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Negyedszázad szeretet

25 évvel ezelőtt egy idős asszony ötezer forintos adományával 
egy zöldségtárolóból indult útjára Szenczy Sándor álma, a Bap-
tista Szeretetszolgálat, amely december 2-án nagyszabású ren-
dezvény keretében, sok ezer résztvevővel ünnepelte meg a ke-
rek évfordulót.

Az esemény összefoglalója, amely egyben a Baptista500 év meg-
nyitója is volt, az alábbi linken olvasható:

Negyedszázad szeretet

‚‚A bölcs tanítás az élet forrása”
(Példabeszédek 13, 14)

Tisztelt Érdeklődő!
Szeretnénk figyelmébe ajánlani a Baptista Szeretetszolgálat 
oktatási tevékenységével kapcsolatos legaktuálisabb híre-
ket, információkat.

https://www.baptist.hu/negyedszazad-szeretet-unnepelt-a-baptista-szeretetszolgalat/


Szenczy Sándor 
emlékoldal

Szenczy Sándor-díj

Akik személyesen ismerhették, jól tudják, hogy Szenczy Sándor 
egy rendkívüli, különleges ember volt. Ahol megjelent, ott ta-
pinthatóvá vált a szeretet, a hit és azt sugározta, hogy semmi 
sem lehetetlen.  2022. május 21-e óta már nincs velünk, de min-
dig közöttünk lesz. A szívünkben, az emlékeinkben, mindabban, 
amit megálmodott és valóra vált.

Őt, a vele megélt élményeket, pillanatokat számtalan gondolat, 
idézet, fotó és felvétel örökítette meg az elmúlt évek során, ame-
lyekből valamennyien őrzünk a lelkünkben, és amelyeket folya-
matosan gyűjtünk és megosztunk a szenczy.hu emlékoldalon.

Dr. Szabó Csaba, a Baptista Szeretetszolgálat oktatási főigazgató-
ja és Zeke István, a Baptista Szeretetszolgálat gazdasági igazgatója 
vehették át elsőként az idén megalapított Szenczy Sándor-díjat 
a Szeretetszolgálat, mint fenntartó által működtetett nevelési és 
oktatási intézmények menedzselésében és összefogásának ér-
dekében végzett fáradhatatlan és példaértékű szolgálatáért. 

https://szenczy.hu/


2022. Díjazottjai

A Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működő oktatási és 
nevelési intézmények vezetői, munkatársai az év minden napján 
kitartóan és lelkesen dolgoznak azért, hogy a felmerülő nehéz-
ség ellenére – amelyből 2022-ben is jócskán jutott -, minden kö-
rülményt és feltételt megteremthessenek ahhoz, hogy az intéz-
ményekben tanuló gyerekek és fiatalok olyan alapokat kapjanak, 
amelyek egész további életük folyamán stabil és megbízható 
hátteret, értékrendet és mindenkor támogató iránymutatást je-
lenthessenek. 

A Baptista Szeretetszolgálat Elnöksége 2022-ben is elismerte és 
megköszönte azoknak a munkatársaknak a kiváló szakmai és ál-
dozatos tevékenységét, akiket a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 
Oktatási Tanácsa által pályázati úton kiválasztott és javasolt.

Az BSZ EJSZ Elnökség döntése alapján az alábbi munkatársak és 
intézmények részesültek az díjazásban 2022-ben:

Berczelédi Zsolt Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási 

Nyelvű Baptista Gimnázium

Budapest

Ócsai Nagy Pál díj

Lévai János NABOK Általános Iskola, 

Gimnázium, Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium 

Illéssy Sándor Technikum és 

Szakképző Iskola Tagintézménye

Kisújszállás

BSZ Köszönet érme

dr. Törökné Horváth 
Andrea

Dr. Somogyi Imre Baptista 

Szakképző Iskola, Technikum, 

Általános Iskola, Szakiskola és 

Gimnázium

Budapest

BSZ Köszönet érme



Szilágyi Mária Kövessi Erzsébet Baptista 

Technikum, Szakképző Iskola, 

Gimnázium, Szakiskola és 

Általános Iskola

Budapest

Minden Tisztelet - érem

Kácsorné Dorogi 
Dóra

Baptista Szeretetszolgálat 

Gyöngyszem Óvodája

Kótaj

Minden Tisztelet - érem

Papfalusi Angéla Lónyay Menyhért Baptista 

Technikum és Szakképző Iskola

Vásárosnamény

A Közösség Önzetlen 
Szolgálatáért - érem

Varsányi Lászlóné Hétszínvirág Baptista Óvoda és 

Bölcsőde

Seregélyes

A Közösség Önzetlen 
Szolgálatáért - érem

Budapesti Innovatív 
Technikum 
Gimnázium és 
Szakképző Iskola

Budapest Az év nevelőtestülete

Lónyay Menyhért 
Baptista Technikum 
és Szakképző Iskola

Vásárosnamény Az év nevelőtestülete



Véningerné Bognár 
Krisztina

Farkas Gyula Baptista Általános 

Iskola és Óvoda

Sárosd

Az év intézményvezetője

Kormányné Gönczi 
Valéria

Csuha Antal Baptista Általános 

Iskola, Gimnázium, Technikum és 

Szakképző Iskola

Nagyhalász

Az év intézményvezetője

Sok ezer cipősdoboznyi 
szeretet

A Baptista Szeretetszolgálat által létrehozott „Cipősdoboz akció” 
a Szeretetszolgálat fenntartásában működő intézményekben is 
rengeteg gyereknek és fiatalnak okoz örömet. Az idén megvaló-
sulhatott, hogy a baptista fenntartású iskolákban tanulók olyan 
sok, ajándékkal teli cipősdobozt állítottak össze, amely elegendő 
volt az intézményekben tanuló és nevelkedő rászoruló gyerekek 
megajándékozásához. 
Ez több ezer cipősdobozt jelentett, amelybe a bennük lévő aján-
dékokon kívül az azokat összeállító fiatalok szeretete, gondosko-
dása és jósága is belekerült.

Ezúton is hálásan köszönjük minden résztvevőnek, hogy segít-
ségükkel valóra válhatott sok ezer kisgyermek és fiatal megaján-
dékozása!



Karácsonyi kiadvány

A Baptista Pedagógiai Módszertani Intézet kezdeményezésére, 
hitoktatók, iskolalelkészek által előkészített, a Budapesti Inno-
vatív Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola kiadványszer-
kesztést tanuló diákjának közreműködésével létrejött, kvízekkel, 
rejtvényekkel bővített „KARÁCSONY” kiadvánnyal kívánunk

Áldott Karácsonyi Ünnepeket a Baptista Oktatás valamennyi 
munkatársa nevében!



‚‚Ne féljetek, mert íme hirdetek 
nektek nagy örömet, amely az 
egész nép öröme lesz: Üdvözítő 
született ma nektek, aki az Úr 
Krisztus, a Dávid városában.”

(Lukács evangéliuma 2,10 – 11)



Advent,  
karácsony



Keresztrejtvény megfejtés

Kódfejtő megoldás

Áldott, békés karácsonyt!

J S LÁ OZ

T M NÖ ÉJ

C I AS LL G

H R EE DÓ S
B T HE EL E M

E Y TG PI O M

K L RE TE Ő L
P S OÁ TZ R O K

A kiadványban az alábbi személyek működtek közre:
 Rostás Péter, Hajdú-Papp Anita, Bognár Erika.

A kiadvány létrejöttét a Baptista Pedagógiai Módszertani Intézet kezdeményezte.

Készülődünk az ünnepre. Az ünnepre, amikor azok is eszünkbe jutnak, 
akik év közben gyakran feledésbe merülnek. Esetleg még nosztalgiázva  
az emlékeken díszes képeslapokat is írunk régi barátoknak, távoli roko-
noknak, esetleg reménykedünk benne, hogy ezzel kicsit elszáll a por a fe-
ledésbe merült kapcsolatokról. Aztán elérkezik karácsony napja, a találko-
zások, ajándékozás, közös ebéd, együtt töltött délutánok ideje. Az ünnep 
csillogása, a karácsonyfa, a beszélgetések örömmel töltik el a szívünket.  

Isten elküldte a földre az ő egyszülött Fiát, mert annyira szeretet minket. 
Ennek az ünnepe a karácsony: Jézus születésének ünnepe.

De miért lehet csak egyszer egy évben karácsony? Isten minden  
nap ugyanannyira szeret minket. És ezt minden nap ünnepelhetjük.  
Emlékezhetünk erre az év bármely szakában is. 

Meglephetjük szeretteinket, összehívhatjuk a rokonokat, megajándékoz-
hatunk egy barátot. Az a meleg érzés, ami karácsonykor beragyogja. 

Gondolatok...
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Gyere el a jászolhozCsilingelő harangocskák



Kódfejtő játék
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Élt egyszer egy ember, aki nem hitt Istenben. Minden lehetőséget kihasz-
nált, hogy mások tudtára adja, hogy mit gondol erről az egész Istenhitről.

Tulajdonképpen, amikor karácsony volt fejtette ki véleményét erről  
az egészről. 

Felesége hívő volt, aki gyermekeit is arra nevelte, hogy higgyenek és bíz-
zanak az Élő Istenben, noha férje mindig bántó dolgokat mondott.

Egy havas karácsonyi estén az anyuka gyermekeivel készülődtek a temp-
lomba és hívták az apát is, csak azért, hogy elkísérje őket. A férfi erről 
hallani sem akart.

„Ez a történet egy nonszensz. Miért alacsonyítaná le magát Isten, hogy em-
berként jöjjön a földre? Teljesen nevetséges!” – mondta a hitetlen családapa.

Felesége és a gyermekek útnak indultak a templomba. Kis időre rá meg-
erősödött a szél és aférfi kinézett az ablakon, de egyre nagyobb vakító fe-
hérséget látott a hófúvás miatt.

A kandalló elé ült, majd nézte a meleget adó pattogó tűz szépségét.

Néhány percre rá kintről hatalmas puffanást hallott. Valami nekicsapódott 
az ablaknak. A hangok megismétlődtek. Kinézett ugyan, de nem lehetett el-
látni egy méterre sem a nagy viharban. Amikor csendesedett a vihar kiment, 
hogy megnézze, mik voltak ezek a zajok. A ház mellett volt egy mező, ahol 
egy csapat vadlúd volt, akik odébb szerettek volna költözni a kemény tél elől. 
A viharban azonban elvesztették tájékozódásukat. eltévedtek és farmjukon 
kötöttek ki. Némelyik vadlúd vakon körözött a mező felett. Közük voltak 
néhányak, akik neki csapódtak a ház ablakának.

A férfi az állatokat megsajnálta és úgy döntött, hogy betereli őket az is-
tállóba, ahol tökéletes hely lenne számukra és még élelmet is kapnának.

Kiment hát a férfi az istállóhoz és tárig nyitotta az ajtót, hátha maguktól 
a vadludak bemennek. A ludak pedig céltalanul ide-oda repkedtek és nem 
jelentett nekik semmit a kinyitott ajtó.

A férfi megpróbálta magára felhívni figyelmüket, de ettől még jobban szét-
széledtek a madarak. Megpróbált a házból hozni egy kis morzsolt kenyeret 

Vadludak



és csíkokban szórta szét nekik az istálló bejáratáig. Megpróbálta azt is, hogy 
mögéjük lopózik és így beterelte volna őket az istállóba. Semmiképpen nem 
tudta beterelni őket a biztonságot nyújtó helyre.

„Miért nem követnek engem? Nem látják, hogy ez az egyetlen hely, ahol 
átvészelhetik a vihart?” – bosszankodott a férfi.

Sokat törte a fejét, hogy mit kellene tennie. „Ha én is lúd lennék, meg 
tudnám menteni az életüket!” – mondta hangosan.

Ekkor jutott eszébe, hogy van egy saját libája, akit kihozott és nagyon 
óvatosan a vadlúdcsapat közé engedte. Amikor saját libáját közéjük engedte,  
az átrepült felettük és egyből a biztonságot jelentő istálló irányába vitte útja.

Természetesen a vadludak mentek utána egyesével.

A férfi megállt egy pillanatra és eszébe jutott nem rég hangosan kimondott 
szavai: „Ha én is lúd lennék, meg tudnám menteni az életüket!”

Majd eszébe jutottak azok a szavak is, amelyeket mondott feleségének, még 
mielőtt elmentek a gyerekekkel a templomba. „Miért akarna Isten olyanná 
válni, mint mi? Ez nevetséges!”

A családapának minden világos lett. Mi emberek vagyunk, mint a csodá-
latos vadlibák. 

Vakon bolyongunk saját életünkben a halál felé. Rájött, hogy Isten a Fiát 
olyanná tette, mint mi az emberek, hogy megmutassa számunkra az utat. 

A férfi, míg ezekre gondolt, a viharral együtt csillapodott le lelke. Végre 
rájött, hogy a hosszú évek kételyei semmit nem értek.

„Köszönöm Istenem, hogy emberként eljöttél, hogy kivezess a viharból!” 
– esett térdre a friss hóban.

1. Ez vezette a napkeleti bölcseket arra a helyre, ahol Jézus született. 
 
2. Jézust a születése után ebbe fektette Mária.  
 
3. Itt született Jézus.  
 
4. Ő akarta megöletni Jézust.  
 
5. Innen érkeztek a napkeleti bölcsek.  
 
6. Ők tudták meg az angyalseregtől, hogy megszületett a Megváltó.  
 
7. Ide menekült Jézussal József és Mária.  
 
8. Az egyik ajándék neve, amit a napkeleti bölcsek vittek Jézusnak. 

Karácsonyi keresztrejtvény



A puha hóban, csillagokban, 
az ünnepi foszlós kalácson 

láthatatlanul ott a jel, 
hogy itt van újra a karácsony. 

Mint szomjazónak a pohár víz, 
úgy kell mindig e kis melegség, 

hisz arra született az ember, 
hogy szeressen és szeressék. 

S hogy ne a hóban, csillagokban, 
ne ünnepi foszlós kalácson, 
ne díszített fákon, hanem 

a szívekben legyen karácsony. 

Szilágyi Domokos

Karácsony

Szálljatok le...



Karácsony a nyugati világ kedvenc ünnepe. A szeretet üzenetét könnyű 
megragadni, magunkévá tenni, még ha a megvalósítása egy sokkal 
nehezebb feladat is. Ajándékkal kedveskedni a könnyebbik rész, de kifejezni 
szeretetünket egyéb módokon (pl. nem visszaszólni, ha megbántanak, 
vagy akár lemondva a saját érdekünkről időnként a másik embert helyezve 
magunk elé) már sokkal nehezebb dolog. De a Karácsony nem csak  
a szeretetről szól úgy általában, hanem arról, hogy Isten szereti az embereket, 
figyel rájuk, és minden egyes ember sorsa érdekli Őt. 

Az elmúlt években gyakran hallom emberektől, hogy milyen nehéz átélni  
a Karácsony hangulatát, pedig sokat tehetnénk azért, hogy ez az ünnep ne csak 
az ajándékokról, családi étkezésekről, rövid életű hangulatokról, vagy néhány 
napos jótékonyságról szóljon. 

Karácsony éjjelén, mikor Jézus megszületett, Isten hírnököket küldött az akkor 
élő legszegényebb emberekhez. Ezek voltak azok a bizonyos pásztorok. Ezek 
az emberek, hallották Isten üzenetét a világ Megváltójáról, átélték az angyalok 
megjelenését. Egy nagyszerű élményben volt részük, de a legérdekesebb rész nem 
ez volt, hanem az, hogy elmentek és megbizonyosodtak, hogy tényleg úgy van-e, 
ahogyan a hírnökök elmesélték. Soha nem lehetett volna részük a Karácsony 
csodájában, ha nem mennek el és nézik meg, hogy minden igaz-e amit hallottak. 

Mai világunk ontja magából az információkat. Istenről, Jézusról,  
a Bibliáról is sokat megtudhatunk, ha akarunk. Sőt, valamilyen élményünk is 
lehet Istennel kapcsolatban. De ahogy a pásztoroknak is el kellett menni, hogy 
megbizonyosodjanak a kapott üzenet igazáról, neked és nekem is utána kell járnunk  
az Istenről, Istentől kapott üzeneteknek, információknak vagy élményeknek.

Bibliaismeret, hittan tantárgy tanulása közben, egy istentiszteleten 
vagy akár másik embertől is hallhatsz Istenről. Ne légy tétlen, járj utána  
a beszámolóknak, és a Karácsony csodája, a szeretet valósága a Te életedben is 
egyre valóságosabb lehet. 

Szeretetben és tartós (Isten)élményekben gazdag Karácsonyt kívánok 
mindannyiunknak! 

Karácsonyi üzenet  
6-12. évfolyamosoknak 

Letekintett az éhező világra 
Ő, aki minket öröktől szeret, 

S a betlehemi jászol szalmájára 
Odatette ínségünket szánva, 

Irgalmasan - a Kenyeret. 
Azóta évszázadok telnek, 

S az a Kenyér ezernek meg ezernek, 
Éhezők millióinak elég... 

Neked, nekem! 
Mindenkinek, aki a pásztorok nyomában eltalál oda, 

Ahogyan ők azon a csendes éjen... 
Hogy insége örökre véget érjen, 

S másokat is boldogan hivogasson 
Osztozni az égi Kenyéren. 
Betlehemi kenyércsoda! 

Túrmezei Erzsébet 

Betlehemi kenyércsoda



Néhány ötlet a kedvességhez 

 ◆ Rakj rendet a szobádban kérés nélkül! 
 
 ◆ Kérdezd meg a barátodat, hogy minek örülne! 
 
 ◆ Öleld át, akit szeretsz (csak úgy), és mondd meg neki, hogy szereted!
  
 ◆ Ne állj bosszút azon, aki megbántott! Se szóban, se cselekvéssel. 

Egészítsd ki a sort saját ötleteiddel:

Közeleg a karácsony és te már nagyon várod. Szeretnéd már kinyitni  
az ajándékaidat. Mikor kibontod örülsz neki, de az is lehet, hogy csalódsz 
amiatt, amit kaptál. Pedig a Karácsony nem csak az ajándékokról szól. 
Jézus Krisztus születését ünnepeljük, aki azért született, hogy segítsen  
az embereknek. Azért szoktunk ajándékokat kapni ezen az ünnepen, mert 
jó emlékezni arra, hogy Isten is ajándékot ad az embereknek. Ez az ajándék 
karácsonykor maga Jézus volt, a kisbaba. De Ő nem maradt örökre kicsi. 
Felnőtt, és sokat segített az embereknek. 

Egyáltalán nem baj, ha szeretsz ajándékot kapni. De mi lenne, ha idén, 
ahogy régen Jézus, most te lennél az ajándék azoknak, akit szeretsz?  

Hogyan tudod ezt megtenni? Például legyél kedvesebb a szüleiddel, 
barátaiddal. Mutasd ki a szereteted azzal, hogy segítesz nekik valami-
ben. Tegyél olyan kedvességet, amit nem szoktál általában. Ha ezt teszed,  
Te magad is hasonló ajándék leszel a szüleidnek, barátaidnak, mint Jézus  
az egész világnak. 

Karácsonyi üzenet  
1-5. évfolyamosoknak 


