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A tartalomból: 
Igei gondolatok 

A horgolást folytatjuk! 
Felhívás! 
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Ha jól számolom, eddig öt alkalommal költöztem. Bútorokkal, 
sokasodó háztartási eszközökkel, növekvő családdal. Nem is a 
költözések száma, inkább a költözés során megélt felismerés vesz 
erőt rajtam január első napjaiban újra. Mennyi emlék, érték, élmény 
halmozódik fel, kapcsolódik egy-egy tárgyhoz is. Hála Istennek 
azokért, akikkel összekapcsolnak ezek a tárgyak. Akik kezéből, 
szerető szívéből, érzékeny lelkéből fakadóan érkeztek. És mennyi 
évekig őrzött, kerülgetett tárgyról derül ki, hogy nem tud velem 
költözni az új helyre. Sőt: nem szabad megengednem, hogy helyet 
követeljen magának az új életszakaszban. Nem jöhet velem. El kell 
engednem. Emlékszem jól a felállított kategóriákra a költözés során: 
megőrizni való, szükséges már most is. Vagy valamikor később még 
hasznos lesz, ha most felcímkézett dobozba is kerül. Elajándékozni 
való, mert nekem, nekünk már nem, de másnak biztos hasznára lesz 
még. Értékes marad, ha nem is minket gazdagít tovább. Csak találjuk 
meg, ismerjük fel, akinek örömére lehet. Az utolsó kategóriába 
kerületek a kiselejtezni való kacatok. Amik sem a családomnak, sem 
másnak nem kellenek már. Ha tovább őriznénk, csak terhet 
jelentenének. Ettől pedig magunkat is másokat is megóvni 
igyekszünk.  
  
Hála az apostoli figyelmeztetésért, bölcs eligazításért: „mindent 
vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg” 1Thessz 5,21. Áldott, bölcs 
felismerést, bátor kategorizálást januárban (is).  

Magammal vihetem! „…a jót tartsátok meg!”

Matuz József
 Lelkipásztor

Előretekintő:
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A Seregélyesi Baptista Általános Iskola által működtetett elzamajori 
Pelikán-ház Erdei Iskolában idősek részére szervezett alkotótábort a 
Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ tavaly második 
alkalommal. A tábor résztvevőit horgolni is megtanították 
önkénteseink. Akkor született meg először az ötlet: aki szeretne 
ajándékozni beteg gyermekeknek, készítsen horgolt takarót. 
Karácsony előtt kiterjesztettük az akciót! A felhívás cselekvésre bírta 
az ügyes kezű, nyitott szívű horgolni tudókat. Az akcióba elsősorban 
a baptista idősotthonok lakóit vontuk be, de vártuk a más szociális 
szolgáltatást nyújtó baptista intézmények ellátottjait is, hiszen sok 
szépkorú nem csak ajándékot kapni szeret, hanem ajándékozni is. 
Egyénileg is többen, valamint számos kisebb-nagyobb csoport 
csatlakozott a felhíváshoz. A gyönyörű alkotások mellett, amelyek 
megszülettek, a szóbeli visszajelzések éppen azt erősítették meg, 
ami a szándék volt: a résztvevők nagyon örültek annak, hogy 
adhattak, ajándékozhattak, és azt érezhették, hogy amit csinálnak, 
annak értelme és célja van. Az első három elkészült takarót három 
horgolt játékmacival együtt minap munkatársaink adták át a 
Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működő Tábitha 
Gyermekhospice Háznak.  
A takarókat,    és a macikat ezúttal a Filadelfia Integrált Szociális 
Intézmény fogyatékos nappali ellátásának gondozói, és két fiatal 
fogyatékos ellátott édesanyja készítette, valamint egy önkéntes 
baptista gyülekezeti tag.  
Köszönjük az áldozatos munkájukat! 
A horgolást folytatjuk!  
A részletekről érdeklődni lehet az alábbi email címen: 
onkentes@baptist.hu  

A horgolást folytatjuk!

Visszatekintő:
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Tábitha Gyermekhospice Ház
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A Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ munkatársai 
átadták a horgolt ajándékokat a baptista gyermekhospice ház 

lakóinak
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Karácsony a Menedékvárosban 
 Kiskunmajsa

Szeretettel köszönjük a baptista idősotthonok lakói által készített 
gyönyörű fenyőfa díszeket, melyek a helyi gyülekezet Imaházának 
fenyőfájára kerültek. 
A 2022-es évben Jézus Krisztus születésének ünnepét három napon is 
ünnepeltük. A gyerekekkel együtt nagy dicsőítést tartottunk, az ő 
kérésükre, december 17-én szombaton délelőtt az Imaházban. A 
Családok Átmeneti Otthonában lakó gyerekek nagyon sok kedves 
dicsőítő éneket tanultak a gyülekezeti alkalmakon, és ezzel akartak 
kedveskedni a Menedékváros lakóinak. Közben megnéztük a "Három 
fenyő történetét", majd Garancsi János beszélt Jézus Krisztus 
születéséről.  
December 24-én pedig tartottunk karácsonyi ünnepséget és ünnepi 
ebédet.   
Nagyon örültünk, hogy hosszú idő után újra együtt ünnepelhettünk és 
a Biblia üzenetét közelebb hozhattuk lakóinkhoz.  
A harmadik alkalom a Szilágyi Kornélék általi gyermekfoglalkozás volt. 
A Menedékváros gyermekei mindig nagy örömmel várják és készülnek 
ezekre a foglalkozásokra.   
Hálásak vagyunk a Mindenható Istennek a szép karácsonyunkért! 
Jó egészséget és Isten áldását kívánjuk az otthonok lakóinak! 
  

Tóthné Frank Anikó
 intézményvezető

 
 Csöndes Katalin 

gyülekezeti elöljáró 
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