TES

VÉREK

a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

XXVI. évfolyam 5. szám

2016. május

életig, ahová megérkezik a teljes
Szentháromság és mi is, ahol Isten lesz
minden mindenekben.
Addig kell csak valahogy helyesen
viszonyulni Isten Szentlelkéhez, de nem
lehet ez olyan félelmetes, veszélyes,
hiszen Isten maga ő, akinek az az
akarata, hogy minden ember üdvözüljön,
Istenben növekedjen. Tehát nem
gondolhatunk
rá
ellenségként,
veszélyforrásként,
ehhez
egyszerűen
nincs
jogunk.
Másfelől
nem
a
félelem
lelke
ő,
hanem az erő, a
szeretet és a józanság
lelke (2Tim 1,7).
Tehát a vele való helyes viszony e
szavak köré épül, ezek az alapja és ezek
a gyümölcsei is.
Így tehát örömmel engedhetünk a
Mindenható
szavának,
melyet
a
Szentlélek őrzött, tanított nemzedékeken
át e földön, hogy hozzánk eljutva hitet,
megtérést, örök életet adjon nekünk.
Ettől kezdve testünk a Szentlélek
temploma (1Kor 6,19), őáltala ismerjük
és imádjuk a Mindenhatót, s tartjuk vele
a szellemi kapcsolatot. Ő ad nekünk
gyümölcsöt
(jellem,
karakter,
mentalitás;Gal 5,22-23) és ajándékokat

Pünkösd és mi
Kétezer éve hirdetik Jézus Krisztus
kereszthalálát, feltámadását, és azóta
minden generációban vannak, akik ennek
hallatán hitre jutva üdvösségre jutnak. Mi
is közéjük tartozunk. Bemerítkezünk,
gyülekezethez csatlakozunk, továbbadjuk
azt, amit hallottunk és tapasztaltunk. De
itt van ez az ünnep,
mögötte egy történet, s
mögötte egy személy,
akivel nem tudunk mit
kezdeni.
Kiszámíthatóságra
törekvő
világunkban,
poroszos
felépítésű
oktatási rendszerünkben
és
gyülekezeti
életünkben zavartkeltő lehet a „szél”,
melyről nem tudjuk, honnan fúj és hová
(Jn 3,8).
Pedig érdemes megbarátkoznunk
Isten Szentlelkével, mert őáltala van jelen
az Atya és a Fiú, Isten maga ezen a
világon, ebben az időszakban, már
hosszú ideje, és még nem tudjuk, meddig.
De nincs is semmi baj, mert nem
ellenségünk ő, hanem az igazság lelke,
aki elvezet minket a teljes igazságra (Jn
16,13). Ez az út tart az igazságig, a
megtérésig, hiszen senki nem mondhatja
Szentlélek nélkül úrnak Jézust (1Kor
12,3). Onnantól kezdve pedig tart az örök
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(különleges készségek és képességek;
1Kor 12,1-11). Erőt és vezetést ad,
mellyel pártfogóként végigsegít az életen.
De egyben pecsét
(Ef 1,13) és zálog
(2Kor 1,22) is ő, valaki, aki az Atyához
tartozik, ilyen módon biztosíték, akiért
Jézus visszajön – s értünk is, akikben
lakozik.
Éppen ezért teret kell adnunk a
Szentléleknek egyéni és közösségi
életünkben, bármilyen idegenül is
hangzik. Nyitottak vagyunk rá? Azok
szeretnénk lenni? Vigyáznunk kell, meg
ne oltsuk a Szentlelket (1Thessz 5,19), ne
is káromoljuk (Lk 12,10) – ezek Isten
személye elleni bűnök. Gerjesszük fel
azokat az ajándékokat (2 Tim 1,6), miket
adott, kérjük vezetését és erejét. Ne
takaréklángon, hanem Szentlélekkel
betöltekezve (Ef 5,18) éljünk.
Ez mind Biblia, amit leírtam. Ha
mi nem beszélünk őróla, mások fognak,
ha mi nem élünk ővele, mások fognak.
Mit jelent mindez a gyakorlatban, az
jönne most. De nem tudom. De
szeretném megtudni, veled együtt átélni,
mert bármit is jelentsen, ő az Istenhez
tartozó Szentlélek – nem én, vagy te
diktálunk neki, hanem ő irányít, tanít
vezet. Nem szégyen beismerni, amit még
nem tudunk, sem nyitni vagy tanulni. De
nagy kár és veszteség Istennek ellenállni.
Kívánom, hogy legyen ez az ünnepünk,
ez az évünk a Szentlélek munkájának,
kibontakozásának éve.

Ó ez a csend, e Szél-csend, némaság!
Nem hallani a megtérők szavát,
az újszülöttek, hálaénekét.
Kérés, könyörgés nem volt még elég?
Mióta szól már mindenütt Igéd,
s áldás-esőre nem nyílik az ég.
Hatalmas Isten, Megváltó Urunk,
szánj meg, segíts meg, mert elárvulunk!
Rút bűneinkkel roskadunk Eléd,
mert életünkben annyi kár, szemét!
Orcánkra égtek szennyek, tegnapok…
Adj újra nekünk bűnbocsánatot!
Hitünk kicsiny bár, hálánk is kevés,
de kérve kérünk áldást ébredést.
és várjuk, hogy majd kél, hogy újra kél,
a Szél, a Szél, a bibliai Szél!
Füle Lajos

*
„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy
szolgáljatok azzal egymásnak, mint
Isten kegyelmének jó sáfárai.”
(1Pt 4,10)
1985-ben, amikor az 1Pt 4,10-et olvastam,
Isten éppen azon volt, hogy a 16 éve tartó
alkoholés
drogfüggőségemből
megszabadítson. A felépülésem folyamata
nehéz volt ugyan, de a Krisztussal való
izgalmas utazásom első lépését jelentette.
Minden nap erre az igére támaszkodom, és
nem vettem magamhoz sem kábítószert,
sem alkoholt azóta. Megértettem, hogy ez
az ige megtanít minden körülmények
között Istent szolgálni. Akkoriban
autószerelőként dolgoztam, így hát
elmondtam az embereknek, hogy azért
javítom meg az autójukat, mert a Biblia
erre tanít. El sem tudtam képzelni, hogy
Istennek más terve legyen velem, olyasmi,
amit soha nem hittem volna: a teljes idejű
szolgálat.

Boros Dávid
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Ugyanis letapadt nyelvvel és
Tourette-szindrómával
születtem.
Mindössze kilenc osztályt végeztem el;
hosszú hajú motoros voltam, a karom teli
tetoválásokkal, a társadalmi megítélés
szerint nem éppen egy tipikus előadó-alkat.
De követtem Isten szavát, és most
felszentelt lelkész vagyok, teológiát
végeztem. A börtönmisszióban szolgálok.
Bel- és külföldön arról beszélek a
börtönben lévő embereknek, hogy Isten
hogyan képes megváltoztatni az életüket.
Még most is csodálattal tölt el, hogy
Isten egy olyas valakit is használni tud,
mint én. Istennek semmi sem lehetetlen.

élve mutatja meg bennünk nemcsak
hosszútűrését,
hanem
életünket
átformáló hatalmát is. (Saulusból Pál
apostol, Zákeus vámszedőből boldog
ember lett.) Eggyé teszi népét: „…eggyé
mibennünk, hogy elhiggye a világ, hogy
te küldtél engem.” (Jn 17,21)
Tulajdonába vett bennünket, nem a
magunkéi vagyunk. (1Kor 6,19)
Kellettem
neki
én,
a
magam
nyomorúságaival, bűneivel, és kezdett
velem valamit. Ő lát fantáziát bennünk,
nem tart hasznavehetetlennek. Krisztus
tulajdonosi jogát Pál apostol így
határozza
meg:
anyaszentegyház
„melyet tulajdon vérével szerzett”
(ApCsel 20,28) – halálával fizetett
értünk. Ennyire szeretett, fontosak
vagyunk neki.
Ezért szól hozzánk igénk: „hogy
hirdessétek...”,
tegyétek
közhírré,
hirdessétek ki „nagy tetteit annak, aki a
sötétségből
az
ő
csodálatos
világosságára hívott el titeket.” Szóval,
tettel,
viselkedés-mintával,
kapcsolatokkal, munkával, kultúrával,
írással, épülettel (’kövek tanúságtétele’),
azaz életünk minden mozzanatával, nem
különleges performanszokkal. És ezt
megbeszélhetjük – bölcsességet kérve –
Vele
imádságban.
Van
értelme
mindennek, ami jó, építő, életet adó,
mert az Ő általa gyújtott fényben
értelmet kapott az élet. Így vagyunk
természetesek, ugyanakkor az Ő
engedelmes hirdetői.

Közreadta: B.V.

*
„Ti …hirdessétek nagy tetteit…”
„Ti azonban választott nemzetség,
királyi papság, szent nemzet vagytok,
Isten tulajdonba vett népe, hogy
hirdessétek nagy tetteit annak, aki a
sötétségből
az
ő
csodálatos
világosságára hívott el titeket.” (1Pt 2,9)
Egyfelől minden feltétel adott a
’hirdetés’-hez, másfelől valami híja
mégis lehet, hogy ez gyakran elmarad.
Kiválasztásunk biztosított, a Szentlélek
jelenléte pünkösd óta átélt valóság
mindennapi életünkben, akkor is, ha
engedünk neki, akkor is, ha feddenie kell
bennünket
engedetlenségünk
miatt.
Királyi papságunkat Ő állapítja meg,
azaz elkötelezett Magának szeretetéből.
Megtisztelő
ajándék
ez,
aminek
muníciójáról Ő gondoskodik. Nem a
magunkét kell adni, hanem az Ő szavait,
életét saját életvitelünkkel. Szent
nemzetként egy szentségtelen világban

Kiss Emil
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dicsősségének, ezért Isten ingyen igazítja
meg az ő kegyelméből” és az Úr oltalmába
ajánlotta Dorottya nevű leányuk életét.
ht

*

Fotó: Soltész László

Mikor a gyermek
Mikor a gyermek gőgicsél,
az Isten-tudja, mit beszél!
Csak mosolyog és integet
Mit gondol? Mit mond? Mit nevet?

SZENTLÉLEK HÍVÁSA
Nélküled csak könyv a Bibliánk:
Talán szebb, különb, mint sok másik,
De Igévé tüzedtől válik.
Nélküled Jézus ember volt csak
És holtak maradnak a holtak,
De ha tüzed betölthet minket,
Megvilágítja értelmünket,
Látjuk Benne a Fiú- Istent.
Ki értünk odaadott mindent,
S legyőzve halált, bűnt és átkot,
Megváltotta a holt világot,
Hogy aki Megváltónak vallja,
Vele éljen, Ő úgy akarja.
S mi boldog tanúk, valljuk, éljük,
Mert üzenetét már jól értjük…
Jöjj Szentlélek, áradj ki reánk!

S mint virággal az esti szél,
az anyja vissza úgy beszél,
oly lágyan, oly édesen
De őt nem érti senki sem.
Hogy mit beszélnek oly sokat,
apának tudni nem szabad:
Az égi nyelv ez. Mély titok.
Nem értik, csak az angyalok.
Gárdonyi Géza

*

Nagy Kornélia

NYUGDÍJAS KLUB
A nyugdíjas klub áprilisi alkalmán a
budapesti Füvészkertbe látogattunk el.

Gyülekezeti életképek, beszámolók

Gyermekbemutatás

Fotó: Soltész László

Megcsodálhattuk a Teremtő Isten csodálatos
alkotását a madárfüttytől hangos nyíló,
zöldülő természetet. Gyönyörködhettünk a
sokféle ismert és kevésbé ismert
növényben, a csodálatos színben pompázó
virágokban és a munkában lévő, nektárt és
virágport gyűjtő szorgos méhekben.

Fotó Szilágyi Anna

Április 10-én vasárnap délelőtt Boros Dávid
lelkipásztor testvér a következő igei
gondolatokkal köszöntötte Surányi Gábort és
feleségét Sziklás Tündét: „Mert mindenki
vétkezik és híjával van az Isten
4
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Boros Dávid
testvér
megismertette
velünk a méhek
életét,
szokásaikat.
Most éppen egy
szorgos
mézgyűjtő
munkáját figyeljük.
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Az első kézre állt és cigánykerekeket
vetett.
- Milyen ügyes gyerek! - kiáltották az
asszonyok.
A második egy dalba kezdett, s az
asszonyok
meghatottan
figyelték,
könnyekkel szemükben. A harmadik fiú
odaszaladt anyjához, szó nélkül átvette
tőle a vödröket és elindult velük
hazafelé. Az asszonyok odafordultak az
öreghez és megkérdezték: - Mit szólsz a
fiainkhoz?
- A fiaitokhoz? - mondta csodálkozva az
öreg. - Én csak egyetlen fiút láttam!

Fotó: Soltész László

ht

Innen – onnan

HÁROM ASSZONY

Közreadta H.A.

Három asszony ment vízért a kútra.
Nem messze onnan egy öreg üldögélt a
padon és figyelte, hogyan dicsérték az
asszonyok a fiaikat.
- Az én fiam – mondta az első – ügyes és
fürge. Felülmúlja fürgeségében a falu
bármelyik gyerekét.
- Az én fiamnak – mondta a második –
olyan hangja van, mint egy fülemülének.
Ha énekel, mindenki csak hallgatja és
bámulja őt.
A harmadik hallgatott.
- Hát te miért nem dicséred a fiad? –
kérdezte a két másik.
- Nem tudom, mi miatt is dicsérhetném –
válaszolta. – Az én fiam nem rendkívüli
gyerek és nincs benne semmi különös.
Az asszonyok megtöltötték vödreiket és
elindultak hazafelé. Az öreg lassan
követte őket. Látta, milyen nehezére esik
az asszonyoknak, hogy a vödrüket
cipeljék, és nem is csodálkozott azon,
hogy egy idő múlva letették terhüket,
hogy egy kis levegőhöz jussanak.
Ekkor szembejöttek velük fiaik.

*

Szeretettel köszöntjük az
édesanyákat, nagymamákat!
KÖSZÖNTLEK, ANYÁM!
Nézlek, ahogy fáradtan
mozdul törékeny tested...
Gyengülő erőd titkolva
válladon pihen kereszted.
Nézlek, ahogy sápadtan
a múlt terhét vonszolod,
reményed könnyekbe rejted,
s csak szótlanul hordozod.
Nézlek, ahogy szeretve
vársz, vagy éppen jössz felém:
ősi ösztön hajtja lépted
áldott úton Fény kísér.
Nézlek, ahogy keresve
felém nyúlnak karjaid...
Ölelésbe fojtott könnyek
sírják sorsunk harcait.
Nézlek, ahogy magad
áldozva vigyázol rám...
Óvjon meg Téged az Isten
és tudd: szeretlek, Anyám.
Fotó: Soltész László
Arany Tóth Katalin
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DRÁGA LÁNYOM!
Egy nap, amikor látod, hogy
öregszem, kérlek, legyél türelemmel, de a
legfontosabb: próbáld megérteni, min
megyek keresztül. Amikor beszélgetünk,
és én ugyanazt ismétlem meg ezerszer, ne
szakíts félbe - "Te már ugyanezt mondtad
egy perce..." Csak figyelj, kérlek! Próbálj
meg emlékezni az időre, mikor még kicsi
voltál, és olvastam neked ugyanazt a
mesét éjszakáról éjszakára, amíg el nem
aludtál.
Ha nem akarok fürödni, ne
haragudj és ne hozz zavarba engem.
Emlékszel, amikor kislány voltál, és nem
mentél zuhanyozni?
Amikor látod, hogy képtelen
vagyok felfogni az új technológiákat, adj
időt, hogy megtanuljam, és ne nézz úgy
rám... Emlékszel, drágám, én türelmesen
tanítottam meg neked, hogyan kell
csinálni sok mindent: az evést, hogyan
öltözz fel, kösd meg a cipőfűződet
minden nap. A nap, amikor látod, hogy
öregszem, legyél türelemmel, de a
legfontosabb, próbáld megérteni, min
megyek keresztül.
Ha én néha elfelejtek valamit, adj
időt, hogy emlékezzek, és ha nem megy,
ne legyél ideges, türelmetlen és undok.
És amikor az öreg, fáradt lábaim már
nem tudnak mozogni olyan gyorsan, mint
korábban, add a kezed ugyanúgy, ahogy
én adtam az enyémet neked, amikor
először elindultál. Ha eljön ez az, idő, ne
légy szomorú, én sem leszek, csak az a
fontos, hogy ott legyél velem.
(Anyád, aki felnevelt)

EGY FIATAL APUKA VALLOMÁSA A
FELESÉGÉRŐL

Néha nem adtam a szavára.
Amikor fáradtan hazaértem a munkából,
ő pedig azt mondta: fáradt. Hiszen úgy
gondoltam, én voltam az, aki egész nap a
munkahelyen dolgozott. De rájöttem,
milyen csodálatos nő is az én feleségem!
Amíg én távol vagyok, ő vajon csak ül a
tévé előtt és lazul a gyerekkel? Hát nem!
Amikor én felkelek reggel, akkor ő is
felkel velem, belekezd a mozgalmas
napjába: megeteti kisfiúnkat, pedig ő
még éhes és nem is evett, kicseréli a
gusztustalan pelenkát, újra és újra játszik
a kicsivel, amíg a baba el nem alszik.
Rendet rak, pakol, takarít, aztán
ebédet ad a fiúnknak, bár ő még mindig
nem evett egy falatot sem, összeszedi a
mindenhol heverő gyerekjátékokat, bár a
kicsi mellett rendet rakni és takarítani
néha olyan, mint az ablakon kidobott
idő... És amikor te a munkából fáradtan
hazajössz, könnyű azt gondolni, hogy a
párod nem csinált semmit egész nap. De
a lelked mélyén tudnod kell, hogy ez
nem igaz.
Tiszteld gyermeked anyukáját! Ő
egy különleges ember, aki mindent
feladott, hogy a baba mellett legyen.

Közreadta H.A

Közreadta H.A.

6

2016. május

TESTVÉREK
➢ „Aki nem úgy fogadja az Isten

➢

➢

Fotó: Soltész László

Gondolatok

➢ Te adtál nekem életet, és ami még
fontosabb, leckéket arra, hogyan
kell élni. Te vagy minden jónak a
forrása, amit elértem életem során.
Mami,
köszönetet
mondok
mindazért, ami vagy és ami én
vagyok. (David L. Wentherford)
➢ Csodálatos az, amit egy nő kibír!
Egy nő, aki anya, egy anya, aki
szeret!
(Jókai Mór)
➢ A gyermekkor évei azok az
esztendők, amikor a szív a
legérzékenyebb, leghajlékonyabb.
Amit oda elültetnek, azt aligha
lehet valaha is onnan kipusztítani.
(J.F. Oberlin)
➢ Köszönöm, hogy elviselted az
elviselhetetlent. Hogy valamit
teremtettél a semmiből. Hogy üres
zsebekből is képes voltál adni.
Hogy szerettél bennünket, mikor
nem volt semmi szeretetre méltó.
Köszönöm, hogy a lehetetlent is
megoldottad
egyetlen
mosolyoddal.
(Pam Brown)
➢ Az emberiség számára ismert
legerősebb energia: az Anyai
szeretet.
(Jame Mc Gurie)

➢

➢

országát, mint egy gyermek,
nem jut be oda.” (Márk 10:15)
Gyermekünk nem a tőlünk kapott
anyagi javakra emlékezik majd,
hanem a szeretetre, amellyel
körülvettük.
(Richard Evans)
Isten áldjon meg minden jövendő
gyermeket azzal, hogy szívbéli
örömmel várják a világra! Mert
ennél nagyobb áldás nincsen.
(Varga Domokos)
Az anyaság a legmagasztosabb
ezen a világon, mert anyaként
tanulja és gyakorolja az ember a
legnagyobb önzetlenséget. Az
anyai szeretetnél már csak Isten
szeretete nagyobb.
Az anyai szeretet az egyetlen az
összes érzés közül, melyet nem
befolyásol sem idő, sem tér, sem
az,
hogy
viszonozzák-e
egyáltalán.
Közreadta H.A

Fotó: Soltész László

GYEREKSZÁJ
➢ - Tomika, tetszik a kishúgod?
- Engem nem zavar! Csak anya
nem tudja, mit csináljon vele? Ki-be,
csomagolja!
➢ Marika a síró, pólyás öccsét látva
féltékenyen utasítja a mamáját: Anyu, szólj a gólyának, hogy
vigye vissza!
7

TESTVÉREK
➢

2016 . máju s

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.

Zsolti a TV előtt ül, erősen gondolkodik, majd megszólal: - Anyu,
gondolkodtatok már azon, hogy
hova költöztök, ha én megnősülök?

OLY JÓ…
Oly jó betegnek lenni akkor,
mikor még él a jó anyánk,
és érezzük a messzeségből,
Két szem vigyáz jól mireánk.
S mint angyalszárnyon szálló jóság,
két gyöngéd kéz míg betakar,
a lelkünk száll a csillagokba,
meggyógyulni nem is akar,
mert jó pihenni fehér párnán,
nézni furcsa felleget,
megcsókolni szelíd anyánkat,
megáldani a két kezet.
Vadul lüktető lázas fejjel
néha jól esik a pihenés,
vagy föld porából csillagokba
valakiért az elmenés.
Mert csak úgy jó betegnek lenni,
ha föntről Isten néz le ránk,
és ágyunk mellett fáradhatatlan
virraszt az édes jó anyánk.

Gyülekezeti programok
máj. 03.
máj. 05.
máj. 06
máj. 07.

Közös imaóra
Menybemeneteli
istentisztelet
18:30
Nyitott ifi,
dicsőítő és ima alkalom
18:00
Széder est /
jelentkezés Mészáros Istvánnál

máj. 08.
9:00
Kiscsoportos
Biblia-tanulmányozás / du. nincs összejövetel
máj. 10.
18:00
Kórházmisszió
máj. 12.
15:00
Nyugdíjas klub
máj. 13.
18:30
ifjúsági alkalom
máj. 15.
9:00
Női/férfi imaóra/
pünkösd vasárnap
máj. 15.
15:00
Tb-i Olajág
Idősotthonban istentisztelet
máj. 16.
8:00 - 18:00 Gyülekezeti
kirándulás (indulás: II. János Pál
pápa térről, Székesfehérvár-Pákozd)
máj. 20.
18:30
Ifjúsági klub
máj. 22.
9:00
Kiscsoportos
Biblia-tanulmányozás
máj. 27.
18:30
Ifjúsági klub
máj. 29.
9:00
Közös imaóra /
istentiszteleten vendégünk Boros Lajos
jún. 03.
18:30
Ifjúsági klub
jún. 05.
9:00
Közös imaóra

Kárász Izabella

Gyülekezetünk betegei

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

„Mert mindenki, aki segítségül hívja az
Úr nevét, megtartatik.” (Róma 10:13)
Ádány Vince és neje
Deák Attila
Gálffy Imre
Hetzke József
Huszta Tiborné
Kántor Ida
Kántor Imréné
Kiss Tamara
Nagy Sándor
Ráduly Emil és neje

9:00
18:00

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

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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