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A Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet tájékoztatója


December 3, 10, 17-én adventi
istentiszteletet tartunk. 9.30-kor kezdődik az imaáhítat, 10.00-kor istentisztelet.


December 31-én óév estéjén
17.00-kor kezdődik az Évzáró istentiszteletünk.

   December 17-én délben nyugdíjasok karácsonyát szervezünk.

  2018. Január 1-én Újév napján
17.00-kor istentiszteletet tartunk.

  December 24-én advent negyedik vasárnapján 10.00 órakor lesz a gyermekek karácsonya.

   A kiskunmajsai gyermekek
részére idén is készítünk cipősdoboz ajándékokat, részletek és jelentkezés a faliújságon vagy Szabóné Nagy
Ágnesnél.


December 25.-én karácsonyi
istentiszteletünk 9.30-kor imaáhítattal
kezdődik, majd 10.00-kor az ünnepi istentisztelet.


Imádkozzunk az alkalmakért,
a látogatókért, és hívjuk el ismerőseinket, barátainkat is!

2 17. december

K

ecse Mónika testvérünk aktívan vesz
részt az „Evangélimot Minden Otthonba!” Alapítvány munkájában. Bizonyságtételén keresztül bepillantást nyerünk
szolgálatuk nehézségeibe, örömeibe egyaránt.

Karácsonyi
gondolatok

M

it
adjunk
ajándékba?
Izgalmas, sőt néha gyötrő kérdés
karácsony előtt, születésnapok és névnapok előtt.

Amikor felkeressük az embereket, minden lehetséges helyet ellenőrizni kell,
ahol lakhatnak, nehogy kihagyjunk valakit. Sokszor olyan helyen is laknak emberek, amit nem gondolnánk. pl. szeméttárolónak nézek egy ajtót, valamiért mégis
bekopogok, 3 gyerek nyit ajtót. Vagy azt
hiszem, a pincébe vezet a lépcső, a kukák
mellett megyek el – alig férek el a kukák
és a fal között – de egy belső udvarra
érek, ahol lakásokra bukkanok. Vagy
földszintes
házak
belső udvarának középen fészer, elme-

Egy friss felmérés szerint a gyermekek
nagy többsége azt kérte karácsonyra,
hogy anya és apa velük legyen az ünnepen. Gondolkozunk és dolgozunk azért,
hogy a megfelelőnek tartott ajándékot
adjuk egymásnak. Jó lenne, ha meglepetést szereznénk, ha tartós lenne az ajándék, ha igazi örömet okoznánk – ezek
nagyszerű indítékok.

Ami a
telbő

Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról,
hogy a legfontosabb önmagunkat ajándékozni családunknak, szeretteinknek.
Valóságos örömöt, igazi ünnepet rejteget az a meggyőződés, hogy ajándékok
vagyunk egymás számára. Az időnk, a
figyelmünk, a mosolyunk, az ölelésünk
értéke pénzben nem mérhető, de megváltoztatja a kapcsolatainkat. Karácsonykor arra emlékezünk, hogy Jézus
Krisztus érkezése megváltoztatta a világot, új esélyt kaptunk.
Ajándékozzuk önmagunkat egymásnak
és csodálatos változásokat tapasztalunk
meg.
››› Kübler János

A reménységben örvendezzetek!
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››› A fotókat Gál Efraim készítette.

18. évfolyam 12. szám
gyünk mellette, de visszafelé mégis felfigyelünk rá, mert rádió szól a fészerből.
Bent nincs senki, de az ablakon keresztül
látjuk: ágy és tűzhely van a bódéban. Itt
csak a traktátust tudtuk az ajtóra tűzni.

nak. Ekkor imádkozunk értük, amiért
nagyon hálásak. Nem felejtem el, egyszer egy olyan házhoz érkeztünk, amiről
azt gondoltuk, talán nem laknak benne,
mert ablak helyett fólia volt kifeszítve.
Kiderült, hogy egy beteg férfi lakott ott,
akin az orvosok nem tudtak segíteni.
Imádkoztunk érte. Amikor kinyitottam
a szemem, a férfi meggörnyedve a fájdalomtól hangtalanul zokogott.

Nem csak negatív tapasztalataink vannak, hanem olyan alkalmak is, amikor
látjuk, szükséges, vagy jó volt a jelenlétünk. Pl. valakinek éppen az előző napokban halt meg a hozzátartozója. Ilyenkor együtt érezhetek vele, tudom milyen
érzés, mert nekem is meghalt az Anyukám. Elmondhatom, hogy az Úr a mi
vigasztalónk.

Találkoztunk egy terhelt személyiségű
nővel, aki felháborodott, hogy bedobtuk
traktátusunkat a postaládájába. Mint
kiderült, Jehova tanúja volt, ez okozta
felháborodását. Közben a társam imádkozott, hogy bizonyságot tudjon tenni
neki. Isten őt a zárt osztályról hozta ki.
Nem hiába imádkozott. A hölgy, aki
először majdnem tettlegesen is bántalmazott, később úgy búcsúzott el, hogy
kedves embereknek tart minket.

Sokszor elmondják az emberek, milyen
betegségük van, vagy éppen műtétre vár-

bizonyságtél kimaradt…

Emlékezetes az is, amikor egy bácsival
hosszan beszélgettünk, és a beszélgetés
vége felé azt mondta, hogy ő is Krisztus
katonája szeretne lenni.
Egy-egy ilyen alkalom után látjuk, nem
hiába munkálkodunk, és érdemes elszenvedni a sok visszautasítást azért,
hogy találkozhassunk olyan emberekkel, akik elfogadják a segítséget. Szolgálatunk nem hiábavaló, mert Isten küld
miket, függetlenül attól, milyen a fogadtatásunk.
„Hirdesd nekik az én Igéimet,
akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen
nép ez!” (Ezékiel 2,7.)
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››› Kecse Mónika
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A g y ü l e k e z e t 2 1 7 . d e c e m b e r i p r o g r a m j a
DÁTUM
3. Vasárnap

KEZDÉS ALKALOM

SZOLGÁLÓ

9.30

Imaáhítat

Kondor Attila

10.00

Istentisztelet, úrvacsora

Kübler János

5. kedd

18.00

Budapesti ifjúsági istentisztelet

6. Szerda

18.00

Bibliatanulmányozás kezdőknek

Kübler János

7. Csütörtök

18.00

Bibliatanulmányozás

Kübler János

19.00

Elöljárósági tanácskozás

8. Péntek

18.30

Ifjúsági

10. Vasárnap

9.30

Imaáhítat

Kovács Gergely
Heizer Tamás

10.00

Istentisztelet

12. Kedd

18.00

Koncert—Bach –Konsort

13. Szerda

18.00

Bibliatanulmányozás kezdőknek

Kübler János

14. Csütörtök

18.00

Bibliatanulmányozás

Kübler János

15. Péntek

18.30

Ifjúsági

16. szombat

17.00

Szombat 5 - közösségi alkalom

17. Vasárnap

9.30

Imaáhítat

Tomor Linda

10.00

Istentisztelet

Kübler János

12.00

Nyugdíjasok karácsonya

18.00

Bibliatanulmányozás kezdőknek

20. Szerda

Kübler János

21. Csütörtök

18.00

Bibliatanulmányozás

24. Vasárnap

10.00

Gyermekek karácsonya

25. Hétfő

9.30

Imaáhítat

Kübler Jánosné

10.00

Karácsonyi istentisztelet

Kübler János
Kübler János

28. Csütörtök

18.00

Bibliatanulmányozás

30. szombat

17.00

Szombat 5 - közösségi alkalom

31. Vasárnap

9.30

Imaáhítat

Frank Sándor

10.00

Istentisztelet

Kübler János

17.00

Istentisztelet

Kübler János

2018. január 1

17.00

Istentisztelet

Kübler János

Jan. 3. Szerda

18.00

Bibliatanulmányozás kezdőknek

Kübler János

Jan. 4. Csütört. 18.00

Bibliatanulmányozás

Kübler János

Jan. 5. Péntek

Ifjúsági

18.30

Jan. 7. Vasárn. 9.30
10.00

Imaáhítat

Szabóné Bayer Éva

Istentisztelet, úrvacsora

Kübler János

