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Mit tesz Isten?
Felsorolni sem tudnánk, mi minden
munkája van Istennek! És mégis vé gez vele, befejezi, amit elkezdett.
Mert Isten kitartóan, nagy hatalom mal és szeretettel végzi munkáját
minden napon a világ végezetéig.

Szeretünk a nagy rendszerről beszél ni és beszélgetni. Hogy ki mit gon dol, mi a véleménye Istenről, mun kájáról úgy a nagyvilágban. Szíve sen beszélgetünk egyházainkról,
gyülekezeteinkről, hogy ott milyen
történések, munkálkodások vannak –
jó esetben Isten munkája van előtér ben. De ne feledkezzünk meg arról,
hogy Isten nem ezeket a meglátása inkat kéri és értékeli, hanem a szí vünket.

Mit kell tudni erről a munkáról? Ezt
körülírja vallásunk, rögzíti, miben
kell hinnünk. Csak hogy ez nem így
működik; hogy egy leírás, egy tarta lom megtanulható, átadható lenne
személyes hitként. Már pedig csak
az utóbbi üdvözít.

Mit végzett és végez Isten a te szí vedben? Ha nem lenne senki más
rajtad kívül hívő, ha mondjuk egye dül lennél egy szigeten, ha nem ké ne szolgálni, közösségben lenni,
missziót végezni, csak Istennel len ni, mi maradna kegyességedből, ke gyességemből? Na ez az a benső
rész, ami igazából a lényeg: hogy ki
vagy te Isten jelenlétében. Bűnvalló,
megtérő ember? Akit megszabadított
Isten? Mitől? És megtisztít, meg szentel azóta is? Elvezet a felszaba dult, hálaadó, Istenben gyönyörködő
lelkületre?

Ezzel küzdött a samáriai asszony is
(János evangéliuma 4. rész). Meg voltak az ismeretei, legalább körvo nalakban, hogy ki kit hol imád. De
személyes világossága nem volt,
életvitele is távol állt mindettől. Jé zus azonban pont személyére, benső
világára, titkaira irányítja a figyel met, s mutatkozik be neki személye sen, mint szabadító, megváltó.
S máskor is, olyan sokszor, Nikodé musnál („újjászülettél-e”) vagy a ta nítványoknál („ti kinek mondotok
engem”) is a személyes dimenziót
veszi előre. Mert csak ezáltal lehet
üdvözülni, ha Istennek személyes
munkája van tebenned és énbennem.
Elvégeztetett a világ megváltása, de
hogy áll vagy halad ez a megváltó
munka benned? Isten mindig szemé lyessé teszi a kérdést.

Ez a lényeg: amit Isten benned, az
egyes emberben végez. A többi ke ret, ez a tartalom. Ha ez van, min den van, ha nincs, semmi nincs. Kí vánom, hogy gyülekezetünk egyesé vel az Úrhoz kapcsolódó emberek ből álljon mindig – így lesz valódi
testvéri közösségünk egymással, így
lesz meg az a lelki tartalom, melyet

Mi viszont sokszor nem tesszük.
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a világ felé üres hívószavak helyett
közvetíthetünk: hogy mit tett és tesz
Isten az életünkben!

is „térítgette” a gyermekét: „Téged
is szeret az Úr Jézus, fogadd be őt a
szívedbe!” – Jaj, csak már ezzel ne
gyötörne a mama! A gyülekezetbe
már csak ő és Juli néni jártak, a falu
azt beszélte, hogy egy „baptista kán tor” még látogatja a két asszonyt.
Még az imaház előtt a járdáról is el seperte a havat. Jött a mama, amíg
Juli néni lábai föl nem mondták a
szolgálatot. A „kántor” nem maradt
el, jött minden hónapban úrvacsorát
adni. A mama sem hagyta félbe, pe dig már nagyon unták a térítgető
prédikációit.

Boros Dávid

AZ ŐSZ
Ismét elértük ezt az évszakot,
Éltünk végéhez közelebb hozott.
Nem rég láttunk hulló leveleket,
Az elmúlt ősz csak tegnap lehetett.
Mintha csak egy lépést tettünk volna
S a madárkák ismét szállnak tova.
Madarakkal repül az életünk,
Maholnap e földről mind elmegyünk.

Előbb Juli nénit vitték el. Só várgott a hegyek után, amíg el nem
csendesedett. A mama is elment utá na a minden élők útján, de elbúcsú zott még a gyermekétől: „Mindig
imádkoztam érted, és úgy tudom, ezt
folytathatom. Imádkozom érted to vább, a mennyben is.” Az egykori
gyerek maga is családos lett, és úgy
sejtette, hogy végre többé nem jön
senki neki prédikálni.

Igen sebesen megy a vonatunk,
Életünk vége felé száguldunk.
Gyorsan a végállomáshoz érünk,
Hol vár ránk szeretett Mesterünk.
(R-né Gerő Lídia)
Gömör megyében

„Holta után is beszél”
Magyarország síkvidék, bár a
fönti szélein vannak hegyek, völ gyek, és azokban kis faluk. A falu kon legalább egy út átvezet, de a
„zsákfalunak” csak egy „kapuja”
van. Az autóbusz a „műszakhoz”
igazodik, kerül-fordul az úton, és ha
akadt egy gimnazista az hat óra előtt
ül buszra, és este hat után újra, hogy
hazatérjen. Ennyit a közlekedésről!
Azt sem állíthatom, hogy idővel ez
javul. Az utolsó gyereket még is mertem, a gyülekezetben találkoz tunk. Nem titkolta, hogy többé be
sem teszi a lábát, ha egyszer végre
felnő.

Egyszer aztán feldúlt arccal si etett elérni a reggeli buszt, a lehető
legsürgősebben el akart jutni az
egykori körzeti prédikátorhoz. Még
a busz vezetőjének is odaszólt: nem
hajthatna kissé gyorsabban? Két át szállás után eljutott a célzott város ba. Sietett a gyermekkorából ismert
úton a prédikátori lakás felé. Csak
otthon találja! Végre betoppant:
„Tetszik tudni – mondta udvariasan
– a mama megjelent nekem álmom ban. Fiatalnak láttam őt, sima arc cal, csillogó tekintettel. Jött felém,
ölelésre kész karokkal. Mondta,
hogy térjek meg, kövessem Jézus
Krisztust, mert csodálatosan szép a
menny. A hegyek sem kövekből, ha -

Szűkszavú ígéretét hűen meg tartotta, de a hívő édesanyja nem
hagyta annyiban. A papa halála után
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nem Isten jóságából és kegyelméből
halmozódtak. Az örök tavasz fényé vel ragyog a nap, és Jézus Krisztus
mindenkit megvigasztal.” Őt is meg vigasztalta. Üzeni neki most, hogy
döntsön, térjen meg! Kerülje el az
örök kárhozatot.

Gyülekezeti életképek, beszámolók

Kiskunhalasiak látogatása
gyülekezetünkben
Szeptember 16-án a Kiskunhalasi
Baptista Gyülekezet kb. 40 fős szol gáló csoportja volt a gyülekezetünk
vendége, viszonozva a József utcai ak februári kiskunhalasi látogatását.

A falujukban legalább harminc éve
nem volt hitvalló, a temetőkbe sem
vittek ki a hívők „új lakót”. Aztán
az 50 kilométerre lévő kisvárosban
néhány fehér ruhás összejött, velük
együtt ő is bemerítkezett, és megbé kélt a szívében.

Boros Dávid helyi lelkipásztor re ményteli várakozását kifejező kö szöntésére Friebert Tibor kiskunha lasi lelkipásztor szerényen így vála szolt: "Jövünk semmit nem hozva,
keresztedbe fogódzva" – kifejezve
ezzel azt, hogy sajátjuk nincs, az Is tenéből merítve szeretnének szolgál ni és épülni közöttünk maguk is.

Szebeni Olivér

Az istentiszteletnek egy jelentős ré szében bizonyságtételek, versek és
lelkes örömteli éneklés váltogatták
egymást.

MÉRLEGEN
Isten mérlegére tette
egész életem:
szolgálatom, szeretetem,
bizonyságtételem…
és megremegtetett a félelem,
arcom fakóra vált…
mert az én Uram engem
„megmért, és könnyűnek talált”
…
„megmért és könnyűnek talált”.

Két fő gondolat köré csoportosítha tók a hallottak:
•

Add át magad Istennek telje sen!

•

Add tovább az evangéliumot!

Bátorító volt hallani, hogyan mun kálkodik Isten testvéreink életében,
és formálja őket egyre odaszántabb
életű, buzgó bizonyságtevő gyerme keivé!

Aztán - egy vércsepp hullt a ser penyőbe,
és az egyensúly helyreállt.

Különös színt vegyített a szolgálati
csokorba egy nő- és három férfitest vér vegyeskari éneke. „Itt él a szí vemben!” – énekelték örömmel
egyik énekük refrénjében.

Ítéletet vártam, halált,
s kegyelmet kaptam, életet!
Megváltóm, azt az értem hullott,
csodatévő, drága vércseppet
hogyan köszönjem meg neked?!

Az ünnepi együttlétben sem ünnep rontásként hangzott a „Ne paráznál -

(Túrmezei Erzsébet)
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kodj!” – parancs alapján hirdetett
ige.

miközben a jelenlévők kéz a kézben
láncot alkottak).

Friebert Tibor lelkipásztor testvér
elmondta, hogy a házasság a roncso lás nélkül bonthatatlan kötésekhez
(pl. a hegesztéshez) hasonlítható.
Másik szemléletes képe a nemesítés re használt oltás, szemzés művelete
volt. Kettőből egy új, egy nemesebb
jön létre szétválaszthatatlanul. Aki
megtöri e parancsot, kiszolgáltatottá
válik. Félelmetes erők veszik hatal muk alá. Isten ezért is óv tőle: Ke rüld! Fuss, menekülj, ha közeledik a
veszély!

Az igei üzenet - kapcsolódva a dél előtti igehirdetéshez - így összegez hető:
Mi vagy inkább ki az életünk igazi
tartalma, lényege?

Végül Jézus hívását közvetítette
testvérünk: „Ha valaki szomjazik,
jöjjön hozzám, és igyék!”
„Nézd most Atyám, / Íme elhiszem,
hogy rám vársz, / Régóta már
tudod / életem megoldását..” – húzta
alá ezt a hívást egy ének refrénje az
alkalom vége felé.

Juhász Attila és Szilvia
menyegzője
Hála Istennek, gyülekezetünk több
házasságkötésnek lehetett tanúja
ezen a nyáron. Még szept. 15-ére is
jutott belőlük, amikor Juhász Attila
és Sőti Szilvia kötelezték el magu kat egymás mellett életre szólóan Is ten és a gyülekezet színe előtt.

Az istentiszteletet követően közös
ebéden vehetett részt a két gyüleke zet az alagsorban és az udvaron
megterített asztalok mellett.
Minden szempontból gazdag együtt létre tekinthetünk vissza! Istennek
legyen hála érte!

Boros Dávid lelkipásztor nem ha gyományos értelemben vett házas ságkötési alapigét (1Kor 3:10-15)
választott. Ki is emelte, hogy ’ez az
ige az Isten és az ember közötti szö vetségről szól elsősorban, de a jó
házasságnak is az Istennel kötött
szövetség az alapja Jézus Krisztus ban. A fiatal pár egymás felé közele désével párhuzamosan felerősödött
az Istenhez való közeledésük is, és
nem elvonták egymás figyelmét Is tenről – ahogy az gyakran megesik –
, hanem tudatosan bevonták Istent a
kapcsolatukba, ezzel stabil alapot

Sólyom Attila

Dicsőítő imaest
Szept. 23-án délután ifjúságunk
szervezésében és szolgálatával di csőítő imaestre került sor gyüleke zetünkben.
Hangszer-kíséretes énekblokkok kö zött több változatban is volt lehető ségünk imádkozni (egyénileg, 2-3 fő
összefordulva, a vezetők imádsága,
4
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választva házasságuknak. Most az
építkezés ideje következik, és fon tos, hogy a jó alapra értékálló fel építmény kerüljön, ilyenek pl. mint
a hit, remény és szeretet.’

Gyermekbemutatás
Nyári Boglárka Abigél bemutatása
Ahol Isten cselekszik, ott nincs kér dés, csak hála és hódolat!

A fogadalomtétel és az áldáskérő
imádság után a gyülekezet nevében
Kántor Tamás köszöntötte az ifjú
párt. ’Amit Isten egybe kötött, azt
ember szét ne válassza! … Lesznek
ketten eggyé. Nem összekeverednek,
hanem a kettőből egy lesz. Az alu mínium reszelék és a jód kristály
száraz keverékéből semmilyen szo rosabb kapcsolat nem lesz mindad dig, míg egy kevés víz nem éri. A
víz hatására viszont látványos jelen ség kíséretében stabil vegyület jön
létre. Az Istentől jövő élő víz tud
ilyen stabil egységet teremteni.’

Akik ismerik Erikát, az anyukát,
tudják, hogy a kezdeti és részben
azóta is fennálló egészségügyi ne hézségek miatt egyetlen gyerek vi lágra hozatala is mekkora csoda volt
az életében. Azóta már a harmadik
csoda is megszületett Boglárka Abi gél személyében.
Bemutatására szeptember 11-én dél előtt került sor a gyülekezetben.
Tamás, az apuka bizonyságtételében
elmondta, hogy az utóbbi hónapok ban több olyan igét hozott elé Isten,
amelyben örömre, örvendezésre szó lította fel. ’Alapjában nem egy
örömködő típusú ember vagyok, és
talán éppen ezért is volt olyan külö nös ez a vissza-visszatérő üzenet.
Közben tudatosult bennem Boglárka
második nevének, Abigélnek a jelen tése: az apa öröme.’
Kívánjuk, hogy az egész családnak,
benne az apának, de – ami a legfon tosabb – Istennek, mennyei Atyánk nak is legyen sok-sok öröme ebben a
már harmadik csodaként adott gyer mekben!

Végül Huszti Dezsőné verses kö szöntő gondolatait Józsa Jánosné ol vasta fel.
Az ünnepi alkalmon a gyülekezet
énekkara is szolgált.
Az ifjú pár meghívása úgy szólt,
hogy előre jelentkezés alapján a
gyülekezetből bárki részt vehetett az
istentiszteletet követő alagsori estebéden.
Istenünk áldása vezesse őket a rájuk
váró lelki-testi építkezésben!
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Borzási Klára bemutatása

bátorsága, amikor egy szép lány nyi tott neki ajtót, így étel helyett csak
egy pohár vizet kért. A lány meg érezte, hogy éhes a fiú, hozott hát
neki egy pohár tejet. Lassan megit ta, majd megkérdezte:

Szept. 23-án Borzási Dániel és Lau ra első gyermekének, Klárának a be mutatására került sor. Lelkipászto runk a Zsolt 90, 16-17 versei alap ján köszöntötte a családot. ’Alapve tő emberi vágy, hogy valami mara dandót alkothassunk. Pl. jó érzés
tölthet el, ha utódainkban látjuk to vább élni magunkat, ugyanakkor Is ten gyermekeiként vágyhatunk, sőt
kérhetünk ennél sokkal többet, tud niillik, hogy Istennek az örökkéva lóságra is kiható tettei legyenek lát hatóvá rajtunk és utódainkon!’

– Mivel tartozom?
– Semmivel, felelt a lány: - Anyu kám úgy tanított, hogy sose hagyjuk
megfizetni azt, amikor kedvesek va gyunk.
– Hát akkor tiszta szívemből köszö nöm.
Amikor Howard Kelly elhagyta a
házat, nem csak fizikailag érezte
magát erősebbnek, hanem a lassan
majdnem elvesztett hitében is. Pár
év múltán a lány súlyosan megbete gedett. A helybeli orvosok tehetetle nek voltak, ezért egy nagyvárosba
küldték őt, specialistákat hívtak
hozzá, hogy azok foglalkozzanak ez zel a ritka betegséggel. Konzultáció ra odahívták doktor Howard Kellyt
is, aki amikor meghallotta a város
nevét, ahonnan a beteg jött, furcsa
fény gyulladt ki a szemében. Azon nal elindult a folyosón, ami a beteg
szobájához vezetett. Bement, hogy
megnézze őt. Azonnal megismerte.
Visszament a konzultációs szobába
azzal az eltökélt szándékkal, hogy
erejéhez képest mindent megtesz a
beteg életéért. Ettől a naptól külö nös figyelmet szentelt neki. Hosszú
idő elteltével megnyerte ezt a har cot. Doktor Kelly kérte, hogy a ke zelésért kiállított számlát terjesszék
neki elő, jóváhagyásra. Ránézett a
számlára, széljegyzetet írt rá, majd
beküldte a beteg szobájába. A hölgy
félt belenézni. Tudta, hogy a költsé -

Ez a vágyunk és imádságunk a kis
Klára életére nézve is!

Innen – onnan
EGY POHÁR TEJ
Valamikor egy fiúcska házról házra
járva kereste meg a tanulásához
szükséges pénzt, amikor azt vette
észre, hogy már elfogyott a pénze,
ami alighogy elég valami kis éle lemre, mert hát éhes volt. Elhatároz ta, hogy a következő háznál kér va lami ennivalót. Ámde, elveszett a
6
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geket egész életén át fizetheti, végül
mégis csak kinyitotta... Szeme a
számla szélén levő megjegyzésre té vedt. Ezt olvasta: "teljes egészében
megfizetve egy pohár tejjel". Alá írás: doktor Howard Kelly. Öröm könnyek lepték el az arcát és hálás
szívvel imádkozott: "Köszönöm Ne ked, Istenem! Terjedjen továbbra is
szereteted az emberi szíveken és ke zeken keresztül!" Így szól egy köz mondás: A vízbe dobott kenyér vis zszatér. Egy szerető tett, amit ma
cselekszel, hasznára válhat nem
csak magadnak, hanem másnak is,
akit szeretsz, pontosan akkor, ami kor nem is sejted!

Gondolatok
➢

Igazság az, ha azt kapjuk, amit érdemlünk. Irgalom az, amikor többet kapunk, mint amit érdemlünk. Kegyelem
viszont az, amikor megkapjuk azt, amit
nem érdemlünk.

➢

Nem az a fontos, a külsőd mit takar,
hanem az, hogy a bensőd miről árulkodik, mert a lélek elől nem lehet szép
külsőbe bújni.

➢

Isten félresöpri a haszontalan terveket, és az eredeti tervet teszi vissza az
emberiség asztalára.

➢

Isten még soha nem hagyta cserben
az ő népét.

➢

Soha ne légy tétlen és rest: foglalatoskodjál mindig olvasással, írással,
imádkozással, gondolkozással, vagy
bármilyen hasznos munkával a közösség javára. (Kempis Tamás)

➢

Figyelj életed eseményire, s azokból
megtudod, hogy mit kíván tőled Isten.
A mindennap eseményeiben Isten lefordítja számodra az evangéliumot. (Michel Quoist)

➢

A lánc olyan erős, amilyen erős a
leggyöngébb szeme, erényünk és jellemünk is olyan erős, amilyen erősek vagyunk a leggyöngébb pontunkon. (Farkas Edit)

➢

Isten arra használja talentumainkat,
hogy tesztelje önzetlenségünket. – „Ki
milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten
sokféle kegyelmének jó sáfárai!” (1Pét
4:10)

(Közreadta: H. A.)

A LEGFIGYELMESEBB
GYERMEK
Leo Biscalgia, az író és előadó be szélt egy versenyről, amelyen zsűri tagnak kérték fel. A verseny célja az
volt, hogy megtalálják a legfigyel mesebb gyermeket. A győztes egy
négy éves kisfiú lett, akinek szom szédja, egy idős bácsi, nem rég ve szítette el a feleségét. Amikor a gye rek meglátta, hogy az öregember sír,
átballagott a szomszéd kertjébe, fel mászott a bácsi ölébe, és ott kupor gott. Később az anyja kérdésére,
hogy mit mondott az öregnek, így
felelt: – Semmit, csak segítettem
neki sírni.
(Közreadta: H. A.)
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Gyerekszáj

Gyülekezeti programok

„A mamim jobban szeret engem
mindenkinél. Senki más nem ad ne kem esti puszit, mielőtt elalszom.”

okt. 07.
okt. 14.
szolgálata
okt. 21. 15:00
let
okt. 26-28.
Vajtán

Marci (4 éves) sokszor puszilgatja a
kezem. Ma megkérdeztem tőle: „Mi ért puszilgatod mindig anya kezét?”
Erre ezt felelte: „Mert azzal csinálsz
nekem mindent!”

Miksa (3,5) – Bukovszkyék unokája
– a kisbaba húgáról elmélkedik: "De
ha nem tud járni, akkor minek van
lába?

Ádány Vince és neje Stubnya Tiborné
Hetzke József és neje Szalay Mihályné
Huszta Tibor és neje Szikszai Lajosné
Puskás Zoltánné

Szűcs Borbála

Ráduly Emil és neje

Tóth Mihály

Rumbold Gyula

Vékony József és neje

Sebők Györgyné

Vida Sándorné

Gyülekezeti hétvége

A jelentkezés és befizetés határideje
okt. 14. (Figyelem! Szigorúbb, mint
tavaly!) Jelentkezni és befizetni
Kántor Kornélnál és Tamásnál, ill.
interneten lehet. 18-70 évesek részé ről a helyszinen fizetendő még 250,Ft/fő/éj IFA. A hétvégének a hely szín üzemeltetője felé fizetendő egy
főre jutó teljes költsége kb. 15.000,Ft. A különbözet a gyülekezet támo gatása.

Gyülekezetünk betegei

Szlepákné Kiss Tamara

Tb. Olajág istentiszte-

Témája: ÉLET és KÜLDETÉS
Térítendő költségek/fő/2 éj
Keresőképes felnőtteknek 5.000,- Ft
Nyugdíjasoknak, diákoknak, GYESen lévőknek
2.500,- Ft
10 év alattiaknak
0,- Ft

„Az anyukákra nem szokás kiabálni,
mert ők hasznosak.” (Közreadta H. A)

Kántor Imréné

Úrvacsorai vasárnap
Révész Lajos és Szilvi

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

"Ímé, Isten segítőm nékem, az Úr az én lel-

kemnek támogatója... Mert minden nyomorúságból megszabadított engem..."
(Zsoltárok 54:6,9.)

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

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.

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