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„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket…” (Márk 10:14)

GyÃ¼lekezetÃ¼nk Ã©vek Ã³ta sok programot szervez a kerÃ¼let gyermekeinek. A 2007 Ã³ta tartÃ³ gyermekmûvÃ©szeti
pÃ¡lyÃ¡zatoknak sok kedves Ã©s hÃ¡lÃ¡ra buzdÃ-tÃ³ eredmÃ©nye volt Ã©s van, Ã©s remÃ©nyeink szerint a jÃ¶võben is lesz.
Gyermekek tanultak hosszÃº Ã©vekig a â€žvilÃ¡g legjobb gyermek-bibliaiskolÃ¡jÃ¡banâ€•, ahogyan az egyik szÃ¼lõ jellemezte a
Ã¡ltalunk indÃ-tott bibliasulit. Egy rÃ©szÃ¼k mÃ¡r felnõtt, Ã©s Ã©letÃ¼k meghatÃ¡rozÃ³ rÃ©sze lett az itt eltÃ¶ltÃ¶tt idõ. Ez lÃ¡t
Ã©letvitelÃ¼kÃ¶n, Ã©s tovÃ¡bbra is ragaszkodnak hozzÃ¡nk, illetve egyhÃ¡zunkhoz. Sok kisgyermek rÃ©szt vett a SzÃ¼nidei
BibliatÃ¡borban, akiknek az Ã©letÃ©n, Ã©rdeklõdÃ©sÃ©n, viselkedÃ©sÃ©n maradandÃ³ nyomot hagyott az ott eltÃ¶ltÃ¶tt idõ. E
munka olyan, mint a diÃ³faÃ¼ltetÃ©s, mÃ¡r lÃ¡tszanak a kicsiny hajtÃ¡sok, nÃ¶vekszik a fa, de termÃ©sÃ©t majd csak kÃ©sõbb
hozza, Ã©s gazdagon ontja hosszÃº Ã©vekig.

Az Ãšr megÃ¡ldotta ez irÃ¡nyÃº szorgalmas fÃ¡radozÃ¡sunkat, Ã©s
megajÃ¡ndÃ©kozta gyÃ¼lekezetÃ¼nket sajÃ¡t kisgyermekekkel is. Az elmÃºlt Ã©vben
adtunk hÃ-rt Hasznos-SzÃ©kely LiliÃ¡na baba bemutatÃ³jÃ¡rÃ³l, aki azÃ³ta immÃ¡r
20 hÃ³napos lett. Ã‰rdeklõdÃ©se, mozgÃ©konysÃ¡ga korÃ¡nak megfelelõ, nyitott,
barÃ¡tsÃ¡gos, nevetõs, vidÃ¡m kisleÃ¡ny, akit mindannyian nagyon szeretÃ¼nk.
IdõkÃ¶zben mÃ¡sik baba is szÃ¼letett, õ DÃ¡niel TÃ¡dÃ©, Ã©s negyedik hÃ³napos.
NÃ©hÃ¡ny hÃ³napja jÃ¡r egy fiatal pÃ¡r a gyÃ¼lekezetÃ¼nkbe, az õ kislÃ¡nyuk
Berta, kilenc hÃ³napos. Õ is nagyon-nagyon aranyos kicsi lÃ¡ny, aki mÃ¡r
sajÃ¡t lÃ¡bacskÃ¡jÃ¡n jÃ¡rogat, Ã©s nagyon Ã¶rÃ¼l ennek a lehetõsÃ©gnek.

Ã•gy
szÃ¼letett meg az elhatÃ¡rozÃ¡s, hogy bÃ¡r kÃ¼lÃ¶n szobÃ¡t nem tudunk nekik
berendezni, de egy kicsiny sarkot igen. Az imaterem vÃ©gÃ©bõl kivettÃ¼nk
egy szÃ©ksort, Ã©s kialakÃ-tottunk egyÂ babasarkot. A kÃ¶ltsÃ©gekhez jelentõs
adomÃ¡nnyal jÃ¡rult hozzÃ¡ egy pÃ¡r Ã©s egyikõjÃ¼k felnõtt fia, a tÃ¶bbit a
gyÃ¼lekezet Ã¡llta. Nemcsak a mi Ã¶rÃ¶mÃ¼nk hatÃ¡rtalan, hanem a kicsikÃ© is,
akik az elmÃºlt szombaton birtokba is vettÃ©k, Ãºgymond â€žleteszteltÃ©kâ€• a
babasarkot, Ã©s nagyon kivÃ¡lÃ³nak tartottÃ¡k.

Ã–rÃ¼lÃ¼nk, hogy idõnkÃ©nt
hangos gyermeknevetÃ©s tÃ¶ri meg a csendet, hiszen a jÃ¶võ az Ã¶vÃ©k, Ã©s
mindannyian azt szeretnÃ©nk, ha ebben a fogÃ©kony Ã©letkorban megszeretnÃ©k a
gyÃ¼lekezetbe jÃ¡rÃ¡st. EzÃ©rt most is Ã©s a nÃ¶vekedÃ©sÃ¼k sorÃ¡n folyamatosan
figyelembe vesszÃ¼k majd az õ igÃ©nyeiket is, hogy mindig mÃ¡sodik
otthonuknak Ã©rezzÃ©k a gyÃ¼lekezetet.
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