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ragadjuk meg azokat a lehetőségeket,
melyeket Isten kínál. Ugyanis
ezekben is bővelkedik a nyár.

Lehetőség Istennel töltött időre
– keress nyugodt helyet és időt,
imádkozd ki magadból kérdéseidet,
örömödet-bánatodat.

Lehetőség önvizsgálatra – ne
csak a testednek kedvezz, vidd
önmagad, lelki egészséged Isten elé.
 Lehetőség
útkeresésre – kérd,
hogy ő vezessen át
a nyáron, de adjon
hosszú
távú
célokat, vezetést is
eléd.

Lehetőség kapcsolatokra –
keress embereket, akikkel áldott időt
tölthetsz a te és az ő épülésükre.

Lehetőség közösségre – ragadd
meg az alkalmakat, hogy sokakkal
együtt imádhasd Istent.

Lehetőség
szolgálatokra
–
ajánld fel az életed a Mindenható
terveibe,
és
élj
a
kapott
lehetőségekkel, tegyél bizonyságot
Őróla.

Lehetőség növekedésre – ha
mindezekre nyitott vagy, hogy
termékeny legyen a nyarad.
Isten vezessen, kísérjen minden
utadon!

Szabadság
Még néhány nap, és kezdődik a
szünet. De hol is? És kiknek? Persze
elsősorban a diákságot érinti a nyár, de
közvetve
kihat
a
szülőkre,
nagyszülőkre is, az egész családra,
közösségre. Keressük a lehetőségét a
pihenésnek,
kikapcsolódásnak,
élmények
szerzésének.
Hiszen
szabadságkor nagyobb szabadságunk
van
élni
lehetőségekkel – de
milyenekkel
és
hogyan éljünk idén?
A
nyári
időszak ösztönösen
lazább viselkedést
vált ki belőlünk – munkamorálban,
időbeosztásban,
öltözködésben,
kapcsolatápolásban, közösségi életben.
De ne jelentsen ez a szabadságos
időszak
szabadságot
számunkra
engedni a kísértésnek, lelkünk
ellenségének. Nehogy a szabadság
szabadossággá váljon, ahogy erre Isten
figyelmeztet: „Szabadságra vagytok
elhívva; csak a szabadság nehogy
ürügy legyen a testnek, hanem
szeretetben
szolgáljatok
egymásnak.”(Gal 5, 13)
Van tehát szabadságunk a nyári
szabadság alatt valami többet is
megragadni,
mint
semmittevés,
kalandozás,
erkölcsi
lezserség.
Küldjük szabadságra a kísértőt, és

Boros Dávid
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hogy miről van szó. Vannak olyan tárgyak,
dolgok, amelyek értékét naponta ismerjük:
a csereösszeg az áru értéke, a hőmérsékleti
érték, az O betű szám is. A zenei érték
(egész, fél, negyedhang…) Ezek az
értékek egy-egy fogalomhoz tartozva élik
a maguk életét.
A különféle eszmerendszerek a
világ egy tényének tekintik az értékrendet.
Így megkülönböztetnek igaz értéketerkölcsöt, ill. abszolút értékrendeterkölcsöt. Például: keresztény/keresztyén
erkölcs, humanizmus, individualizmus,
muszlim etika, stb. A mi számunkra a
keresztény/keresztyénség
által
meghatározott és gyakorlott értékek
fontosak:
a
hit
Istenben,
a
kinyilatkoztatásban,
az
élet
értelmességében,
az
emberi
kapcsolatokban („Sokkal többet értek ti”
Luk 12,6-7), a reménység, a szeretet, a
kötelesség, bizalom, felelősség, tisztelet,
szerénység,
bátorság,
önzetlenség,
szorgalom,
engedelmesség,
törődés
másokkal, a természet szeretete és még
sok erény.
Értéket
jelentenek
számunkra
szeretteink, a családtagok, barátok, lelki
testvérek, azok az emberek, akik az élet
bonyolult
szövevényében
való
eligazodáshoz, szerepeink gyakorlásához
mintát nyújtottak számunkra. Tőlük
tanultuk a jóságot, segítőkészséget, olykor
dolgaink sikerre vitelét is. Beszélhetünk
nemzeti értékeinkről, megőrzésre méltó
hagyományainkról is.
Azért
fontos
az
értékek
számbavétele, mert viselkedésünkben,
döntéseinkben meghatározóak. Az élet
előbb-utóbb lecsupaszítja az embert,
utunk
olykor
viharokon
és
megpróbáltatásokon
visz
keresztül.
Ezekben az élethelyzetekben derül ki,
hogy mi a fontos, „mi marad fent a
rostán.” „… hogy próbára téve téged
megtudja, mi van a szívedben…” (V. Móz
8:2).

NYÁ R
Uram, áldalak a nyárban
Aranykalászos határban
száll most hálával teli
trónusod elé az ének
tüzéért a nap hevének,
mert a szemet érleli.
Esőcseppek záporáért,
hajnalok hűs harmatáért,
mindenért az Ég alatt
vígassággal áldalak.
Friss vetés, szép zöld ígéret
magot hozott és megérett,
s amint lengeti a szél,
zizegő, szelíd szavával,
hitet tevő himnuszával
nagy jóvoltodról beszél.
Boldog, ki érti, hallja,
s míg aratni lendül karja,
miközben rend rendre dűl,
Téged dicsér egyedül.
Minden kicsiny búzaszemben
térdre kényszerítesz engem,
csodatevő Istenem.
Kezed odatette áldva
a nyár gazdag asztalára
mindennapi kenyerem.
S asztalán a keresztfának
Fiadat is odaszántad,
hogy benne legyen nekünk
kenyerünk és életünk.
Túrmezei Erzsébet

Értékek
Őrült tempóban változó világunkban
jó lenne néha lassítani, netán megállni egy
kis pihenőre. Közben eszmélkedhetünk,
hogy hol tartunk, számba vehetjük
előrehaladásunkat,
gyarapodásunkat,
esetleg veszteségeinket. Az „értékek
válságáról” beszéltünk másfél-két évtizede,
azóta az „értékrend válsága” kifejezés lett
a megszokottabb. Sokszor mégsem értjük,
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A hazai rendszerváltással nyílttá vált
értékpluralizálódás következtében nem
léphetünk fel társadalmunkban valamely
érték jegyében azzal a bizonyossággal,
hogy azt majd hivatalosan legitimálják, az
eltérőt pedig szankcionálják (Loránd
Ferenc). Viszont Istentől nyert szabad
akaratunkkal
élhetünk
a
keresztény/keresztyén erkölcs és értékek
szerint. Évezredeken át kisebbségben
voltak Isten gyermekei, de Józseftől
kezdve (1Móz 39) a mai napig Isten
megjutalmazta a sokszor áldozattá vált
hűségeseket. Negatív példa Ézsaúé, aki
nem értékelte az elsőszülöttségi jogát, és
egy tál ételért eladta öccsének, Jákóbnak,
aki azután édesanyja segítségével ebbe a
státuszba került (Zsid 12,16-17, vö. 1Móz
25,31-34). Judás a másik elrettentő példa
az Úr Krisztus elárulásával. Az ártatlan,
tiszta, Szent elleni vétekre nem volt
bocsánat (Mt 27,3-10, ApCsel 1,16-20).
Az érték szociológiai megközelítése
összekapcsolja az érték és szükségesség
fogalmát. Ennek lényege, hogy a
szükséglet az egyén belső állapotában
rendszeresen jelentkező egyensúlyzavar
vagy feszültség feloldására irányuló
késztetés. A humán és természeti környezet
az a közeg, amelyben megtalálhatók a
szükségletek
kielégítésének
elemei,
értékei. A szűkebb értelemben vett
értékfelfogás alapján feltételezhető, hogy
az értékek az egyén tulajdonságait képezik.
Miközben
kitágítja
az
emberi
alkalmazkodóképesség határait, egyben
relativizálja azokat az értékeket – ezzel
„válságba” sodorja –, amelyeket fentebb
láttunk. A „nemcsak kenyérrel él az
ember, hanem minden Igével, amely Isten
szájából származik”(Mt 4,4) – Jézus
Krisztus mondása, arra figyelmeztet, hogy
Ő örök értékeket hozott nekünk, és erőnk
fogytával, netán tévedéseink, bűneink
ellenére is számíthatunk az Általa küldött
Szentlélek erejére, útmutatására.

A szeretetről
Szeretni annyi: – elfogadni,
kitárt szívedből többet adni!
Másokban meglátni a szépet,
s örökre hinni: szép az élet!
Megértőn nézni a világra,
ápolni, kinek lelke árva.
Tudni a rossz is emberi,
másképpen lát, ki felismeri.
Keresd a jót, kívánd a szépet!
Lásd meg másban az emberséget!
Bocsásd meg azt, amiben gyarló!
Szeress ha fáj is, legyél kitartó!
Azért születtél erre a földre,
hogy szeretni tanulj mindörökre.
Szívedben szóljon szeretet ének,
szeretném, hogyha szeretnének!
Aranyosi Ervin

Teremtés – Teremtő nélkül?
A materializmus hívei mindent
megtesznek, hogy a közgondolkozásban
tovább terjedjen az egységesnek látszó
ateista evolúciós elmélet. Ugyanakkor
egyre többen, a modern tudósok jelentős
csoportja, geokémiai, biokémiai és
termodinamikai
érvek
alapján
hangsúlyozza, hogy az élet kémiai
evolúciójával kapcsolatban ésszerű és
jelentős kétségek merültek fel. A
tudomány fejlődik, ma már nemcsak
valószínűségekkel számolunk. Pl. a
változások lehetséges sebességeinek
figyelembevételével egy fejlődési út
várható időszükséglete meghatározható,
ezt az Univerzum valószínű életkorának
összevetésével
megbízhatóbban
eldönthetjük, hogy egy evolúciós modell
valós lehet-e vagy sem. Az evolúciós

Kiss Emil
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elméletek újraértékelése vagy cáfolata
azonban alig kap teret a médiában, a régi
beidegződések még működnek. A
materializmus
általában
abból
a
bizonyíthatatlan filozófiai feltevésből
indul ki, hogy „az anyag öröktől fogva
létezik”, az élet keletkezését pedig
leegyszerűsített módon magyarázzák: az
– egyébként tehetetlen – anyag belső
erőinek
és
rejtett
információinak
tulajdonítva a kibontakozás és fejlődés,
az élet kialakításának képességét.
A valódi tudomány azonban túllép
a spekulatív filozófiákon és ideológiai
elvárásokon.
A
Világmindenség
tágulásából (E. Hubble, 1929) pl.
következik, hogy régebben kisebb volt,
akár pontszerű is lehetett, amikor is egy
igen kicsi térfogatba volt belezsúfolva az
egész Világegyetem anyaga (Lemaitre
katolikus
pap
„ős-atomja”).
A
kozmológusok, fizikusok számításaikban
ezt az állapotot feltételezik és kutatják. A
tágulás ma mérhető sebességéből
visszaszámolható, hogy kb. 13,7 ezer
millió évvel ezelőtt valószínűleg egy
pontszerű
energia-koncentrátumból
robbanásszerűen
keletkezett
az
Univerzum („Big-Bang” = ősrobbanás).
A hőmérséklet ekkor igen magas, kb. 1032
Kelvin-fok lehetett, a sűrűség is óriási –
ha egyáltalán van értelme ilyen hőfokon
anyagsűrűségről
beszélni,
az
energiasűrűség a jobb kifejezés. A
számítások is elakadnak azonban egy
ponton, mert végtelen értékek adódnak
zérus kiterjedés esetén (szingularitás). Az
anyag, a fejlődés, az élet törvényei: az
alapinformációk ilyen körülmények
között már nem köthetők az anyaghoz
(magas hőmérsékleten elvész az anyag
információ tároló képessége!), ezeknek
függetlenül létezniük kellett tehát, mielőtt
a teremtés elkezdődött…

Az ateista evolúciós elméletek
varázsvesszője a véletlen, mintha
véletlenszerű,
rendezetlen
eseményekből,
folyamatokból,
anyagtöredékekből külső erők nélkül
bármikor is kialakult volna egy
rendezettebb állapot, majd abból egy
újabb, és így tovább. Minden
tapasztalatunk ellentmond ennek, de
elméletileg is lehetetlen, mert ha véletlen
események bármilyen hosszú, de véges
sorát
tekintjük
is:
az
elemek
összefüggéstelenek, szabályt, rendet nem
hordoznak, ha valódi véletlenről van szó.
Az anyag pedig önállóan nem képes
rendeződni,
információt
teremteni,
bizonyos állapotaiban csupán hordozója
a kívülről beírt információknak, melyek
külső hatásokkal kitörölhetők. Az
információ nem materiális mennyiség:
nem jellemezhető tömeggel vagy
energiával (ugyanaz az anyag- vagy
energiamennyiség
teljesen
eltérő
információt hordozhat; pl. 8 véges szám,
és ∞, a végtelen jele: ez megállapodás
kérdése). Az információ ugyan az
anyagvilág történéseiről szól, de csak az
értelem számára hozzáférhető és csak
értelemből származtatható szellemi
tartalom. A természet az anyag, energia
és információ hármasságából épül fel, a
véletlenszerűség nem építő tényező.
Hiába várnánk pl. hogy egy karóra
néhány tucat alkatrészét egy csészében
alaposan összerázva egy működőképes
óra áll elő, vagy egy majom a
zongoránál véletlenszerűen eljátssza
Beethoven IX. szimfóniáját.
Az emberi test több billió
(milliószor millió) sejtből áll, ezek pedig
fehérjékből, cukrokból, zsírokból stb. A
fehérjéket 20 féle – viszonylag egyszerű
szerkezetű – aminosavak alkotják,
melyekből különböző variációjú és
hosszúságú, 100-tól tízezer tagig terjedő
4
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láncok alakulnak ki, a sejt funkciójának
megfelelően. A 20, kémiailag különböző
aminosavból egy egytagú „lánc” 20 féle
módon, kéttagú már 20×20 = 400, a
háromtagú már 203=8000 féle módon
alakítható ki. A lánc hosszúságával
hatványozottan nő tehát a variációk
száma. A legrövidebb, 100 tagú
aminosav-lánc variációinak száma már
20100 ≈ 1,26×10130 (!), igen nagy szám, (az
ismert Világmindenség atomjainak száma
kb. 1080), vagyis a legegyszerűbb
fehérjemolekula kialakulásához is igen
sok variáns véletlenszerű kipróbálásához
volna szüksége a természetnek, mert a
sok változat közül csak egy illeszkedik a
többi fehérjéhez, a bonyolult rendszer
csupán egyetlen elrendeződésben* és
összetételben életképes!
„Volt idő bőven az evolúció során”
– hangzott sokáig. Valóban? Nézzük meg,
számoljuk ki az idő-szükségletet. A
kémiai
reakciók,
vegyületek
kialakulásának maximális sebessége igen
nagy, 100 billió, vagyis 1014 művelet
másodpercenként! Tételezzük fel, hogy
hamarabb, már a lehetőségek felének
kipróbálásánál célba ért volna a
természet, így az idő szükséglet: 0,5 ×
1,26×10130 / 1014/sec = 0,63×10116 sec, de
mert egy év 0,31556926×108 másodperc,
így 0,63×10116 sec / 0,31556926×108
sec/év ≈ 2×10108 év volna szükség a
legegyszerűbb fehérje kialakulásához!

nap
következő
állomását.
Már
kilencedszer volt lehetőségünk arra,
hogy egy szabadtéri focipályára hívjunk
össze több száz sportkedvelő, keresztény
kötődésű embert, és ilyen keretek között

tölthessünk együtt egy nagyszerű napot.
A torna történetében másodszor 32
csapat részvételével bonyolítottuk le a
mérkőzéseket,
lelki
egészségünk
megőrzése érdekében üzenettel pedig
Boros
Dávid,
gyülekezetünk
lelkipásztora készült. Ami a József utca
különítmény
játékát
illeti,
a
csoportkörből a Szegedi Református
Gyülekezet ellen elért döntetlent
követően két győzelemmel jutottunk
tovább Tordas és Fasor csapatai ellen.
Ezután a kieséses szakasz várt ránk, ami
különleges izgalmakat tartogatott. A
győriekkel
kerültünk
össze
a
nyolcaddöntőben, ezt a mérkőzést
sikerült az esős időben is behúzni, ám a
következő körben a Szigetszentmiklósi
Baptista Gyülekezet ellen háromgólos
félidei hátrányból álltunk fel, és
mentettük döntetlenre az eredményt.
Hetespárbajjal dőlt el a párharc, amit
nagy küzdelmek árán sikerült többször is
a kiesés széléről visszatáncolva a
magunk javára fordítani - végül mi
mehettünk az elődöntőbe, ahol a Lőrinci

Folytatása következik!
Rumbold Gyula

Gyülekezeti életképek, beszámolók

Baptista Ifjúsági Országos
Labdarúgó Kupa
Június
11-én
tartottuk
a
rendszeresen gyülekezetünk fiataljai által
szervezett BIOLK evangélizációs sport5
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Kitartás egyesülete várt ránk. Itt
szerencsére büntetők nélkül dűlőre vittük
a dolgot, de ez nem jelenti azt, hogy
könnyen
nyertünk
–
ellenfelünk
megnehezítette a dolgunkat. A nap végén
pedig minden erőnket össze kellett
szedni, a Pesterzsébet csapata ellen
csatázhattunk az aranyérmekért –
érdekesség, hogy mindkét csapat a döntő
előtt
minden
BIOLK-rendezvényt
figyelembe
véve
négy-négy
tornagyőzelemnél járt. Sem a rendes
játékidőben, sem pedig a hosszabbítás
alatt nem született gól, így ismét
büntetőrúgások következtek, és újfent mi
jöttünk ki győztesen, a bajnoki címet
tehát a téli teremtorna után ismét a József
utca szerezte meg.

Innen – onnan

VILÁGOSSÁG
Évekkel ezelőtt, egyik üzleti
útjáról hazatérve egy vállalatvezető
ajándékot vitt a feleségének. Többek
között adott neki egy játékautót, ami
világított a sötétben. Miután a feleség
megkapta az ajándékot, leoltotta a
villanyt, de a kis autó láthatatlan maradt.
A feleség ezt mondta magában: „Ez
biztosan csak tréfa lehet.” A férje
kiábrándultan jegyezte meg: „Azt
hiszem, becsaptak.” Aztán a feleség
észrevett néhány francia szót a játékautó
oldalán. Elvitte egyik barátjához, aki
ismerte a nyelvet és elolvasta neki az
utasításokat: - Ha azt akarod, hogy az
éjszaka is világítsak, tarts egész nap a
napfényben.
Ezért másnap odatette az ajándékot a
déli ablakba. Azon az estén, amikor
kikapcsolta a villanyt, a kis játékautó
ragyogó fényt árasztott. Az asszony férje
meglepve kérdezte: - Mit csináltál vele?
Ezt válaszolta: - Ó, rájöttem a titokra.
Mielőtt az autó világítana a sötétben, ki
kell tennem a világosságnak.
Mint ahogy ez a játékautó a
napfény hatására magába veszi az
energiát és ragyogni kezd a sötétben, a
keresztyénnek is állandóan a lelki
napfény, Jézus Krisztus fényébe kell
tennie magát, hogy természetévé váljék
az ő fénye és ragyogjon a sötét világban.

A csapat tagjai voltak: Madarász
Viktor, Guzy Péter, Hegedűs Péter, Guti
Jonatán, Bögös Bence, Kántor Barnabás,
Kovács Tamás, Takács Máté, Kántor
Tamás, Käfer Zsombor, a pálya mellől
pedig Hegyi Sámuel, Patik Márton és
Kovács Áron is a siker részesei voltak. Jó
volt megtapasztalni, hogy az ezúttal
távolabb elhelyezkedő helyszín miatt a
tennivalók
terén megnövekedett
szükségleteket
ismételten
sikerült
betölteni, az egész csapat nevében
szeretném megköszönni a szervezők
egész napi munkáját, valamint a
gyülekezet támogatását is!

Közreadta: H.A

KIS TÖRTÉNET
A nagy Abbas sah csodálatosan
uralkodott Perzsiában, de szeretett
álruhában elvegyülni az átlagemberek
között is. Egyszer szegénynek öltözve
lement egy lépcsőházba a mélyben levő

Kántor Barnabás Donát
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szűk pincébe, ahol egy kazánfűtő
dolgozott. A király melléült és
beszélgetett vele. Ebédidőben a fűtő
nagyon durva, fekete kenyeret és egy
kancsó vizet tett maga elé, amit együtt
fogyasztottak el. A sah elment, de ismét
visszatért, mert szíve együttérzéssel telt
meg e magányos ember iránt. Kedvesen
figyelte az embert, aki megnyitotta előtte
a szívét és megszerette új barátját, aki
annyira kedves, bölcs és mégis olyan
szegény, mint ő maga. Végre a császár
ezt gondolta: „Megmondom neki, ki
vagyok, és majd meglátom, hogy milyen
ajándékot kér.” Így szólt: - Te azt
gondolod, hogy szegény vagyok, de én
vagyok Abbas sah, a te császárod.
Erre valamilyen nagy kérésre számított,
de a kazánfűtő csöndben ülve meredt rá: Nem érted? Gazdaggá és nemessé
tehetlek, neked adhatok egy várost,
kinevezhetlek
valamilyen
nagy
kormányzóvá. Semmit sem kérsz?
Az ember kedvesen válaszolt: - Igen,
uram, értem. De mi okozta, hogy
elhagytad palotádat és dicsőségedet, és
leültél velem ezen a sötét helyen, és
osztoztál kegyetlen sorsomban, és
törődtél velem szívem boldogságában
vagy szomorúságában? Ennél drágábbat
nem adhatnál. Másoknak adsz gazdag
ajándékokat, nekem önmagadat adtad.
Csak az a kérésem maradt hátra, hogy
sose vond meg tőlem barátságod
ajándékát!

településen. Látták az ott élők
nélkülözését, szegénységét, így hát úgy
döntöttek, hogy segítenek nekik.
Az első férfi elővette az összes
aranyát és ezüstjét, majd szétosztotta a
szegény
falusiak
között.
Ezután
felkerekedett és tovább utazott. A
második férfi is úgy döntött, hogy segít a
szegény
közösségen.
Így
sok
élelmiszert, italt vásárolt, és szétosztotta
az emberek között. Úgy tartotta, hogy
jobb az e fajta támogatás, mintha pénzt
adna nekik. Majd ő is továbbállt. A
harmadik ember mikor meglátta, milyen
szegénység
uralkodik
a
faluban,
beköltözött az egyik házba, majd két
napot az emberek között töltött. Két nap
múlva elment a közeli városba, és több
szekér
szerszámmal,
vetőmaggal,
zöldségmaggal, mezőgazdasági géppel
tért vissza, amit az embereknek adott,
hogy önfenntartók legyenek. Addig velük
maradt, míg mindent meg nem tanított
nekik.
Ez az igazi segítség, nem pedig
az, hogy kinyitjuk a pénztárcánkat és
támogatjuk pár apróval a rászorulót.
Közreadta: H.A

Gondolatok
➢ Oly embert ismerni, kivel a távolság
és a kimondatlan gondolatok ellenére
is úgy érzed, megértitek egymást - e
földet ez virágoskertté változtatja.
(Goethe)
➢ Néhányan úgy vélik, az tesz minket
erőssé, ha kapaszkodunk valamibe.
Pedig néha az. ha elengedjük.
(Hermann Hesse)
➢ Áldott, ki a könnyet letörli, s megért
egy szerető szívet. (Reviczky Gyula)
➢ Aki kapni akar, tanuljon meg adni!
(Lao-Ce)
➢ A hivatás az Élet hátgerince.
(F. Nietzsche)

Közreadta: H.A

HÁROM GAZDAG EMBER
TÖRTÉNETE
Volt egy kis falu, amely nagyon
szegény volt. Egyik nap három gazdag
férfi, s azok szolgái haladtak át a kis
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➢ „Az örökkévaló Isten hajlékod és
menedéked, örök karja felkarol és
megtart téged.” (V Mózes 33:27)
➢ Ha helyénvaló az alattvaló alázata a
király jelenlétében, hogyne volna az a
teremtménynek az ő Teremtője színe
előtt?
(Rákóczi Ferenc)
➢ Istennek van ideje velünk beszélgetni,
csak legyen időnk meghallgatni!
(Spurgeon)
➢ Minden virág elmond valamit a
földről, mely őt növekedésre segítette,
s a fényről, mit beleszőtt önmagába.
Ugyanígy vallanak tetteink is
magunkról.
(Tammara Webber)
➢ Mindenkinél van egy ok, ami élteti.
(Tom Rob Smith)

„Higgyétek, hogy mindazt, amiért
imádkoztok,
és
amit
kértek,
megkapjátok, és meg is adatik
néktek.” (Márk 11:24)
Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy a
testi-lelki betegekért ne feledkezzenek meg
imádkozni! Jézus Krisztus az orvosok
Orvosa meghallgatja a hitből fakadó
imákat. Betegeink címe, telefonszáma
Boros Dávid lelkipásztornál és Huszta
Tiborné testvérnőnél megtalálható.
Gyülekezeti programok

július 25-31. Ifjúsági Tábor Köveskálon
augusztus
1-7.
gyülekezeti
gyermektábor Tahiban

Gyerekszáj
➢ Egy ötgyerekes apa játékot nyer
egy
sorsoláson.
Hazaviszi
és
megkérdezi a gyerekeitől: - Na,
gyerekek, ki a legengedelmesebb,
ki nem felesel anyával, ki az, aki
mindig szót fogad neki?
A gyerekek lemondóan legyintenek:
- Oké apa, tied a játék!
*
➢ Szerintem apa az úr a családban,
mert ő tud legjobban kiabálni. Anyu
a helyettese.

Hirdetés
Híres gyógyvíz közelében, Egerszalókon
várja gyülekezeti csoportok, lelki tárgyú
képzések résztvevőit a Dr. Tóth Piroska
missziós ház, mely kiválóan alkalmas lelki–
testi felüdülésre.
Bővebb
információ:
http://www.rbk.hu/index.php/missziok/egers
zalok-misszios-haz vagy: Kovács Gézáné
Ildikó
06
20
886
3718
vagy
kovacsne.sz.ildiko@gmail.com

Gyülekezetünk betegei

Ádány Vince és neje
Gálffy Imre
Hetzke József
Huszta Tiborné
Kántor Ida
Kántor Imréné
Kiss Tamara
Nagy Sándor
Ráduly Emil és neje
Rumbold Gyula

József Utcai Baptista Gyülekezet
cím: 1084 Budapest,
VIII. József u. 12.
www.jozsefutca.hu
www.jubi.hu

Sebők Györgyné
Stubnya Tiborné
Szabó Kitti
Szabó László
Szalay Mihályné
Szikszai Lajosné
Szűcs Borbála
Tóth Imréné
Vida Sándorné

Rendszeres alkalmaink július-augusztusban:
Vasárnap
de. 9:30 imaóra,
de.10:00 istentisztelet
du. 17:00 istentisztelet
Szerda este
18:00 bibliaóra
Mindenkit szeretettel várunk!
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