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földbe esett gabonamag el nem
hal…”( Jn 12,24) Szerette az Atya…,
és hagyta meghalni. „… szerettél
engem a világ megalapítása előtt”
(Jn 17,24) – beszéli meg az Atyával.
És Aki engedte őt meghalni áldozati
Bárányként a világért, értem, érted,
feltámasztotta Őt a halálból, és meg is
dicsőítette.
Isten szeretete
célorientált. Nem
sajnál
érte
semmilyen
áldozatot. Fia az
emberlét korlátai,
a
behatárolt
lehetőségek
ellenére
véghezvitte folytonos párbeszéd (ima)
segítségével a megváltást. A bűn által
megrontott
Rend
helyreállt.
„Ahogyan… úgy”- nem kevésbé
szeretett, tehát megbecsül bennünket,
méltóságot ad, épít ránk, hogy
valamiképpen jobbá legyen a világ,
vagy legalább – amennyire lehetséges
– lassítsuk le annak romlását.
Ráadásul „nem azt kérem, hogy vedd
ki őket a világból, hanem, hogy őrizd
meg őket a gonosztól” - beszéli meg
Atyjával (Jn 17,15), azaz két lábbal a

„Ahogyan engem
szeretett…”
„Ahogyan engem szeretett az
Atya, úgy szeretlek én is titeket:
maradjatok
meg
az
én
szeretetemben” (Jn 15,9) – mondta
Jézus Krisztus tanítványainak. Hogyan
szerette Őt az
Atya? „… az ő
Egyszülött Fiát
adta” – mondja
Urunk (Jn 3,16).
Erre a Földre
küldte, amelyen
teremtményei
ellene lázadunk.
Nem kirándulásra,
wellness hétvégére küldte, hanem
olyan harcra, amelyben láthatatlan
erők által „megszállott” emberek nem
fogadják be a szentet és igazat. A
kegyeseknek nem eléggé kegyes, a
bűnösök
jönnek
hozzá
és
megszabadulnak.
Tanítványait
figyelemmel, fegyelemmel neveli, és
rájuk bízza az evangélium sorsát.
Csodás tettei, tanítása, jelleme bár
sokak elismerését elnyerte, mégsem
őrizte meg Őt a szenvedéstől, amely
sorsa lett. És ezt is vállalta „Ha a
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földön élve ad lehetőséget munkájának
folytatására. Hogy a reakciók alig,
vagy egyáltalán nem különböznek,
nem szeretetének hiánya, hanem a
realitás. „… éppen úgy szeretted őket,
amiként engem szerettél.” (Jn 17,23)
Végrendelkezik a mi Urunk, hiszen
nemsokára bemutatja áldozatát értünk,
hogy azután a Szentlélek Isten legyen
majd Pártfogónk és Vigasztalónk. Így
marad
velünk,
felelősségben,
elkötelezettséggel,
hogy
támaszt
nyújtson
ahhoz
is,
hogy
'megmaradjunk szeretetében'.
Jó tudni, hogy ha elfáradunk,
erőnk megújítja, lelki sebeinket
begyógyítja, tévútról is visszavezet. A
tékozlóhoz hasonlóan visszafogad, ha
eljutunk addig, hogy „Atyám,
vétkeztem az ég ellen és te ellened…”
(Lk 15,21), lehetőségeink végéhez. Ő
is járt e Földön… Jó vagy rossz
sorsunk sem választ el Tőle, Aki
Mesterünk, Megváltónk, Menedékünk.

A

GYOM

Amikor két levélkében kikél
oly gyönge a gyom és parély.
Meg nem halad vékony cérnaszálat,
azt véled senkinek sem árthat.

De csakhamar mélyen a földbe,
lefúródik éhes gyökere.
S szívja a drága nedveket,
melyeket a föld rejteget.

Nő, izmosul, hajt sűrűn és sokat,
Árnyékos, ernyős ágbogat.
Körötte már a kerti vetemény,
elfonnyad, elsárgul szegény.

Kezdő kertész, hát jól jegyezd meg ezt:
A gyomírtást későn ne kezd!

Kiss Emil

Ha már a kertben mindent elnyomott,
késő irtani a gyomot.

Gyermek, a bűn is kezdetben kicsiny.
Azt gondolod, csak balga csíny.
De csakhamar felnő, nagyra fől.
S szívedben minden jót kiől.

Balog Miklós
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Gyülekezeti életképek, beszámolók

NYUGDIJAS KLUB

Apák-fiúk napja – szalámitöltés

A József utcai Baptista Gyülekezet
Nyugdíjas
Klubjának
10.
évfordulójára
készülve
elgondolkodtam, hogy kik vagyunk
mi,
e
csoport
tagjai?
Csöndességemben a következőkre
jutottam:
Az a korosztály vagyunk,
 akik évtizedekig a pályán
voltunk, ma pedig a pálya
széléről figyeljük, mi történik.
 akik alakítottuk a dolgokat, ma
pedig elhordozzuk, esetleg
elszenvedjük.
 akik
megtanultuk
a
véleménynyilvánítást, míg ma
ezt nem kérik tőlünk.
 akik néven neveztük a dolgokat
és nem ködösítettünk.
 akik nem söpörtük szőnyeg alá
a dolgokat, hanem testvéri
intéssel helyére került minden.
 akiknek ízlését (képzőművészet,
zene, építészet, társas kapcsolat)
a Bibliából eredő kultúra
formálta, és idegen marad, ami
más forrásból ered.
 akik meglepődünk az utánunk
következő nemzedékek tettei és
stílusa láttán (ez évezredek óta
így van).
 akik magunk is voltunk fiatalok,
és
akkor
óvakodtunk
a
változások
előmozdítására
tisztátalan eszközöket használni

Hogyan
adjuk
át
az
élettapasztalatot fiainknak, amikor ma
már, különösen városi viszonylatban,
kevés családban foglalkoznak kolbászés szalámitöltéssel. Boros Dávid
lelkipásztor testvér szervezésével
megvalósítottuk az alkalmat, melyen
fiataljaink is szép számmal részt
vettek.
A közös munka lelkesedéssel
töltött el idős és fiatal résztvevőt
egyaránt. Az pedig egy fenséges érzés
volt, amikor délben a kezünk
munkájával készült sült kolbászba
harapva éreztük a különböző fűszerek
zamatát. Megállapíthattuk, nagyon jó
ízű lett!

A közös munka élménye
valamennyiünkben sokáig emlékezetes
marad! Isten megáldotta a közös
fáradozásunkat!
ht
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(Hubmayer: ’előbb taníts, s ha
megtanulták,
követnek’
anabaptista, mh. 1528.)
 akik Isten gazdag kegyelmét
tapasztaltuk évtizedeken át.
 akiknek szíve telve hálával az
életért.
 akik – bár puszta létünkkel
idézzük a múltat – a jövőért
imádkozunk.
 akik szívesen tanúskodunk Isten
tetteiről, ha kérdeznek „csontba
rekesztett tűz”.
 akik halálig tartó hűségért
imádkozunk.
 akik bízunk abban az Úrban, aki
„a világ végezetéig” velünk van
és Megtartónk, Szabadítónk.
A 73. zsoltár 21-28. versei erősítettek
bennünket az áhítaton: „Ha elenyészik
is testem és szívem, szívemnek
kősziklája és örökségem te maradsz,
Istenem, örökké!... De nekem olyan jó
Isten közelsége! Uramat, az Urat
tartom oltalmamnak. Hirdetem minden
tettedet.”

Kérés az öregséghez
Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek,
taníts meg hogy Csendemhez
csendben érjek.
Ne ingerelj panaszra vagy haragra,
hangoskodóból halkíts hallgatagra.
Ne legyek csacska fecskéhez hasonló,
ritkán hallassam hangom, mint a
holló.
A közlékenység kútját tömd be
bennem, karthauzi legyek a cellacsendben.
Csak bukdácsoló patakok csevegnek,
folyók a torkolatnál csendesednek.
Ments
meg
zuhatag-szájú
emberektől, könyvekbe plántált szórengetegektől.
Csak gyökeres szót adj. S közel a
véghez egy pátosztalan, kurta szó
elég lesz, a túlsó partot látó
révülésben a „Készen vagy?”-ra ezt
felelni: — Készen.
Áprily Lajos

Megnéztünk az Igeszolgálat után egy
angol nyelvű ismeretterjesztő filmet a
mormonok életéről, hogyan élnek az
Amerikai Egyesült Államokban, mi
érdekli őket, mivel foglalkoznak
szívesen. Az élet különböző dolgai
foglalkoztatják a hívő embereket, a
hitbeli különbözőségtől függetlenül.
Futball, egészséges életmód, sport, az
emberi kapcsolatokat a szeretet hatja
át.
Egymás
életének
jobb
megismerése, egymás életébe való
betekintés. A tolmácsolás szolgálatát
amerikai angolról magyarra Husztáné

Kiss Emil
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Acsai Gyöngyvér végezte!
Boros Dávid helyi baptista
lelkipásztor, kapcsolódva a bemutatott
bemutató filmhez, elmondta, egy
bepillantást láthattunk más közösségek
életébe. Mi a különbség a mormon
vallás és köztünk? Mit láttunk?
Szépséget,
békességet,
aktívak,
személyes kapcsolatokat a gyülekezeti
életet láthattuk. Jézus a megváltó –
sokszor hallottuk. Nem szoktuk a
keresztyén felekezetek közé sorolni
őket, mivel nekik külön kijelentésük
van. Becsületes, szorgalmas életet
élnek. Kiss Emil baptista lelkipásztor
hozzászólása. A Krisztusra épülő
egyház
a
hiteles.
Szeretnék
megemlékezni azokról a testvérekről,
akik odaadón az Úr iránti szeretettel
végzik Isten dicsőségére ezt a munkát.
Isten erősítse meg továbbra is a
közösségért
fáradozó
testvérek
szolgálatát az I Korinthus 15:58
Igével: „Azért szerelmes atyámfiai
erősen álljatok, mozdíthatatlanul,
buzgólkodván az Úrnak dolgában
mindenkor, tudván, hogy a ti
munkátok nem hiábavaló az Úrban.”

de nem vette túl komolyan a hitét,
amíg az élete egy lelkigyakorlat után
nem vett egy nagy fordulatot. Ott és
akkor elhatározta, hogy ezentúl Jézus
Krisztus tanítása szerint él. Az Úr
Jézusban frissen felfedezett hit
örömével ment oda egy napon a
főnökéhez és közölte vele, hogy a
jövőben nem fogja leírni és
továbbítani
az
üzleti
életben
általánosan elterjedt hazugságokat.
Főnöke csodálkozva nézett az eddig
olyan kiegyensúlyozott nőre, és így
szólt: - Jó, ez a maga dolga, de akkor
felmondok magának. A felmondási
idő
leteltéig
a
könyvelésben
dolgozhat.
Az eset az egész cégben nagy
feltűnést keltett, mindenki erről
beszélt. Az emberek szemében
lekerülni a vezérigazgatói asszisztensi
állásból
egy
kezdő
könyvelő
pozíciójába nagy lecsúszást jelentett,
de Erika mindenki meglepetésére
bátran és nyugodtan viselte a sorsát.
Elérkezett
az
utolsó
munkanapja. A nagyfőnök hívatta:
- Talált már új állást? - kérdezte.
- Nem - érkezett a válasz.
- Ez esetben kérem, maradjon itt. Ön
lesz itt a főkönyvelő.
Aki lop, az hazudik is, mondja a
régi közmondás. A vezérigazgatónak
nyilvánvalóan ez változtatta meg a
döntését, amikor az asszisztens
maradásáról döntött.

Kecskés Károly

Innen – onnan
A HŰSÉG JUTALMA

Erika
egy
nagyvállalat
vezérigazgatójának asszisztense volt.
Szüleitől keresztény nevelést kapott,

Közreadta : H.A.
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lesz ugyanaz az ember...
Kívánom, hogy legyél te is ilyen
szerencsés! Hogy olyan emberek
vegyenek
körül,
akik
segítenek
kiszabadulni neked azokból a dolgokból,
amik megkötözve tartanak! És kívánom,
hogy mindig tapasztald meg a hála
adásának és elfogadásának örömét!

MEGSZÍVLELENDŐ TÖRTÉNET

Közreadta: Kádárné Puskás Krisztina

Egy nőstény, hosszúszárnyú bálna
beleakadt a rákászhálókba. Sok száz
méter zsinór rátekeredett a testére,
uszonyára, még a szája köré is. A több
száz kilónyi háló és zsinór húzta le a
mélybe. A bálna keservesen küzdött
életéért.
Egy halász ezt észrevette és
segítséget hívott rádión. Néhány óra
múlva megérkezett a mentőcsapat és
megállapították: az egyetlen mód, hogy
megmenekítsék a bálnát az, ha
alámerülnek és késsel levagdossák róla,
ami már kibogozhatatlanul rágabalyodott.
Ez igen veszélyes feladat. Elég a bálna
egyetlen csapása az uszonyával, hogy
megölje a megmentésén fáradozót.
A búvárok órákon keresztül
dolgoztak a mélyben, görbe késekkel
vagdosva róla a hálót és a zsinórokat,
mire végül kiszabadult. Amikor szabad
lett, a búvárok elmondása szerint, öröm köröket rótt körülöttük. Majd ezután
odaúszott minden egyes búvárhoz
egyenként, finoman megbökdöste őket
köszönetként. Azt mondták, ez volt életük
leghihetetlenebb
és
leggyönyörűbb
élménye. A búvár, aki a bálna szájára
tekeredett zsinórt metélte el, azt mondta,
a bálna végig követte őt a szemével, amíg
dolgozott, és hogy ő már soha többé nem

A KÉT FAVÁGÓ
Az erdőben egymás mellett
dolgozott két favágó. A fák törzseinek
hatalmas volt az átmérője. Sokat kellett
dolgozni a fakitermeléssel. Mindketten
egyformán, jól kezelték a fejszét, de a
munkamódszerük nem egyezett – az első
kitartó munkával vágta a fába fejszéjét,
egyiket a másik után. Ritkán és akkor is
csak rövid szünetet tartott. A másik
favágó óránként hosszabb pihenőt
tartott.
Naplementekor az első favágó
csak a munka felét végezte el. Izzadtan
és fáradtan tette le a szerszámot, szinte
teljesen kimerült. A második – szinte
hihetetlen, de befejezte a munkát.
Egyszerre kezdték a favágást és a fák is
nagyjából egyformák voltak. Az első
favágó nem hitt a szemeinek.
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- Nem értem a dolgot – mondta –, minden
órában kiadós pihenőt tartottál és mégis
előbbre vagy.
- Igen, láttad, hogy minden órában
megálltam pihenni. Amit viszont nem
láttál az volt, hogy a szünetet arra is
felhasználtam, hogy megélezzem a
fejszémet - mondta a másik favágó.

➢ Nem attól keresztény valaki, hogy
annak nevezik. A tettei teszik
kereszténnyé.
(Szent Ágoston)
➢ Minden ember, minden apró
mozzanat életedbe úgy került,
hogy magad vontad oda... Az
pedig, hogy mit kezdesz velük,
csakis rajtad áll!
➢ Azt, hogy mit bír ki a test, mindig
a lélek ereje határozza meg.
➢ Az életem a tanításom. (Gandhi)
➢ Régi szokásainkat új helyre is
mindig magunkkal visszük.

Közreadta : H.A.

Gyökössy Endre „üzenete:
„A mi Gazdánk ma is és újra azt üzeni:
van értelme a szenvedésnek! Ne
meneküljünk tőle, ne fordítsunk neki
hátat, de ne is adjuk meg magunkat
apatikusan! A szenvedés nem értelmetlen
tűz! Legfeljebb csak annak számára, aki
nem tudja, mire való. Az eléghet benne,
mint a túlhevített anyag, porrá és
hamuvá omolhat. De aki öntudatosan
fölveszi életébe, beépíti és fölhasználja,
az a szenvedések lassú, fojtott tüzében
szénné válhat. És csak szénnel tud új
ábrákat rajzolni a Nagy Művész. Szénnel
fűt, hogy ezt az önzésébe fagyott világot
felmelegítse. Aki öntudatosan beépíti
életébe
és
fölhasználja,
azt
a
szenvedések lángja meg is edzheti, mint
ahogy az acélt is tűzben edzik hasznos
szerszámmá.”

KRISZTUS KÖVETÉSE

Egészet adni - sohase felet.
Vállalni mindent - bármit is jelent.
Egészet adni - mindent, ami van,
ami csak vagyok – maradéktalan.
SzentGály Kata

Gondolatok

➢ A
hittel
vállalt
kockázat
különbözteti meg az álmodozókat a
cselekvőktől.
(Bob Gaas)
➢ A másoknak nyújtott szolgálatunk
e bolygón elfoglalt helyünk bérleti
díja.
(Greufell Sir Wilfred)
➢ Minden képzeletet felülmúl, amit
Isten életünk törött darabkáiból
tud alkotni, ha teljesen rábízzuk
magunkat.
(Pascal)

A CSEND HANGJA

"Elcsendesedem..." - új kifejezés,
korunk állapotát mondja el,
7
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arról beszél, ami ma hiányzik!
Az élet sok lármát követel,
és azt is kínál nekünk szüntelen,
De nálatok ez ne így legyen!
A Csend nekünk ajándékot kínál,
figyelést egy más dimenzióban,
beszélgetést, akár szavak nélkül,
amelyben halk és szelíd parancs van!
Azt a belső késztetést, a Hangot
a csend teszi érthetővé. Hallod?

Az örök
hazába
költözött...
2016. március
10-én, 59 éves
korában az örök
hazába tért
Liptai
Sándorné
Andi.
„Boldogok, kik
az Úrban halnak meg...”
Hamvasztás utáni búcsúztatása
2016. 04. 14-én, 10:30-kor lesz az
Óbudai temetőben.

Lukátsi Vilma

Gyülekezetünk betegei

A mi betegségeinket viselte, a mi
fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt
gondoltuk, hogy Isten csapása
sújtotta és kínozta. Pedig a mi
vétkeink miatt törték össze. Ő
bűnhődött, hogy nekünk békességünk
legyen, az Ő sebei árán gyógyultunk
meg.” (Ézsaiás 53:4-5)
Ádány Vince és neje

Ráduly Emil és neje

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

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

Gyülekezeti programok
április 3.

09:00

Közös imaóra
/Úrvacsorai istentisztelet
április 8.
18:00
Ifjúsági klub
április 10.
9:00
Kiscsoportos
Biblia-tanulmányozás
április 12.
18:00
Kórházmisszió
április 14.
14:30
Nyugdíjas klub /
Füvészkerti látogatásra az imaháztól indulunk.
április 15.
18:00
Ifjúsági klub
április 17.
9:00
Női/Férfi imaóra /
du. nincs összejövetel
április 17.
15:00
Tb-i Olajág
Idősotthonban istentisztelet
április 22.
18:30
Ifjúsági klub
április 20.
9:00
Kiscsoportos
Biblia-tanulmányozás
május 1.
9:00
közös imaóra

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

Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy a
testi-lelki 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
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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