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tón keresztül egyszer csak közöttük terem (Lk 24,36-37). Rezignáltan mennek el Péterrel halászni a többiek is, de
amikor a hiába eltöltött éjszaka után
felismerik Jézust a parton, Péter minél
előbb Jézussal akar lenni, vízbe veti
magát, partra úszik (Jn 1-14) és a többiekkel együtt a Feltámadott reggeliző
vendége lett. Aztán jönnek a rövid kérdések: „Szeretsz-e engem… jobban…
mint ezek?” (Jn 21, 15 kk.) Múltat idéző, jelent vizsgáló, jövőt meghatározó
kérdések és válaszok. Húsvéti tanítványok találkozásai – nem a mai kétségeskedő, szeretethiányban szenvedő,
szorongó, jövőkép nélküli, magányos
emmausi tanítványok ősei ők?

Húsvét után, pünkösd előtt
Mintha zavarban lennénk mi keresztyének húsvét után, pünkösd előtt. Nem
úgy, mint karácsonykor, a születés,
vagy ádventben a várakozás idején. Isten ajándékozó szeretete zavarba ejt
karácsonykor, és mi is szinte józanságunkat veszítve igyekszünk egész évnyi adósságunkat behozni. Még a szenvedésre való felkészülés is közel áll
hozzánk, emberi sorsunk sírással kezdődik és azzal is végződik. Jézus szenvedése valahol itt lesz rokonná a miénkkel. A feltámadás győzelme magával ragadja a hívőket manapság is, bár
az evangéliumok tanítványai korántsem
voltak ilyen lelkesek. Márk evangélista
érzékletesen írja le, hogy „megrettentek”, „remegés és döbbenet fogta el
őket…, mert féltek”, „nem hitték el”,
hogy Ő él, „egymásnak sem hittek”
(v.ö. Mk 16:1-13). Húsvét maga is zavarba ejt, mert szóltak ugyan próféciák
a szenvedő és győztes Szolgáról, de
maga Jézus minősíti a tanítványok hitét: „Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy elhiggyétek, amit megmondtak a próféták!” (Lk 14,25).

Az „utolsó”-nak is megjelenik a damaszkuszi úton, aki lóról (magas lóról)
esik a porba, hogy meghallja a szót:
„Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.”
(ApCsel 9, 5) Azután hallja, hogy akiket üldözni akart, azokhoz küldi Jézus,
mert „ők megmondják neked, mit kell
tenned” (9, 6), a törvény nagyhatalmú
tanítójának. Mi talán nem tagadjuk, üldözzük Krisztus követőit, de önigazságunk, lázadozásunk, büszkeségünk, gőgünk „magas lováról” nem kell-e porba
hullanunk, hogy megtanítson bennünket azok által, akiket megvetettünk,
vagy elítéltünk?

A Jézust igazán szerető magdalai Mária
kertésznek véli, azután pedig átölelné a
lábát, nehogy még egyszer elveszítse
élete megmentőjét (Jn 20,15). Tamás
tapintani akarja az elveszettnek vélt
Urat, Jézus engedi, sőt hívja, hogy
érintse meg Őt (Jn 21,24-29). A tanítványok megrettennek, amikor zárt aj-

Húsvét után volt remény arra, hogy találkozzanak Jézussal az övéi, míg „felhő takarta el Őt szemük elől” (ApCsel
1,9), ez tette izgalmassá, hátha ma is
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eljön, vagy holnap… A mennybemenetel után viszont erre már nincs remény,
csak egy még megfejtetlen ígéret: „én
veletek vagyok a világ végezetéig” (Mt
28, 20), és egy másik: „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben
küld az Atya, ő tanít meg majd titeket
mindenre, és eszetekbe juttat mindent,
amit én mondtam nektek” (Jn 14,26).
Felhő, homály, bizonytalanság és ígéret. Ez az a híd, amely az egyedüllét tíz
napját átíveli, s nem engedi széthullani
a tanítvány-csapatot. Van folytatás, sőt
másfajta folytatás: Nem a ti dolgotok
az idők megvizsgálása, „Ellenben erőt
kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek és tanúim lesztek…” (ApCsel 1,8)
Ez valósult meg pünkösdkor. A Pártfogó tette képessé a tanítványokat arra,
hogy kétség nélkül hirdessék a megtalált, megismert, a próféták által megígért Messiást, a názáreti Jézust.

jon bennetek! Ha megmarad bennetek
az, amit kezdettől fogva hallottatok,
akkor megmaradtok ti is a Fiúban, és
az Atyában.” (1Jn 2, 23-24).

A mi számunkra a húsvét után azt jelenti, hogy „nincsen a sírban az Úr”,
hanem jelen van népe között, akit a
Pártfogó, az elküldött Szentlélek jelent
ki: jelen van Urunk igéjében, testében,
a gyülekezetben, a megújult életű emberekben, megtérőkben. Nem indít-e
bennünket fohászkodó imára, hogy
szétszabdaltságunkból, magányunkból,
szorongásainkból,
kishitűségünkből
menekítsen, vagy netán „magas lovunkról” leszállítson, és meghalljuk az
apostoli tanácsot: „értsétek meg, mi az
Úr akarata” (Ef 5, 17), „teljetek meg
Lélekkel” (Ef 5,18). Egy ilyen óhaj aktív várakozás, az imádkozó és bizonyságtételre kész ember magatartása, még
ha bezárkózik is, ki nem zárhatja a
Szentlélek eljöttét, Aki által Jézus
Krisztus lakik bennünk. Így ölel magához a teljes Szentháromság Isten, mert
„Aki vallja a Fiút, azé az Atya is. Amit
tehát kezdettől hallottatok, az marad-

És aki mindezt elfogadja,
Krisztust a szívébe behívja,
Annak a legdrágábbat kínálja:
Örök polgárjogot a dicső hazába!

Kiss Emil

HÚSVÉT ÜZENETE!
Mikor semmi sem volt még
Ő már akkor létezett.
E nagyszerű világegyetem
Érte és Őrá nézve teremtetett!
Mivel e világ szembe fordult vele,
Mindent otthagyva lejött e földre.
Köztünk járt szeretett, szolgált,
Életével mutatott jó példát!
S, hogy az emberiséget megmentse,
Önmagát adta, meghalt helyette.
Új életet kínált e világnak
Mikor húsvét napján dicsőn feltámadt!

Kiss Frigyes

Két kép: Lábmosás és elhaló gabonamag – útravaló szolgálattevőknek
Szolgálat - szótárunkban megfrissítésre, sőt megszentelésre váró kifejezés!
Annyi minden rakódott már e fogalomra: kényszer, hiúság, dicsvágy, önérdek
érvényesítés, marketing- és reklámfogás, számunkra unszimpatikus személyek vagy tevékenységek kiszorítása…
és sorolhatnánk!
Ha valóban Jézust tekintjük Urunknak,
az ő tanítása és életpéldája meg tudja
tisztítani a szívünket, és helyre tudja
állítani bennünk ennek a szónak az igazi értékét.
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Gyülekezetünkben most újítottuk meg
négy évre a szolgálattevők megbízatását. A közösségben szükség van erre is,
de krisztusi módon kitartóan azok tudnak szolgálni, akik felülről motiváltak,
akik elsősorban Tőle, a Mestertől kapják napi megbízásukat. Időnként megtörhet a lendület, mert elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban
bíznak, erejük megújul, és szárnyra
kelnek, mint a sasok… (Ézs 40,30-31),
vagy éppen térdre ereszkednek, hogy
megmossák testvéreik lábát.
A példa előttünk áll: Aki tegnap „csak”
tanítványai lábát mosta meg, immár keresztre ment az egész világért! Megsokszorozódása elhalásával kezdődött.

A KEGYELEM ÉS GONDV I S E L É S V E L Ü N K VA N !
Karácsony fénye után még jobban
érezzük: a világ tökéletlen. Nem
csak a hétköznapok szürkesége, ne hézségei, a testi gyengeség vagy
betegség, de a világ állapota, a ter mészeti katasztrófák, a terrorizmus
és a háborúk hírei is mutatják ezt,
és ezek elszomoríthatják, vagy féle lemmel tölthetik el a szívünket. Mit
hoz a jövő? Mindennapi tapasztala tunk lehet, hogy „a gonoszság megsokasodik, a szeretet pedig sokak ban meghidegül”. Mégis; amikor er ről elmélkedtem, arra jutottam,
hogy a baljós jelek ellenére bíznunk
lehet és kell az isteni kegyelem és
gondviselés erejében, hiszen Meg váltónk mindezt előre megmondta
nekünk! Vajúdik, gyötrődik a világ,
míg mindenki számára világos nem
lesz, hogy mi az egyedüli helyes út.
A kegyelem és gondviselés nélkül a
tökéletlen világ már régen összeom lott volna, hiszen ismeretes, hogy a
magukra hagyott dolgok elrendetle nednek, tönkremennek, elenyész nek. Isten azonban gyógyítgatja az
általunk megsebzett természetet
vagy lelkünk felismert hibáit, meg bocsátja megvallott bűneinket és
helyreállít bennünket: új életet, új
lehetőségeket ad. Vagyis a kétféle
erő közül a rendezett, tiszta életet
adó és munkáló Szent Lélek min denkor velünk van, és erősebb, mint
a lázadó, káoszt és halált okozó sá táni erők. Nem mindegy azonban,
hogy (időnként) a magunk erejében,
bölcsességében és jóságában bí zunk-e, vagy rendszeresen segítsé gül hívjuk-e Őt, és feltöltekezünk a
Lélek erejével! A decemberi, januá -

„Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az
én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.” (Jn12,26)
Sólyom Attila

Szolgálat
Ha azért szeretsz, hogy szeressenek,
Ha azért szolgálsz, hogy ünnepelje nek,
Ha legfőbb vágyad a népszerűség,
Nem az alázat, szelídség, hűség,
Vigyázz! Csalódás vár reád!
De ha azért szeretsz, mert azt kell
tenned,
S azért szolgálsz, mert szív van ben ned,
Ha nem vágyod a dicsőséget,
Csak az oltárt, mely lángol és éget,
Ennek jutalma végtelen.
Nézd, Krisztus, a mi Mesterünk
Arra adott példát minekünk,
Hogy viszonzásra ne várjunk,
Csak szeressünk és szolgáljunk,
Mert így tesz Isten is velünk.
(Ismeretlen szerző)
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ri imaalkalmak jó lehetőségek,
azonban egész évben folytatnunk
kell a rendszeres és kitartó imádko zást. Van miért, a jövőnk a tét, mi tőlünk is függ!

M E G N Y Í LT S Z E M M E L
Sokszor nem ismerünk fel Téged…
Ó, Jézus, nyisd meg szemeinket,
mint ama két bús tanítványnak
egykor ott Emmausban.

Ne bízzuk másra passzívan, alakít suk mi is határozottan és követke zetesen Jézus útmutatása szerint Is ten országának megvalósulását! A
földi, tökéletlen körülmények kö zött ez csak nemes cél lehet, de bíz zunk abban, hogy Isten segítségével
a negatív, romboló erők fokról-fok ra visszaszoríthatók, és ha kénysze redetten is, de végül is átadják he lyüket a Jónak, Tisztának és Töké letesnek. A választások közeledté vel tájékozódjunk, hogy kellő infor mációk birtokában tudjuk átgondol ni: melyik az a politikai csoporto sulás, amelyik a keresztény érték rend szerint politizál, együttműkö dik a történelmi egyházakkal, óvja
és támogatja a családokat, szívén
viseli a magyarság érdekeit. Ve gyünk részt a választásokon minél
nagyobb számban!

Tudjuk, velünk jársz útjainkon,
Hozzánk szegődsz és elkísérsz,
repítsen bár képzelet szárnya,
szerelmeddel Te utolérsz.
Ha néha magányba rejtőzünk,
utánunk jössz és ránk találsz.
Ha lankad, lassul már a léptünk,
az út végén Te állsz, Te vársz.
Jézus, ismered útjainkat!
Oly kevés az öröm hegye…
Látod a mai Golgotákat…
figyelsz sötét völgyeinkre.
Ha gyász vagy bánat könnye felhőz,
nem látjuk, hogy itt vagy velünk.
Oly nehéz felismerni Téged,
míg próbáinkban szenvedünk.
Napunk már túlhaladt a délen,
napunk már lefelé halad.
Rettegő szívvel hadd keressünk,
s kérleljünk, hogy velünk maradj!

Óvakodjunk minden szélsőségtől:
mert az egyéni szabadságjogokat
túlhangsúlyozó elvek éppen olyan
károsak, mint amilyen a kollektív
jogok túlzott kiemelése volt a múlt ban, az egyéni jogok hátrányára.
Egyedül a jézusi szeretet nem okoz
feszültséget az egyének és bármely
közösség között: inkább kiegyenlít
és harmonikusan elrendez.

Válaszául a sok miértnek:
Úr Jézus, nyisd meg szemeinket!
Mint ama két bús tanítványnak,
alkonyatkor ott Emmausban…
Oláh Lajosné

Gyülekezeti életképek, beszámolók

Kérjük Isten áldását a jelenlegi ve zetőkre, hogy jó döntéseket hozza nak, és kérjük az Urat a választások
jó kimenetele érdekében! Ámen.

A József Utcai Baptista Gyü lekezet Nyugdíjas Klubban
2018.03.08.-án Serafin József
testvér előadást tartott

Rgy
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2.
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4.

BAPTISTA TÁRSADALMI
SZOLGÁLAT címen!
Egyházi szolgáltatások
Nagycsaládosok felé, 20-25000 azok
létszáma, akik a baptista ellátó
rendszerben ellátást kapnak.
•

Szeretetotthonok

•

Idősek
Klubja

•

Idősek ellátása

Pünkösdi Egyház: évente 50 000 embert étkeztetnek.
Református Egyház: Házi segítségnyújtása jelentős
2010-11 körül kezd emelkedni az ét keztetés szolgálata, mivel az egyhá zak állami támogatása növekedett!
A Baptista Egyház Idősek Otthonai:
1. Filadelfia Idősek Otthona,
6200 Kiskőrös, Szűcs József u.
12, T: (78) 513 514
2. Emmaus Idősek Otthona, 4220
Hajdúböszörmény, Külső-Hadházi u. 1, T: 52/561-161
3. Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona,
7624 Pécs, Xavér u. 10,
T: (72) 332 933
7636 Pécs, Malomvölgyi út 21,
T: (72) 441 46

Budapesti Hajléktalan ellátó in tézmény
•
•
•

150 fő az egyikben
1000 fő a másikban
Hajléktalan átmeneti ellátó

Baptista Szeretetszolgálat! Maglódi út
végén, Kőbányán, /mosoda, van foglalkoztatás is, fákat, ágakat kivágnak, tűzifákat csinálnak belőle, rászorulók
háztartásait segítik vele/

4. Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona. Cím:
2483 Gárdony, Móricz Zsigmond utca 33. Telefon/fax: +3622-570-133

IDŐSGONDOZÁS
•
•
•
•

Katolikus
Református
Pünkösdi
Baptista Egyház 2500 munkatárssal végzi 25 000 ember ellátását.

Tartós gondozás
Átmeneti otthon
Házi segítségnyújtás /Gondozónő kimegy és segít/
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /Kis készülék a betegnél,
segítség hívásnál egy piros gombot kell megnyomni/

Az ellátási díj: 100 ezer-120 ezer Ft/hó
Nyugdíj 80%-át kérik el, 20% marad
a nyugdíjasnál.
Baptista intézménynél nincs belépé si díj! A nagyon alacsony jövedelmű
nyugdíjas védettséget élvez! Egy
ember ellátása évente 1,5 millió fo rint. Úgy lesz fenntartható, hogy kö zös teherviselői szervezet lép be a
rendszerbe.
Az előadás végén kérdéseket lehe -

Egyedül élés kockázat, döntően az idősek számára.
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Öt féle nappali klub van, fogyatéko soknak, szenvedélybetegeknek.
A magyarországi Egyházi szolgáltatók:
5
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tett feltenni Serafin József testvér nek, mellyel éltek a testvérek, sok
fontos kérdésre kaptak választ, ame lyek idős testvéreinknek eligazítóak
voltak!
Köszönjük Serafin József testvér
szakszerű és értékes előadását az
Egyházak különböző szolgálatairól
és főleg, hogy a Baptista Egyház
szolgáltatási lehetőségeit mélyebben
megismerhettük!

vel jó helyen volt a ház és elég helyiség volt ahhoz, hogy kényelmesen elférjenek. Ahogy múltak a hetek, kiderült, hogy a feleség és az anyós túlságosan ellentétes személyiség. Egyre
több és hevesebb vita bontakozott ki
köztük. A férj gondolta, hogy ez csak
egy kezdeti időszak, ameddig össze
nem szoknak. Viszont az idő múlásával
a feleség és az anyós közti viszony
egyre jobban elmérgesedett, már gyűlölködésbe ment át. A feleség kezdte
megelégelni a dolgot és elment a legjobb barátnőjéhez, aki gyógyszerész
volt, hogy szerezzen tőle valami olyan
szert, aminek káros mellékhatásai vannak és gyors leépülést okozzon. A barátnője adott neki egy "gyógyszert",
aminek rendszeres szedése legyengíti
az immunrendszert, mely leépüléshez
vezethet. Azonban hozzátette, hogy
minden reggel készítsen nagyon finom
reggelit és abba csempéssze bele a tablettát. Továbbá legyen mindig kedves,
türelmes, végtelenül toleráns, kerülje el
a vitákat az anyóssal, nehogy később
bármi gyanúba keveredjen anyósa leromlott állapota miatt.
A feleség nagyon örült barátnője megértő segítségének. Másnap reggeltől
követte barátnője útmutatásait. Gondosan elkészítette a reggelit, amibe mindig belecsempészte a tablettát. Napközben is mindig elkerülte a konfliktusokat, a vitás helyzetekben megértően elsimította a problémát, kedves volt és
türelmes az anyósához. Pár nap elteltével az anyós is kezdett megváltozni.
Egyre kevesebb konfliktus helyzet állt
elő. Végül hetek múlva teljesen megváltozott a légkör a házban. Elmúltak a
veszekedések, egyre barátságosabb viszony alakult ki a két nő között. Végül
az anyós már úgy tekintett a menyére,
mint lányára. A feleség pedig édesany-

Kecskés Károly
József Utcai Keresztyén Testvér Gyülekezet

Gyermekbemutatás
Március 25én vasárnap
délelőtt Boros
Dávid
lelkipásztor
testvér a következő igei
üzenettel
köszöntötte
Fotó: Szilágyi Anna
Huszta András és Acsai Gyöngyvér, Dániel nevű
gyermekét: Dániel 1:8 „De Dániel eltökélé az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a
borral,..” és az Úr oltalmába ajánlotta
őt. A bibliakör tagjai énekkel és virággal köszöntötték a családot.

Innen – onnan
A V I TA M I N H AT Á S A
Az újdonsült fiatal házaspár albérletben lakott. A jövőjüket nem tudták
megalapozni, így egyetlen választásuk
maradt, hogy odaköltözzenek a férj
édesanyjához, akinek elég nagy háza
volt ahhoz, hogy ott lakjanak.
Nagyon jó megoldásnak ígérkezett, mi6
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haladhatsz.
Segíthetsz azon, ki porba hullt,
ki feléd kiált, mert nyomorult.

jának tekintette az anyósát. Nagyon jó
barátság alakult ki közöttük és egymás
segítségére lettek a mindennapokban.
Viszont a feleségnek hatalmas lelkiismeret-furdalása lett, mivel hetekig
"mérgezte" az anyósát a gyógyszerrel.
Gyorsan elrohant a barátnőjéhez, hogy
adjon tanácsot, mivel tudná helyrehozni a gyógyszer által okozott károkat.
Barátnője megkérdezte, hogy most miért gondolta meg magát. A feleség kétségbeesetten mondta, mennyire bánja,
hogy ilyen szörnyűségre szánta el magát, s hogy igazából anyósa egy nagyon jó ember, akivel már nagyon jól
megértik egymást.
Erre a barátnője elmosolyodott és megnyugtatta, hogy valójában csak vitamint adott neki.

De ott is hagyhatod, kikerülheted.
Adtam széles utat és keskenyet.
De az ítéletre minden "út" - Hozzám vezet!
Szabó István

SZÁLLÁS
Egy férfi levelet írt a hotelnek, ahol meg
akart szállni: – "Hozhatom a kutyámat
is? Nagyon rendesen viselkedik."
A hotel tulajdonosa így válaszolt: "Már
harminc éve működtetem ezt a hotelt, de
még sohasem találkoztam olyan kutyával, aki ellopta volna a törülközőket, az
ágyneműt, az evőeszközöket, vagy a
festményeket a falról. Egyetlen kutyát
sem kellett még kiköltöztetnem az éjszaka közepén azért, mert részegen randalírozott, és még soha egyik sem lépett
meg fizetés nélkül. Igen, nagyon szívesen látjuk a kutyáját. Továbbá, ha a kutyája jót áll önért, akkor önt is szívesen
látjuk."

– Látod, kedves barátnőm, a szeretet
hatásosabb minden vitaminnál. A szeretet az, ami megváltoztatta a kapcsolatod az anyósoddal!
Közreadta H.A

PRÓBÁRA TETTE ISTEN
A LELKEMET

Közreadta H.A.

Próbára tette Isten a lelkemet.
Adott számomra testet, szellemet.
Adott szülőt, földi életet.
Szólt az Úr, s útnak engedett.

Gondolatok
➢

Tiéd a vágy, a gondolat!
"Szeresd felebarátodat, mint magadat!"
Tiéd a sorsod, tégy amit akarsz,
szabad vagy, jó, s rossz közül választhatsz,
De vigyázz, mert egyszer mindenről számot adsz!

➢
➢
➢
➢

Foghatod a kezem, s ha jót kérsz,
kaphatsz,
De el is engedhetsz, nélkülem is

➢
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Nehezebb elviselni a kínokat, mint nélkülözni az örömöket. (Pierre Charron)
Sose felejtsd el a napokat, amikor még
imádkoztál mindazért, amid most van.
Azt az utat, ami mögötted van, már
nem javíthatod meg. Viszont ami előtted
van, még szebbé teheted.
A szíved a legtökéletesebb iránytűd.
Kövesd bátran.
Az ember tettei megmutatják valódi
személyiségét, a szavai csak azt, milyennek akar látszani.
Amikor tudod, hogy mi az Istentől kapott célod, akkor meglesz az erőd, hogy

TESTVÉREK

2018 . április

felülkerekedj minden akadályon.
Nem az időnk csekély, hanem sokat elvesztegetünk belőle. (Seneca)
➢
Isten szemében soha nem jelentéktelen
az, amit szeretetből cselekszünk. (SzentGály Kata)

Rumbold Gyula

➢

"Szolgáljátok az Urat, a ti Isteneteket, ak-

kor megáldja a te kenyeredet és vizedet, és
eltávolítom tiközületek a betegséget. (2
Mózes 23,25)
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.

Gyerekszáj
Óvodából hazaérve, kézmosás után
kéztörléskor figyelmeztetem Miksát,
hogy ne csak a tenyerét, de a kézfejét
is törölje meg, mire ő megkérdezi: ...
de hol van a vízfejem??

Gyülekezeti programok

(Bukovszkyék unokája)

ápr. 06. 18:30
ápr. 10. 18:00
ápr. 12. 15:00
ápr. 13-15
községben
ápr. 15. 15:00
tentisztelet
ápr. 15. 16:00
ápr. 20. 18:30
ápr. 27. 18:30
máj. 06. 18:30

Elképzelés a felnőttkorról. – Ha már
okos, felnőtt fiú leszel, egy külön lakásod lesz, és akkor már nem fogunk
együtt lakni, hanem te oda fogsz költözni. - Jó, odaköltözök. Ott fogok lakni, ott fogok enni, és este visszajövök
fürdeni és aludni.
( egy négyéves)

Igazságos osztozkodás. – Elfelezem ezt
a kenyérszeletet. (Apára csak a kisebb
fele jut).
Apa: – Na, ezt jól elfelezted! Nekem
csak ilyen kicsi jut?
Gergő: – Igen, te már nem nősz tovább.

Gyülekezetünk betegei
Ádány Vince és neje Sebők Györgyné

Kántor Ida

Szlavik Krisztina

Kántor Imréné

Szűcs Borbála

Kiss Tamara

Verik Lajosné

Puskás Zoltánné

Vékony József és neje

Ráduly Emil és neje

Vida Sándorné

Házaspárok estje
Ifjúsági klub
Ifjúsági klub
Ifjúsági klub

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

Hetzke József és neje Stubnya Tiborné
Szalay Mihályné

Törökbálint Olajág, is-

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

(egy 3,5 éves)

Huszta Tiborné

Ifjúsági klub
Kórházmisszió
Nyugdíjas klub
Ifjúsági hétvége Patak

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