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megoldást sejteti, s legközelebb talán már
előre is sikerül lépni. A legtöbb változás,
fejlesztés is fejlődés nélküli újdonság,
mellyel lekötjük vagy engedjük lekötni a
figyelmünket.
És
egy
idő
után
beleszédülünk ebbe a nagy oldalra
lépdelésbe, hiszen egyszer ugyanoda érünk
vissza, s közben erőnk, reményünk elfogy.
Még mindig keressük a
megoldást.
Ez pedig csak előrefelé
vezethet, merítve a múltból,
de nem azt reprodukálva.
Ehhez azonban olyan erőre
van
szükség,
amely
nemcsak módosít, korrigál,
újratervez, variál, hanem
újjá
teremt.
Mikor
ajánlottak nekünk bármikor is olyat, ami
teljesen új, ami minőségi változás? Ez az
igazi hiánycikk. Mert maga a teremtés, és
az újjá teremtés Isten tulajdonsága. Ő képes
arra, hogy a semmiből teremtsen valamit, a
régiből újat: „A régi elmúlik, és íme,
teljesen új jön létre.” (2Kor 5, 17)
Nem lehet, hogy az újesztendőben
variációk helyett ilyen gyökeres fordulatra
van szükséged? Nem csak igazgatni és
igazodni. Hanem Isten kezéből kérni és
kapni olyan változásokat, melyekben
változás és kibontakozás van, rabság helyett
szabadság, bűn helyett szentség, háború
helyett béke, halál helyett élet, kárhozat
helyett üdvösség. Ilyen mértékű minőségi
változásokat csak Isten tud adni. Hogyan
teszi ezt? Amikor megváltoztatja a környe-

Legyen valami új!
Mert az mindig reményt keltő. Hogy
másmilyen lesz. Hogy változik valami
lényeges. Hogy jobb lesz. Mert az új az
mindig jó, az mindig vonzó, az mindig
előrevivő. Legalábbis a mi fejünkben.
Amikor arra gondolunk, hogy egy
eszköz, egy rendszer, egy időszak új, akkor
biztosan
értékesebb,
komfortosabb,
gazdaságosabb
lesz,
kevesebb
energia
befektetésével többet hoz,
boldogít,
gyarapít.
A
dobozba mindig azt az
ajándékot képzeljük el,
amire legjobban vágyunk.
És valóban így van? Nem kevésszer
tapasztaltuk már, hogy a régi jobb volt. A
telefon, az autó, az étel, a környezet, a
kapcsolatok, a világ. S igen, az újnak ebből a
csalódottságából vezet út visszafelé.
Megszépül a múlt, megszületik az aranykor,
amikor még minden rendben ment. Érkezik a
„nosztalgia” fagyi, sonka, túró rudi, trendi az
„oldtimer”. Csak hát ami elmúlt, az
legritkább esetben hozható vissza ugyanúgy.
A töltött káposzta jó újramelegítve, de olyan
sok minden már kevésbé. Mi akkor a
megoldás?
Egy menedzser barátom mondta
egyszer: „Ha nem tudsz előre lépni, lépj
oldalra.” És igen, van ennek előnye, hiszen
addig sem gyökerezik a lábunk a földbe,
szokjuk a mobilitást, közben talán
észreveszünk egy új nézőpontot, mely a
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Vagy talán... Ahogy a bölcs Prédikátor
Rezignáltan előnkbe adta rég:
Ha számba vesszük gyorsan tűnő létünk,
Jórészt törődés, az öröm kevés,
Olyan semmiség volt, amit tehettünk.

zetünket, akkor nincs sok dolgunk: csak
hitlépésekkel követni az eseményeket. Ez
lehet öröm, kibontakozás, melyben erősödik
a hitünk, a hálánk, új területek nyílnak. De
lehet fájdalom is, mely Istenhez kényszerít –
nem túl komfortos, de nagyon hatékony,
ezért gyakori módszer a Mindenható
kezében.
Az is megtörténik, amikor bennünket
változtat meg Isten. Ezt tudjuk akadályozni
is, de nem korlátlanul. Ő képes formálni
bensőnket, még a mi akaratunk vagy
jóváhagyásunk nélkül is. Mert előbb
szeretett minket, mint mi őt, és nem feltétele
az ő kegyelmes munkálkodásának a mi
jótetszésünk. De miért akadályoznánk? Sőt
mit tehetünk, hogy Isten szerinti dolgok
szülessenek? Igen, a mi hozzáállásunk, ha
nem is generálja, de szólítja Isten kegyelmi
munkáját. Ha vágyunk őszerinte való
változásokra, az már az ő korábban elhintett
magva bennünk. Ezt a vágyódást
megvallhatjuk imában, óráról órára. Imával
előkészítve mi magunk is elkezdhetünk
változtatni cselekedeteinken, szokásainkon, s
miközben változtatunk, aközben magunk is
változunk. Ezek a hitlépések, tettek,
engedelmességek hasznos társai belső
vágyódásunknak és könyörgésünknek.
Ha mindezek megvannak benned, az
újat teremtő Isten biztosan fog lépni feléd,
nem hagyja ki tervéből a készséges szívet.

Kezünk nyomát majd őrzik a kövek még
Egy ideig. Talán a szívek is.
Szívünk melegét, kezünk simítását,
Egy jól megformált és igaz szavunk,
S önzetlen tettünk e kalmár világban.
A jövő is múlttá lesz nemsokára,
És újra megmérjük megtett utunk:
Földre hajlik tán éltünk ívelése,
Vagy a jövendő reményére nézve
Híven tesszük, mit ránk bízott Urunk.
Bácsi Sándor

„...a te szavadra mégis kivetem a
hálókat..” (Lk 5,5)
A gyakorlott halász fáradozása
eredménytelen
maradt.
Bizonyára
kipróbálta az általa addig gyakorolt
fogásokat, hogy másnap is legyen
családjának élelme. Most az a Valaki
kéri őt, hogy hajójából tanítsa a
vízparton állókat, akit ugyan már ismer,
de nem szakmabeli, hanem tanít és
gyógyít (Lk 4,38-39). Azután újbóli
halászatot javasol. Mi játszódhatott le a
tapasztalt halászmesterben, hogy – bár
kissé vonakodva – „mégis” újból vízbe
meríti hálóit?
Mindenesetre az „egész éjszaka
fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk,
de...”, a „de” mutatja, hogy valamiért
érdekli a kapott ajánlat: „de a te
szavadra.” Itt van az első fordulat Péter
viselkedésében. Nem folytatja az
éjszakai hiábavaló fáradozásról szóló
beszámolóját, hanem amint felvillan az
egyelőre ismeretlen forrásból jövő
biztatás,
azonnal
cselekszik.
Az
eredmény: „olyan nagy tömeg halat
kerítettek be, hogy szakadoztak a

Boros Dávid

Újévi tűnődés
A jelen: Perc a múlt s jövő Határán:
Rovásnyi jel életünk vonalán.
A múlt: Tanulság. Elfutó időnket
Hogy pazaroltuk. Áldást mégis osztott
A hozzánk is lehajló kegyelem.
A Jövő? Nyílt tér, nagyszerű kihívás:
- Annyit érsz, amit másokért teszel,
Annyira jutsz, amennyit a hited bír
Szárnyalni, amennyi erőt veszel
A küzdelemhez az örök forrásból. 2
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hálóik”, és segítségül hívták a társaikat
is. A halászzsákmány akkora volt, hogy
süllyedéssel fenyegette a hajókat. Ekkor
támadt Péterben a felismerés: „Menj el
tőlem, mert bűnös ember vagyok,
Uram!” Ez a második fordulat Péter
életében, Jézus ekkor bízta meg őt azzal,
hogy emberek halásza legyen.
Az új évben nekünk is vannak
emlékeink
a
múltból,
sikertelen
kísérletekről,
elvetélt
ötletekről,
kipróbált, nem bevált gyakorlatokról,
ezért bátortalanná leszünk. A jövő
kilátásai sem dobnak fel, fenyegetően
festik meg a látóhatárt. Az idő pedig
rohan, nincs idő sok spekulációra. Jézus
ma is szól azoknak, akik sikertelenségük
miatt
hezitálnak:
„...vessétek
ki
hálóitokat fogásra”! Nem szokásból,
nem
a
kétes
eredmény
iránti
várakozással, nem reménytelenül, hanem
„fogásra”. Eredményre, zsákmányra,
sikerre. Gyermeked szigorral próbáltad
távol tartani a rossztól? Jézus rámutat: ha
ilyenek nem lesztek…, akiket inteni,
segíteni kell, ahogyan Ő, szeretetből.
Főnököd
kibírhatatlan...
Próbáltad
megérteni őt? Anyósod nem kedves
hozzád,
te
rokonszenveztél
vele
valamikor? Felsőbb hatalom... Kritizálod
őket? Jogosan. Az Ige pedig: „tartsatok
könyörgéseket,
imádságokat,
esedezéseket és hálaadásokat minden
emberért, a királyokért és minden
feljebbvalóért... Ez jó és kedves a mi
üdvözítő
Istenünk
színe
előtt...”.
Házastársaddal miképpen enyhítetted a
fel-feltámadó feszültségeket? Vannak
bevált szokásaink, kliséink, amelyeket
szeretünk használni vagy azért, mert így
tanultuk őket, vagy pedig hasznosnak
bizonyultak előzőleg. Amennyiben ma
mégis használhatatlanok, Jézus Krisztus
tud újakat ajánlani. Panasz helyett imát,
harag helyett megbocsátást, rossz hír

hordása helyett jót mondani másokról,
elzárkózás helyett nyitottságot, lazaság
helyett
meggondoltságot,
emberek
lenézése
helyett
becsülni
őket,
békétlenség helyett megbékélést. Ha az
Ő kútjából merítünk, nem fogy ki
sohasem erőnk, energiánk, mert Ő
feltölti azokat. Péter engedelmeskedett
és nem bánta meg.
Mindennapi életünk produkál
olyan eseményeket, amelyek kivédése
nem mehet másképpen, csak Jézus
Krisztus társaságában. Majd 80 éve
megjelent egy könyv Mit tenne Jézus?
alcímmel. Azt javasolta, hogy minden
döntésünk, tettünk előtt tegyük fel a
kérdést, és aszerint döntsünk. A főcím:
Az ő nyomdokain, tehát követésében.
Mennyire kell ismernünk Őt, hogy
valóban annak megfelelő legyen a
gyakorlati életünk, ahogyan Ő élne
napjainkban? Hitvallásaink, képeink,
elképzeléseink vannak róla, de a Biblia
Krisztusa, az élő Isten Fia szétfeszíti
ezeket a képeket, még a hitvallásokat is.
„...most
tükör
által
homályosan
látunk ...töredékes az ismeretem” mondja Pál apostol (1Kor 13,12),
viszont ez a töredékes ismeret is elég az
üdvösséghez. A Szentírás által ismerhető
meg az az atmoszféra, szellemiség,
amely
legjobban
hasonlít
Jézus
Krisztuséra. Ezért kapunk új indításokat,
új látásokat mindennapi életünkhöz,
amely így eredményes lehet. Nem
mindig úgy, ahogy mi gondoltuk, vagy
szerettük volna. Utána mégis jó szívvel
énekeljük: „Mind jó, amit Isten tészen,
szent az ő akaratja.”
Kiss Emil

3

TESTVÉREK

2017 . januá r

IMA BÉKESSÉGÉRT

széles
választékban
álltak
a
rendelkezésünkre. E résztvevők közül
sokan a mi gyülekezetünk tagjai, és
nagyjából 30-an voltak azok, akik most
először jártak nálunk. Néhányan az
interneten látták a hirdetésünket, mások
pedig
az
utcai
plakátra
lettek
figyelmesek. Mindenkit beosztottunk
időrendben, hogy minél kevesebb legyen
a várakozási idő. Sokan nagyra
értékelték,
hogy
nem
kértünk
igazolványokat, rövid volt a regisztráció,
és hogy nem kellett sorban állni.
Mondtuk is nekik, hogy hát igen, ez (is)
a magyar egészségügy...
Sólyom Éva még egy komplett
véradóállomást
is
szervezett
a
számunkra, így lehetőségünk nyílt ily
módon is segíteni másokon. Sokan éltek
a lehetőséggel – fiatalok, idősebbek
egyaránt.
Fiataljaink
szervezett
gyermekfelügyeletet
biztosítottak,
emellett különböző csoportos mozgás- és
tornázási lehetőség állt az érdeklődők
rendelkezésére.
Az
egészséges
étkezéssel
kapcsolatban is kaphattunk hasznos
tanácsokat, sőt ízletes kóstolót is,
különlegesen elkészített ételekből.
Úgy gondolom, ez a nap sikeres és
hasznos volt mindannyiunk számára.
Köszönet a szervezők munkájáért, és
hála legyen Isten támogató segítségéért!

Uram, ki látod e világnak
Nehéz és véres harcait,
Könyörgöm Hozzád, esdve kérlek,
Fogd le a küzdők karjait.
Szívüket, mely – mint kígyófészek –
Gyilkos méreggel van tele:
Járja keresztül szent jóságod
Irgalmas, végtelen kegye.
Ott hol rombolva dúl és tombol
És gyújt és pusztít a halál,
Fojtsd el a lángok vad csóváit,
Mielőtt küszöbünkre száll.
A háború kegyetlen rémét,
Mely sötét színben ünnepel,
Földünk megcsúfolt asztalától
Napod sugára űzze el.
Nyisd meg, ó, nyisd eged határát,
Teljesítsd szívünk vágyait:
Bocsásd le kérlek, ó, bocsásd le
A béke szent galambjait.
Piován Győző

Gyülekezeti életképek, beszámolók

Egészségnap a József utcában 2016.
november 12-én
Egy egész kis sereg állt ennek a
rendezvénynek a hátterében. Rengeteg
szervezés, sok munka és mindenféle
tárgyi előkészület kellett ahhoz, hogy
megvalósulhasson. Reggel összegyűltünk
a
kezdés
előtt,
hogy
közösen
imádkozzunk. Azután mindenki elfoglalta
a kijelölt helyét.
A mi feladatunk – néhány
társammal együtt – az érkezők fogadása
volt. Egész nap az ő adataikat kellett
fölvenni és számítógépes adatbázisban
rögzíteni. Nagyon érdekes volt így
belelátni, hogy ki honnan került ide erre
az alkalomra. Kb. 100 fő vett részt
összesen a különböző tanácsadásokon,
szűrő- és egyéb vizsgálatokon, melyek a
lehetőségekhez képest meglehetősen

Oláhné Uhlmann Inez

Nyugdíjasok karácsonya
December 17-én délután örömmel
és
szép
számmal
jöttek
el
gyülekezetünkbe nyugdíjas testvéreink
és néhány vendég, hogy emlékezzünk
Jézus Krisztus születésére, aki Üdvözítő4
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ként és a mi megváltásunkért küldetett a
világra.
Imádsággal
kezdtük
meg
együttlétünket. A köszöntések között
üdvözöltük Huszta Tibor testvért, aki
éppen 17-én ünnepelte 70. születésnapját.
Köszönetet mondtunk az önzetlen
munkájáért a nyugdíjasok nevében, majd
Sólyom Attila testvér a gyülekezet
részéről is köszöntötte. Ezt követően
Túrmezei Erzsébet: Karácsony előtt c.
versét képes kivetítéssel tekintettük meg.
Költeményt mondott: Molnár János
/vendég/, Kupeczky Jánosné, Verik
Lajosné,
bizonyságtétellel
szolgált:
Almádi Jánosné, Széll Imre, Sólyom
Attila testvér. Rottmayer Jenő testvér
külön méltatta Huszta Tibor testvér
szolgálatát és köszöntötte születésnapján,
majd elénekeltük Íme mi üdvözlünk… c.
énekünket.
Karácsonyi énekeket énekeltünk a
szolgálatok között Sólyom Attila testvér
harmóniumi kíséretével.

2. A menny üzenete a pásztorokhoz jött,
akik a templomi kultuszt kiszolgálták a
juhokkal, de abból ki voltak zárva.
3. A bölcsek Heródeshez mentek, aki az
Írás tudóitól tudta meg: „Te Júdának
Betleheme, nem vagy jelentéktelen...”
Útbaigazítanak, de saját népének vezetői
nem indulnak el megkeresni, akiről a
prófécia szól.
4. „Nem volt hely...” pásztorok és
bölcsek egyaránt az istállóban találták
meg a világ Urát. Itt adtak tisztességet
Néki. Ajándékok: Arany Királynak,
tömjén főpapnak, mirha a halott
bebalzsamozásához.
Később
tanítványinak mondja: a rókáknak
barlangjuk, a madaraknak fészkük van,
de az Ember Fiának nincs hová lehajtani
a fejét.
Az Erős Isten, Örökkévalóság
Atyja Ésaiás jövendölése szerint, vagy a
Kol
1,25-20
Krisztusa
ilyen
fogadtatásban
részesült.
Ilyen
Üdvözítőnk van, aki szeretetből,
könyörületből vállalta ezt a hozzá
méltatlan utat. Az Atya bennünket
választott Fia odaáldozása árán, úgy
szeretett bennünket. Isten gyermekévé
lettünk Krisztus kereszthalála által.
Dicsőség Istennek és hála mindazért,
amit tett értünk!
Most
sem
maradt
el
a
szeretetvendégség. Mészárosné Anita
vezetésével
fiatal
testvérnőink
szorgoskodtak, finom szendvicsekkel és
teával láttak el bennünket. Minden
jelenlévő kapott ajándékot is, és még egy
kis „útravaló” pogácsát.
Legyen hála mindezért Megváltó
Urunknak!

Az igehirdetés szolgálatát Kiss Emil
testvér végezte a 2 Kor 8, 9. alapján.
„Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus
jótéteményét, hogy gazdag lévén
szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő
szegénysége által meggazdagodjatok.”
1. Szegény, mert a pogány bölcsek
olvasták ki a csillagokból a megérkeztét,
mint ahogy Bálám pogány prófétaként
jövendölte:
„Csillag származik Jákobból,
királyi pálca támad Izráelből...”

Szabó Mária
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Az első napokban a feladatunk
elsősorban a járókelők megszólítása volt.
Szórólapokat
osztottunk
és
jelenlétünkkel hirdettük, hogy várjuk az
adományokat. Az ünnepi forgatag és a
hideg ellenére nagyon sok személyt
sikerült megszólítani és sokan nyitottan
fogadták
a
részvételre
történő
felszólítást. Sok ígéretet és bátorító
visszajelzést kaptunk már az első
napokban. Az igazi csodát akkor
tapasztaltuk, amikor a kezdeti türelmes
munka beért és elkezdtek érkezni a
csomagok. Rendkívüli élmény volt látni,
hogy a legkülönbözőbb korosztályú
emberek jöttek és hozták a felajánlásokat
egymást követően. Napról napra gyűltek
az adományok, hamar láttuk, hogy a

Beszámoló a József Utcai Baptista
Gyülekezet 2016-évi cipősdoboz gyűjtő
munkájáról
Az
adventi
időszak
idén
különlegesen gazdag volt közösségünk
számára. A korábbi évek jó hagyományát
folytatva gyülekezetünkkel idén is
szerettük volna kivenni részünket a
Cipősdoboz Gyűjtőakcióból, amelynek
célja a rászoruló gyermekek karácsonyi
megajándékozása, szeretetünk kifejezése
feléjük.
Idén
a
korábbi
évek
hagyományától eltérő módon nem csupán
a gyülekezet keretein belül vállaltunk
szerepet az ajándékok elkészítésében,
hanem lelkipásztorunk vezetésével egy
nyilvános utcai gyűjtőpont létrehozásával
szerettük volna bevonni környezetünket
ebbe a karitatív munkába.
Az előkészületek során nagy hitre
volt
szükségünk,
hiszen
hasonló
megmozdulásra korábban még nem volt
példa. Kíváncsian vártuk, hogy a
gyűjtőpont működtetéséhez lesz-e elég
önkéntes, illetve meg tudjuk-e majd
szólítani a kerület lakóit, és lesz-e
fogadókészség az emberekben, hogy
támogassák a gyűjtésünket. Jó volt
megtapasztalni,
hogy
már
az
előkészületek során pozitív hozzáállásban
volt részünk. A kerület vezetésének
támogatásával
megkaptuk
a
területfoglalási engedélyt, így lehetővé
vált, hogy elinduljon a VIII. kerületi
Cipősdoboz Gyűjtőpontunk. December
1-től kezdődően egészen 18-ig 14 napon
keresztül délutánonként 4 és 7 óra között
vártuk az adományokat a Corvin
sétányon. Jó volt látni, hogy a 2,5 héten
át tartó időszak során minden nap
legalább 5 személy vállalt valamilyen
formában szolgálatot, így összesen 50 fő
vett részt a munkában a gyülekezetből.
Igazi csapatmunka volt ez, ami
összekovácsolta a résztvevőket.

Fotó: Soltész László

kezdetekben elképzelt darabszámnál
jelentősen több ajándék fog beérkezni.
Isten áldását tapasztaltuk ebben, nagyon
nagy élmény volt számunkra, hogy
láthattuk, több száz gyermeknek lehet
gazdagabb a karácsonya, hála az
emberek jószívű felajánlásainak. Végül
300-nál is több doboz gyűlt össze. Az
ajándékok kiosztása több helyszínen
történt. A Biztos Kezdet Gyerekház és a
Józsefvárosi
Egyesített
Bölcsődék
szervezésében a Kesztyűgyár Közösségi
Házban, a Németh László Általános
Iskolában, a Napraforgó óvodában és
Karádon osztották ki a csomagokat.
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HIDEG KEZEK
Hétéves kislányom télikabátjának
zsebeit ürítettem ki, amikor két pár ujjatlan
kesztyű akadt a kezembe. Egy-egy pár volt
mindkét zsebében. Azt hittem, talán egy pár
kevés, hogy melegen tartsa a kezét.
Megkérdeztem hát, miért hord magánál két
pár kesztyűt?
- Már régóta így csinálom, anyu. Tudod,
vannak gyerekek, akik kesztyű nélkül
jönnek iskolába, és ha nálam van még egy
pár, az egyiket nekik adhatom, s akkor az ő
kezük sem fázik.

Szervezőként nagyon hálás vagyok
mindenkinek, aki hozzájárult valamivel,
hogy lehetővé váljon mindez. Öröm volt
számomra látni, hogy ennyi jóakarat,
törekvés és odaszánás van az emberek
szívében.

Közreadta H.A

Gondolatok
➢ „Nem az a feladatunk, hogy ismerjük

Bögös Bence

Innen – onnan
➢

AZ ELVESZETT ÓRA
Évekkel ezelőtt, amikor még nem volt
hűtőszekrény, az emberek jégházakat
használtak, hogy az élelmiszerek ne
romoljanak
meg.
Ezeknek
a
kis
építményeknek vastag falai voltak, nem volt
rajta ablak, csupán jól záródó ajtó. Télen,
amikor a tavak befagytak, nagy jégtömböket
vágtak ki, és odaszállították a jégházakba.
Aztán a jégre egy réteg fűrészport szórtak,
így az kitartott majdnem nyárig.
Egyik nap egy férfi elvesztette értékes
karóráját a jégházban, míg ott dolgozott.
Áttúrta az egész fűrészport, szorgalmasan
keresgélt, de az óra csak nem lett meg. Egy
kisfiú, aki hallotta, hogy elveszett az óra,
ebédszünetben belopakodott a jégházba.
Nemsokára megjelent az órával együtt. A
csodálkozó kérdésre, hogy miként sikerült
megtalálnia az órát, ezt felelte: „Jól
becsuktam az ajtót, lefeküdtem a
fűrészporba, teljesen csendben voltam, és
meghallottam az óra ketyegését.”

➢

➢

➢
➢

➢

Közreadta H.A.
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a jövőt, hanem, hogy bízzunk
Istenben, aki a kezében tartja!”
„Szereted az életet? Akkor ne
tékozold az idődet, mert ez az,
amiből életed szövete összeáll.”
(Benjamin Franklin)
„Isten ismeri a tegnapot. Add neki a
mai napot - Ő gondoskodik
holnapodról is.”
(E.Modersen)
"... ha valaki azt képzeli, hogy Isten
nélkül is meg tudja oldani az életét,
hogy a céljai elérése majd
boldogítja,nagyon
téved.
A
boldogság nem függ sikerességtől. A
nem nyerés félelme állandóan
gátolja az örömérzetet. De amikor
már nem akar minden áron nyerni,
abban a pillanatban szabaddá
válik.”
(Balczó András)
A múlt emlék, a jövő titok, a jelen
ajándék. (indián mondás)
„Tudnunk kell, mik vagyunk, mielőtt
elhatározzuk, mivé kell válnunk.”
(Jean Onizmus)
„Amit időben cselekszünk, azzal
örökkévalóságunk
épületén
dolgozunk.”
(Matthias Laros)

TESTVÉREK

2017 . januá r
jan. 15. 18:00
Kálvin téri református templom, Dr.
Erdő Péter bíboros, prímás, érsek és Dr.
Gáncs Péter evangélikus püspök
jan. 16. 18:00
Nap u.40., baptista imaház, Gulácsiné
Fabulya Hílda evangélikus lelkipásztor
jan. 17. 18:00
Rákóczi u. 57., evangélikus kápolna,
Kelédi Géza baptista lelkipásztor
jan. 18. 18:00
József u. 12., baptista imaház, Bacskai
Bálint református lelkipásztor
jan. 19. 18:00
Kőris u. 13., református templom,
Michels Antal római-katolikus pap
jan. 20. 18:00
Horváth M. téri kat. templom, Liszka
Viktor Gábor evangélikus lelkipásztor
jan. 21. 18:00
Karácsony S.u. 31., evangélikus
templom,
Kovács
Dávid
Emil
református lelkipásztor
jan. 22. 18:00
Salétrom u.5., református templom,
Boros Dávid baptista lelkipásztor

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

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

„Mindenre van erőm Krisztusban, aki
megerősít engem.” (Filippi 4:13)
Szeretettel kérjük
lelki betegekért
imádkozni! Jézus
meghallgatja a
Betegeink címe,
lelkipásztornál és
megtalálható.

a testvéreket, hogy a testine feledkezzenek meg
Krisztus az orvosok Orvosa
hitből
fakadó imákat.
telefonszáma Boros Dávid
Huszta Tiborné testvérnőnél

Gyülekezeti programok
jan. 06.
18:30 Ifjúsági klub
jan. 10.
18:00 Kórházmissziós
istentisztelet az Erzsébet kórházban
jan. 13.
18:30 Ifjúsági klub
jan. 15.
15:00 Törökbálint Olajág
Idősotthonban istentisztelet
jan. 15.
A gyülekezetben délután nincs
összejövetel.
jan. 20.
18:30 Ifjúsági klub
jan. 27.
18:30 Ifjúsági klub
jan. 28.
13:00 Kántor Kornél és Szabó
Debóra menyegzője
febr. 03.
18:30 Ifjúsági klub

Életének 95. évében 2016.
dec. 2-án elhunyt Nagy
Sándor
testvér,
aki
Nagyváradról
költözött
leányához Budapestre és a
József
Utcai
Baptista
Gyülekezet hűséges tagja
volt. Istenünk vigasztaló
szeretete legyen a gyászoló családdal!

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

Nyugdíjas Klub januári alkalma
elmarad!

Rendszeres alkalmaink
Vasárnap
de. 9:00 imaóra,
de.10:00 istentisztelet
du. 17:00 istentisztelet
Szerda este
18:00 bibliaóra
19:00 énekóra

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
JÓZSEFVÁROSBAN
A KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGÉÉRT
2017. január 15-22.
„…Krisztus szeretete szorongat
minket…”
2Kor 5,14

Mindenkit szeretettel várunk!
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