TES

VÉREK

a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

XXVIII. évfolyam 1. szám

2018. január

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK ISTENTŐL MEGÁLDOTT,
BÉKÉS, BOLDOG ÚJESZTENDŐT KÍVÁNUNK!
döntött, úgy nekünk is elhatározásokat
Nyitott vagy zárt?
kell meghozni. Elhatározás, mely moz A hideg kóla és a meleg tea között a
gásba hoz. Pl: Odamegyek a másikhoz
különbség, hogy az egyik lezárt do kérdezni és hallgatom a választ. Felhí bozban kapható, a másik pedig egy
vom a másikat, hogy miben tudnék se nyitott kancsóból tölthető.
gíteni. Imádkozom a másikért. Észre A kóla önmagától nem képes ki veszem mások szükségeit és eljárok
folyni, segítség kell hozzá, egy külső
amiben tudok... A nyitott állapot akkor
erőhatás egy stabil kéz által, mely a
párosul egy felszabadultsággal, amikor
betekeredett részét megfogja és a kez felismerem ajándékaimat és azok sze deti forgatási nehézség ellenére leteke rint szolgálok a kifogásaim helyett.
ri. Miután a kupak megindul biztos a
Számomra a legfontosabb, hogy
siker. A tea egészen más. Nem kell
Krisztus titkát osszam meg másokkal,
erőfeszítés a nyitáshoz. Nem kell se mellyel kapcsolatban felismertem én is
gítség a folyáshoz, mert eleve nyitva
magamban, hogy eléggé bezártam.
van és bármikor kész folyni, üdíteni,
2018-ban ennek fókuszában fogok
melengetni. A kérdés bennem itt fe döntéseket hozni.
szül: Hogyan lehetek egy zárt beteke Áldássá akarok válni és ehhez
redett állapotból nyitottá, mely bármi meg kell osztanom magamat másokkal.
Pomázi Barnabás
kor kész mások áldásává lenni?
Az a rengeteg tapasztalat, élet AZ ÉVEK KÖRFORGÁSA
helyzet, elképzelés, beállt dolog az
életemben hogyan tud felülíródni? A
Az évek körforgását
Lk 19.11-28-ig a minákról olvasunk.
megáldod, Uram,
Van 3 ember, akik különböző mérték Tőled indul ki,
ben kaptak ezüst pénzeket a királytól.
és Hozzád tér utam
Az első két szolga helyesen járt el és a
lépések nélkül is.
befektetésre összpontosított és dicsé retben részesült a kamat miatt. A har Haladunk Feléd,
madik megrovást kapott és ítéletet. Az
éveink végén
ok a félelem volt. Nem akarta vagy
megérkezünk Eléd
nem merte megosztani, amije van.
oda, ahol Téged dicsér minden,
Nem akart másokkal együtt munkál mert mindörökké
kodni, magára gondolt, egyénileg
Te vagy az Isten!
akarta a biztonságát megteremteni. Sa ját elképzelései után ment. Ebből a
Lukátsi Vilma
zártságból kitörés csak a Szentlélek
ereje és párhuzamosan a saját döntése Az orgona, mint a hangink által lehetséges. Ahogy az első két
szerek „királynője”
befektető minden egyes mina sorsáról
1
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ten dicsőségét, éppen a József utcai
Gyülekezeten. Azért láttam meg, mert
éppen ki voltam erre éhezve. A jólla kott ember nem vágyik az ételre, an nak az érzékszerve is eltompul. Aki
éhes, az tudja, merre van az étterem.”
a) Isten dicsőségét nem látjuk mindig.
Ahol a dolgok úgy történnek, ahogy az
Úr akarja, ott megjelenik az Ő dicsősé ge. Van, aki érzi, van, aki nem tudja,
hogy rajta van. A dicsőség az Istentől
elválaszthatatlan tulajdonság, az Ő lé nyének az alapja, nehéz megfogni.
Ezékiel megpróbálja leírni, de ő is da dog. Keresi a hasonlatokat. Olyan,
mint a szivárvány, vagy a villámlás,
mint a tűz. A muszlimok, akik el van nak zárva a bibliától, esélyük sincs
arra, hogy Jézust úgy ismerjék meg,
amilyen valójában. Ők csak azt tudják,
hogy Jézus egy próféta, de van nála
nagyobb: Mohamed. De aki közülük
megtér, általában látomásokat él meg.
b) Jézust látja, az ő dicsőségét! – Pál
hogy tért meg? Utálta és üldözte a ke resztényeket. Mégis azt kérdezte: Ki csoda vagy Uram? Nekünk is minden
nap meg kell térni!
A Reformáció kapcsán említik Lu ther egyik mondását: „Arról ismertetik
meg a keresztény ember, hogy minden nap megtér.” Isten azt mondta, az Ő
gondolatai magasabbak mint a mienk.
Nemcsak az Atya dicsősége, hanem Jé zus dicsősége is le van írva a Zsidók hoz írt levélben: 1:1-3 „Az utolsó
időkben szólt…” Szavának hatalma
volt. Ő Megváltó, Gyógyító, Szabadító
– ha továbbolvasom a Szentírást: Cso dálatos, Örökkévaló Atya, a Minden ség Ura. Ha a szavát visszavonná, a
bolygók össze-vissza keringenének,
kaotikus állapotba kerülnének. Ha a
zenésznek ihletre van szüksége, azt is
ott lehet megtalálni, Ő adja, az Alkotó.
Ki alkotta meg az akusztikai törvénye ket? Az agykutatók /pl. dr. Csókay
András/
felfedezéseiket,
ötleteiket

Révész László orgonaművész
testvér szolgálata 2017. novem ber 19-én a gyülekezet orgonájá nak újbóli felújítása kapcsán

~ első rész ~
Ünnepi istentiszteletünk az énekkar
Félix Mendelssohn: „Jertek el, borul junk le Istenünk előtt…” c. művének
előadásával kezdődött, melyet a zene szerző a 95. Zsoltár 6-7. verse alapján
ihletett.
Révész László tv.: „A zene és Isten lelke érintsen meg mindenkit!” –
ezekkel a szavakkal üdvözölte a Gyü lekezetet, majd ismét Mendelssohn: cmoll prelúdium című orgonaműve
hangzott fel. Megemlítette, hogy ez
Bach-ra emlékeztet, aki Mendelssohnnak egyik kedves szerzője volt.
Ezt követően Igei szolgálatához a
19. Zsoltár 1-2, 12-15. verseit olvasta.
Őszintén elmondta, hogy „soha nem
akartam lelkipásztor lenni, csak az
nem! Amikor Kecskemétre kerültem,
Kovács Géza bácsi felkérte azokat pré dikálni, akiket alkalmasnak tartott, így
kerültem én is sorra és beleragadtam
ebbe a szolgálatba”.
Dicsőség és dicsőítés témakörben
fejtette ki gondolatait. Említette, hogy
az egyik kicsit elvont, a másik gyakor latiasabb dolog.
Ismét saját szavait idézve: „A 9oes években történt, amikor már Buda pestről elmentem Kecskemétre, de még
nem tartoztam sehová. Volt 2 hét, jött
a hétvége: vasárnap, és jött a kérdés:
most mit csináljak? Feljöttem Pestre,
elindultam várost nézni, ami máskor
örömet okoz, de akkor nem így történt.
Felszálltam a 6-os villamosra és ahogy
a Körúton mentem, egy pillanatra kite kintettem és egy villanásra beláttam a
József utcába. Láttam, hogy a Gyüle kezet tódul ki, és beszélgettetek egy mással. Akkor láttam meg rajtatok Is 2
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imádság által kapták.
Jézus énekelt, amikor kiment az
Olajfák hegyére.
c) Szentlélek dicsősége 1Pt 4,14 „Boldogok vagytok, ha gyaláznak tite ket…” Van mindennek dicsősége, amit
Ő teremtett. A mártíroknak is van segí tője: a dicsőség lelke. 1Kor 15, 4o-45.
„Vannak mennyei testek és vannak föl di testek…” Az égitesteknek is van ki sugárzása. Az emberi léleknek is van
kétféle dicsősége: fizikai v. érzéki test
és van lelki test. A feltámadt testnek is
van dicsősége. Az Úr Jézus szenvedé sénél leszállt a felhő. Feltámadása
után nem ismerték fel, megdicsőült
testben jelent meg. A Biblia ígéri,
hogy mi is átváltozunk a halálunk
után, nem lesz betegség, fájdalom. Pál
azt mondja, hogy elragadtatunk. Most
még a földön vagyunk. Kap Isten di csőségéből az ember, mégis azt írja a
Biblia: egyedül az Övé a dicsőség.
Csak korlátozottan adja. Lucifer és az
angyalok el akarták venni a dicsősé get, de levettettek a földre. A sámánok
és varázslók el akarják lopni a dicső séget, szeretnék, ha Istennek tekinte nék őket. Jakab levelében olvassuk: az
Úr féltékenyen őrzi a dicsőséget. Ha
méltatlan vagyok rá, elveszi tőlem. Ha
Őt dicsőítem, kiárasztja rám. Találkoz tam néhány olyan prédikátorral, akik nek nem kellett prédikálni ahhoz, hogy
meglássék rajtuk Isten dicsősége.
Olyan „pünkösdiek” voltak. Egyszerre
tündöklő és félelmetes
volt. János
apostol a Jelenések könyve elején írja:
„arcra estem, mint egy halott…” Nem
tudta elviselni azt a dicsőséget.

Örömöt, áldást, bánatot?
Felvállalom mindazt, mit Ő ad nékem?
S ha több lesz benne a próba,
Azt majd méltósággal viselem?
És mit ez évben rám bízott,
Azt feltétel nélkül teszem?
Megbízhat-e bennem, áldott Mesterem?
Nem ismerem a jövőt, de bízok benne!
Ez évben is hittel kapaszkodom
Megtartó és áldott kegyelmébe!
Kiss Frigyes

Gyülekezeti életképek, beszámolók

Balatonszárszói gondolatok a
fiatal és idősebb
generáció tollából
Mit jelentett számomra a gyülekezeti
hétvége? Elsősorban újjászületést és
elmélyülést Isten igéjében, megerősö dést az Ő igaz szavában és szereteté ben, melyet nem lehet emberi mérték kel mérni. Mint forró nyári napon a
feltörő, hűs forrás vize, olyan frissítő en hatott rám a közösség, az együtt va ló dicsőítés. Szerettem a csoportbe szélgetéseket, a kis körben kialakult
beszélgetéseket. Szerintem minden
egyes megosztott gondolat hozzájárult
közösségünk épüléséhez. Olyan volt ez
a pár nap, mint egy tégla annak a ház nak a falában, melyet a gyülekezetünk
együtt épített és épít folyamatosan, Is ten segítségével, arra a kősziklára,
mely Krisztusban szilárd és ledönthe tetlen. Fontos, hogy meghallgassuk
egymást, hogy ha valami a szívünkön
van, azt osszuk meg, mert Isten a bi zonyságtételeinken keresztül is meg szólíthat embereket.
Mi egy közösség vagyunk, és egy
csónakban evezünk Jézussal. Tűzzünk
ki minden nap célt magunk elé és ke rüljünk közelebb Istenhez, a gyüleke zet szívéhez. Mert ez nem csak egy
hely, ahova járunk, hanem olyan érték,
melyet őszintén szeretünk. Ez a mi lel -

Folytatás a következő számban!
Szabó Mária

Ez évben is: kegyelem!
Bennem megannyi sok gondolat kavarog.
Mit tartogat vajon ez újév?
3
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ki otthonunk.

tűzoltásban, vagy egészségügyi ellá tást adva a tűzesetben sérülteknek se gíthettek. Az események után megbe széltük, kiértékeltük a reakcióinkat. Ez
több vonatkozásban is gondolkodásra
késztető volt. Miként cselekszem vá ratlan helyzetben? Kész vagyok-e segí teni, esetleg életemet is kockáztatni a
másik emberért? Mi lesz a rendezetlen
dolgaimmal, megvallatlan bűneimmel,
ha hirtelen csapás után már nincs lehe tőség a rendezésre? Vidámságra adott
okot a műhelyzetben, hogy a zűrzavar ban a sérülteket össze-vissza látták el,
egymásra hárítva a felelősséget. Szá momra, pár testvéremmel együtt ha sonló, közös üzenet jött át a nagysza bású, összekovácsolást generáló szitu ációs játékból. Nevezetesen, hogy iga zi felkészülést a váratlan helyzetekre
az Ige komolyan vétele, begyakorlása,
beágyazódása a zsigereinkbe adhat. Az
igazi felkészülés ideje a nyugodt idő szak, amikor az Ige tanulmányozásá val, "szívünkbe forgatásával", imádko zással, valamint Istennek tudatos tet szeni vágyással igyekszünk élni.
Ugyanígy, tudatosan álljunk ellen a
rossznak. Ekkor, a valódi és váratlan
helyzetben maga a Szentlélek tesz bá torrá, cselekvő késszé, Isten szerint
való helytállásra – közösségileg is.
Hálás vagyok Istennek és a szer vezésben közreműködő testvéreknek,
mert a Szárszón töltött időszak alatt a
személyes beszélgetések alkalmával
közelebb kerülhettünk egymáshoz.
A barátságok megerősödése, hely reállások és Isten tudja még pontosan,
milyen jó finomhangolódások zajlottak
bennünk.
Várjuk a folytatást!

„Mi pedig nem e világ lelkét kaptuk,
hanem az Istentől való Lelket, hogy
megismerjük azokat, amiket Isten
ajándékozott nekünk.” (1Kor 2, 12)
Ágoston Vivien

Fotó: Soltész László

Gondosan megszervezett előké szület után gyülekezetünk nagy része
november 24-én busszal, autókkal ér kezve Balatonszárszón találkozott egy mással és Istennel.
Miért is tettük ezt? Együttlétünk
célja: tanítványokból közösségé lenni
– mert egy hajóban evezünk és kapitá nyunk Jézus Krisztus. Az Ő tervében –
közössége tagjaként – bízta ránk a tőle
előkészített fő feladatot, az emberhalá szatot. Egyúttal egymás közelebbi
megismeréséről is szólt ez a pár nap.
Mi is történt ott velünk? Három
napon át kötött és kötetlen programok
váltották egymást, „Tanítvány és tanít ványok”, „Tanítványok és közösség”,
„Tanítvány és küldetés”, „Tanítványok
és Jézus” témakörökben. Ezek részle tes kifejtésével, továbbá igeolvasással,
kiscsoportos
témamegbeszélésekkel,
Istent dicsőítő éneklésekkel, bizony ságtételekkel, imádkozással, valamint
kifejező, szép pályamunkák bemutatá sával töltődött meg ez a három aján déknap. Adódott lehetőség sétára a Ba latonnál, sportolásra, finom ételek fo gyasztására, mindezek mellett meghitt
beszélgetésekre. Volt még egy minden
jelenlévőt bevonó szituációs játék is.
Itt a közösség tagjai összefogásban a

Verikné Erzsike és Józsáné Kati

Nyugdíjasok Karácsonya
Nem csak a József utcai gyülekezetből,
hanem Budapest környékéről és más
egyházakból is jöttek, örömmel kö 4
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szöntöttük őket. Örültünk, hogy talál koztunk, s láthattuk egymást.

tus gyülekezet lelkésze bizonyságtéte lében (Ámós 9) elmondta, hogy az Úr
a mi helyreállításunkat akarja, közöt tünk lakozik, megváltoztatja életünket.
Kis Küne Réka szavalatával és cselló
szolgálatával, Verik Lajosné szavalattal
szolgált .
Gyülekezetünk
kamarakórusa
énekszolgálatával
Fotó: Soltész László
tette színessé az adventi várakozást, hozta kö zénk karácsony lelkületét.
Kiss Emil testvér (Mal 3
és
2Kor 8) alapján az Úr eljöveteléről,
életünket megváltoztatni képes munká járól szólt.
Majd az idős testvéreknek átadtuk
gyülekezetünk karácsonyi ajándékcso magjait.

Aki család nélkül
él
egyedül,
talán
csak itt
ülhetett
terített
asztalhoz, tárFotó: Soltész László
saságba,
Karácsony ünnepén. Szépen díszített
fenyőfa fényei ragyogtak. Ünnepi dí szítés volt az asztalon – ,égő gyertyák,
fenyőtobozok, kis virágcsokrok .
Boros Ágota szolgálatában a
nagyszülőkre emlékezett hálás szívvel.
Széll Imre testvér olvasott egy
költeményt. Verikné Erzsike szintén
verset mondott, Almádiné Katóka el mondta, hogyan ünnepeltek, amikor
még együtt volt a család –, zenéltek,
énekeltek. Majd Boros Dávid testvér
Igét olvasott az Ézsaiás 9-ből: "Mert
egy gyermek születik, Fiú adatik nék tek." Megkérdezte, mi lett volna ve lünk, ha nem születik meg? Különböző
válaszokat adtak a jelenlevők.
Ének és hálaima után felszolgál ták a finom, ízletes vacsorát, sok süte ményt.
– Köszönet az ajándék csomago kért, köszönet a szervezőknek, rende zőknek és minden munkálkodónak!
Köszönet Istennek, hogy egyszü lött Fiát elküldte számunkra, – ez a
legnagyobb ajándék!

ht

Beszámoló a József Utcai Baptista Gyülekezet 2017 évi cipősdo boz gyűjtő munkájáról
Idén ismét bekapcsolódtunk a Baptista Szeretetszolgálat alatt futó, már közismerté vált cipősdoboz-akcióba. Ez a nagyszerű kezdeményezés teszi lehetővé, hogy sok hátrányos
helyzetű gyermek kaphasson egy cipősdoboznyi ajándékot és ezzel együtt egy csomag szeretetet. A tavalyi gyűjtés során minden eddiginél több, nagyjából 240 doboz gyűlt össze.
Soha eddig nem tapasztalt aktivitást és segítséget kaptunk mind a gyülekezet, mind pedig
teljesen ismeretlen kívülállóktól is. Többek
között ez is bátorított minket arra, hogy idén
is megszervezzük a cipősdoboz-gyűjtést. Idén
szintén a Corvin-sétányon vártuk a beérkező
csomagokat december 11 és 19 között. Ez
alatt az időszak alatt minden nap négy órától

Vékony Józsefné

Istentisztelet az Olajág
idősotthonban
Meghitt alkalommal zártuk ez évi is tentiszteleti alkalmunkat a törökbálinti
Olajág Idősek Otthonában. Vendégünk
Kiss Gergely Márton a helyi reformá 5
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hét óráig voltunk jelen, ahol szórólapokkal és
pár kedves szóval igyekeztünk minél többekhez eljuttatni ennek a nagyszerű lehetőségnek
a hírét. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk már az első napon is és volt, aki már csomagot is hozott. Valaki megjegyezte, hogy
már azt hitte idén elmarad a cipősdoboz-gyűjtés, de örül, hogy újra leadhatja itt is az elkészített csomagját. A csomagkészítésbe igyekeztünk bevonni ismerősöket, barátokat, de
munkahelyi kollégák is szívesen csatlakoztak
az akcióhoz. A Magyar Takarékbank munkatársai 33 dobozt adtak át a számunkra, amit
ezúton is külön köszönünk. Jó volt megtapasztalni idén is azt, hogy nem várt helyekről
kaptunk csomagokat és a sok segítségnek köszönhetően összegyűlt a szükséges mennyiség.
December 18-án a Biztos Kezdet Gyerekház és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék
szervezésében történt az első kiosztás a Kesztyűgyárban. Az ajándékokat Sántha Péterné
alpolgármester asszony és
Koscsóné
Kolkopf Judit, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék
intézmény vezetője osztotta ki
több mint 100
gyermek számára. Az összegyűlt csomagokat
igyekeztünk a gyermekek életkorához és neméhez igazítani, hogy mindenki a neki megfelelő ajándékot kaphassa. Idén nemcsak a
Kesztyűgyárban, hanem a gyülekezetünkben
is kiosztásra kerültek csomagok, amelyet Boros Dávid lelkipásztor végzett el. A December
22-i alkalmon közel 120 gyermek vett részt és
az ajándék-kiosztás mellett énekek, játékok és
egy rövid karácsonyi üzenet
gazdagította az
estét.Összességében nagyon
hálásak
lehe-

tünk azért, hogy Isten idén is megáldotta ezt a
szolgálatot és használhatott bennünket abban,
hogy sok gyermek kaphasson egy cipősdoboznyi szeretetet. Mindemellett külön öröm a
számunkra, hogy ezek a gyermekek hallhatták
a karácsony igazi üzenetét, hogy Jézus Krisztus megszületett erre a Földre és általa lehet
örök életünk. Végül pedig szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített abban, hogy
ez a nagyszerű lehetőség megvalósulhasson.
Weisz Patrik

Innen – onnan
LECKE A VADLUDAKRÓL
Gondolkoztál-e már azon, hogy miért
repülnek V alakban a vadludak?
Mint minden állati viselkedésben,
Istennek itt is jó oka volt arra, hogy
ezzel az ösztönnel ajándékozza meg a
ludakat. Amikor egy -egy madár suhint
egyet a szárnyával, felhajtó erőt képez
az őt követő madár számára. Egy V
alakban az egész csapat legkevesebb
71%-kal hosszabb utat tud megtenni,
mintha az egyes madarak egyedül re pülnének. Amikor egy lúd kiesik a V
alakból, hirtelen úgy érzi, mintha má zsás súly húzná lefelé... és gyorsan
visszatér a csapathoz. Csakúgy, mint a
ludak..., s azok az emberek, akik azo nos irányba tartanak és közösséget al kotnak, gyorsabban jutnak el a céljuk hoz, mint azok, akik teljesen egyedül
próbálják meg azt. Amikor egy lúd el fárad, hátra repül és egy másik foglal ja el a helyét a V csúcsán. Ha az embe reknek lenne annyi józan eszük, mint a
ludaknak, rájönnének, hogy a sikerük
egyértelműen a közös munkájukon mú lik, felváltva, vállalva a munka nehe zét és osztozva a vezetés terhein. A há tul repülő ludak hangos gágogással bá torítják az elsőket a sebesség növelé sére. Fontos, hogy a mi hátulról jövő
"gágogásunk" bátorító legyen az előt tünk haladóknak. Különben csak gágo 6
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gás marad. Amikor egy lúd megbeteg szik, 2 másik lúd is lemarad vele a V
alakzatból és követi, hogy védelmet
nyújthassanak számára. Addig marad nak vele, amíg erőre kap és újra repül ni tud, vagy amíg meghal. Akkor útra
kelnek, hogy beérjék saját alakzatukat,
vagy csatlakoznak egy másikhoz.
Bárcsak mi is ennyire önfeláldo zók lennénk, hogy érdemesek lehes sünk ilyen barátokra, akik a szükség ben mellettünk állnak. Nem kell tudós nak lennünk ahhoz, hogy tanuljunk Is ten csodálatos teremtményeitől, csak
meg kell állnunk és figyelnünk elég
hosszasan, hogy Isten felfedje előttünk
csodáit.

➢

➢
➢
➢
➢
➢

önálló életet él. (Goethe)
A barátság nem azon múlik, milyen régen ismersz valakit, hanem azon, felismered-e a barátodban azt, akire szükséged
van. (Nicholas Sparks)
A legutoljára szirmot bontó virágok
állják legjobban az őszi fagyokat. (Debora
Geary)
Az embernek lassan korlátot szab a
kora. (Marék Veronika)
Mennél olcsóbbak a szavak, annál drágább a hallgatás. (Kodolányi János)
Van valami az emberi természetben,
ami szeretetért kiált. (Garry Chapman)
Ha harmóniában akarod élni az életed,
teremts harmóniát a gondolataidban is!
(James Van Praagh)

Közreadta H.A.

Gyerekszáj

A FARKASFALKA RITMUSA
Az első három a leggyengébb és a legbetegebb farkas. Ők adják a falka ritmusát. Ha
fordítva lenne, ők elvesznének egy esetleges
támadás esetén. Ők elől mennek, létrehozzák
az ösvényt, így a hátsók energiát spórolnak.
Őket követi 5 erős farkas, – ők az élcsapat,
középen a falka vagyona, 11 nőstény, aztán
még 5 farkas, a végén. Az utolsó, szinte elszigetelve a falka vezér, aki az egész falkát láthatja, hogy vezesse, szervezze azt és a szükséges parancsokat kiadja. A farkasok mindenfajta elméleti tudás, vagy tanulás nélkül pontosan megmutatják, hogyan működik egy jól
szervezett társadalom, ahol a gyengéket támogatják az erősebbek és védik azokat, akik védelemre szorulnak.
Igen, a farkasok állatok! Az emberek nem állatok, sokkal rosszabbak: EMBEREK!

Levi kidobta a cumisüvegeit. Pár nap
után mondja:
– Bátyus, mégis meg kellett volna
hagynom egy cumisüveget, emlékbe.
– De hát a felnőttek nem szokták meg őrizni a cumisüvegeket.
– De lehettem volna én az első.
(Fejér Levente mondása)

Karácsony előtt Katinka megkéri anyu káját, írjanak levelet Jézusnak, amiben
elsorolja, mi mindent kér ajándékba.
– Egy beszélő babát, két társasjátékot,
babaszekrényt,
gyöngyfűzőkészletet,
néhány mesefilmes dvd-t, jó lenne már
egy igazi mobiltelefon is…
– No de Katinka! – szakítja félbe
anyukája – Nem lesz ez egy kicsit sok?
A kislány méltatlankodva felpillant:
– Úgy kérdezed, mintha neked kellene
megvenned!

Közreadta H.A.

Gondolatok
➢

Hiszek abban, hogy e nagy világtragédiában, amelyben élünk, végül mégis az
igazság, a jóság, az irgalom és a szeretet
győzedelmeskedik. (Nemeshegyi Péter)
➢
Azok az egészséges emberek, akiknek
testi-lelki organizmusában minden rész

Gyermekbemutatás
December 17-én vasárnap délelőtt Boros Dávid lelkipásztor testvér a követ kező igei üzenettel köszöntötte Fajszi
Mátyás és Acsai Emerencia, Fajszi
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Huba Olivér nevű gyermekét

jan. 09. 18:00 Kórházmissziós istentisztelet az Erzsébet kórházban
jan. 12. 18:30 Ifjúsági klub
jan. 19. 18:30 Ifjúsági klub
jan. 21. 15:00 Törökbálint Olajág Idősotthonban istentisztelet
jan. 26. 18:30 Ifjúsági klub
feb. 02. 18:30 Ifjúsági klub

„És formálta vala az
Úr Isten az
embert
a
földnek porából, és lehellett vala
az ő orrába
életnek
lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. „
1Móz 2,6–7 és az Úr oltalmába aján lotta őt. A bibliakör tagjai énekkel és
virággal köszöntötték a családot.

Nyugdíjas Klub januári alkalma elmarad!
ÖKUMENIKUS IMAHÉT JÓZSEFVÁROSBAN A KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGÉÉRT
2018. január 21-28.

ht

„Uram, jobbod dicső az erőtől.” (2Móz 15,6)
21. 18:00 Szt István Bazilika Dr Erdő Péter bíboros és Steinbach József MEÖT elnök
22. 18:00 Rákóczi út 57. evangélikus k. Kovács
Dávid Emil református lelkipásztor
23. 18:00 József u.12. baptista kápolna. Michels
Antal római-katolikus pap
24. 18:00 Horváth M.tér katolikus templom Boros Dávid baptista lelkipásztor
25. 18:00 Kőris u. 13. református templom Kelédi
Géza baptista lelkipásztor
26. 18:00 Szentkirályi u.51. evangélikus templom
Bacskai Bálint református lelkipásztor
28. 16:00 Nap u. 40. baptista kápolna Gulácsiné
Fabulya Hilda evangélikus lelkipásztor

Gyülekezetünk betegei
Ádány Vince és neje Rumbold Gyula
Hetzke József és neje Sebők Györgyné
Huszta Tiborné

Stubnya Tiborné

Kántor Ida

Szalay Mihályné

Kántor Imréné

Szűcs Borbála

Kiss Tamara

Tóth Imréné

Puskás Zoltánné

Vida Sándorné

Ráduly Emil és neje

Budapest József Utcai
Baptista Gyülekezet
cím: 1084 Budapest,
VIII. József u. 12.
www.jozsefutca.hu
„Folyóirat” rovatban is olvasható
újságunk!

"Baráti szeretetre van szüksége a szenve-

dőnek" (Jób 5,14)
Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy a testilelki 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.

Rendszeres alkalmaink
Vasárnap
9:30 imaóra,
10:00 istentisztelet
17:00 istentisztelet
Szerda este
18:00 bibliaóra

Gyülekezeti programok

Mindenkit szeretettel várunk!
Minden hónap harmadik vasárnapjának délutánja
missziós szolgálatokra felszabadítva

jan. 05. 18:30 Ifjúsági klub
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