
"Magyarországon tulajdonképpen ez az első olyan ökum~nikus kezdeményezés, ahol
nemcsak nemzetközi kapcsolatokról vagy lazább egyházközi kapcsolatokról van szó, ha.
nem ahol úgy találkoznak egymással a különbözö egyházak tagjai, mint munkatársak."ll

Az alábbiakban néhány már megvalósult vagy a közeljövőben megvalósuló egyházi
kezdeményezést ismertetünk.

Baptista Egyház: Évek óta müködik a budafoki gyülekezetben a Tea Klub. amely kal
lódó fiatalok, érdeklődök és gyülekezeti fiatalok találkozási helye. Az elmúlt évben jött
létre a .menedékcsoporr", a Lares kisszövetkezet ágazataként. Kialakítottak egy "átme
neti otthont", ahová hosszabb időre fogadnak be csöveseket. ötthontalanokat, volt álla
mi gondozottakat. Elsősorban a megelőzés és a családba fogadás a fő területük.

Evangéliumi Pünkösdi Kozossége: 1986-ban nyitották meg rehabilitációs otthonukat
Dunaharasztiban, a Teen Challenge (USA) misszió anyagi és szakmai segitségével. Je
lenleg három kábítószeres lányt gondoznak. Egy vidéki romos kastélyt munkaterápiás
otthonná alakítanak át.

Református Egyház: Budapesten a Gorkij fasori gyülekezet foglalkozik évek óta ká
bítószeresekkel. Hetenként három este tartanak összejövetelt. Az orvosi 'ezelés után
lévők számára ebben az évben rehabilitációs otthont nyitnak meg. Minden évben
nagypéntekről nagyszombatra virradó éjjel imaéjszakát tartanak a szenvedé lybete
gekért. Karácsony éjszakáján a pályaudvarokon. "csöves-tanyákon" karácsonyi
evangéliummal. szendviccsel, szaloncukorral köszöntik az ottlevöket.

Katolikus Egyház: A Szeretetszolgálat szcrvezésebcn koordinációs központ kezdi el
munkáját még ebben az évben. Telefonos segély, családvédő központ és átmeneti ott
hon müködik majd irányításukban. Vidéken egy-két éven belül két rehabilitációs ott
hon nyílik. jelenleg a tervek elkészítése folyik. - A Józsefvárosi Plébánián már
hosszabb ideje gondoznak alkoholistákat.

"A szenvedélybetegek között végzett munkához nem elegendő az irgalmasság és az
emberi jószándék. döntöen szükséges a személyre szóló isteni hívás. Egy olyan szó,
egy olyan belső ráérzés, megragadottság. mint mikor valaki érzi, hogy valami az övé
és csakis az övé. Ezt nem lehet képzéssel pótolni, mert ha ez nincs, akkor az egész
csak egy szánalmas erőlködés.

Hiszek a megtisztított szent élet erejében, ebben kell összefognunk. Kis közösség
nek. nagy közösségnck, kis egyházaknak, nagy egyházak nak. akik keresztények.
messzernenöen ezen az úton kell, hogy rnenjenek."!'
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