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HÁROM HÓNAP
Október hónappal
utolsó negyede.
történt 2017-ben!
Mi vár ránk, mi
velünk ebben az
nem?

kezdődik az év
Mennyi minden
És még mi fog?
fog megtörténni
évben? És mi

sem szeretnénk. Erős, hatalmas Is ten ő, és sokszor ilyenkor tapasz taljuk meg legjobban közelségét.
Ebben is megmutatja hatalmát,
nem csak abban, amit mi szeret nénk, hogy minden nehézség elke rüljön.

Ha a gyülekezet programnaptárára
gondolok, nagyon sok örömteli ese mény áll előttünk: gyermekbemuta tások, megtérési bizonyságtételek,
bemerítés, reformáció ünnepe, há laadó, gyülekezeti hétvége. És még
ezután jön csak az ünnepkör, ad vent, karácsony, óév-újév forduló ja. Mindezek megtörténnek, és hi szem, hogy megtelnek isteni tarta lommal, csak be kell vonódnunk,
hogy a miénk is legyenek. És ez
csak a gyülekezeti élet, mellette ott
vannak mindennapjaink, családi
életünk. Telve vagyok hálával és
várakozással már előre, ha ezekre
gondolok.

Végül hadd szóljak azokról a dol gokról, amik nem biztos, hogy meg
fognak történni 2017-ben – pedig
megtörténhetnének. Elő vannak ké szítve, nem Istenen múlik, talán
nem is a környezetünkön, hanem
bármennyire frusztráló, csakis raj tunk. A Mennyei Atya készítette
előre a jó cselekedeteket, melyeket
megtehetünk, lehetőségeket és tör ténéseket, melyeknek részesei le hetünk. Az Efézus 2, 10 így mond ja: „Mert az ő alkotása vagyunk,
akiket Krisztus Jézusban jó csele kedetekre teremtett, amelyeket
előre elkészített Isten, hogy azok
szerint éljünk.” De kár lenne ebből
bármit is elmulasztani!

De hadd mutassak most rá másik
két területre. Azok a dolgok is
megérkezhetnek még ebben az év ben, amiket nem várunk. Ha tud nánk előre, hevesen tiltakoznánk,
hogy: „Nem, nem, ez nem velem
kell, hogy megtörténjen! Erre egy általán nem vagyok felkészülve!”
És az utóbbiban igazunk is lehet.
De van egy kegyelmes Mennyei
Atyánk, aki át tud vezetni azokon a
dolgokon is, amikre mi gondolni

Szóval elő van készítve Istennél ez
a három hónap. Kérd jelenlétét
minden nap! Kérj örömöt és áldást
ahhoz, amiről tudod, hogy vár rád!
Kérd erejét ahhoz, ami váratlanul
ér! Végül kérd el a terveit, hogy
megvalósíthasd azokat – szorosan
fogva az ő kezét!
Boros Dávid
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helyreállítsa Isten és ember között,
ember és ember között.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
Mindent szétosztva
Egyre gazdagabbá válni.

Ha pedig már behívtad a szívedbe,
akkor is lehetnek ütődéseid lelked ben, melyeket ha átadsz neki, ak kor sérülésről-sérülésre karosszéri ázza ki finom kezeivel.

Jelen lenni a Mindenség
lélegzetében, ígéretében.
Alázatban növekedni,
növekedve kisebb lenni.
A kitárulkozó Igét
tettekben továbbadni.

Merj dönteni és fogadd el Krisztus
megváltását életedre, sérüléseidre!
Pomázi Barnabás

LÉGY NÉKEM AZ ERŐ

Alászállva emelkedni,
ajándékozva gazdagodni.

Megtaláltam Jézus útját,
Megváltása már enyém.
Bizalommal futok hozzá,
Szeretettel lép felém.
Áldott égi Világosság,
Utamon te légy a Fény!
Szívem boldog menedéke,
Üdvösséges szép remény!
Megtaláltam Jézus útját,
Megváltása már enyém.

Balázs Károly

A lélek belső feszültsége
Az autó külső falán az látszik,
hogy belülről folyamatos ütődések
érték. Nem tudni, hogy mi okozta,
melyik kanyarok bevétele hatására
lett egy újabb ütődés. Fogalmunk
sincs, hogy valójában mi zajlik be lül, de azt lehet tudni, hogy dolgok
nincsenek a helyén és ezek bizony
kifelé is megmutatják időnként a
helyüket.

Fogd a kezem, drága Jézus,
Te légy nékem az erő.
Csüggedésben siess hozzám,
Bűneimért szenvedő!
Töltsd reám most drága Lelked,
Hulljon rám a Tűzeső,
Igédnek adj győzedelmet,
Mert eljön a végidő.
Fogd a kezem, drága Jézus,
Te légy nékem az erő!

Gyakran érzi magát így az ember,
mikor háborog belül a lélek és azt
sem tudja mi a probléma, csak a
rossz ehetetlen, keserű, ütődött
gyümölcsökkel szembesül. Akik pe dig a legközelebb vannak hozzánk
azok felé továbbítódik a feszültség.

Gerzsenyi Sándor

Jézus Krisztus elé lépek

Az ördög a kapcsolatainkat rombol ja és élvezi, ha sikereket ér el ezen
a területen.

Márk 5, 1-7

Különös viselkedésű ember
alakját írja le Márk evangélista.
Vannak betegek, akik hasonlóan
viselkednek, mint a „gadarai ör-

Jézus pedig a kapcsolatok helyreál lítója, hisz eleve ezért jött, hogy
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döngős”. Már hazai, belföldi hírek
közben is hallhattunk kényszerből
kriptákba költözött, és ott lakó em berekről. Még egy, a felolvasott
szöveg végén olvasható kifejezés sel élve, gyötrődő emberről beszél
az Ige. Találkoztam már olyannal,
aki szánalmasan viselkedett, kín lódva hallgatott, amikor Istenről,
Bibliáról, megtérésről és örök élet ről beszéltem hozzá. Aztán ugyan
ezzel a kifejezéssel kérlelt: „Ne
gyötörjön! Főként ne imádkozzon
értem!” Különös volt a félelme, at tól félt, aminek valóságában egyál talán nem hitt, sőt durván tiltako zott ellene. Ilyen esetből egy is
elég! Most azonban tömegesen ta lálkozhatunk hasonlókkal. Gyötrőd nek, ha Krisztus közelébe sodród nak. „Semmi közöm a vallásosság hoz!” - Tiltakoznak hevesen.

mes útra tévedt, ő azonban eluta sítja a legjobb szándékú közele dést. Esetleg tapasztalatlan fiatal ságát öntelt határozottságba bur kolja, és a hitet személyi jogait
korlátozó babonaságnak állítja.
Halálos veszélyek között szlalo mozik, míg el nem lepik a hullá mok teljesen. A sima úton csetlik,
botlik. Sokkal jobban tenné, ha a
bevált bibliai tanácsok szerint él ne. Akkor igazán biztonságban le hetne.
A gadarai ördöngős előbb
térdre borult előtte, majd a gyöt relmeire panaszkodott, aztán mégis
lecsendesedett, és megtalálta a he lyes utat. A helyiség többi lakója
nem volt megszállott, mégsem fo gadta be Jézus Krisztust, hanem
arra kérlelte, hogy távozzon el. A
későbbiekben,
Bibliánk
ritkán
használt kifejezést
alkalmaz:
„Eszénél van”. Sorolhatnánk to vábbi pozitív tulajdonságokat: Józan, értelmes, belátó, mértékletes,
szerény. Mennyire más, mint az őr jöngés! A szép és tiszta élet vilá gossága tündöklik valamennyiből.
A város gazdái azonban csak a
disznók pusztulásának káráért ag gódnak. Nem érzik embertársuk
szánalmas állapotát, a megszállott ságot föl sem vetik. Nekik egy ál lat több, mint egy ember. A sze rény, de józan emberi életének ér tékét föl sem mérik. Kiutasították
Jézus Krisztust.

Nem ismer korlátot, nem tűr
féket, szabályt, és a vesztébe ro han.
Azt hiszi, hogy a jóindulatú
korlátozás, figyelmeztetés, bizo nyos tilalmi tábla akadályozza sza badságában. Nem óvást lát Isten
törvényeiben, nem ismeri föl, hogy
azok a javát szolgálják, és a szaka dékba zuhanástól mentik meg az
életét. Gyűlölettel viszonozza az
önzetlen, baráti segítséget. Titkolja
a hiányait, a gondjait és jónak állít ja a problémáit. Ördögi befolyásra
a jót rossznak, a rosszat jónak állít ják.

Csak akkor bontakozik ki
igazán az élet valamennyi szépsé ge, ha nem utasítod el a Megváltót,
hanem szívedbe zárod őt. Ő beköl tözik, átalakítja minden nyomorú ságodat gazdagsággá, átállítja szá-

Az életre és a jogaira hivat kozik, és a maga választotta úton
akar maradni.
Az élete fölismerhetően veszedel3
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nalmas életed vakvágányáról a ki látástalan helyzetedet és új irányba
tereli, a boldogság felé az életedet.
Erőt is ad ahhoz, hogy nemes cél
felé juthass, győzelmesen.

A S S Z O N Y- H Ű S É G
Sokan nem értik, hogyan ke rülhetett Ruth könyve a Bibliába.
Első pillantásra egy paraszt
család idillikus történetének hat.
Szereplői egyszerű emberek, törté netük is hétköznapi: kenyérgond,
munka, születés, házasság, halál.

Szebeni Olivér

AMIKOR HOZZÁD
TA L Á L

Különösen akkor érzi az em ber a könyv hétköznapi jellegét, ha
folyamatosan olvassa a Bibliát.
Ruth könyve olyan könyvek között
helyezkedik el, melyek tele vannak
a zsidó nemzeti élet nagy esemé nyeivel. A történet a bírák idejére
esik. Ruth könyvét – mivel tulaj donképpen aratási történet – a zsi dók az aratás ünnepén szokták fel olvasni. Valóságos eseményt mond
el: egy család történetét. Tragikus
helyzetben játszódik. Széthull a
nemzeti élet, törzsekre szakad a
nép politikai és vallási szempont ból. A „lét – nemlét” kérdései me rülnek fel és akkor Isten egy csalá don keresztül nyúl bele a nemzet
életébe. Lehet, hogy neked nagyon
szűk az a négy fal, amely közé Is ten helyezett. Az Ő számára azon ban csodálatos lehetőség egy csa lád, melyen keresztül bele tud
nyúlni a történelembe; egy nemzet,
egy nép életébe.

Amikor hozzád talál Uram az ember,
egy új világ bontakozik ki lelkében.
Mint téli homály, tűnik tavaszi égen,
felragyog benne, Isteni fényességed.
Átformálja jellemét alkotó kezed,
megújul értelme, célja életének.
Új útra lép, melyen követ Uram Téged.
Nem vonzzák többé a nagyvilági fények,
igaz, Isteni öröm ébred szívében.
Felfedezi mit eddig tán észre sem vett,
mennyi csodát, szépséget rejt a természet,
mit emberi elme felfogni sem képes.
Árad ránk magasból Isten dicsősége,
fényében tündöklik tavasz, nyár szépsége,
magasztalja Istent, minden teremtménye.
Illatos virágok, zengő madárének,
szellő susogása, a zöldellő rétek.
Csermely csobogása, méhek zümmögése,
napsugarak tánca a tenger tükrében,
csillag ragyogása éjszakai égen.
Ha lelki szemekkel is lát már az ember,
nyilvánvalóvá lesz önnön kicsinysége,
és a Teremtő végtelen szeretete,
mit ránk áraszt lázadásunk ellenére.

Történetünkben a család feje
Elimelek, az asszony neve pedig
Naomi. Két fiú gyermekük van, s
az egyik felesége lesz a moabita
Ruth.
Ruth példájának ez a tanácsa:
olvadj fel az új családban! Ha va lakinek idegen volt az új család,

Schvalm Rózsa
4
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akkor egy moabita lánynak egy iz raeli különösen idegen lehetett. S
hogy mennyire felolvadt benne, ezt
az is mutatja, hogy akkor is ragasz kodik új családjához, amikor erre
már semmi nem kötelezi. Elkíséri
hazatérő
anyósát
sógornőjével
együtt Moab földjének északi hatá ráig. Itt minden józan emberi ész a
visszatérést tanácsolja. Naómi is
ezt találja természetesnek. Ruthot
nem lehet sem meggyőzni, sem le beszélni. Pedig rettentő áldozatot
hoz: anyósával a szegénységbe
megy.

pánik tükröződött. A festmény cí me ez volt: "Sakk matt."
Miközben a sakkmester a ké pet nézegette, az a furcsa érzése
támadt, hogy ezen a festményen
valami nincs rendben. Felkereste a
tárlatvezetőt, és arra kérte, hogy
vegye le a képet a falról. Amikor a
tárlatvezető erre nem volt hajlan dó, azt kérte, hogy találkozhasson
a művésszel. A művész ebbe bele
is egyezett, s megállapodtak, hogy
találkoznak a kiállításon. A sakk mester sakktáblát és sakkfigurákat
hozott magával. Pontosan úgy állí totta fel a figurákat, ahogy a mű vész a játszmát a festményen ábrá zolta, aztán így szólt:

Ruth példája arra tanít, hogy
ha összeütközik a régi és az új csa lád érdeke, nem vissza, hanem elő re kell nézni. Az új otthonért sem miféle áldozattól sem szabad vis zszariadni. Orpa, a visszatért sógor nő az ismeretlenség ködébe vész
Moáb földjén. Ruth bekerül Jézus
családfájába és a Messiás ősanyja
lesz.

– Valami baj van ezzel a festmén ynyel.
Amikor a művész megkérdezte, mi
az, a sakk mester így felelt:
– Ön ezt a címet adta a képének:
"Sakk-matt", ez azonban azt felté telezi, hogy a fiatalembernek nincs
több lépése. És ez nem igaz!

Persze, nem az uralkodás vá gyával kell az új családban részt
venni. A só felolvad és az egész
ételben érvényesül.

Ekkor a sakkmester lépett a fiatal ember királyával, és ezt mondta:

Közreadta BV.

– Most az ördög kapott mattot! Az tán a képen látható fiatalemberre
nézett, és így szólt hozzá: "Fiatal ember, ellenséged végzetesen el számolta magát. Nem kell veszíte ned! Te nyersz!"

Innen – onnan
S A K K M AT T
Egyszer egy sakkmester egy
tárlaton egy olyan festményre buk kant, amely nagyon megragadta. A
képen egy fiatalember volt, aki az
ördöggel sakkozott. Az ellenség ar cán elragadtatás, a fiatalemberén

Közreadta: H.A
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nyílik az ajtó. Tolakodna felfelé
két fiatal suhanc, mire néhányan
rájuk szólnak, hogy talán várjátok
meg azokat, akik le akarnak száll ni. Apukám előtt az idős bácsi ne hezen vette a lépcsőket, így hát
kicsit tovább tartott a leszállás,
mint azt a felszálló kölykök sze rették volna,

A SZABADSÁGRÓL
S Z O K AT L A N U L
1. Szabad mindenkiről a legjobbat
feltételezni.
2. Szabad másokat önmagunknál
különbnek tartani.
3. Szabad a felfedezett jót nyilvá nosságra hozni.

és siettetve az öreget az egyik
eléggé el nem ítélhető módon a kö vetkezöket mondta:

4. Szabad egymást megdicsérni, és
az elismerést elviselni.

– Igazán kitalálhatnának már az
ilyen öregek ellen valami Sprayt,
amivel végre irtani lehetne őket!

5. Szabad köszönetet sem remélve,
kérést sem várva felajánlani segít ségünket egymásnak.

Többen ledöbbentek a buszon a
szöveg hallatán, többen vissza is
akartak szólni. Sőt szerintem né hány vehemensebb utasnak már
viszketett a tenyere is, hogy né hány jól irányzott pofonnal kicsit
helyre billentse a fiúk stílusát, mi kor megszólalt az öreg. Csak egy
mondatot mondott – mesélte apu kám – de hozzátette, hogy ilyen
felhörrenő röhögést már nagyon
régen hallott. Szinte dörrent a busz
a vidám kacajtól. El is takarodott a
két srác a buszmegállóból, – sze rintem szégyellték magukat rende sen.

6. Szabad egész szívünket és min den időnket az Úrnak szentelni.
7. Szabad a család és a közösségek
mellett egészen elköteleződni.
8. Szabad a jogosról és az igazsá gosan megilletőről önként lemon dani.
9. Szabad az igazság és a szeretet
mellett kiállva szimpatikusan ér velni.
10. Szabad mindenkit meghallgatni,
csak azért, hogy az Úr szólhasson.
Szent Henrik (973-1024)

JÓ VÁLASZ
Az öreg frappáns válasza így hang zott:

Utazik apukám a buszon, békésen,
önfeledten nézegeti fővárosunk lát nivalóit, majd a megállóhoz közeledve – ahol le is akart szállni – el indul az ajtó felé, ahol már jó né hány leszálló várakozott, köztük
egy idős bácsi.
Szépen, lassan megáll a busz, majd

– Tudod fiam, most még nincs
ilyen spray, de mire te olyan öreg
leszel, mint én most, ADDIGRA
BIZTOS FELTALÁLJÁK!
Közreadta: H.A
6
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meg nekünk, hogy Ő létezik!". A
fiatalember fogta a kulcsot, és
odament a járműhöz, és közben
imádkozott... Kis idővel később le parkolt a dzsippel ott, ahol a kapi tány akarta. A fiatal férfi kiszállt a
kocsiból, és látta, hogy mindenki
sír. Ahányan voltak, mind ezt kér ték: "Szeretnénk szolgálni azt az
Istent!" A fiatal katona megdöb bent és megkérdezte:

Békétlenség ellen
Ha valamivel nem vagy megeléged ve, mondd meg nyíltan. De békét len ne légy miatta. A békétlenség
izgágává teszi az embert, és az iz gága emberek olyanok a társada lomban, mint a darazsak: egyetlen
képességük, hogy fullánkjukkal
mérges daganatokat okoznak. Ha
mindenáron hajlamos vagy az izgá gaságra, gondolj arra, hogy egyál talán semmi tiszteletreméltó nin csen a darázs halálában, amelyet
eltapostál, mert beléd szúrt. Ha elé gedetlen vagy azzal, aki ételedet
főzi: főzz magad. Ha sokallod a
villanyszámlát ne égess villanyt.
Az államot is bojkottálhatod, ha
rendje ellen kifogásaid vannak:
postáját, vasútjait ne használd, fi zetést ne fogadj el tőle, védelmére
ne tarts igényt.

– Mi folyik itt?
A kapitány sírva nyitotta fel a mo torház tetejét, hogy megmutassa a
fiatalembernek, hogy az autóban
nincs motor. A fiú alázatosan azt
mondta:
"Kapitány úr! Ez az Isten az, akit
szolgálok, akinek semmi sem lehe tetlen, az Isten, aki életet ad annak
is, ami nem létezik."

Egyáltalában, ne fogadj el semmit
attól, akivel szemben békétlen
vagy.

– Talán azt hiszed, vannak dolgok,
melyek számodra lehetetlennek
tűnnek, de Istennek azonban min den lehetséges.

Közreadta: H.A

Közreadta: H.A

Aki hisz Istenben, azt
segíti a fohászkodásban

Gondolatok

Egy fiatal férfi a hadseregben szol gált, ahol folyamatosan megaláz ták, mert hitt Istenben. Egy nap a
kapitány megint meg akarta alázni
a csapat előtt.

"Bízzál az Úrban teljes szívből, és
ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet." (Péld.3:5-6)
➢
Bármit veszítesz, nyersz helyette
valami mást. (Ralph Emerson)
➢
Életünk egyetlen napját sem
mondhatjuk tökéletesnek mindaddig,
amíg nem tettünk valamit másokért,
aki sosem lesz képes viszonozni jóságunkat. (Ruth Smeltzer)
➢

Kiszólította a fiatalembert, és azt
mondta: "Fiatalember, jöjjön ide,
fogja a kulcsot és menjünk a Jeep pel". A fiatalember azt válaszolta:
"Nem tudok vezetni!". A kapitány
azt mondta: "Hát akkor kérjen se gítséget a maga Istenétől! Mutassa
7
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Amit megtartunk magunknak, elveszítjük, amit odaadunk, örökre a miénk marad. (Axel Munthe)
➢
Az oktatás a léleknek az, ami a
márványtömbnek a szobor. (Joseph
Addison)
➢
Nincs olyan testi szenvedés, amely
ne használna a léleknek. (George Meredith)
➢
Senki sem tud az emberi szívvel
bánni, ha nincs meg benne a szeretetből adódó együttérzés. (Henry Ward
Beecher)

led!" (V.Mózes 31:8)

➢

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.

Gyülekezeti programok
Október 10. 18:00 Kórházmisszió
Október 12 15:00 Nyugdíjas Klub
Október 20 15:00 Törökbálint
Olajág Idősotthonban istentisztelet
Október 29 10:00 Bemerítési ünnepély

Gyerekszáj
Az egyik óvónéni ugyan szi gorú, de a gyerekek azért kedvelik.
Gabika egyszer így áll eléje:

ÖRÖMHÍR !

– Óvónéni! Én elveszlek feleségül,
de túl sokat kiabálsz.

Megszületett 2017.08.30-án Bögös Alíz
Róza – Bögös Bence és Fruzsina első
gyermeke. (3640 g és 57 cm).
"Az Úr ajándéka a gyermek ."
(Zsoltárok 127:3)

Gyülekezetünk betegei
Ádány Vince és neje Ráduly Emil és neje
Dobner Péter

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

Rumbold Gyula

Hetzke József és neje Sebők Györgyné
Huszta Tiborné

Stubnya Tiborné

Kántor Ida

Szalay Mihályné

Kántor Imréné

Tóth Imréné

Kiss Tamara

Vida Sándorné

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

Puskás Zoltánné

Mindenkit szeretettel várunk!

"Maga az Úr megy előtted, Ő lesz veled.

Minden hónap harmadik vasárnapjának délutánja missziós szolgálatokra felszabadítva

Nem hagy el téged és nem marad el tő
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