
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablak a mennybe 
 

Sötét volt az éjszaka, szurokfekete és vigasztalan komor. 

Áthatolhatatlan ború telepedett rá a pásztorok életére. 

Ugyanez volt a sorsa sok betlehemi vándornak, Szűz 

Máriával, Józseffel együtt. Vak bolyongás volt a távoli 

bölcsek okos útkeresése. 

A reménytelen homályt egyszerre áttörte a menny 

ragyogása Betlehem pusztájában. Beragyogta a pásztorok 

arcát, lelkét, komor-szürke életét, az angyalok szózata az 

életük reménységét hirdette nekik. Elvezette a bölcseket 

biztos csillagfénnyel, egészen a jászolig, ahol a világ 

világossága, az Isten üdvözítő egy Fia öltött testet. 

Ezen a karácsonyon sokan bolyonghatunk az életünk 

sötétségében, kilátástalan, reménytelen útjainkon, kiutat, 

célt, szeretetet, békességet keresve hiába. Emeljük fel a 

tekintetünket, ahogy a pásztorok, a bölcsek, Mária és 

József tették, és meglátjuk a menny kitárt ablakán ránk 

ragyogó fényt az Úr Jézusban. Mert ő az Isten dicsőségének ragyogása ránk.  

Nincs az a reménytelen sorsú ember, aki, ha őszinte szívvel keresi az élet világosságát és ezen az ünnepen hittel 

feltekint Krisztusra, ne ragyogna fel neki a menny nyitott ablakából reá sugárzó fényesség.  

Csak ha a pásztorok, a bölcsek kitartó Krisztus keresését, Mária és József befogadó lelkületét választjuk 

magunknak, akkor megnyílik nekünk a menny ablaka, és felragyog karácsony fénysugara. Bevilágít életünk sötét 

bugyraiba, bűneink kiúttalan labirintusaiba, ahová Isten nélkül tévedtünk. A betlehemi csillag kivezet bennünket 

az Istentől készített tágas térre, az élet igaz szabadságára. 

Keresd, de szívből, minden erőddel, időddel, ami rövidre szabott, és megtalálod őt. Biztosan felragyog neked a 

Krisztus. El ne hagyd, kövesd mindvégig, és mennyei célba visz, ahonnan közénk jött, hogy vezessen végig az 

életen az Isten békességében, szeretetében, Szentlelke világosságában. Majd hazavezessen örök dicsőségébe. 

Ma rád ragyog az égi ablak fénye. Meddig vársz? Indulj! 

Ujvári Ferenc 

  

Aranyosi Ervin 

Örökké karácsony 

A karácsony jelkép, szeretet jelképe. 

Lelkünk ragyogja be égő gyertya fénye! 

Őrizgetni kéne tovább ezt a lángot, 

legyen minden napunk szeretettel áldott. 

 

Legyen mindig részünk örömökben, jóban, 

emberi érzésben, tiszta, igaz szóban! 

Legyen a szeretet minden napunk része, 

alakuljon jobbá a világ egésze! 

 

Legyen egészséges, boldog minden ember, 

ennél jobb kívánság - hidd el nekem - nem kell! 

Múljon a rossz kedvünk, létünk legyen álom, 

legyen a világon örökké karácsony! 
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Velünk az Isten 
"Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek" - ami azt jelenti: Velünk az Isten. (Máté) 

Jézus azért jött a világba, hogy megváltson a bűneinkből, megismerjük Istent, és megtapasztaljuk a legjobbat, amit 

adni akar számunkra. Közeli kapcsolatba akar kerülni velünk, és azt szeretné, ha belevonnánk Őt életünk minden 

részletébe. Ezt fejezi ki egyik nevének jelentése: Velünk az Isten. Bensőséges kapcsolatot akar velünk, része akar 

lenni az életünknek. 

Szeretné, ha ismernénk a hangját és követnénk Őt. Azt akarja, hogy tisztán halljuk a hangját és ne félelemben és 

zűrzavarban éljünk. Határozottnak, magabiztosnak és szabadnak akar látni. Azt akarja, hogy betöltsük a 

rendeltetésünket, és az Ő terve teljességében járjunk. Az Istennel való személyes kapcsolatunk mélységét a Vele 

való kommunikációnk határozza meg. Azért szól hozzánk, hogy vezessen, felfrissítsen, helyreállítson és 

rendszeresen megújítson. 

Az első lépés, ha valakit meg akarunk hallani - Istent is beleértve - hogy meghallgatjuk. Fordítsd Felé a füledet és 

maradj csendben. Szólni fog hozzád, hogy elmondja, mennyire szeret. Szeretné betölteni a szükségeidet, és ennél 

még sokkal többet, amit még elképzelni sem tudsz (Ef 3:20). Soha nem hagy el, és soha nem hagy cserben (Zsid 

13:5). Hallgass Rá, és kövesd Őt életed minden napján. 

Istenhez tartozol; egyike vagy a báránykáinak, a bárányok pedig ismerik a Pásztor hangját, idegenre nem 

hallgatnak (Jn 10:4-5) Képes vagy Istentől hallani, mert ez, keresztényként a jogos örökséged. Ne engedd, hogy 

bármi eltérítsen ettől! Isten ajándéka számodra egy új megigazult élet, telve békességgel, örömmel és a Vele való 

bensőséges kapcsolattal. 

Forrás: napiahitatok.hu/Joyce Meyer 

1966 
1966. december 17-én édesanyám meghalt, ez 51 évvel ezelőtt történt.  

De mégis szép karácsonyunk volt, mert Jézus Krisztussal a szívünkben éltünk. Azóta nagyon sok helyen 

elmondtam már és azóta is érzem az anyai szeretetet, imáját, amit csepegtetett szívünkbe, mert hárman voltunk 

testvérek. De a Jó Isten nem hagyja el az övéit, velünk van, oltalmaz, őriz, szeret és naponként vezet.  

Ennyi év után visszaemlékezve, a Jó Isten jobban szerette édesanyámat, mint mi gyermekek, férj és mind a két 

részről a szülők. De a Jó Isten nem hagyott el, velünk volt, támaszunk volt, akibe belekapaszkodhattunk és 

gondviselőnk is volt, mert apai nagyszüleink viselték gondunkat. Csak mindig a Jó Istenhez kell jönni, és az Ő 

Egyszülött Fiához. Ő a mi Megváltónk, Üdvözítőnk és Királyunk, akit várunk vissza, és akivel együtt fogunk élni 

a dicsőségbe. Kívánok Áldott Kellemes Ünnepet és Boldog Új Évet! 

„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az Ő vállán lesz, és így fogják nevezni: 

Csodálatos, Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének 

nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja, törvénnyel és igazsággal, mostantól 

fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt.” Ézsaiás 9:5-6 

Zeffer Sándor 

Karácsonyra szeretettel 
Egy alkalommal, még tavasszal, a női körben a szeretet kifejezéséről beszélgettünk. Szóba jött, mennyire fontos, 

hogy a gyülekezetben ismerjük egymást. A különböző generációk így kivédhetik, hogy elszakadjanak egymástól, 

nehogy úrrá legyen közöttünk is korunk népbetegsége, az elidegenedés. A beszélgetést elhatározás követte. 

Készítsünk ajándékot karácsonyra mi magunk a gyülekezet gyermekeinek, a vasárnapi iskolásoknak. Fontosak 

nekünk, s szeretnénk, ha nemcsak a személytelen, megvásárolható finomságok jeleznék, hogy a gyülekezet 

szeretetének jelképe a karácsonyi csomag, hanem az ajándékok között ott találnák azt is, amit mi készítünk nekik. 

Boldizsár Kálmánné, Márta és Boda Dezsőné, Ildikó 

testvérek ismertettek meg bennünket egy modern, 

kedves, viszonylag könnyen megtanulható technikával, 

az “amigurumi” figurák készítésével. Lelkes kis csapat 

gyűlt össze (közel tízen) több alkalommal is, hogy 

begyakoroljuk és elkészítsük a kiválasztott figurákat. 

Azaz, hogy az igazán kitartó és szorgalmas testvérek 

keze munkájaként együtt legyen ez a kosárnyi kis apró 

figura. Íme, a kép mutatja, sikerült! A mi lelkünkben 

öröm van. Tettünk valamit, s bízunk benne, hogy a 

gyerekek szeme is felcsillan, amikor megtalálják a 

személyre szóló csomag mélyén a nekik készített 

apróságot, szeretetünk jelét.  

Ujváriné Szabó Anikó  
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Emlékeztünk 
Gyülekezetünkben minden évben visszaemlékeznek testvéreink, bemerítésük ünnepére. Így volt ez most is, advent 

második vasárnapjának délutánján. 

Már kora délután várt bennünket presbiter testvérünk. Asztalt terített számunkra a kisterembe és fogadta a sorban 

érkező jubilálókat. Az asztal köré ülve megkezdhettük kötetlen beszélgetésünket. Ám előtte, nagy örömünkre, 

megérkezett Újvári testvér, és kedves felesége, Anikó is. 

Lelkipásztor testvérünk két igeverssel /Róma 2:6-7/ köszöntött 

bennünket, áldást kívánva életünkre. 

Ezután mindenki elmondta megtérése történetét. Mivel az idő 

ilyenkor nagyon röpül, így csak röviden, hiszen 17:00 órakor a 

délutáni istentiszteleten folytattuk a hálaadó gondolataink 

elmondását…. Volt, aki saját szavaival volt, aki énekekkel. 

volt, aki költeménnyel, de mindegyik szolgálatból a hála és 

köszönet szavai hangzottak el „MINDEDDIG 

MEGSEGÍTETT AZ ÚR” 

Színessé tette még a délutánt vendégünk /aki jubiláló 

édesanyját kísérete el/ énekszolgálata. 

Áldja meg Isten hűséggel a jubilálókat és minden gyermekét!  

Jubilálók: 60 év- Buzás Jánosné, Prazsák Lászlóné, 40 év- 

Bánszki László, 30 év- Czibula Zoltánné, 20 év- Bánszki 

Szilágyi Szilvia, 10 év- Szabó Ágica, Benedek Orsolya, 

Benedek Gergő, Rákosi Gergő 

Buzás Jánosné 

Várjuk… 
Amikor visszagondoltam életem eltelt időszakára több esemény jutott az eszembe. Ezeket többé-kevésbé vártam 

és bekövetkeztek.  

Advent a várakozás időszaka, egy ideje foglalkoztat. A 

csend, a békesség, elmélkedés, mennyire tudok ezekkel 

azonosulni. Sajnos a világ zaja, a hétköznapok 

nehézségei háborgatták a szívemet. De hálás vagyok 

azért, hogy akit várok, az 2000 év elteltével is türelmes. 

Nem rója fel a bűneimet, hanem csendben várja, hogy 

benyithasson újból szívem ajtaján. Ő azt szeretné, ha 

várakozásom csendes, kitartó, hűséges, örömteli, 

reménységgel teli lenne. 

Te hogyan várod Őt? Kész vagy, vagy csak készítgeted az életed? Talán félve gondolunk arra, hogy Urunk jön. 

„Ímé eljő a felhőkkel és minden szem meglátja Őt.” 

A kedves vendég fogadására nagy előkészületeket teszünk a családi otthonba. Amikor már közel van az érkezése, 

alig várjuk, hogy beengedhessük. Az Úr Jézus minden kedves vendégnél kedvesebb. Nem azért jön, hogy 

kellemesen eltöltsön néhány órát velünk és utána csak a találkozás emléke maradjon a miénk, hanem Ő azért jön, 

hogy magával vigyen bennünket. Te mit tennél, ha ma este jönne? Készen találna? 

Köszönöm, hogy ma még csak figyelmeztetsz. Adventi lelkületet kérek, amelyben el tudom mondani: Jöjj Uram, 

amikor akarsz. Várlak! 

„Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében.” Zsolt.130:5 

Gáspár Adél 

Adventköszöntés a Mirelit parkban 
Albertirsán szokássá vált, hogy minden évben a szépen feldíszített karácsonyfa mellett 

egy nagy adventi koszorú is várja a vásárlókat. Az adventi koszorú gyertyáit egy-egy 

gyülekezet tagja gyújtja meg és egy kis műsorral kedveskedik az összegyűlt lakosságnak. 

Az idei adventi koszorú első gyertyáját a baptista gyülekezet lelkipásztora gyújthatta meg. 

A Polgármester Úr köszöntötte az egybegyűlteket és szólt az advent jelentőségéről és a 

lelkünkbe való elcsendesülés fontosságáról. Az énekkarunk szép adventi és karácsonyi 

énekeket énekelt a fiatal karvezetők vezényletével. Gyülekezetünk lelkipásztora Ujvári 

Ferenc, rövid igei üzenettel is szolgált a szép számú hallgatóság felé, kívánva áldott, békés 

karácsonyi ünnepeket a város lakóinak. 

Fakóné Eszes Irma.  
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Városi adventi ünnepség Pilisen 
Idén is felkérést kapott a pilisi gyülekezet az immár 

hagyományos városi adventen való aktív részvételre az 

ünneplőbe öltöztetett főtéren. 

Az idén egy különleges alkalom adódott, ugyanis a négy 

egyházra három vasárnap jutott a szenteste adventtel való 

egybeesése miatt. 

Így döntenünk kellett, hogy vagy kimarad valaki, vagy más 

megoldást keresünk. 

Végül az első vasárnapot ökumenikussá tettük azzal, hogy 

mivel egyébként is nagyon jó a kapcsolatunk, együtt 

szolgáltunk római katolikus testvéreinkkel. 

Egy kis bevezető és Ujvári testvér adventi üzenete után 

gyermekeink következtek, nagy sikerrel közvetítve a rájuk 

bízottakat.  
Ezután közösen énekeltünk katolikus testvéreinkkel, ami már 

átvezetés volt az ő szolgálatukhoz. 

Nagyon jó volt ezen az estén megtapasztalni, a visszajelzések 

nyomán is, hogy Urunk mennyire meg tudja áldani 

gyermekei együttműködését ebben a formában is, amikor 

közösen adtuk át az Ő üzenetét a népes hallgatóság számára. 

Reménységünk, hogy az advent igazi mondanivalója sok 

szívhez eltalált ezen az alkalmon, és hálásak vagyunk azért, 

hogy ebben eszközök lehettünk. 

Szilágyi József 

 

Jótékonysági koncert a rászoruló gyermekek megsegítésére 
Az idén gyülekezetünk lehetett az, aki elsüthette a “start” 

pisztolyt, jelt adva az adventi ünnepségek elindításának Albertirsa 

város ünnepi sorozatához. December elsején gyülekezetünk 

szervezésében jöhetett létre, ismételten, immár 17. alkalommal, a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény munkáját támogató 

jótékonysági koncert, ami valóban az első komoly adventi, 

karácsonyi hangulatot teremtő nagyszabású rendezvény. 

Városunk művelődési háza ad minden esztendőben otthont ennek. 

Egyházi, civil szervezeti énekkarok vonulnak fel, s adnak 

bizonyságot jóakaratukról. Igényesen, a karácsony lelki 

üzenetéhez méltóképpen felkészült énekkarok követték egymást 

a színpadon. Ilyenkor mindig igyekszünk egy-egy díszvendéggel 

gazdagítani a programot. Az idén Oláh Gábor, a Baptista Egyház 

Központi Énekkarának vezetője, a Magyar Rádió nyugalmazott 

karnagya, énekművész, vállalta ezt a szolgálatot, kísérője Vékey 

Mariann, a Magyar Rádió énekkarának zongoristája lehetett. 

Gábor testvérünk igazán magával ragadó egyénisége még a 

közönséget is dalra fakasztotta.  

Külön öröm volt számunkra, hogy gyülekezetünknek jóhírét 

erősítette Rákosi Anikó testvérünk, aki gyönyörű dalokkal 

hangolta fel a hallgatóságot a karácsonyvárás igazi lényegére, 

Jézus Krisztus földrejöttének ünneplésére.  

A koncert végén a családsegítő intézet képviselői hálás szívvel 

számolták át a beérkezett adományokat, s máris azt kalkulálták, 

vajon hány családban tehetik ezzel szebbé az ünnepet.  

Minden kedves résztvevőnek köszönjük, hogy jelenlétével, szolgálatával hozzájárult Albertirsa város szebb 

karácsonyához, valamint tanúságát adta annak az önzetlenségnek, ami Jézus Krisztus szeretetének jelenvalóságát 

mutatja meg ezen a földön. Legyen Istené a dicsőség!  

Mindenkinek áldott, békés karácsonyt kívánunk! 

Ujváriné Szabó Anikó  
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Megmozdul a parton a víz… 
November 19-én egy szép őszi vasárnap reggel, amikor, lányunk Dorottya készült hite megvallására, és az Úr 

Jézust követve a bemerítésbe is. 

Merényi Zoltán lelkipásztor testvér hirdette az igét az elveszett drachmáról, amit megkeresett az asszony. 

Egybehívta örülni a barátnőit és szomszéd asszonyait. Ilyen módon örült velünk az albertirsai és pilisi gyülekezet 

is, az egy drachmának, aki el volt veszve és Isten megtalálta. Velünk örült a menny is az egy kegyelmet kapott 

bűnösnek. 

Jó, ha példát veszünk az asszonytól, és akiket már megtalált Isten elkezdjük megkeresni az elgurult drachmákat, 

utána megyünk az elkóborolt, eltévedt bárány(ok)-nak. 

Elgondolkodtató kérdést tett fel Újvári Ferenc lelkipásztor testvér is: "mi van jobban elveszve ami közel van az 

eredeti helyéhez, vagy ami messzebb gurult? " 

Kívánom, hogy sokszor tudjunk együtt örülni a megtalált személyekkel. 

Szabó Ildikó 

Keresztény családban nőttem fel, a szüleim 

megtanítottak imádkozni, elmondták, hogy van 

menny és pokol, Isten elküldte a fiát, hogy 

megváltson, életét adta értünk, értem is. 

Mivel én nem akartam a pokolba kerülni ezért 

elterveztem, hogy ha majd idős leszek, megtérek a 

halálom előtt és majd úgy kerülök a mennybe. 

2013-ban a testvéreim táborba mentek, ahová 

édesanyám is ment segítőnek, ezért vittek engem is. 

Nagyon jól éreztem magam, jó volt a társaság, az 

éneklések, a programok és a tanítások, amikre 

próbáltam oda figyelni kisebb-nagyobb sikerrel. 

De az utolsó este a 10 szűz példázatáról volt szó. 

"Ekkor felébredtek a szűzek mind, és rendbe hozták lámpásukat.A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk 

az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is: 

menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak.Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, 

és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, 

és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek 

titeket.”„Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!” " Máté 25:7-13 

A lelkipásztor külön kiemelte ezt a részt, hogy a balgáknál is volt pénz az olajra, mégsem vettek számítgatásból. 

Ez nagyon megfogott, hogy én tudom, hogy mit tett értem Isten, de én csak halogatom a dolgot és lehet addig 

odázom, míg késő lesz. Ekkor döntöttem el, hogy átadom a szívem Istennek és csak Őt szeretném szolgálni. 

Szabó Dorottya 

Hogyan lehet a tied Isten kegyelme?  
„Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.”(Róma 10:13) 

A Menny csodálatos lesz. Újra együtt leszel a szeretteiddel, akik ismerik az Urat. Meg leszel jutalmazva a 

hitedért. Újra végezheted azt a munkát, amit szeretsz. Megszabadulsz a fájdalomtól, depressziótól, szenvedéstől, 

szégyentől és bűntől. 

Örülsz és ünnepelsz, és így töltöd majd az egész örökkévalóságot. 

A mennyben tölteni az örökkévalóságot egy ajándék, amit nem kell kiérdemelned. Egyedül csak Isten 

kegyelméből juthatsz a Mennybe. Ez a legjobb ajánlat, amit bárkitől valaha is kaphatsz. 

Van azonban egy kitétel. „Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Róma 10:13) 

 Ahhoz, hogy megkapd Isten kegyelmét, kiáltanod kell érte. El kell fogadnod Isten csodálatos kegyelmét. 

Ha holnap reggel az asztalodon találnál egy ajándékot és nem csomagolnád ki, nem nyitnád fel egy évig, az 

igazán ostoba dolog lenne. Egy ajándék nem ér semmit, hacsak el nem fogadod. 

Ugyanez igaz Isten ajándékára, az örök életre is, amit Jézus Krisztus által nyerhetünk el. Nem jelent számodra 

semmit, amíg el nem fogadod. 

Isten nagyon szeretné neked adni a kegyelem ajándékát. A Biblia azt mondja, hogy „az ÚR vágyakozik arra, 

hogy kegyelmes lehessen velünk.” (Ésaiás 30:18) 

Isten nem haragszik rád és nem fog elutasítani. A Biblia azt mondja, hogy Isten készen áll és örömmel adja 

neked az ő kegyelmét és biztosítja számodra a jövőt a Mennyben. 

Neked csak el kell fogadnod ezt! 

Forrás: napiremeny.hu/Rick Warren  

http://napiremeny.blog.hu/2016/03/17/hogyan_lehet_a_tied_isten_kegyelme
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Csapatépítés 
Ezzel a céllal szerveznek munkahelyi vagy egyéb világi közösségek kötetlenebb találkozót munkatársaik vagy 

tagjaik számára, hogy szabadabb körülmények között is találkozhassanak egymással, ezzel is javítva a munkahelyi 

vagy közösségi légkört, s ezáltal javítva a munka vagy a közösség intenzitását. Aztán ezeken az alkalmakon 

időnként nagyon is közel kerülnek egymáshoz a kollégák, sokszor nem kevés alkohol hatására, és máris célt 

tévesztett az egyébként nemes szándék. 

Októberben mi is, albertirsai és pilisi testvérek egy úgymond „csapatépítő” alkalmon vettünk részt 

Balatonföldváron, ahol viszont rajtunk 

kívül Isten is jelen volt. Ezen a hosszú 

hétvégén bennünket Jézus Krisztus 

szeretete „mámorított”, ez a szeretet 

töltötte be mindannyiunk szívét-lelkét, 

ezt sugározhattuk egymás felé és ez 

tette feledhetetlenné együttlétünket. 

Voltunk rövidnek induló, de hosszúra 

nyúlt kiránduláson, ahol öröm volt 

együtt gázolni az őszi avarban, együtt 

nézni a sziklapartról a lemenő nap 

fényét, részt vettünk játékos 

vetélkedőn, és együtt telepedtünk a bőven terített testi és lelki asztal mellé. Tudtunk együtt nevetni, de 

elkomolyodni is a lélek vezetése által. Talán egy kicsit jobban megismertük egymást a testvéri beszélgetések által, 

a spontán, vagy szervezetten létrejövő alkalmakon, talán egy kicsit őszintébbek, nyitottabbak voltunk egymás felé, 

és jó volt így megismerni a másik örömeit vagy terheit. Felejthetetlen volt ez a néhány nap, nagyon hamar eltelt, 

előtte azt hittük, hogy mennyi időnk lesz mi mindenre, de rá kellett jönnünk, hogy ilyenkor észrevétlenül fut az 

idő, és egy-egy beszélgetés végén azt vettük észre, hogy nemsokára éjfél lesz. 

Amikor hazatérve visszagondoltam erre a „csapatépítésre” hálaadással gondoltam arra, hogy itt nem tévesztettük 

el a célt, mert valóban közelebb kerültünk egymáshoz és Istenünkhöz, az Ő mindent egybeforrasztó Szent Lelke 

által. Reméljük, hogy „folytatása következik”. 

Szilágyi József 

Balatonföldvár, ahogy én láttam… 
A hosszú hétvége előtt örömmel fogadtam a felkérést, hogy tartsak egy foglalkozást a gyerekeknek 

Balatonföldváron. Hosszas készülődés és szervezkedés után pedig elérkezett a csendes hétvége. 
A szombati napon szép számmal voltak jelen a gyerekek, amelynek nagyon örültem. Mivel nem mindenki ismerte 

egymást, így egy rövid bemutatkozással kezdtük az alkalmunkat, majd közösen énekeltünk régi és új énekeket. 

Nagyon jó volt hallgatni, ahogy a sok kicsi száj egyszerre dicséri az Urat.  

A hétvége témája a felnőtteknek a Hegyi Beszéd volt, ezért célszerűnek tartottam, hogy a gyerekekkel is 

átbeszéljük ezt a történetet. A történet előtt egy játékra invitáltam a gyerekeket. Négy különböző hangulatarcot 

(boldog, szomorú, mérges, álmos) láthattak papírokon és ahhoz a 

fejecskéhez kellett állniuk, amilyen hangulatuk volt éppen a 

foglalkozáson. Nagy örömömre, a legtöbben a mosolygós képhez 

álltak, ám a nagyok már inkább az ásítozó arccal szimpatizáltak. 

Ezután pedig a közvetlenebbek megosztották a csoporttal, miért is 

örülnek ennyire. A válasz egyértelmű volt, a Balatonnak és annak, 

hogy ők is részt vehetnek ezen a hétvégén. 

 Ezt követően néhány igeversen keresztül beszéltük át, hogy kik a 

boldogok és miért. A gyerekek nagyon aktívak voltak, szívesen 

elmondták élményeiket. A szombati nap igeverse pedig a Máté 5:8 

volt: „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.” A 

tanítás után egy kis megmozgató játék következett, amelyet 

egyszerre élveztek kicsik és nagyok. A foglalkozást színezők és feladatlapok megoldása zárta. Személy szerint 

nagyon élveztem a kibővített bibliakörrel együtt töltött időt. Lehetőségem nyílt olyan gyerekekkel is kapcsolatba 

lépni, akikkel eddig még nem sikerült és jó volt érezni, hogy nyitottak az új emberekre. Örömmel láttam, hogy 

mindenki feltalálta magát a saját korosztályába, és kialakulhatott egy szorosabb kapcsolat az albertirsai és a pilisi 

gyerekek között. Elég volt nekik annyi, hogy egymással játszottak és máris barátként tekintettek egymásra.  

Úgy gondolom, a csendes hétvége nem csak a felnőtteknek volt kikapcsolódás és feltöltődés, hanem a gyerekeknek 

is egyaránt.  

Gáspár Alíz  
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December 9-én Télapóváró családi délutánon huszonkét kis 

gyermekkel énekeltünk, verseltünk, és játszottunk együtt! 

 

 

 

 

 

 

Aranyosi Ervin: 

Közel a karácsony 

 

Legyen a lelkedben nyugalom és béke! 

Csillogjon szemedben mosoly csillagfénye! 

Hidd el, lehet szebben, boldogabban élni, 

csak bántó perceket kell szebbre cserélni! 

 

Engedd hát lelkedbe a feloldó szépet, 

csodás látványával segít a természet. 

A csillagos égről milliónyi csillag, 

nevet rád.  

Örülnek, hogy még mindig itt vagy! 

 

Öntözd a világot mosolyod vizével, 

teljen meg ételed a jókedv ízével! 

Szavad simogasson, szíved melegedjen, 

hogy minden vendége melegségre leljen! 

 

Zord a külső világ? Légy hát belül áldott, 

szeretet fényével szebbítsd a világot! 

Adj, amikor adhatsz, jó szót, emberséget, 

jó példád vezesse az emberiséget! 

 

Lelked szép nyugalma, hadd terjedjen másra, 

találj segítőkre, vagy követő társra! 

Közel a karácsony, akarj többet adni, 

tedd próbára magad, s merj ember maradni! 

SÁFÁR – 

Az Albertirsai és a Pilisi Baptista 

Gyülekezet Lapja 
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