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MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK ISTENTŐL MEGÁLDOTT,
BÉKÉS, BOLDOG ÚJESZTENDŐT KÍVÁNUNK!
családunknak? Istennek? „Most tehát
embereknek akarok a kedvében járni, vagy
Istennek?” (Gal 1, 10) Fontos kérdés ez,
mert egy ajándékot csak egyvalakinek
adhatunk oda. Aztán már nem kérhetjük
vissza, hogy még szerettünk volna valamit
beletenni a dobozba. És akinek adtuk, annak
a joga véleményezni, hogy tetszik-e neki
vagy sem, örömet, közönyt vagy bánatot
hozott-e számára.
Hiszem, hogy te is,
kedves olvasó, meghoztad,
meghozod azt a döntést, hogy
Istennek szánod az életed
(„Szánjátok oda testeteket
élő és szent áldozatul, amely
tetszik az Istennek.” Róma
12,1-2). Most lezártál egy
dobozt, az elmúlt esztendőt.
Már nem tehetsz ebbe a dobozba, nem is
vehetsz ki belőle. De kérhetsz jóindulatot,
kegyelmet attól, akinek szeretted volna
ajánlani töredékes ajándékod: legyen
irgalommal és jó szívvel irántad.
És hogy erre a jó szívre, bizalomra,
nyitottságra mennyire számíthatsz, mi sem
nagyobb bizonyíték, minthogy kegyelméből
eléd tesz egy teljesen új, nyitott dobozt.
Ennek is van fedele, de még lehet 365
napod, hogy becsukódjon. Meg tudod-e
most erősíteni Isten színe előtt döntésedet,
hogy ez a 2016-os év nem rólad, nem
másokról, hanem elsősorban róla fog szólni,
hogy neki kedves ajándék legyen?

Dobozok
Az elmúlt néhány hét a dobozok
karácsonyi időszaka volt mindnyájunk
számára. Dobozokat ürítettünk ki, dobozokat
töltöttünk meg, dobozokat csomagoltunk be,
adtunk át, osztottunk ki… és persze
dobozokat kaptunk, csomagoltunk ki,
bontottunk fel, ürítettünk
ki… És ezzel körbe is értünk,
akár kezdhetnénk előröl.
De a karácsony utáni
időszakban
sem
feledkezhetünk
meg
a
dobozokról, hiszen elérkezett
az óév-újév fordulója, egy
újabb doboz-ünnep. Itt kicsit
nagyobb a tét, hiszen nem
csupán egy ajándékra, hanem egy esztendőre
csukjuk rá a fedőt. Mert igen, minden
doboznak van fedele, melyet előbb-utóbb
rácsukunk, és utána már csak a találgatás
marad: vajon örül-e neki az, akinek szántuk.
Így van minden évnek is fedele, melyet ha
akarjuk, ha nem, Szilveszter estéjén
ráteszünk az elmúlt 365 napra, bezárjuk, és
azon töprengünk, vajon benne van-e ebben
az idődobozban mindaz, aminek benne kell
lennie. Vajon tetszeni fog-e annak, akinek
szántuk? És akkor itt a nagy kérdés: kinek
szántuk, kinek ajánljuk ezt az elmúlt
esztendőt?
Jókedvünknek,
testünknek,
magunknak, barátainknak, munkánknak,
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Ő legalább annyira, ha nem jobban
vágyódik erre a döntésedre, mint a múltad
feletti megszomorodásra. Kaptál kegyelmi
időt, élsz – élj neki, legyen ez mértéke
életednek! És akkor vagy 365 nap múlva,
vagy hamarabb, amikor ő szól, hálával,
örömmel zárhatod ezt a dobozt – hogy aztán
kinyíljon számodra egy újabb.
Isten
áldását
kívánom
az
újesztendőben minden kedves testvérem
életére!

A Mindentudó
„Még nyelvemen sincs a szó, te már
pontosan tudod, Uram.”(Zsolt 139,4)
A „szüntelen imádkozzatok” biztatását az
igének talán nem olyan nehéz értelmezni.
Az apró-cseprő dologtól a nyomasztó
problémákig
bármilyen
témában
megszólíthatjuk Istent. De talán nem
vagyok egyedül azzal a gondolattal, hogy
minden aprósággal csak nem fogom Istent,
a világmindenség Urát „zavarni”. De Ő, aki
mindent tud, ezekről az apróságokról is
tudomása van, és ha kérés nélkül megadja,
az engem mindig hatalmas hálára és
csodálatra indít őiránta. Mire is gondolok?
Gondolatban már néhány hete
készültem a nyugdíjasok karácsonyára.
Etetési
időben
sok
mindenen
gondolkodtam, ezzel kapcsolatban is: mi
legyen a menü, kit kérjek meg segíteni, mit
változtassak a dekoráción, kit kérjek meg
sütit sütni, mit kell megvenni és honnan,
stb. Azért nem olyan egyszerű ez, sokat
dilemmáztam magamban, mert bölcsen
szerettem volna felhasználni az erre a célra
rám bízott pénzt.
Elterveztem, hogy apró süteményt
mindenképpen venni fogok. Na, de milyet
és hol? Biztosan ne süssem meg inkább én?
A közelünkben lévő pékségben előre meg
kell rendelni a linzert, 2.200 Ft/kg. Ezzel a
helyi munkaerőt is támogatnám. Viszont
kicsit drágának találtam, hiszen 2-3 kg
kellett
belőle.
Szétnéztem
a
szupermarketben is. Választék volt bőven,
percekig álltam a polc előtt, amíg a
kilóárakat hasonlítgattam. Valójában egy
márkát kerestem, amit már jól ismerek és
szeretek. De abból nem láttam kilós
kiszerelést. Meg kell nézni máshol is? Vagy
marad a helyi pékség? És akkor – Aki

Boros Dávid lelkipásztor

ÚJ PÁSZTORT…
Új pásztort vár a Gazda régi nyája,
hogy minden bajt megoldjon, mit a múlt
felhalmozott. Újítsa, mi avult,
s minden dolgát a legjobban csinálja!
Csak mindig tetszőt, szépet mondjon szája,
ne legyen hév, és ne legyen hideg,
adjon igazat is mindenkinek,
s mindenkit mentsen mennybe majd imája!
Egy embertől, kit még titok takar
tulajdonképpen megváltást akar,
pedig ennek egészen más az útja.
A megváltást már elvégezte Más!
Csak elfogadni kéne már, vagy újra!
Ez hoz megtérést és megújulást!
Balog Miklós
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szánt mintákkal és nagy méretben, de az
ötödik..., az mintha csak nekünk lett volna
félretéve: az utolsó csomag 62-68-as méretű
fiú body-k! Alig hittem a szememnek!
Gyorsan a kosárba csúsztattam a dobozt,
miközben hálát rebegtem érte Istennek.
Mert ilyen Istenünk van, aki nemcsak
egyszerűen gondoskodik rólunk, aki
megadja mindennapi kenyerünket és
ruházatunkat, de sokszor, nagyon sokszor,
még azon felül is megajándékoz és hálára
fakaszt minket, csak úgy, „ráadásul”…

mindenről tud –, besegített kicsit a dilemma
eldöntésébe.
Néhány
nappal
később
egy
rendszeresen látogatott üzlet akciós újságját
néztem és felragyogott a szemem: szezonális
akcióként megtaláltam a keresett márkájú
süteményt – kilós kiszerelésben, 1.400 Ft-os
kilóáron! Az Úrnak még erre is gondja volt!
Pedig nem is kértem tőle szóban, de ő
olvasott a gondolataimban. Mert tudta, hogy
„szükségünk van minderre”.
Két
héttel
később
ismét
megtapasztaltam szerető gondoskodását.
Gyerekruha vásárlásában még nem vagyok
kellően jártas, lassan megtanulom, hogy van,
amiből a kevesebb is elég. De ezt a bodykról nem lehet elmondani, úgy tapasztaltam.
Legalább 6 db-ot szoktam beszerezni
méretenként, és sokszor méretváltáskor derül
ki, hogy nincs elég, mert bár sokat
örököltünk, de valami miatt mégsem
használhatóak. Ekkor pótolni kell a hiányt,
amihez ismét kaptam segítséget.
Az egyik üzletfajtába csak ritkán
járok, a kínálatot is csak ritkán nézem meg.
De aznap jó, hogy megnéztem, mert éppen a
body-kat kínálták kedvező áron, ráadásul két
méretre valót és egy csomagban 5 darabot.
Megörültem a lehetőségnek! Örömöm
azonban hamar lanyhult, amikor megláttam,
hogy az akció már 4 napja és a készlet
erejéig tart. Nem sok reményt láttam rá,
hogy maradt nekünk a megfelelő méretből.
De mivel régóta terveztem, hogy elmegyek
ebbe az üzletbe sok más dologért is, nos,
akkor talán most jött el az ideje. És hátha
lesz még body is…
A vásárlás napján a tett helyszínén
körbejártam az üzletet, minden non-food
árut megnéztem, mire végre rátaláltam a
keresett csomagolásra. Első ránézésre már
csak 5 dobozt találtam, négyet lányoknak

Mészárosné Szentmiklósi Anita

ÚJÉVI KÉRÉS
Lelkem egy kérés tölti be mostan:
Add Uram, hogy a jövő napokban
legyen majd időm... a Te számodra,
és legyen időm - magamnak - másnak,
mindig azoknak, akik az úton
énvelem járnak.
A te számodra? - Nem kérem így, nem.
Hagyd szomjú kelyhem beléd
merítenem..
Te örök forrás: Ajándékozz meg
Te engem egy mély leheletével
Szentséggel teljes örök idődnek.
Lecsendesülve, beléd merülve
magam számára is jut idő majd:
kicsit megállni, magamba szállni,
kéz - összetenni, gyűjteni, vetni,
mélyebbre jutni, csendben is lenni.
Akkor, csak akkor leszek majd gazdag!
Tékozló kézzel lesz, amit adjak!
Másoknak áldás így lehet utam.
Így kérek időt új évre, Uram.
Túrmezei Erzsébet fordítása
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ÁLOM vagy VALÓSÁG?
Egy gyermekkori élményemet szeretném
megosztani a kedves testvérekkel.
Játék vagy más elfoglaltság közben
emlékkép. Nem tudtam eldönteni, hogy
álmodtam-e vagy valóság volt-e, de
nagyon élénk képként éltem át (már nem
emlékszem pontosan), egyszer csak
váratlanul bevillant az agyamba újra. A
mennyek világában voltam, amikor az Úr
azt a kérdést tette fel az előtte lévőknek:
„Ki akar a Földre menni missziózni?” Én
is előtte voltam, de magamat mintegy
kívülről láttam, valahogy úgy, mintha
Isten mellett, tőle jobbra lenne a
nézőpontom, de ugyanakkor Vele
szemben én nyújtogattam buzgón a
kezemet: „Én, én!”, mert valami jót
akartam tenni. „Jó – mondta az Úr –, de
veszélyes!”
Vagyis
egy
jóságos
figyelmeztetéssel engedélyt kaptam a
földi misszióra.
Nem tudom, hogy csak álom volt-e
(ahhoz túl élénknek tűnt), vagy egy
születés előtti, útra bocsátó eligazítás?
Azóta többször eszembe jut és mindig
elgondolkozom azon, hogy ha álom volt,
akkor miért nem ébredés után
emlékeztem vissza rá és miért később,
váratlanul és igen élénken? Akárhogyan
is történt, a gondolat elindított bennem
egy lelki folyamatot, és feltettem
magamnak a kérdést: „Mi végett vagyunk
a világon?” „Azért – mondja a
katekizmus –, hogy Istent megismerjük,
megszeressük és csak Neki szolgáljunk.”
Ez sokáig nem sikerült, fiatal koromban
másfelé fordult az érdeklődésem, inkább
csak magammal törődtem, de egy súlyos
életkrízis (apám, nagybátyám és egy
barátom gyors, egymás utáni halála)
rádöbbentett az élet végességére. Istenhez
kiáltottam és Ő meghallgatott, és
kisegített a depresszióból. Megtértem és
bemerítkeztem, azóta is igyekszem Neki

szolgálni. Nem mindig sikerül, de én a
mennyei Atyára bízom az ítéletet, az
irgalmában reménykedve.
Most már tudom, hogy Ő jóságos,
segítőkész, de nekünk kell Hozzá
fordulni, kegyelmét és szeretetét kérni.
Csak így változhat meg az életünk,
életszemléletünk:
kapunk
hitet,
gyógyulást, a hiábavaló dolgokból való
kiábrándulást, küldetésünk teljesítését.
Őrizzük meg a karácsonyi
ünnepek fényét, Jézus békességét, a
Szentlélek világosságát az újévben is!
Rumbold Gyula

ÚJÉVI REMÉNYSÉG
Még nem látom, hogy mi lesz holnap,
S még nem tudom, hogy virrad-e a nap,
De bízom benne, és előre
Hálával áldozom az Úrnak.
Okom remegni, félni nincsen.
Az idő lábait ő bölcsen
Lépteti. Megsegít, hogy utam
Zord akadályát mind ledöntsem.
Erőt ő ad a küzdelemre.
Ő lesz az éltem hű vezére.
Tudom, így boldog lesz az évem.
Csókot hintek hát szent kezére.
Gerzsenyi Sándor

Gyülekezeti életképek, beszámolók
NYUGDÍJASOK KARÁCSONYA

2O15. december 19.
„Sokan vannak a testvérek és
összetartanak. Örülünk, hogy itt
lehetünk.” Ezzel a mondattal üdvözölte
új lelkipásztorunk, Boros Dávid testvér a
megtelt alagsori terem résztvevőit, akik
Gyülekezetünk és a Nyugdíjas Klub
állandó tagjai /más gyülekezetekből/.
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Együttlétünket
Sólyom Attila
gyülekezetvezető testvér imádságával
kezdtük meg, aki az énekek harmóniumi
kíséretét is végezte. Kiss Emil testvér
bizonyságtételében kiemelte, hogy ne
feledkezzünk meg azokról, akik egyedül
töltik a karácsonyt. Szebeni Gyuláné
Magdi néni, aki férjét gyászolja,
elmondta Túrmezei Erzsébet Gyertya c.
versét, majd Kovács Laci bácsi
emlékezett vissza, milyen volt a
karácsony gyermekkorában, amikor a
háború után a szegénység jellemezte a
családok életét. Nem láthattak gazdagon
feldíszített karácsonyfát, nem kereshették
alatta az ajándékokat.

lenne? Néhány testvér elmondta, hogy ő
miért hálás Istennek.
Boros testvér egy igeverssel
fejezte be szolgálatát: „Gyönyörködjél
az Úrban és megadja szíved kéréseit”
(Zsoltár 37,4). Legnagyobb kincs az Úr
Jézus Krisztus!
Az előző évekhez hasonlóan a
fiatal
testvéreink
vendéglátásában
részesülhettünk.
Mészárosné
Anita
vezetésével gyönyörűen megterített
asztaloknál fogyaszthattuk el a finom
„délutáni”
vacsorát.
Köszönetet
mondunk
szakácsunknak,
Szlepák
Attilának, aki ezt elkészítette és akik
segítettek mindezek megvalósításában.
Szabó Mária

FOHÁSZ
Uram, Jézus! Taníts meg arra,
hogy nagylelkű legyek,
hogy Hozzád méltóan szolgáljalak,
hogy adjak számolgatás nélkül,
hogy teljesen odaadjam magam a
Te szolgálatodra, nem várva más
jutalmat, mint azt, hogy tudom:
a Te szent akaratodat teljesítsem!
Ámen.

Boros Dávid testvér egy kérdést
intézett a jelenlévőkhöz: Ki az, aki már
kapott különleges ajándékot? Az ő
személyes ajándéka az volt a feleségétől,
hogy fiatal barátaival elmehet egy hétre
hegyet mászni a világ bármely tájára.
Persze, nem tette meg. Ezt követően még
két testvér mesélte el, hogy az ő számára
mi volt a különleges ajándék, pl. egy
búgócsiga, vagy egy öltöny, amit még ma
is visel.
Boros testvér a János 3:16 verset
idézte. Ha mi kaptunk valamit, az a
legnagyobb. Isten a legnagyobbat adta és
benne mindent. Ki az, aki ilyen odaadó?
Miben lenne más az életünk, ha ő nem

Xavéri Szent Ferenc

Beszámoló a József Utcai Baptista
Gyülekezet 2015-évi cipősdoboz gyűjtő
munkájáról
A Biztos Kezdet Gyerekház és a
József
utcai
Baptista
Gyülekezet
kezdeményezésére
a
Józsefvárosi
Önkormányzat a Kesztyűgyár Közösségi
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Ház és a Baptista Szeretetszolgálat
együttműködésével
december
22-én
karácsonyi ünnepségre került sor a
Kesztyűgyárban, ahol ajándékcsomagokat
adtunk át a gyermekeknek.

Isten
iránti
hálával
köszönjük
testvéreinknek a közreműködő és
adománykészítő áldozatvállalását.
A vezetőség
Innen – onnan
S. O. S.
Egyszer hajótöröttek közelítettek tutajukon
Dél-Amerika
partjaihoz.
Rettenetes
helyzetbe kerültek: elfogyott a vizük, és az
éhenhalásnál is iszonyúbb szomjhalál várt
rájuk. Végre egy hajó tűnt fel a láthatáron.
Amikor vészjelzést tudtak adni, vizet
kértek. Jött vissza a jelzés: „Merítsetek és
igyatok!”
Ezek
öklüket
rázták
kétségbeesésükben: „Miért gúnyolódtok
velünk?! A sós tengervíz még gyötrőbb
szomjat okoz!” De amazok újra azt jelezték:
„Merítsetek és igyatok!” Egyik hajótörött
szinte őrjöngve hajolt a víz fölé, és amikor
szájához emelte, elcsodálkozott: édesvíz
volt! Az Amazonas-torkolathoz közeledtek,
ahol messze mérföldekre édes a víz.
Megmenekültek!
Isten megengedi a reménytelen
helyzetet, sőt az csodálatosan beletartozik
az ő kegyelmébe. Gyakran össze kell
törnünk, hogy amikor már minden más
remény kialszik, akkor igazán oda tudjunk
fordulni ahhoz, aki tud és akar is könyörülni
rajtunk! Istennél minden lehetséges!

Liptai
Gábor
testvér
a
karádi
gyermekeknek
Schádl
Szilárd
polgármester úrral osztott cipősdoboz
ajándékokat.

Közreadta H.A.

VAK VEZETŐ
Ez a történet Angliából való.
Pár évvel ezelőtt egy téli napon
vastag köd telepedett a városra. Esteledett
amikor kiléptem a munkahelyemről, ahol
éppen összejövetel volt. Körülnéztem és szó
szerint semmit sem láttam. Elindultam a
megszokott irányba, de pár sarok után
rájöttem, hogy eltévedtem.
Alig egy kilométerre laktam az
irodától, ahol dolgoztam, de a teljes homály
összezavarta a tájékozódásomat. Nem
láttam az embereket, a parkoló autókat,

Kiskunmajsán a Menedékváros Baptista
Gyülekezete részére Erdélyiné Kovács
Erzsébet
szervezésével
végeztünk
ajándékgyűjtést, és juttattuk el az ott lakó
gyermekek részére.
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villanypóznákat - semmit. A köd mindent a
láthatatlanság köpenyébe burkolt. Fogalmam
sem volt, merre tovább. Minden irány
egyformának tűnt.
Egyszer csak jobb oldalról közelgő
lépések kopogása hallatszott. Megrémültem.
Ha most valaki megtámad, el sem tudok
menekülni. Álltam, s ijedten várakoztam. A
ködből egy férfialak közeledett határozott,
biztos léptekkel. Csak amikor már mellettem
volt, vettem észre, hogy vak, és fogalma
sincs a minket körülölelő ködről. Köszöntem
neki, ő visszaköszönt és folytatta volna útját.
Megállítottam, és hirtelen ötlettől indíttatva
elmondtam neki szorult helyzetemet, azt,
hogy eltévedtem a ködben, s hogy melyik
lakótömbben lakom. - Ó, jól ismerem a
helyet. Karoljon belém, odavezetem, mondta. Pár perc alatt biztonságban
hazaértem.

Gondolatok az Újév kezdetén
➢ „Az
idő
értékesebb
a
drágagyöngynél. A múló napok soha
többé vissza nem térnek. Éljünk hát
minden ránk virradó napon Isten
akarata szerint!”
➢ „Taníts minket úgy számlálni
napjainkat, hogy bölcs szívhez
jussunk.” (Zsolt 90,42)
➢ „A múlt arra való, hogy elengedd. A
jövő arra, hogy várd. A jelen arra,
hogy éld!”
➢ „Mértékkel élj, hogy mérhetetlenek
legyenek boldog napjaid!”
(Böszörményi Gyula)
➢ „A sors néha olyan útra lök, amelyre
magunktól nem lépnénk.”
(Katen Hawkins)
➢ „Mindenkinek a külső világa a belső
világának a kivetülése.”(Fenyő Iván)
➢ „Hogy milyen a világ, amiben élünk,
az tisztán lelkünk mivoltától függ.”
(Dániel Anna)
➢ „Lehet, hogy azért van akadály
előtted, mert nem biztos, hogy arra
kell menned.”
(Müller Péter)
➢ „Nem önmagában az élet az, ami
fontos, hanem hogy jól éljük le.”
➢ „Az a támasz, amelyet az ember az
életben a leggyakrabban használ, a
remény.”
(Veltman)
➢ „Hogy mit hoz a jövő, azt nem
tudom, de hogy kinek a kezében van,
azt tudom.”

Közreadta H.A.

A SEGÍTŐ
Két fiatal papjelölt haladt egy ünnepnapon a
templom felé egy erdőn át, hogy
istentiszteleten vegyenek részt. Ahogy
vidáman mendegéltek, észrevették, hogy egy
öreg anyóka rőzsével a hátán beleesett a
folyóba. Az egyik odaszól a másiknak: - Mit
tegyünk? Nem mehetünk oda segíteni, mert
sáros lesz a sarunk, és így nem engednek be
Isten házába. A másik rá sem hederített az
aggodalmaskodóra. Odament az anyókához,
kisegítette a vízből, elvitte egy darabon a
biztos útig a rőzsélyét és elköszönt tőle.
Vidáman fütyörészve tért vissza, míg a társa
megrökönyödötten
állt
és
várta.
Továbbhaladtak.
A segítő kispap szökellve haladt, a
másik egyre lassabban, egyre komorabban.
A segítő ekkor odafordult a társához, s így
szólt hozzá: -Te még mindig cipeled?

Gyülekezetünk betegei

Közreadta H.A.

„Ne félj, mert én veled vagyok.”
(Ézs 43:10)
Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy a testilelki betegekért ne feledkezzenek meg
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TESTVÉREK

2016 . januá r

imádkozni! Jézus Krisztus az orvosok
Orvosa meghallgatja a hitből fakadó imákat.
Betegeink címe, telefonszáma Boros Dávid
lelkipásztornál
és
Huszta
Tiborné
testvérnőnél megtalálható.
Ádány Vince és neje

Ráduly Emilv és neje

Balogh Irén
Deák Attila
Gálffy Imre
Hetzke József és neje
Huszta Tiborné
Kántor Ida
Kántor Imréné
Kiss Tamara
Liptai Sándorné
Nagy Sándor

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

Oláh Zsolt emlékkoncert január 16-án,
szombaton 17:00 órai kezdettel a Kálvin
téri református templomban.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
JÓZSEFVÁROSBAN A KRISZTUSHÍVŐK
EGYSÉGÉÉRT
2016. január 17-24.
jan. 17.
18:00
Deák
téri
evangélikus templom - Dr. Erdő Péter bíboros,
prímás, érsek és Dr. Szabó István református
püspök
jan. 18.
18:00
Nap u-i baptista
imaház - Kovács Dávid Emil református
lelkipásztor
jan. 19.
18:00
Rákóczi u. 57.
evangélikus kápolna - Michels Antal rómaikatolikus pap
jan. 20.
18:00
József u-i baptista
imaház Románné Bolba Márta evangélikus
lelkipásztor
jan. 21.
18:00
Kőris
u-i
református templom - Dr. Almási Tibor baptista
lelkipásztor
jan. 22.
18:00
Horváth M. téri
kat. templom - BorosDávid baptista lelkipásztor
jan. 23.
18:00
Karácsony
S.
evangélikus templom - Bacskai Bálint
református lelkipásztor
jan. 24.
18:00 Salétrom u. 5. református
templom - Gulácsiné Fabulya Hilda
evangélikus lelkipásztor

Gyülekezeti programok
jan. 3.
jan. 8.
jan. 10.

09:00
Közös imaóra
18:30
Ifjúsági klub
09:00
Kiscsoportos
Biblia-tanulmányozás
jan. 10.
10:00
Istentisztelet /
gyermekbemutatás
jan. 10
17:00 Boros Dávid lelkipásztor
ünnepélyes beiktatása
jan. 12.
10:00-16:00 Lelkipásztorkonferencia az imaházunkban
jan. 12.
18:00
Kórházmissziós
istentisztelet az Erzsébet kórházban
jan. 15.
18:30
Ifjúsági klub
jan. 17.
09:00
Női/Férfi imaóra /
du. nincs összejövetel
jan. 17.
15:00
Törökbálint Olajág
Idősotthonban istentisztelet
jan. 22.
18:30
Ifjúsági klub
jan. 23.
18:30 Vezetőségi alkalom
jan. 24.
09:00 Kiscsoportos Bibliatanulmányozás / Reimer Attila szolgálata
jan. 24.
du. nincs összejövetel / Salétrom
u. Ref. Templomban ökumenikus imaalkalom
jan. 30.
18:30
Ifjúsági klub
jan. 31.
09:00
Közös imaóra
febr. 7.09:00
Közös imaóra

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

Mindenkit szeretettel várunk!
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