Minden hívő ember előtt jól ismert az alábbi igevers:
 „Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: 
meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban, és tisz-
tán megőrizni az embernek önmagát a világtól” (Jak 1,27)
 Ez az ige a lelki tisztaságot és a szeretet gyakorlását a 
kegyességi élet legfontosabb jellegzetességeként nevezi meg, 
különösen, ha az olyan nehézségben élőkre irányul, mint az árvák 
és az özvegyek. Mondanivalójában összecseng ez azzal, amit Jézus 
Krisztus a nagy parancsolatról mondott: „Szeresd az Urat, a te 
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes 
elmédből, és felebarátodat, mint magadat.” (Lk 10,27)

Az özvegyek és árvák Istene
 Az Ószövetség idején a legnehezebb életük az árváknak 
és az özvegyasszonyoknak volt. A család fenntartója a férfi volt, 
ezért halála esetén nem volt, aki a családról, az özvegyen maradt 
feleségről és a gyermekeiről gondot viseljen. A nőnek kellett gon-
doskodnia a megélhetésről, ami nem volt könnyű, hisz nehezen 
tudott jövedelmező munkához jutni. Ha mindként szülő meghalt, 
akkor a gyermekek helyzete teljesen reménytelenné vált. Isten 
megparancsolta, hogy népének tagjai különösen figyeljenek oda az 
ilyen személyekre, és támogassák őket. Ilyen parancsokat adott: „Ne 
nyomorgassátok az özvegyeket és árvákat!” (2Móz 22,21) és „Véd-
jétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét!” (Ézs 1,17). 
Ennek ellenére sok visszaélés történt. Voltak, akik nyomorgatták, és 
olyanok, akik kezet emeltek rájuk. „Az árvák szamarát elhajtották” 
(Jób 24,3), kifosztották a mezeiket (Péld 23,10), kizsákmányolták 
őket (Ézs 10,2), és ha az árvák kinyújtották kezeiket kéregetésre 
„összetörték azokat”, még a törvényt is ellenük fordították (Jer 5,28).
 Isten azonban nem hagyta védelem nélkül az árvákat. Ha 
népén keresztül nem tudott gondoskodni róluk, ő maga személyesen 
sietett védelmükre. A zsoltárosok meggyőződéssel énekeltek Isten 
atyai szeretetéről: „Rád bízhatja magát a gyámoltalan, az árvának 
te vagy a segítője.” (Zsolt 10,14); „Ha apám, anyám elhagyna is, az 
Úr magához fogad engem.” (Zsolt 27,10); „Az Úr őrzi a jövevényeket, 
támogatja az árvát és az özvegyet; de a bűnösöket tévútra vezeti.” 
(Zsolt 146,9). Isten eme gyöngéd szeretetéből erednek tehát azok a 
parancsok, amelyekkel kötelezővé teszi számukra az árvákról való 
szeretetteljes gondoskodást.

Árvák és özvegyek a korai keresztyének között
 A korai keresztyének többsége a szegényebb rétegből került 
ki. Sok volt közöttük az özvegyasszony és ennélfogva az árva is. Az 
özvegyasszonyok szolgálatáról és segélyezéséről az apostolok külön 
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rendelkezéseket hoztak (1Tim 5,3-16). Az ószövetségi parancsok 
szellemisége értelmében az özvegyek és árvák megfelelő segítséget 
kaptak a gyülekezetek részéről. A fent már idézett jakabi ige is arra 
utal, hogy az özvegyekről és az árvákról történő szeretetteljes gon-
doskodást kegyességi életük fontos részének tekintették.
 Ez az árvákról való gondoskodás akkor keltett társadalmi 
érdeklődést, amikor a keresztyének a pogány világgal találkoz-
tak. A pogányok házasságról és családról, valamint gyermekekről 
szóló véleménye nagyban eltért a zsidó-keresztyén felfogástól. A 
házastársi hűség nem volt különösebben érték, és a gyermekek 
sem voltak kellően megbecsülve. A görög-római gondolkodásban 
fellelhető perfekcionizmus, pragmatizmus és élvkeresés oda hatott, 
hogy a nemkívánt vagy a betegen született gyermekeket, különösen 
a lányokat, minden további nélkül eldobták. Így tettek a görögök is, 
és a rómaiak is.  A rómaiaknál a pater potestas a férfinak azon joga 
volt, amelynek értelmében a családtagok élete fölött rendelkezett. 
Az apa minden további nélkül kitehette azokat a gyermekeket, akiket 
nem volt hajlandó elismerni, az anya valós vagy vélt hűtlensége 
miatt, vagy mert nem állt módjában, vagy bármilyen okból nem volt 
hajlandó felnevelni. A nagyobb városok falain kívül volt egy hely, 
ahova kitették a gyermekeket meghalni. A korabeli szerzők tanúsága 
szerint, ha a kitett gyermeket egyesek meg is mentették a haláltól 
és befogadták, „azt prostitúcióra vagy gladiátorságra szánták és 
nevelték fel. Előfordult, hogy az atya hajdan kitett leányával, mint 
prostituálttal találkozott, s nem ismerte meg. Közülük nem egyet 
megnyomorítottak és koldulásra kényszerítettek”. Ebben a szomorú 
életképben jelentek meg a keresztyének, akik az Úr Jézustól ta-
nulták az agapé szeretetet. Ők az ilyen gyermekeket összeszedték, 
gondozták, magukhoz vették, és szeretettel felnevelték. Tudták, hogy 
minden gyermek teljes ember, aki Isten képére és hasonlatosságára 
lett teremtve. Az emberi élet, még fogyatékossággal is, óriási érték, 
amelyhez nincs fogható a földön. Az elvetett gyermekeknek 
szeretetre van szükségük, és teljes gondoskodásra. Ezért nem csak 
a saját köreikben élő árvákra viseltek gondot, hanem a másokéira is.
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Dr. Kovács József
az Árvamisszió alelnöke

Árvák a mai keresztyének között
 Ma is találkozunk az özvegység és az árvaság szomorú 
tényével. Az ilyenekhez a keresztyén gyülekezetben különös 
szeretettel kell fordulnunk. Bizonyos értelemben a mai félárváknak 
egy kicsit kedvezőbb az anyagi helyzetük, mint az ókoriaknak, a 
társadalmi segélyeknek és az életben maradt fél munkalehetősége-
inek köszönhetően. Ennek ellenére anyagilag is hátrányosabb a 
helyzetük az ilyen családoknak, mint azoknak, ahol mind a két szülő 
él. Ezen felül a legnagyobb szükség lelki és kapcsolati területen 
mutatkozik. A gyermekeknek mindkét szülőre szükségük van, hogy 
boldogok legyenek, és kiegyensúlyozottan növekedjenek fel. Az ár-
vaság vagy a félárvaság egész életére meghatározza egy gyermek/
ember életét.
 A keresztyéneknek különös szeretettel kell az ilyen személy-
ekhez viszonyulniuk. Az irántuk tanúsított szeretetnek konkrét 
dolgokban kell megmutatkoznia: anyagi segítség, tanácsok, támasz 
különböző élethelyzetekben vagy életszakaszokban.
 Szomorú tény, hogy ma is sok árva, elhagyott és „kitett” gyer-
mek van a világban. Ahogy a pogányság lelkülete mind erőteljeseb-
ben éled újra világunkban, úgy szaporodik a gyermekek ellen 
elkövetett bűncselekmények, az abortuszok, az árvák és az elha-
gyott gyermekek száma is. A gyermekvédelmi törvények és intéz-
kedések ellenére: gyermekellenes kultúrában élünk. Sokszor éppen 
azok követnek el erőszakot a gyermekek ellen, akik a védelmükre 
vannak rendelve: gyermekvédelmi szervezetek, árvaházak, 
nevelőszülők, papok stb.
 Azonban a keresztyének ma is felkarolhatják az irgalmas 
szeretet gyakorlásával azokat a gyermekeket, akiket „kitett” a tár-
sadalom árvaházakba, kórházakban elhagyva, és azokat, akik „abor-
tusztúlélők”. Növekszik ugyan a nevelőszülők és az örökbefogadók 
száma, de korántsem annyira, amennyire kellene, és amennyire 
erre szükség lenne. Akik ilyen szolgálatra éreznek elhívást, azoknak 
ma is szembe kell nézniük az árvát megbélyegző és a nevelő vagy 
örökbefogadó szülőt elmarasztaló előítéletekkel. Aki azonban az 
özvegyek és árvák Istenének akar tetszeni, és az ő akaratát vágyik 
teljesíteni, az felül tud emelkedni az efféle akadályokon.

„Rád bízhatja 
magát a gyámol-
talan, az árvának 
te vagy a segítője.”
(Zsolt 10,14)
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PERSELY
LEHETŐSÉGEK  
A TÁMOGATÁSRA

1.

2.

3.

 Minden baba érkezését előkészítik. Az árván maradt 
gyermekek viszont nem ilyen körülmények közé érkeznek. 
Már a kórházi ápolásuk során hiányozhatnak a legalapvetőbb 
kellékek - pelenka, fürdető, rugdalózó, takaró, matrac stb. 
Ebből a perselyből ilyen eszközöket szerzünk be számukra.

 A megtalált gyermekek gyakran hátrányos helyzetű, akár 
hepatitises édesanyáktól származnak. A felnőttkori szövődményes 
májbetegség ezeknél az újszülötteknél a HEPATECT ellenanyag 
beadásával előzhető meg. Ezt az ellenanyagot meg kell vásárolnunk, 
majd a születéstől meghatározott időn belül be kell adatnunk. Segíts 
ebben!

KELENGYEPERSELY

HEPATECT PERSELY

 Az örökbefogadási eljárások folyamán rengeteg költség 
keletkezik közvetlen és közvetett módon. Itt ezeknek a fedezésében 
tudsz segítő kezet nyújtani, hogy egy örökbefogadási történet se 
akadjon el anyagi okokból. Köszönjük!

ÖRÖKBEFOGADÁSI PERSELY
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 A családok és gyermekek életében a fejlesztés 
megszervezése, finanszírozása a legnehezebb és hosszú távon 
leginkább megterhelő feladatok közé tartozik. Támogass, hogy a 
megfelelő segítség ne késsen,, és ne is szűnjön meg!  

 Tekintettel arra, hogy a korai életévekben a gyermekek f
ejlődését mélyen befolyásolja a táplálkozás, a gondozás minősége, 
sajnos, felmerülnek olyan helyzetek, amikor utólag kell táplálék-
kiegészítőkkel, vitaminokkal segíteni őket fizikai lemaradásaik 
behozatalában. Segíts felzárkóztatni őket!

  A szabadidő minőségi eltöltése az örömről szól. Örömmel 
sportoljon, zenéljen, kiránduljon, látogasson helyeket, eseményeket 
stb. a gyermek. Ezek az élmények vezethetik a későbbiekben életre 
szóló döntésekben is akár. Segíts, hogy a szabadidő érték legyen 
nekik is!

4.

5.

6.

FEJLESZTÉSI PERSELY

VITAMINPERSELY

REKREÁCIÓS PERSELY

7.

 Az örökbefogadáson túl a rendezvényeinkre fókuszálunk a 
legerőteljesebben. Célunk a tágabb családháló erősítése szakmai 
és közösségi szempontból. Támogatásodat a szakmai előadók be-
vonására, a családok megfizethető ellátására, a rendezvény zavar-
talan lebonyolítására fordítjuk. Köszönjük, ha javaiddal, tudásoddal 
bekapcsolódsz!  

RENDEZVÉNYPERSELY

 A velünk kapcsolatba kerülőknek alkalomszerűen Bibliát 
ajándékozunk. Támogass, hogy értékeinket így is átadhassuk!

8. BIBLIAPERSELY
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    A vakáció a hétköznapi rutint váltja fel minden gyer-
mek életében. Az árvaházi gyermekek is csak ilyenkor szakad-
hatnak ki az intézményes életformából. Támogasd táborozási 
lehetőségeiket, és a nekik szóló tevékenységeket! Sorsfordító 
találkozások múlhatnak ezen!  

  Ha szeretnél személyesen és hosszú távon támogatni egy 
gyermeket, itt megteheted. A névre szóló összegeket főleg tanul-
mányi, tehetségfejlesztő, sport jellegű stb. tevékenységekre fordít-
juk.
 Lépj velünk kapcsolatba, keressük meg együtt az így örökbe-
fogadott gyermekedet. 

 Az gyermekotthonok megléte fájdalmasan emlékeztet az 
ide kényszerült gyermekek kilátásaira, de alapítványunk hivatására 
is. Amíg vannak ilyen intézmények, legyenek olyanok is, akik a 
gyermekekre néznek ilyenkor, és habozás nélkül válaszolnak a 
szükségleteikre. Ebben tudunk közvetíteni. Hálás szívvel várjuk 
felajánlásodat!

10.

11.

VAKÁCIÓS PERSELY

GYERMEKPERSELY

GYERMEKOTTHONI PERSELY 12.

 Volt példa arra, hogy műtéthez volt szükség anyagi 
támogatásra. Számítunk ilyen helyzetekre a jövőben is. Segíts, hogy 
segíthessük a legvédtelenebbeket egészségük visszanyerésében.

11.MŰTÉTPERSELY
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