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Ebből fakadt az erejük, addig maguk
voltak, ezután kimentek a pünkösdi
ünnepen részt vevő tömegbe. Jézus ról szólt Péter igehirdetése, „ Jézust… az Isten miután feloldotta a
halál fájdalmait, feltámasztotta…
Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten,
azt a Jézust, akit ti keresztre feszí tettetek.” (ApCsel 2, 22-36). A vá lasz nem a lincselés, hanem – a két ségbe esettek kérdése „Mit tegyünk…”. A válasz: „ Térjetek meg
és keresztelkedjetek meg Jézus
Krisztus nevében bűneitek bocsána tára, és megkapjátok a Szentlélek
ajándékát.” (2, 37-39) Így jött létre
az első gyülekezet. Eddig a kulcs szó: Krisztus – Szentlélek erejében.

„…a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít…”
(Jn 14, 12-31)

Az Úr Jézus elbúcsúzik a jelzett
szakaszban tanítványaitól. Az elvá lás mindig fájdalmas, a tanítványok nak különösen, hiszen a megváltás
műve még nem fejeződött be, így tu domásukra hozza az Úr, hogy mi a
folytatás. Semmilyen esemény, tra gédia sem változtatja meg Isten or szágának megvalósulását és terjedé sét. Eljön Az, Aki vigasztaló, párt fogó, védelmező, Aki emlékeztet és
hitelesen
megismertet
Krisztus
Urunkkal. Az eljövetele a teljes
Szentháromság Isten egyetértésében
történik: Krisztus nevében az Atya
küldi. A teljes Szentháromság Isten
harmóniája, garantálja, hogy az
Egyház megtalálja az Úr Jézus
Krisztus váltságművének, az evan gélium hirdetésének a módját.

A gyülekezetek története tovább se gített megérteni a Szentlélek munká ját az egyházban. Vannak ajándékai,
amelyekkel építi egyházát (Ef 4, 1116), egységet munkálva igazságban
és szeretetben. (V.ö. 1Kor 12, 7-11)
A Szentháromság belső egységéről
beszél 1Jn 5, 7: „Hárman vannak,
akik bizonyságot tesznek a menny ben: az Atya, az Ige és a Szentlélek ”
(V.ö.: Mt 28, 19). Bölcsességet ad a
vitás kérdések megoldásához: (Ap Csel 6, 1-8) és a következménye
„Isten igéje terjedt és nagyon meg növekedett a tanítványok száma Je ruzsálemben.” Segített a gyülekezet
tisztaságának megtartásában (Ap Csel 5, 1-11). Ez is a gyülekezet nö vekedésével járt. A testvéri viták
megoldását békességben segítette:
az antiókhiai vacsora, Péter és a kó -

Az evangélium hirdetéséből fakadt
új élet az ősgyülekezetek korában.
Pál apostol így emlékszik vissza:
„…nem tudok közöttetek másról,
csak Jézus Krisztusról, róla is, mint
a megfeszítettről… a Lélek erejével
szóltam…” (1Kor 2, 2-5). Így hitük
nem emberi bölcsességen, hanem Is ten erején nyugszik. Jézus Krisztus
ígéri tanítványainak: „erőt kaptok,
amikor eljön hozzátok a Szentlélek,
és tanúim lesztek… a föld végső ha táráig” (ApCsel. 1, 8). A tanítvá nyok úgy találkoztak vele, hogy vár ták és megérkezett (ApCsel 2, 1).
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ser étel, Pál feddése (Gal 2, 11-14).
Ez Péter válasza: „Urunk hosszútűrését pedig üdvösnek tartsátok, aho gyan szeretett testvérünk, Pál is
megírta nektek – a neki adott böl csesség szerint, szinte minden leve lében.”(2Pét 3,15-16) (Még ha nehe zen is érthetők azok a levelek.)
Mai keresztyén életünkre tekintve
igen hasznos az ősgyülekezetek éle tét tanulmányozni. Egészen más kul túrában, más korban, más társadalmi
körülmények között élünk, Isten
igéje pedig nem változott gumicukor
módjára. Ma is érvényes, mint a
megírás korában. Talán jó úton in dulunk el, ha az emberi viselkedés
mintáit tesszük vizsgálódásunk tár gyává és utána megtalálhatjuk az
Ige gyógyító üzenetét. Önzés, ha zugság, hűtlenség, kapzsiság, türel metlenség, békétlenség, pártosko dás, ellenségeskedés, féltékenység
stb. A Szentírás által ajánlott egyik
gyógymód: „Ha van vigasztalódás
Krisztusban, ha van szeretetből fa kadó figyelmeztetés, ha van közös ség a Lélekben, ha van irgalom és
könyörület, akkor tegyétek teljessé
örömömet azzal, hogy ugyanazt
akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen
bennetek, egyet akarva ugyanarra
törekedjetek… Az az indulat legyen
bennetek, ami Krisztus Jézusban is
megvolt...” (Fil 2, 1-11) Ne fárad junk bele, hogy a Szentlélek taná csol, figyelmeztet, pártfogol, védő ügyvédünk. Imádságainkban kérjük
az Atyától és Fiútól, hogy Lelkével
támogasson. Elevenítse meg az Igét,
amikor olvassuk, hogy életünk táp láléka lehessen.

Fotó: Soltész László

Szentlélek jöjj
Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem téged.
Gyújtsd fel szívem, oly sok bennem a
vétek.
Cseréld fel erőddel erőtlenségem;
Jöjj, szentelj meg, csak ez a kérésem.
Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem téged,
Oly sokat szeretnék megvallani néked.
Hogy mindennap gúzsba köt gyengeségem;
De szentelj meg mégis: Ez a kérésem.
Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem téged,
Segíts, hogy eszközöd lehessek néked.
Vezesse szent kezed minden lépésem;
Szentelj meg, Uram... és nincs több kérésem.
Tamaska Gyula

Formálódás!
Az író folyton csak írogat,
A költő, pedig rímeket farag,
A festő, szenvedéllyel festeget,
A szobrász megmunkálja a követ!
A zeneszerző ütembe rendezi a
hangjegyet,
A zenész eljátssza a nagy művet.
Minden művész törekszik erre,
Hogy mi a lelkébe van, azt kifejez ze.

Kiss Emil
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Mennyi munka és verejték van mö götte,
Míg kialakul a mű végső egésze.
Sokszor, akár évekig is eltarthat,
Míg az alkotó, befejezetnek, tekinti
azt!

apostol levelében azt olvassuk, hogy
„A ti hitetek reménység is legyen Is tenben.” Nem könnyű hitben járni
korgó gyomorral, mert Isten rend szerint csak az utolsó pillanatban
segít. Ezt csak az tudja kivárni, aki nek hite reménység is Istenben. Nem
egyformán jár az ember órája és az
Isten órája. De kitől várja el az Úr,
ha nem saját népétől, hogy tudjon az
utolsó pillanatig várni? Őrá várni!

Így formálódik a lélek is bennem,
Hisz ezt hirdeti itt lent, a földön,
minden.
Anyag és eszközök vagyunk éppen,
Alkotó Urunk, művészi, áldott kezé ben!

A másik nehézsége a kenyér-kérdés nek, hogy Isten gyakran 1 napra ad.
Ne hozd a holnap gondját a mába!

Ha kell, formálja, faragja lelkemet,
Ha hiányos az, valamit még bele fest,
Ha szükséges, úgy csiszolja életem,
Csakhogy a harmónia tökéletes le gyen.

A kenyér-kérdés végül a munka kér dése. Isten adja a kenyeret, de a
bűnbeesés óta nekünk, embereknek
kell érte megdolgozni; sokszor ve rejtékkel. A munkaalkalmat meg kell
látni. Meglátni pedig csak az tudja,
aki nem válogat és semmiféle mun kát nem szégyell.

S napról-napra boldogan élhetünk,
Míg utolsót nem dobban, szívünk.
Végső formát akkor vesz életmű vűnk,
Ha a menybe hozzá megérkezünk!
Kiss Frigyes

Ruth aratás idején érkezik Betle hembe. Hamarosan dologhoz lát. Pe dig a kalászszedegetés fizikailag és
lelkileg is nehéz munka, hisz ez volt
a koldusok kenyere. Boáz később
megengedte, hogy Ruth a kévék kö zött szedegessen. Aki hű a kevesen,
többre bizatik.

RUTH KÖNYVE
Kenyér – kérdés
Elimelek, Naomi és két fiuk élelem
hiánya miatt vándoroltak el Izrael
földjéről. A kenyér-kérdés azonban
elsősorban hit kérdés. Mások is
éheztek Júdeában, mégsem mentek
el és otthon is megmaradtak. Elime leknek nem a kenyere volt kérdéses,
hanem a hite. Csak a láthatókra néz tek, a két munkás kezükre. Számítá sukból kihagyták Istent. Arra emlé keztek, hogy hányszor volt száraz ság, de arra nem, hogy még a pusz tában sem kellett éhezni népüknek.
Elfeledkeztek a mannáról. Az igazi
hitnek velejárója a reménység . Péter

A kenyér-kérdés a megelégedettség
kérdése. Az a megelégedett, aki alá zatos. Naomi és Ruth nehezen élhet tek. Akik kamrájában csak egy véka
árpa van, azoknak kevéssel kell be érniük. Ruth az alázatosság példája.
Ilyen alázatos csak az lehet, aki tud ja, hogy kegyelem az, ha egyáltalán
kap. Ha egy Ótestamentumi ember
így tudja fogadni a kenyeret, men ynyivel inkább így kellene az Újtes tamentum népének a mindennapi ke 3
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nyérhez nyúlnia. Mi nem egy gazdag
emberrel állunk szemben, mint
Ruth, hanem a mindenható Istennel,
aki ellen vétkeztünk. Ezért lehet
megelégedettségünkön lemérni bűn tudatunkat. Ne felejtsük el: mindig
többünk van, mint amennyit megér demlünk.

kiemelni abból a korból, melyben
lejátszódik. Naomi házasságszerző
szándéka nagy kockázattal járt, de
jól sikerült. Nemcsak azért, mert
létrejött a házasság – hanem, hogy
ez a házasság beletartozik az üdv történetbe.
Közreadta: BV

Légy példa a munkában, s tanítsd
meg gyermekeidet is dolgozni és
arra, Istennel végzik, amit csinál nak.

Ezt is kellene tudni
Ez a föld Isten próba-terme.
-Mindent lát s elrendez bölcses sége.
Itt ringatta bölcsőd szeretete,
Hogy később munkádat megszen telje.

A Páska vacsora előtt a lábmosáshoz
oda van készítve a hozzávaló. Vala kinek – zsidó szokás szerint – meg
kell mosnia a lábakat. De ki tegye?
Erre még a zsidó rabszolgát sem le het kényszeríteni. Ez a pogány rab szolgák dolga. Ki csinálja? A tanít ványok egymásra néznek, de senki
nem nyúl a mosdótál után. Jézus le dobja varratlan köntösét, kendőt köt
maga köré és Ő, az Úr, elindul erre
a szolgálatra. Így hát az övéinek
sem lehet semmiféle szolgálat meg alázó.

-Senkitől sohasem kíván többet.
Mint amit az ember bír, megte het.
-Ne jajgass hát a kereszted mi att…
Tedd alá hittel s bátran válladat.
Tanuld meg: az erőből többet
kapsz,
Mint amennyit könnyes szemmel
megláthatsz.
-Ha csak a terhedet figyeled…
Míg másokét: kicsinyled, lenézed.

Légy példa a megelégedettségben, s
legyél hálás minden kicsiségért és
ne irigyelj másokat. Nem a gazdag
az irigylésre méltó, hanem a meg elégedett ember.

Taposd fészkét a türelemnek,
És ha kezet nyújtasz a kísértő nek…
Sőt, képmutatóként imádkozod:
„Legyen meg Uram a Te akara tod”.

Magányában Naomi egy zseniális
tervet eszel ki, melyet a sógorsági
házasság törvényére épít. Ha egy
családban egy férfi meghal anélkül,
hogy fia született volna, akkor a fér fi testvére köteles elvenni az özve gyet, hogy utódot támasszon elhalt
testvérének.

-Ez a föld az Isten Próbaterme.
Számodra a munka területe…
Ne keress hát soha kibúvókat,
S kerüld el a rossz tanácsadókat.

Ruth házassága Boázzal elég furcsa
módon megy végbe, de nem szabad

Tamaska Gyula
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ra, útközben szitált az eső, de ép pen érkezésünkkor kis szünetet
tartott. Kiss Emil tv. ott csatlako zott hozzánk, mivel kb. 20 km-re
van a „második” otthona. A Szar vasi – mesés – Arborétum Magyar országon a legnagyobb, a HármasKőrös holtága mentén 82 hektáros
területen helyezkedik el. Az Arbo rétum és a „Pepi-kert” története az
Olaszországból betelepült Bolza
József (1780-1862) grófi család
nevéhez fűződik. Bolza Péter tá bornok 1798-ban lett szarvasi föld birtokos, fia: Bolza József felesé gével: Batthyány Annával kezdte
meg az Anna-liget fásítását. Az if jú Bolza József, – akit „Pepinek”
becéztek – a mai Arborétum maga sabban fekvő részein – amelyet az
árvizek nem öntöttek elültetett né hány fát. A Kőrösök szabályozását
követően Pepi unokaöccse: gróf
Bolza Pál telepítette be a területet
az 18oo-as évek végén. A világ
minden tájáról hozatott növényrit kaságokat: a fás szárú gyűjtemény
több mint 16oo féle különlegesség ből áll, ebből 12oo a lomblevelűek
száma. Az ösvényeken sétálgatva,
valamint a hatalmas méretű tiszt á son álmélkodva láthattuk a csodá latos növényeket, pl. a mocsári
ciprust, mammutfenyőt, vörösfe nyőt. Az országos védettséget él vező arborétumnak nem csak növé nyei, hanem különleges madarai is
vannak, így hallhattuk a „rikolto zó” gyönyörű pávákat, az egyik
„modellként” forgolódott előttünk,
mint a divatbemutatón. Harkályok,
sárgarigók füttye is szolgáltatta a
zenét, valamint mókuscsaládok la kóhelye is több helyen volt látha tó.

Gyülekezeti életképek, beszámolók

Anyák napja gyülekezetünkben
Gyülekezetünkben is gondoltunk az
anyákra. Május első vasárnapján
délután virágokkal ajándékoztunk
meg minden anyát. Átgondoltuk,
hogy mi mindent köszönhetünk ne kik és ki-ki a saját édesanyját meg keresve, szemükbe nézve, sokat
mondó "Boldog anyák napját!" kí vántunk vagy csak átkaroltuk nyaku kat, kinek hogy volt őszintébb. Egy
élőzenés jelenetre is sor került
melyben azt a Bibliai történetet lát hattuk, mikor a gyerekek Jézushoz
mennek és ő megáldja őket. A jele netben az anyák ötlete volt, hogy Jé zushoz vigyék gyermekeiket, mert
abból csak jó származhat. Hittek Jé zusban és szerették gyerekeiket. Ezt
dicsérte a mű.
Dobner András Ágoston

Fotó: Szilágyi Anna

Nyugdíjasok kirándulása
Szarvason 2019. május 9-én
A már ismert 18 fős kis-busszal és
sofőrjével indultunk el a fent emlí tett napon reggel 7 órakor Szarvas 5
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férfihang. Az egyik „tisztáson” a fák
között találtunk egy nagy kavicsot,
ami „beszélő kő”-nek van elnevez ve, a közelében tartózkodva igever sek hangzanak el, valamint számos
üvegbúra alatt kisebb szobrok bibli ai alakokat ábrázolnak és a táblákon
szintén igeversek olvashatók. A holt
Körösön hajókiránduláson vettünk
részt a Boglár nevű hajón idegenve zetéssel, ahonnan láttuk a régi Ma gyarország közepét jelző építményt,
a Bolza kastélyt és a Tessedik Sá muel (1742-1820) korában épült
evangélikus templomot, a különböző
emlékműveket .

Fotó: Soltész László

A „Mini Magyarország” – az ország
egyetlen interaktív makettparkja,
melyet az arborétum déli részén
alakítottak ki. Az élménypark ha zánk hagyományait, történelmét és
építészeti nevezetességeit mutatja
be élethű maketteken, egy automa tán megnyomva a gombot, verseket,
harangjátékot, különböző zenét hall hattunk, pl. a pécsi dzsámiból a mü ezzin hangja szűrődik ki, a budapes ti Operaházban pedig Kodály: Hári
Jánosából csendül fel a Toborzó. Ta lálkozhatunk a Gyulai vár, a Szegedi
Dóm, de Budapest szépségeivel is,
pl. az említett Operaház, a Hősök
tere makettjával, a mini Balatonon
és a mini Dunán ringatózó kis ha jókkal, valamint Erdély nevezetessé geivel: Déva vára, Kolozsvár híres
temploma, Vajdahunyad vára, Törcs vár és a marosvásárhelyi Kultúrpa lota makettjével, Kárpátalja építé szeti remekeivel: a Pozsonyi vár,
Kassai dóm, Munkácsi vár, stb. –
emlékezve a határainkon túl élő
honfitársainkra. Ugyanitt található
az ország leghosszabb szabadtéri
vasút makett pályája, ahol gomb nyomásra indíthatók a vonatok,
meg-megállnak a vasútállomáson,
ahol felcsendül a MÁV ismert szig nálja és a jellegzetes tájékoztató

Fotó: Soltész László

Egy reprezentatív étteremben az
együttesen elfogyasztott ebéd is fi nom volt. Köszönjük a gyülekezet nek, hogy a kirándulás költségeihez
hozzájárult.
Kiss E., Szabó M.

Innen – onnan
SUGÁRZÓ SZERETET
Egyedül élt. Minden este megvárta a
televízió utolsó híradóját, így más nap gyakran fáradt volt. Tudta, több
alvásra lenne szüksége. Az orvosa
mondta is, hogy iparkodjon koráb ban ágyba kerülni és a biztonság
6
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kedvéért megkérdezte, hogy nem kí nozza-e álmatlanság? – Ellenkező leg! Ha megvárom az utolsó híradó
végét, akármilyen későn sugározták
is, nagyon jól tudok utána aludni –
hangzott a válasz. – De muszáj min den este olyan későig fennmaradnia?
– érdeklődött az orvos. – Doktor úr!
A bemondó az egyetlen, aki nekem
"jó éjszakát" kíván. Erről a szeretet ről nem tudok lemondani...

Gondolatok
➢
A BIBLIA az egyetlen könyv, amelynek írója mindig jelen van, amikor olvasod.
➢
Ne felejts el imádkozni ma, mert Isten
sem felejtett el felébreszteni téged ma reggel.
➢
Aki Isten előtt térdel, mindenki előtt
meg tud állni.
➢
Ha nem tudsz hálás lenni azért, amit
Isten adott neked, akkor nézz körül a világban, és légy hálás azért, amitől megvédett.

Közreadta: H A

➢
Ellenállhatatlan varázs van abban, ha
másnak a lelkében a magunkéval találkozunk.

TE MIT KÉSZÍTESZ A KÖVETKEZŐ NEMZEDÉKNEK?

➢
A nagy gondolatok mindig a szív leírhatatlan csendjében és benső békéjében születnek meg, hogy aztán szavakká szilárdulva
elkezdjék szolgáló útjukat. (Simon András)

Egy roskadásig tömött buszon egy
egyetemista srác nem sajnálta az
időt, hogy megmagyarázza egy mel lette ülő idős úrnak, miért nem ké pes megérteni az idősebb nemzedék
a fiatalokat.

➢
Az embereket csak szeretve lehet jobbá
tenni. (Böjte Csaba)

– Maguk egy más, majdnem primitív
világban születtek és nőttek fel –
mondta elég hangosan, hogy min denki jól hallhassa. Mi, a mai fiata lok az internet, a tévé, a repülőgé pek, a szuperszónikus repülők, az
űrutazások, a Holdon járó ember ko rában nőttünk fel. Űrszondáink a
Marson járnak, atom hajtotta hajó ink, villanyárammal és hidrogénnel
járó autóink szinte fénysebességgel
számoló számítógépeink vannak!
Egy kis csend után az idős ember
így felelt: – Igazad van, fiatalember,
nekünk mindez nem volt rég, amikor
fiatalok voltunk, következésképpen
feltaláltuk őket nektek, hogy jobb
legyen az életetek! És most mond
meg nekem, te mit készítesz a kö vetkező nemzedéknek?

Fotó: Soltész László

Gyerekszáj
Gyermeki filozófia
Miért mondják azt a felnőttek, hogy
"jobb félni, mint megijedni", amikor
a félelem sokkal tovább tart?
(Peti, 6 éves)
Gyermeki filozófia
– Hol van vége a számoknak?

Buszrengető tapsot kapott.
Közreadta: H A

– A végtelenben.
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TESTVÉREK

2019 . június

Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy
a testi-lelki betegekért ne feledkezze nek meg imádkozni! Jézus Krisztus az
orvosok Orvosa meghallgatja a hitből
fakadó imákat. Betegeink címe, tele fonszáma Boros Dávid lelkipásztornál
és Huszta Tiborné testvérnőnél meg található.

– És a végtelen páros vagy páratlan
szám?
–…
(Vince, 6)

Az örök hazába költözött
2019. május 25-én
életének 83. évében
hosszantartó betegségben
elhunyt
Tóth Eszter, Gyülekezetünk
hűséges
tagja. Istenünk vigasztaló szeretete
legyen a gyászoló
családdal!

Gyülekezeti programok
Jún. 09. 10:00 és 17:00 Pünkösdvasárnap
Jún. 10. Gyülekezeti kirándulás
Jún. 13. 15:00 Nyugdíjas klub
Jún. 17 15:00 Tb. Olajág Istentisztelet

Szerkesztő

Jún. 23. d.u. Énekkari szolgálat
Miskolcon

Gyülekezetünk betegei
Ádány Vince és neje Sebők Györgyné
Hetzke József és neje Stubnya Tiborné
Huszta Tiborné

Szalay Mihályné

Juhász Gyuláné

Szikszai Lajosné

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

Kántorné K. Rebeka Szlepákné Kiss Tamara
Kovács László

Szűcs Borbála

Puskás Zoltán és neje Tóth Mihály és neje
Ráduly Emil és neje

Vékony József és neje

Rumbold Gyula

Vida Sándorné

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

"Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal." (2. Korinthus 1:4)

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