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sok-sok példa vesz körül bennünket.
Csak az élet képes felülírni a halált. A
kérdésem az, hogy ezt a rengeteg halál
magot eszegető embert látva nem szorul
össze a szívünk?
Meggyőződésem szerint missziós
látásmódot kell váltanunk, háttérország
és Isten királysága tekintetében. Az
országot most úgy értem,
melynek
nagyon
éles,
kontrasztos határai vannak,
és ezalatt én a családot
értem, mely lehet az otthoni
vagy a gyülekezeti. A
családot mindig védenünk
kell, befedezni, gondoskodni
róla, ápolni, gondozni. Ennek vannak
fizikai és lelki határai. Az Isten
királysága alatt pedig azt a helyet értem,
ahol a király uralkodik és függünk tőle a
láthatatlan,
de
tapasztalható
birodalmában. Kapcsolat a Királlyal az
Ő gyermekeként. Ennek nem látható,
lelki határai vannak. Ez az, ami bennünk
és közöttünk van, nemcsak otthon és a
gyülekezetben, hanem ahol éppen
vagyunk. Az országra nagy szükségünk
van, mint háttérország ahhoz, hogy a
királyság tudjon kilépni, megnyilvánulni
az emberek előtt. Nem nagy dolgokra
gondolok, hanem egyszerűekre, melyek
ingyen vannak, például bátorítani az
embereket, meglátni a szükségeiket,
imádkozni
értük
személyesen,
meghallgatni őket, és persze a békesség
evangéliumát hirdetni. Krisztus rajtunk
keresztül szeretne megnyilvánulni. Ma

Karácsony ajándéka az Élet
Jézus több mint kétezer éve
megérkezett a világba, Mária méhébe a
Szentlélek
által.
Megszületett,
nevelkedett, felkészült a küldetésre. Jelen
volt a világban, hatással volt a világra.
Amerre ment bemutatta Istent, az Ő
szeretetét. Vetett az emberek
életébe. Három év szolgálat
után pedig vállalta a
keresztet, nem futamodott
meg. Félt, gyötrődött, de
döntött és megtette érted és
értem.
Ahogy Jézus hatást
gyakorolt
környezetére,
ugyanúgy kell vagy kellene nekünk is.
Vajon
a
kerületben
hiányozna
gyülekezetünk, ha megszűnne, azoknak,
akik nem tartoznak a hívek közé? Ezzel
nem szeretnék senkiben rossz érzést
kelteni, de a figyelmeztetés bennem
óriási. ÉLET VAGY HALÁL.
Ebben a világban kétfajta mag
létezik, az egyik az élet magja, a másik
pedig a halál magja. Sok embernek a
környezetünkben nincs is lehetősége
találkozni ezzel az életadó maggal, mely
az Isten beszéde. Tudjuk, hogy a „hit
hallásból van, a hallás pedig Isten
beszéde által”. Ezért van szükség
hirdetni hitből, hogy lehessen foganatja,
ahol hitet talál. A halál magja mindig
kísértés
formájában
érkezik
az
emberekhez, lenyelve bűnné válik,
kiteljesedve pedig halált nemz. Ebből
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arra van szükség, hogy kapcsolatokban
gondolkozzunk,
melyek
egyre
értékesebbé válnak ebben az elhidegülő
világban.
Meglátásom szerint a legtöbben a
hitéletünket szorítjuk határok közé és
ebből a szemléletből kellene váltanunk,
mert Isten szeretné bemutatni az Ő
határtalan királyságát éppen ott, ahol mi
élünk mozgunk. Itt visszhangzik bennem,
hogy A HIT NEM MAGÁNÜGY!
Bűngyűlölő és emberszerető emberekké
kell válnunk, mert „a szeretet sok bűnt
elfedez”.

A hétvége fő üzenete számomra a
hitelesség volt. Isten előtt nem kell
álarcot hordanunk.

Hála neki, Ő „nem azt nézi, amit az
ember. Mert az ember azt nézi, ami a
szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami
a szívben van.” 1. Sámuel 16:7.

Pomázi Barnabás

Boros Dávidné

Gyülekezeti életképek, beszámolók

Országos nőkonferencia
Október első napjaiban került sor
az országos nőkonferenciára, melynek
főelőadója a hazánkban már ismert és
kedvelt Linda Dillow volt, akit két társa,
Darlene Cordic és Jessica Crisps kísért el.
A konferencia témája a Lindakönyvek által feldolgozott témákhoz
közel állt, a hála, az Istennel való
kapcsolat, a házasság, szexuális tisztaság.
Linda történetei és a társelőadók
bizonyságtételei köntörfalazás nélkül
beszéltek arról, hogy a gonosz milyen
pusztító munkát tud végezni ezeken a
területeken, és hogy Isten gyógyító ereje
és kegyelme ennél is sokkal hatalmasabb.
Megrázó nyíltsággal meséltek az őket ért
csapásokról, és arról, Isten hogyan
menekítette ki őket akár a parázna
gondolatok, akár az emberkereskedelem
fogságából. Mindezt megkoronázta és
körülölelte az, ahogy az Úrral való
bensőséges kapcsolatról, a Tőle áradó
szeretetről, és a Vele betöltekezett élet
áldásairól tettek bizonyságot. Felüdítő
volt azokat a bizonyságtevőket is hallani,
akik hazánkból származtak, ezzel még
közelebb hozva az érintett témákat.

KARÁCSONYKOR
A néma légben, csengve, lágyan
Az estharang imára hív.
Istenhez szállni vágy a lélek,
Szeretni, hinni vágy a szív.
A világon örök sugárral átleng
Az édes szeretet.
Lelkünk vigasza, hő imádság:
Adj ma szívünknek meleget.
Áldjuk jóságos Istenünket,
Ki elküldötte egy Fiát,
Hogy szenvedjen, meghaljon értünk,
S jobb legyen az egész világ.
Ami a földön nagy, magasztos,
Mi szárnyat ad, mi fölemel,
A gyarló, földi embereknek
Az égből Krisztus hozta el.
Adjunk hálát a létezésért,
E szép világ csodáiért,
A reményért, a büszke vágyért,
Mely utainkon elkísért.
Hálát adunk a boldogságért,
A révért, mely eljutánk,
Ahol a földi küzdelemnek
Örök babérja vár reánk.
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Hálát adunk, hogy kik szeretnek,
S kiket szeretünk, boldogok,
S hogy a szeretet égi lángja
Bennünk örökké élni fog.
Szeretnők az egész világot
Csak fényben látni, boldogan,
Csak fény legyen ma, semmi árnyék,
Hiszen Karácsony napja van.

felkiáltott: valaki mentsen meg engem!
Ezt követően találkozott Boros Dávid
lelkipásztorral, aki meghívta a kiskőrösi
baptista gyülekezet ifjúsági alkalmára.
Ettől kezdve elkezdte keresni, kutatni az
Istent. Legfőképpen saját és a világ
létezése érdekelte. Ránehezedtek a múlt
bűnei, de Krisztusban bűnbocsánatot
nyert. A közösségben ismerte meg
Noémit, aki később a felesége lett és
Isten három gyermekkel ajándékozta
meg őket.
Elkötelezett szolgálati feladatának
tartja a cigányokért végzett missziós
munkát.

S ha volna tán, ki lelkeinket
Megsebzi olykor, aki bánt,
Csak egyre jóval viszonozzuk
A jót, s rosszat egyaránt.
Legyen feledve, megbocsátva
Minden, mit, ki vétkezett,
S ne éljen bennünk semmi érzés,
Csupán csak egy: a Szeretet.
Ismeretlen szerző
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Bemerítési istentisztelet

Nyugdíjas klub

Népes vendégsereg érkezett a
december 27-i bemerítési istentiszteletre,
melynek igei alapgondolatát Ruth
szavaival indította el Boros Dávid
lelkipásztor: „néped az én népem, és
Istened az én Istenem” (Ruth 1:16).

Novemberi alkalmunk vendége
Pomázi Barnabás teológus testvér volt,
aki személyes megtéréséről és a
cigánymisszióban
szerzett
megtapasztalásairól szólt.

Fotó: Szilágyi Anna

Elhívása előtt sikeres asztalosként
dolgozott tizenhárom éven át soltvadkerti
műhelyében.
Életét
a
tölgyfa
keménységéhez hasonlította, mely az élet
viharában nem hajladozik, mint a
nádszál, inkább kettétörik. Középiskolai
tanulmányait református gimnáziumban
végezte, de nem tudta, hogy az élet nehéz
helyzetében Jézushoz kell fordulni.
Huszonnyolc
éves
korában
megcsömörlött addigi életvitelével és
3

Az igehirdetés után a bemerítkezők
vallották meg hitüket.
Bögös
Fruzsina
Csepelen
katolikus
közösségben,
majd
gimnáziumi tanulmányai során jutott el
Istenhez. Közeli barátságba került egy
apácával, aki segített Isten ismeretének
alakításában, majd egy barátnője
segítségével a Fiút is megismerte.
Később bűnbánatra jutott és megtért.
Ebbe a folyamatba lépett be társként
életébe Bence, aki a férje lett.
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megsebesült. Bejöhetünk egy kicsit
melegedni? - kérdezte az egyik katona.
A német családanya szívét kételyek
mardosták: - Vajon mi történne a
családommal, ha a németek megtudnák,
hogy lepaktáltam az ellenséggel? tétovázott magában, majd meglátta a
didergő
fiatalembereket
és
az
édesanyjukra gondolt. - Jöjjenek be! szólt
tört
angolsággal,
miközben
szemügyre vette a fegyvereiket. - Kérem,
tegyék a puskákat a farakás mellé. Még
megijednek a gyerekek - mondta,
miközben a tűz mellé segítette a
sebesültet.
Miután az asszony étellel kínálta
őket, mindnyájan a tűz mellé ültek, és a
tőlük telhető legjobb módon beszélgetésbe
elegyedtek. Különös találkozás volt. Ám,
nemsokára ismét kopogtattak az ajtón, és
egy sürgető német hang azt kiáltotta: Engedjetek be, nagyon fázunk!
Az asszony elsápadt a félelemtől. - Most
mit tegyek? - gondolta magában - Ezek
német katonák!
A dörömbölés tovább folytatódott, így
odasietett, és mivel nem volt más
választása, ajtót nyitott és elmondta a
katonáknak, hogy itt van három amerikai
is, akiket szintén beengedett. Annyira
fáztak, ráadásul az egyikük megsebesült,
ma Szenteste van, ma éjjel nincs helye a
harcnak és a vérontásnak, mondta. A két
német katona lerázta csizmájáról a havat
és belépett a házba.
- Kérem, tegyék a puskákat az
amerikaiaké mellé - kérte, mire a katonák
a fal mellé helyezték fegyvereiket. A
német és az amerikai katonák együtt
ücsörögtek a tűz körül. Az egyik német
katona orvos volt, így ellátta ellensége
sebeit. Éjfélkor együtt énekelték el a
"Csendes éjt", boldog karácsonyt kívántak
egymásnak, és egymás mellett aludtak el a
padlón.
Reggel a német háziasszony, aki
barátokká tette
az
ellenségeket,

Ágoston Vivien nem keresztyén
családból származik. Ő barátnője
segítségével
talált
közösségünkre.
Megérintette, hogy a gyülekezetben
szabadon beszélnek Istenről. Ifjúsági
táborban vett részt, és itt döbbent rá
bűneire, melynek kapcsán megváltozott
az élete, felszabadult lett. Hálás Istennek,
hogy megváltoztatta életét, ez biztonságot
ad számára, és vele kívánja élni életét.
„Minden te útaidban megismered őt;
akkor ő igazgatja a te útaidat.” (Péld
3:6)
Széll Tamara baptista családba
született, 8 évesen rájött, változnia kell,
és hazudozásaitól meg akart szabadulni.
Tizenhárom évesen a nagypénteki
istentiszteleten döbbent rá, hogy Isten az
ő bűneiért is vállalta a kereszthalált.
Elhatározta, hogy a mennyei családhoz
akar tartozni, és életét Istennel kívánja
élni.
Legyen valósággá életükben: „Ám
az igaz kitart az ő útján, és a tiszta kezű
ember még erősebbé válik.” (Jób 17:8)
ht

Innen – onnan

SZENTESTE TÖRTÉNT
Javában
dúlt
a
háború.
Fegyverropogások hangjai rázták az
aprócska falut. Egy német asszony úgy
döntött, hogy gyermekeivel átköltözik egy
biztonságos házikóba, az erdő sűrűjébe,
távol a falutól. Miután begyújtottak a
kandallóba,
a
család
nekilátott
megünnepelni az áldott napot, hisz aznap
volt Szenteste. A kéményből felszálló füst
azonban odavonzotta a látogatókat, és
hamarosan dörömbölni kezdett valaki az
ajtón, ami megrémítette az asszonyt. Ki
lehet az? - gondolta magában, majd bátran
ajtót nyitott. Ám kiderült, hogy három
amerikai katona állt odakint - az ellenség!Eltévedtünk, éhesek vagyunk, a társunk
4
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Odakinn a sötét csendben, csak a
hópelyhek halk suttogása hallatszott, és
csak néha jajdult fel egy-egy fa jeges terhe
alatt. John a fahasábokat nyaldosó
lángokat nézte elmélyülten, amikor
kopogtattak. Gondolta, a doktor érkezett
meg, de meglepetésére egy idegen állt az
ajtóban. - Bejöhetek? - kérdezte.
John habozott kis ideig, de látva átfagyott,
szomorú ábrázatát, és a haját, melyben
jégcsapokká állt össze a ráolvadt hó beengedte. Havas ruháit lesegítette, és
helyet készített a tűz előtt, ahol az éjszakát
tölthette a jövevény. Vacsorát is adott,
amiért nagyon hálás volt az idegen.
- Mit kerestél odakinn ilyen havas
éjszakában? - kérdezte John.
- Nagyon sok dolgom van - felelte az
idegen. - Nagyon sok helyre kell mennem.
- De hát hová kell menned ilyen időben?
- Bárhová - mondta a különös idegen mindenhová elmegyek ezen a világon,
ahol szívesen látnak.
John igazán nem értette, mit beszél, de
nem faggatta tovább, az idegen pedig
csendben melegedett tovább a tűz előtt.
Később John elmondta, hogy felesége
éppen most ad életet első gyermeküknek.
- Tudom - felelte az idegen.
- De hát honnan tudod?
- Már odakinn hallottam a sírást.
John nem értette, hiszen ő semmit sem
hallott.
Hajnal
kettő
volt,
mire
megszületett,
élettelenül.
Jessie
kimerülten mély álomba zuhant. Az anyja,
aki végig mellette volt tette a halott
csecsemőt a bölcsőbe, csak ezután ment le
elmondani, hogy mi történt. Johnon
dermedt kétségbeesés lett úrrá. Látva az
asztalt borító ajándékokat, a történtek után
már nem volt képes hinni a karácsonyi
csodában.
- Lány volt vagy fiú?
- Fiú - felelte Jessie anyja. - Akarod látni?
- Igen. Aztán elviszem, nem akarom, hogy
Jessie így lássa.
John szeretettel nézett a sápadt, mély

útbaigazította az eltévedt amerikaiakat, a
német katonákat pedig búcsúzóul
megölelte.
Közreadta H.A.

JÖN A MEGVÁLTÓ
Jön a Megváltó,
meleggel, fénnyel
tölti be házunk!
Csak jól vigyázzunk,
hogy észrevétlen
el ne haladjon,
s itt ne maradjunk
mi a sötétben!
Szép karácsonyfa
nem elég nékem.
Nem elég semmi.
Jön a Megváltó:
Őt magát vágyom
szívembe venni.
Olyan lesz akkor,
mintha minden nap
karácsony lenne!
Puha jászolként
vár a szívem rád::
Végy, Uram Jézus
lakozást benne!
Túrmezei Erzsébet

KARÁCSONYI AJÁNDÉK
Egész álló nap havazott, sűrű
hópelyhek lepték be az ajtókat, ablakokat,
fehér kárpittal vonták be a mezőket, és
valahol a kanadai préri egyik magányos
farmján egy gyermek készült erre a világra
jönni. John, az apa nyugtalanul járkált felalá a nappali szobában. Jessie, a felesége
harmadik
órája
vajúdott
első
gyermekükkel. Nem volt már éppen fiatal,
de nagyon akarta ezt a gyermeket. Remélem, a doktor időben ideér - gondolta
John -, csak ez a sok hó ne esett volna!
Később
így
morfondírozott:
Aggodalomra semmi ok, évezredek óta így
történik, és Jessie anyja is fenn van, hogy
segítsen neki, ha kell!
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álomban lévő feleségére. Hálás volt
Istennek, hogy legalább őt meghagyta neki.
Majd pár pillanatig meredten nézte a
szánalmas kis testet a bölcsőben, aztán
óvatosan karjaiba vette és lement vele a
lépcsőn. Ahogy állt, csendben tartva a
gyermeket, végtelen bánat fogta marokra a
lelkét. Az idegen törte meg a csendet,
kérte, hogy foghassa meg a fiút. John szó
nélkül átadta. Karjába véve ringatni kezdte
és megcsókolta a fiúcska homlokát.
- Miért csinálja ezt, hiszen halott? kérdezte Jessie anyja.
- Meleg kell neki!
- De hát meghalt! - mondta szinte kiabálva
a nagymama.
Az idegen azonban csak mosolygott és
tovább ringatta a gyermeket. John arra lett
figyelmes, hogy a kicsi fiú szeme kinyílik
és halkan sírdogálni kezd.
- Csoda! Hiszen csodát tettél! - kiabált
John - Visszahoztad a halálból a fiamat!
- Nem volt halott - válaszolt a férfi -, nem
halhat meg, aki még nem is élt! - A
nagyanyja karjaiba tette a gyereket. Gyorsan tegye az anyja mellé, mielőtt
felébredne! - Azután Johnhoz fordult: Mennem kell tovább.
John azt sem tudta, hirtelen mit tegyen,
sírjon, nevessen, vagy csókolja össze az
idegent.
- Maradnod kell, maradj velünk, kérlek
örökre!
De az idegen vette a kabátját és már az
ajtóban állt.
- Akkor legalább a karácsonyt töltsd
velünk! - kérlelte John -, nézd, tele az
asztal
mindenféle
jóval,
szívesen
megosztjuk veled! Hiszen a legnagyobb
ajándékot tőled kaptuk.
Az idegen azonban nem maradhatott.
Megköszönte a szíves marasztalást, de
mennie kellett. Halkan becsukta maga
mögött az ajtót és lassan elindult a friss
havon. Elállt a hóesés. John állt az ajtóban,
és nézte-nézte a vendéget, amíg eltűnt a
messzeségben. Befelé indulva döbbent rá,

hogy a távolodó idegen lépései nem
hagytak nyomot a frissen esett hóban.
Közreadta H.A.

NÁSZAJÁNDÉK
A biztonsági őr úgy tett, mintha az
állvány fölött figyelt volna valamit,
közben szorosan szemmel tartotta az idős
nőt, aki tétován lépett be az esküvői
ruhaszalonba.
Gyors vizsgálat után
megállapította, hogy nem az ügyfél
körhöz tartozik, régi ruhája legalább
tizenöt éves, a harisnyája is divatjamúlt, a
táskája is megkopott.
- Segíthetek? - lépett a hölgyhöz.
Az idős asszony kedvesen elmosolyodott,
és azt suttogta: - Igen, egy ruhát szeretnék.
Az egyetlen unokám férjhez megy.
Szükségem lenne egy szép ruhára, az
esküvőjére. És cipőre. Azt szeretném,
hogy büszke legyen rám. Segítene valaki
abban, hogy mit viseljek a nagy napon?
A férfi mondta, hogy kövesse, és átvezette
a nénit egy másik helyiségbe, ahol több
nagy próbafülke is volt.
- Miért hozta ide?
- Mert komplett szettet akar egy esküvőre
- mondta az őr, majd elsétált.
A tanácsadó átható pillantással mérte
végig az idős asszonyt. Kérte, üljön le
vele szemben az asztalhoz, majd elővett
egy jegyzettömböt és egy tollat.
- Először is azt kell tudnom, mennyi pénzt
hajlandó szánni az öltözetre?
- Takarékoskodni kezdtem, amikor tavaly
tavasszal bejelentették, hogy idén esküvő
lesz. Annie küldött nekem repülőjegyet,
így az egész megtakarításomat szép
ruhákra költhetem – mondta, és kivett
kopott táskájából egy gyűrött borítékot. –
Úgy hetven dollár lehet benne. Számolja
meg, ha úgy gondolja. Az egészet rá
tudom szánni.
A nő ránézett, majd megszámolta a pénzt:
- Valóban, ez hetvenkét dollár. Talán le
kellene mennie a pincébe, ahol a használt
ruhákból vásárolhat. Van ott néhány, ami
6
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kijön ötven dollárból.
- Ó, kedvesem, odamentem először, de
onnan idetanácsoltak.
A néni meglátott egy kék ruhát a közeli
vállfán. Gyors léptekkel leemelte, maga elé
tette, hogy megnézze magát a tükörben.
- Ez nagyon tetszik. Sima ruha, kis
csipkével. Kellene hozzá cipő is, és azt a
gyöngysort veszem fel hozzá, amit még
szegény, megboldogult férjemtől kaptam.
A tanácsadó nyelt egyet. Hogyan
mondhatná el ennek az idős hölgynek,
hogy a ruha ára háromszáz dollár, és a cipő
hozzá hetvenöt dollár lenne. Az élet néha
nem igazságos.
Eközben egy fiatal, szépen öltözött
menyasszony épp fátylakat próbálgatott a
közelben és figyelte a jelenetet. A családja
jómódú, mindennek állja az anyagi
hátterét, amire vágyik. Mielőtt a tanácsadó
mondhatott volna bármi bántót a néninek, a
menyasszony megszólította.
- Bocsásson meg egy pillanatra – szólította
magához, majd suttogva folytatta: – adja
oda neki a ruhát és a cipőt, meg bármi
mást, amire szüksége van, és írja az én
számlámhoz. Mondja meg neki, hogy ezek
most le vannak akciózva, és az összes most
csak ötven dollárba kerül. Így legalább
marad egy kis költőpénze.
- De hát miért? Nem is ismeri őt! kérdezte a tanácsadó.
- Ez csak egy nászajándék lesz magamnak.
Soha nem volt szerencsém ismerni a
nagyanyámat. Ahogy majd az esküvőn
sétálok a folyosón, rá gondolok, és úgy
fogom érezni, mintha a nagyanyám is
velem lenne.

➢

➢

➢

➢

➢

könyörületesen élni – ez a karácsony
igaz szelleme.
(Calvin Coolidge)
Érdekes, hogy milyen varázsa van a
karácsonynak. Egyetlen ünnepnek
sincs olyan varázsa, és mennyire
tartja magát. Az embert ugyanúgy
elbűvöli, mint mondjuk nyolcszáz
évvel ezelőtt.
(Ladislav Fuks)
Karácsony
tájékán
sokakban
felmerül
a
vágy,
hogy
az
ajándékozás kényszere nélkül, a
tárgyak árában mért szeretet helyett
milyen jó volna csak a szívünk
melegét adni.
(Papp Lajos)
Ha a lelkünk egymáshoz ér, az adja
az ünnep igazi értékét és melegét. Ha
emellé szépen terített asztal társul,
az emeli az ünnep fényét, de szeretet
nélkül az anyagi világ értéktelen és
elenyésző halmai lesznek csupán.
(Simon András)
Havat terel a szél az erdőn, mint
pehely - nyájat pásztora. S néhány
fenyő már érzi sejtőn, miként lesz
áldott fényű fa.
(Rainer M. Rilke)
Teríts asztalt a szívedben, és engedj
köré mindenkit, aki szeretetre éhes.
(Paudits Zoltán)

Gyülekezetünk betegei
Ádány Vince és neje
Dobner Teodóra
Gállfy Imre
Hetzke József
Huszta Tiborné
Kántor Ida
Kántor Imréné
Kiss Tamara
Nagy Sándor
Puskás Zoltánné

Közreadta H.A.

Ráduly Emil és neje
Rumbold Gyula
Sebők Györgyné
Stubnya Tiborné
Szalay Mihályné
Szikszai Lajosné
Szűcs Borbála
Tóth Imréné
Veress Sándorné
Vida Sándorné

Gondolatok

„Mikor kiáltottam, meghallgattál,
bátorítottál engem, lelkemben erő
támadt.” (Zsoltárok 138:3)
Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy a
testi-lelki betegekért ne feledkezzenek

➢ Légy
áldott…
Urunk,
Jézus!
Szereteted életünk egyetlen reménye!
(Simon András)
➢ Nem időpont vagy időszak a
karácsony,
hanem
lelkiállapot.
Békességben, jóakaratban és
7
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elemmel!);
iskolai
eszközök:
tollak,
ceruzák, számológépek, zsírkréta, kifestők,
jegyzettömbök; higiéniai eszközök: fogkefe,
fogkrém, szappan, fésű; egyéb: cukorkák,
nyalókák, rágó, napszemüveg, pólók, játék
ékszerek, hajgumik, óra, kis képeskönyv.
Kedves lehet még: egy képeslap vagy
családi fotó néhány üdvözlő sorral,
jókívánsággal (posta vagy e-mail címét nem
célszerű megadnia).
4. A dobozba NE TEGYEN: agresszivitásra
késztető képeket, játékokat: játékpisztolyt,
kést, pc-játékot; konzervet, romlandó
ételeket, gyümölcsöt; folyékony dolgokat:
sampont, testápolót (vagy ezeket gondosan
csomagolja be egy zárható tasakba, hogy
sérülés, szivárgás esetén se tegye tönkre a
doboz tartalmát); gyógyszereket; törékeny
tárgyat: tükröt, porcelánbabát
5.
Az
elkészült
ajándékcsomagot
csomagolja be színes csomagolópapírral
(lehetőleg külön a tetejét és külön az alját),
majd ragassza le átlátszó cellux ragasztó
szalaggal, vagy kösse át zsineggel! (Így nem
nyílik ki szállítás során, viszont könnyen
kinyitható
és
visszazárható
az
elengedhetetlen
biztonsági
átnézések
elvégzésekor!) A dobozra jól láthatóan írja
fel, hogy milyen (0-6 éves) korosztályú
lánynak/fiúnak szánja ajándékát, pl. így:
“fiú 4″ vagy “lány 3″.
6.Az elkészült ajándékcsomagot legkésőbb
december 1-2, 5-9, 12-18-ig 16-19 óra
között juttassa el a Józsefváros Corvin
Sétány - Futó utca sarkán lévő
gyűjtőpontra.

meg imádkozni! Jézus Krisztus az
orvosok Orvosa meghallgatja a hitből
fakadó imákat. Betegeink címe,
telefonszáma
Huszta
Tiborné
testvérnőnél megtalálható.
Gyülekezeti programok
december 04. 10:00 Advent II. istentisztelet
december 09. 18:30 Ifjúsági klub
december 11. 10:00 Advent III. istentisztelet
december 16. 18:30 Ifjúsági klub
december 17. 15:00 Nyugdíjasok karácsonya
december 18. 10:00 Advent IV.
istentisztelet /du. nincs összejövetel
december 18. 15:00 Törökbálinti Olajág
Idősotthonban istentisztelet
december 18. 15:00 Börtönmisszió
december 25. 10:00 Karácsonyi istentisztelet
december 25. 17:00 Karácsonyi istentisztelet
december 26. 10:00 Gyermekek
karácsonya /du. nincs istentisztelet
december 31. 18:00 Istentisztelet
január 01.
17:00 Istentisztelet

CIPŐSDOBOZ AKCIÓ
A gyűjtést a Biztos Kezdet Gyerekház
Józsefvárosi
Egyesített
Bölcsődék
részére végezzük. Cél korosztály: 0-3-6
éves korig.
Hogyan
ajándékot?

készíthetek

Cipősdoboz

József Utcai Baptista Gyülekezet
cím: 1084 Budapest,
VIII. József u. 12.
www.jozsefutca.hu
www.jubi.hu
Rendszeres alkalmaink
Vasárnap
de. 9:00 imaóra,
de.10:00 istentisztelet
du. 17:00 istentisztelet
Szerda este
18:00 bibliaóra
19:00 énekóra

1. Keressen egy jó állapotban lévő, üres

cipősdobozt!
2. Döntse el, hogy hány év körüli fiúnak
vagy lánynak szánja ajándékát!
3. A cipősdobozt töltse meg ajándékokkal az
alábbi
szempontok
szerint:
játékok:
kisautók, labdák, babák, plüssállatok, jojók,
világító vagy hangot adó játékok (extra

Mindenkit szeretettel várunk!
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