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Isten megmutatta szeretetét abban, hogy
Fiát, Jézus Krisztust küldte értünk:
„Nincs… most már… semmiféle kárhoztató
ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban
vannak, mivel az élet Lelkének törvénye
megszabadított Jézus Krisztusban a bűn és
halál törvényétől.” (Rm 8,1-3a) Ezért van
reménységünk az Isten szeretetében, hogy
őt féljük, Fiában higgyünk, és ezért a
„bölcsesség kezdetéhez” hozzájussunk. Az
Ő Lelke utat mutat mindazoknak, akik
szeretik az Atyát. „Az Úr félelme
bölcsességre int” (Péld 15,33a) azaz,
kezdeményez. „A bölcs szívűt értelmesnek
nevezik” (Péld 16,21). „Aki tanítványává
lett a mennyek országának, hasonlít a
gazdára, aki újat és ót hoz elő
éléskamrájából.” (Mt 13,52. vö. 12, 35)
Nem egysíkú ember, széles látókörű.Jakab
apostol szerin: „A felülről való bölcsesség
először is tiszta, azután békeszerető,
méltányos, engedékeny, irgalommal és jó
gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és
nem képmutató. Az igazságnak gyümölcse
békességben vettetik el azoknak, akik
békességet teremtenek.” (3,17-18) Van is
egy jótanácsa: ”Ha pedig valakinek nincsen
bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől,
aki készségesen és szemrehányás nélkül ad
mindenkinek, és meg is kapja.” (Jk.1,5.)

„A bölcsesség kezdete az Úr félelme.”
(Zsolt 111.10a)
„a józan eszűek mind eszerint élnek. Az
ő dicsérete örökké megmarad” –
folytatódik a bibliavers. Ennyire
egyszerűnek tűnik az élet, nincs
komplikáció, zsákutca, kérdés, mert
Isten félelme megtanít mindenre, ami
szükséges. Ugyanakkor átéljük, a
Bibliánkból is tudjuk, hogy az Úr
félelme nem uralkodó gondolkodási mód
napjainkban. Ezért keresnünk kell Istent,
aki szintén keres minket, hogy a
találkozás után felismerjük, Őt ismerni
igazán nagy nyereség. ”Valóban nagy
nyereség a kegyesség (istenfélelem)
megelégedéssel,” -mondja Pál apostol
(1Tim 6, 6). Ez azon a háttéren igaz,
ahogyan János apostol megállapítja: „az
egész világ gonoszságban vesztegel.”
(1Ján 5, 19) Pál apostol ennek eredetét
írta meg: az emberek „megismerték
Istent, mégsem dicsőítették, vagy
áldották
Istenként,
hanem
hiábavalóságokra
jutottak
gondolkodásukban, és … szívük
elsötétedett.
Akik
azt
állították
magukról, hogy bölcsek, azok bolonddá
lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét
felcserélték…. Ezért kiszolgáltatta őket
Isten…” (Róm 1,21-24) Ez a mai
világunk általános lelki szintje.

Kiss Emil
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A BÖLCS INTELMEI

- ismerik Isten igéjét, és mint legfőbb
tekintélyhez igazodnak hozzá. -hisznek az
imádság erejében, és gyakorolják azt.
- komolyan veszik a szeretet kettős
parancsát
(’Szeresd
Istent
és
embertársadat!’).
- a misszióparancs betöltésére irányuló
törekvések átszövik a közösség életét.
- különbséget tesznek a kultúra és a
kultusz között; egyrészt, hogy védjék a
gyülekezet
hitéletének
tisztaságát;
másrészt, hogy a gyülekezet beszélő
viszonyban maradhasson a kívül valókkal,
akik
felé
küldetése
van.
- a belső szeretetkapcsolatok ápolása
mellett nyitottak és figyelmesek a
látogatók
felé.
- a közös istentiszteleteket mindenki
magáénak érzi, mert azok valamennyi
rétegre
építenek,
és
mindenkinek
erőforrást jelentenek (minden réteget
integrálnak
és
inspirálnak).
- fontos szerepe van a kiscsoportoknak, a
személyes kapcsolatoknak, a családok
közötti szálaknak anélkül, hogy ezek a
kapcsolatok
kirekesztővé
válnának.
- a tagok ajándékaik szerint szolgálnak;
értékelik
egymás
ajándékait,
és
megbecsülik
egymás
szolgálatát.
-a mozdulatlanság felszínes és törékeny
békességének kínos fenntartása helyett az
igazság gyümölcseként érlelt hosszú távú
termékeny békességen munkálkodnak
szeretetben.
- az ingatlant a misszió eszközének
tekintik, és azzal mint ajándékkal
sáfárkodnak.
- a szolgálatokra való ösztönzés a
keresztyén szabadság és önkéntesség
elvének figyelembe vételével történik;

Ma arra int a bölcs prédikátor,
Legyen helyes értékismeretem,
És döntéseimben legyek bátor.
Ne válasszam a bűnöst, a rosszat,
Mi lelket bénít, azt ne akarjam,
De a jót sem, hanem csak a ‘jobbat’.
Mint Mária, ki Jézus szavára
Figyelt szomjazva, mély áhítattal,
Mert tudta, hogy az válik javára.
Az élet, mint sebes nyíl elsuhan,
És vádol nevetés, habzó pohár,
Részvétlenség nyomán a könnyfolyam.
A tenger mélye őrzi a kincseket,
Míg felszínen a hab fut és fecseg…
Uram, tedd elmélyültté életemet!
Gerő Sándor

„Ha újra meggondolom…” – avagy
visszatekintésből előretekintés
2014-ben
a
gyülekezet
akkori
megbolydult és megpróbált állapotában
arra kértem Istent, adjon előre mutató
gondolatokat a gyülekezet jövőjével
kapcsolatban.
Most,
hogy
gyülekezetvezetői szolgálatom átadására
készülök, újra elém jöttek az akkor
kapott gondolatok. Talán, nem lesz
hiábavaló másnak sem újragondolni
ezeket.
Látok egy gyülekezetet… Látok a
múltban és a jelenben egy küzdő
gyülekezetet, amely élni akart, és élni
akar. Viharos történettel a háta mögött
sok viszontagságon át is megőrizte Isten.
Látok egy gyülekezetet, ahol …
2
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manipulálás és rossz lelkiismeret keltés
helyett bátorítással; helyes (biblikus)
motiválással.
- visszavárják Jézust, a gyülekezet
vőlegényét.

Mire van szüksége Jézus
tanítványának?
Tiszta szemre, úgy nézni és úgy látni,
Ahogyan Isten látja a világot.
Benne már az új teremtést csodálni,
Mit igéjével elrejtetten alkot.

Látok egy gyülekezetet a trónus előtt,
ahol…
nem
lesznek
korlátaink
a
gyengeségeink,
így
zavartalanul
közösségben lehetünk Istennel és
egymással.
- a stílus nem lesz kérdés sem a zenében,
sem más területen, mert Isten hódolata
eggyé
tesz
mindnyájunkat.
- nem lesznek generációs problémák,
mert nem lesz idős, sem fiatal.
- nem lesz szükség álmodni egy jobb,
egy
vágyainkhoz
közelebb
álló
közösséget, mert beteljesedés minden
álmunkat meghaladja majd.

Nyitott szívre: szeretni, átölelni
Világunk, mint Isten öleli át…
Mint Ő, mást elfogadni, felemelni…
Megbocsátani, mint Ő megbocsát.
Mesterükre! Egyedül Ő adhatja
a nyitott szemet, szívet,
alázatot, erőt a szolgálatra…
s gyümölcsöt teremni csak így lehet.
Túrmezei Erzsébet
TESTVÉRI KÖZÖSSÉG!
„ Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a
sírókkal.” ( Róm. 12 : 15)

Ma is hiszem és vallom, hogy Krisztus
„szerette az egyházat, és önmagát adta
érte, hogy a víz fürdőjével az ige által
megtisztítva megszentelje, így állítja
maga elé az egyházat dicsőségben, hogy
ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy
bármi hasonló, hanem hogy szent és
feddhetetlen legyen.” (Ef 5: 25-27)

Testvéri közösség = Szilárd alap =
Krisztus ez az alap!
A gyülekezet minden egyes tagja ebben a
légkörben, ebben az állapotban kellene,
hogy szolgáljon, elsősorban Istennek és
egymásnak. Feltétel nélküli szeretet,
bizalom,
ragaszkodás,
egymás
kiszolgálása kellene, hogy legyen a CÉL!
Nem ujjal mutogatni és átnézni egymáson,
hanem egymást mindenben segíteni. A
lényeg, hogy ez a lelkület tetten érhető
legyen közöttünk. Ha létezik ez a
közösségi szellem, akkor van élet és van
növekedés. Akkor ezt mások is érzik és
észreveszik rajtunk!

Talán ma is támad hiányérzetünk a
gyülekezettel kapcsolatban, jobb esetben
önmagunkkal
szemben
is,
de
reménységünk forrása nem abban van,
amit most látunk, hanem abban, hogy
„hű az, aki ígéretet tett”.
Sólyom Attila
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„Atyám, akiket nékem adtál…,hogy
egyek legyenek…”. Ez volt Jézus
Krisztus vágya is. „Onnan ismer meg
titeket a világ, hogy ha egymást
szeretitek”. Észre kell, hogy vegyük
egymást, sőt kell, hogy szeressük
egymást! Mennyire őszinte az, amikor
kezet fogunk és egymás szemébe nézve
„az Úr áldjon meg- et kívánunk
egymásnak? Valóban ezt is gondoljuk?

lennünk! Fontos lenne ha a mi
kapcsolataink nem csak az imaházunk
négy fala közzé korlátozódna! Keressük
egymás közösségét, közös programokat a
hétköznapjainkban is. Ezek mind a
közösségi szellemet erősítik!
Fontos,
hogy
az
igevers
mindkét
része
összhangban legyen. Sírjatok a sírókkal –
sokszor csak ezt tesszük! Örüljetek az
örülőkkel – olyan jó lenne, ha ezt is
megtanulnánk! Örülni egymásnak tiszta
szívből, megosztani örömeinket!

Szomjas voltam – innom adtatok, éhes
voltam
- ennem adtatok, mezítelen
voltam – felruháztatok, beteg voltam meglátogattatok,
fogoly voltam eljöttetek hozzám.

Tanuljuk meg mikor mit tegyünk. Sírjunk,
mikor sírni kell, örüljünk, mikor örülni
kell, és segítsünk, mikor segíteni kell!
Gyakoroljuk mindezt, hogy a mi testvéri
közösségünk
mindenki
számára
nyilvánvaló legyen!

Megannyi problémában szenvedhetnek a
gyülekezet tagjai. Felismerjük, hogy
éppen ki az akinek a szomját és éhségét
kell csillapítani az igével? Vagy épp ki
az aki beteg és a bűn fogja, és csak arra
vár, hogy segítsünk neki meggyógyulni
és megszabadulni? Vagy ki a mezítelen
akit föl kellene ruházni és nem
megruházni? Mennyire vesszük észre
ezeket az igényeket?

Kiss Frigyes

Gyülekezeti életképek, beszámolók
TAHI 2022. - Avagy hogyan éltem meg.

Jézusnak feltettek egy fontos kérdést:
„Uram mikor voltál…szomjas, éhes,
mezítelen, beteg, fogoly?”. De jó lenne
ha a Szentlélek kimunkálná bennünk ezt
a fajta érzékenységet!

Több évtized után újra hosszabb időt
tölthettem
a
Tahi
táborban.
Nem úgy, mint korábban, amikor nekemnekünk szervezték a jobbnál jobb
programokat.
Most beléphettem azok
sorába, akik adhattak is valamit. Igaz, még
így is sokkal többet kaptam, mint adtam.
Barátkozhattam a legkisebbekkel.

Azt mondja Jézus: „Ha eggyel a
kicsinyek közül megtettétek, velem
tettétek meg!”
Kicsinyek =
Isten népe = Krisztus követője. Ezeket a
dolgokat nem lehet jó kapcsolatok
nélkül végezni! Első sorban Istennel és
egymással is jó kapcsolatban kell

Mindennap a reggeli után kedves perceket
tölthettünk együtt dalos-mozgásos játékok
alkalmával. 1-2 nap elteltével az egyik
kicsi lány mosolyogva nézett fel rám: te
4
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vagy a labdás néni! Ugyanis sok színes
labdával is játszottunk. Máskor egy
másik kislány hiányolta jelenlétemet:
nem voltál nálunk a foglalkozáson. Zene
volt füleimnek. Jó volt látni, hogy
minden
korosztály
mennyire
szervezetten tölti ki napjait. Az ovisok
mindennap új csillám festést kaptak
arcukra, kezükre.

Krisztus
és
tanítványai)
keresztül
vizsgáltunk. Mit gondolhattak, hogyan
éltek, milyen jövőképük, látásuk volt.
Ezekben a témákban beszélgettünk a
kiscsoportokban is. Hogyan élünk,
mennyire
érdekel
a
bolygónk,
technológiánk, emberiségünk jövője,
személyes jövőnk itt a Földön és a
Mennyben. Mit teszünk, hogy odajussunk.
Az esti áhítatokon tovább beszélgettük a
megkezdett témánkat. Sokat és vidáman
énekeltünk. Nehezen mentünk aludni.
A hallott dolgokat még mindig forgatom a
szívemben.
Örülök, és hálával tölt el, hogy részese
lehettem ennek a remek csapatnak.
Istené és Jézus Krisztusé a dicsőség!

Fotó: Szilágyi Anna

Bottlikné Szabó Marianna

A kisiskolások nagyon sokat mozogtak,
kirándultak, a felsősöket jó volt látni a
nagyokkal
focizni.
A
nagyok
figyelmesen,
segítőkészen
álltak
folyamatosan
kisebb
társaikhoz.
Mindnyájunkat megőrzött az Úr, nem
volt betegség, nem történt baleset. Az
időjárásban pedig jobbat elképzelni sem
tudtunk volna. A hosszantartó kánikula
közepette ezen a héten egy kicsit
lecsökkent a hőmérséklet, így szinte
egész nap kint lehettünk a szabad
levegőn. Áldott alkalmak, áldott
beszélgetések voltak, melyek már a
reggeli után elkezdődtek a csoportos
tornákkal. Utána a délelőtti tanítások
voltak,
melyeket
a
csoportos
beszélgetések követtek. Heti témánk a
Jövő-kép volt, melyet a Biblia nagy
alakjain (Noé, Illés, József, Dávid, Jézus

Gyermek bemutatás
202.09.18.án Boros Dávid lelkipásztor
bemutatta és az Úr oltalmába ajánlotta
Huszta András és Acsai Gyöngyvér,
Hanna nevű gyermekét.

Fotó: Nyári Tamás

Jézus Krisztus Úr az Atya Isten
dicsőségére.
Filippi levél 2:11
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Megérkezett : Szeptember 22-én,
megszületett Kántor Kornél és Szabó
Debóra gyermeke, Kántor Simon
Dániel. 3650 g, 54 cm.

jól ábrázolta fia személyiségét. Miután
összeszedte magát, felajánlotta, hogy fizet
érte. - Szó sem lehet róla! Ezt ajándéknak
szántam, bár tudom, hogy soha semmivel
nem leszek képes visszafizetni, amit a fia
értem tett! Az apa felakasztotta a
festményt a falra, gyűjteménye többi
darabja közé, és ha látogatója érkezett, ezt
a képet mutatta meg elsőként, minden
mestermű előtt. Amikor meghalt, a
gyűjteményt aukcióra bocsátották. Sok
gazdag, befolyásos ember gyűlt össze az
árverésen abban reménykedve, hogy
megszerezhetnek egy - egy ritkaságot. A
kikiáltópulthoz közel egy állványon a fiú
arcképe állt. A kikiáltó kalapácsával jelt
adva megszólalt: - Az árverést a fiú
arcképével kezdjük. Ki ad érte száz
dollárt? A teremben csönd volt. A hátsó
sorból valaki bekiabált: - A híres
festményekre vagyunk kíváncsiak! Ez a
kép senkit nem érdekel! A kikiáltó
azonban folytatta: - Ki ajánl száz dollárt a
képért? Egy türelmetlen hang bekiáltott: Nem ezért jöttünk! A Rembrandtot és a
Van Goghot akarjuk látni! Kezdje már el
az igazi árverést! A kikiáltó azonban
rendíthetetlen volt. - A fiú. Kinek kell a
fiú? Végül egy hang megszólalt a terem
hátsó sarkából. A családnál hosszú ideig
szolgált kertész volt az. - Tíz dollárt adok
a képért. Szégyenkezett egy kicsit, de
többet
nem
kínálhatott
szerény
vagyonából.- Tíz dollárnál tartunk, ki ad
érte húszat? Folytatta a kikiáltó. Adja oda
neki tízért, és lássuk végre a mestereket!
Kiáltották többen is. - Tíz dollárnál
tartunk. Ki ajánl húsz dollárt? A teremben
ülők
egyre
nyugtalanabbul
és
türelmetlenebbül feszengtek székeiken.

Istenünk áldását kívánjuk a
megnövekedett család életére!
szerkesztő

Innen-onnan
KINEK KELL A FIÚ ?
Egy vagyonos ember és a fia
festményeket
gyűjtött.
Gyűjteményükben Picassótól kezdve
Raffaellóig sok híres művész alkotása
volt. Kitört a háború és a fiú katonának
állt. Bátran harcolt, míg egy csatában
életét vesztette, amikor egy társa életét
próbálta
megmenteni.
Értesítették
édesapját, aki mély gyászba esett
egyetlen fia elvesztése miatt. Kb egy
hónappal később zörgettek az apa
kapuján. Az ajtóban egy fiatalember állt,
kezében nagy csomaggal. - Uram, ön
nem ismer engem, kezdte a fiatalember.Én vagyok az a katona, akiért az ön fia
az életét adta. Sok életet megmentett
azon a napon. Éppen engem próbált
fedezékbe vinni, amikor a halálos találat
érte. Gyakran mesélt önről és a
gyűjteményükről. A fiatalember a
csomagot a férfi elé nyújtotta. - Tudom,
hogy nem sokat ér. Nem vagyok valami
nagy művész, de azt hiszem, a fia is azt
akarná, hogy ez az öné legyen. A
csomag a fiú portréját ábrázolta, amit a
bajtársa festett róla. Az apa könnyekig
hatódva meredt a képre, ami meglepően
6

2022.október

TES  VÉREK

Nem azért a képért érkeztek az árverésre.
- Először, másodszor, senki többet
harmadszor! A kép elkelt tíz dollárért. A
kikiáltó az asztalra csapott a kalapáccsal,
majd bejelentette: - Az árverésnek vége.
- És mi van a festményekkel? Kiabálták
többen is.
- Sajnálom, válaszolta, az árverés befejeződött. Amikor
megbíztak
az
aukció
levezetésével, tudomásomra hozták, az
elhunyt
végrendeletének
titkos
záradékát, amit csak most árulhatok el.
Megbízásom kizárólag a fiú képének
árverésére
vonatkozott.
Aki
azt
megvásárolja, azé a többi festmény is.
Aki megvette a fiút, mindent örököl!
Isten Fia meghalt értünk 2000 évvel
ezelőtt. Csak úgy, mint a kikiáltó, Isten
is ezt kérdi tőlünk: Kinek kell a Fiú?
Akié a Fiú, azé minden.

Hogy életem sok, elmúlt öröméért ne
szűnjek meg állandóan hálát adni!
A Te kegyelmed segítsen!
Hogy érezzem közelséged, és bízzam
benned!
A Te kegyelmed segítsen!
Hogy testi gyengeségem kiegészítse lelki
erősségem!
A Te kegyelmed segítsen!
"Nagyon fontos a sorrend:
előbb kell lennie a hitnek, csak
azután tapasztalhatom meg a csodát.
Senki ne várjon isteni csodát
az életében, ha nem tud vakon hinni!
Jézus szava:" Legyen a ti hitetek szerint!"
Miről lehet tudni, hogy a helyes döntés
megegyezik az Úr akaratával?
Néha arról, hogy nem egyezik az én
kívánságommal."

Közreadta:H.A

Gyökössy Endre
A TE KEGYELMED SEGÍTSEN!
GONDOLATOK
Hogy észrevegyem az élet sok szépségét,
amit csak az idős embereknek tartogatsz!

- Egy kedves szó az embernek olyan,
mint napfelkelte a földnek.
(Felföldi József)

A Te kegyelmed segítsen!
Hogy élvezzem azt a lelki nyugalmat,

- Kérlek Uram, adj erőt ma ahhoz, hogy
el tudjam végezni azt is, amihez nem
érzek magamban erőt!
- Tudom, hogy csak úgy élhetem le az
életemet, ha megpróbálom azt tenni,
ami helyes, ha hosszú távon
gondolkodom, ha a legjobbat adom
mindenben, amit a nap hoz, és ha
Istenbe vetem bizodalmam!"
(II.Erzsébet Királynő)

ami csak egy teljesen lehiggadt öreg
embernek lehet meg!
A Te kegyelmed segítsen!
Hogy elérjem azt a bölcsességet,
amely meglátja a lényegest és a fontosat,
a valódi értéket!
A Te kegyelmed segítsen!
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- Nehéz, ha az ember úgy nő fel, hogy
nem ismer igaz szeretetet. (Lis
Ohtears)

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 megtalálható.

- A Gondviselés kinyitja a második
ajtót, amikor az első becsukódik."
(C.H.Spurgeon)
- Az vagy, amire időt szánsz. Az
életedet az tölti ki, amilyen
gondolatokat és érzéseket életben
tartasz.

*

- A boldogság ott található, ahol
manapság senki sem keresi: az
alázatban és a szolgálatban.

Hirdetés
Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy a
adományaikat elektronikus utalással
küldjék meg a Gyülekezet
számlaszámára. OTP bank Budapest
József Utcai Baptista Gyülekezet
számlaszáma: 11708001-20052126-

- A legnagyobb cél pedig itt a földi
létben, ember lenni mindig, minden
körülményben. (Arany János)
GYEREKSZÁJ
Egy tojásra érzékeny gyerek kérdezi: „A
barackban nincsen tojás? ” Óvó néni: „A
barack egy gyümölcs. A tojást meg ki
tojja?” Gyerek: „A szakács!”

*
Baptista Szeretetszolgálat: Hívja a 1355ös baptista adományvonalat! Hívásával
300 forinttal támogathatja az ukrajnai
háború érintettjeit. Pénzadományát
„Ukrajna” közleménnyel az UniCredit
10918001-55555555-55555555-ös
számlaszámon fogadjuk.

GYÜLEKEZETÜNK BETEGEI
Almádiné Tóth Katalin
Huszta Tiborné
Juhász Gyuláné
Kovács Lászlóné Németh Györgyné
Puskás Zoltán és neje Sebők Györgyné
Soltész László
Stubnya Tiborné
Szebeni Gyuláné
Szikszai Lajosné
Szlepák Otília
Tóth Mirella
Török Pál
Veres Sándor és neje
Verik Lajosné
Vékony Józsefné
Vida Sándorné

*
Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet
1084 Budapest, VIII. József u. 12.
www.jozsefutca.hu

”Folyóirat” rovatban is olvasható újságunk!

"Mert én, az Úr, a te Istened, erősen
fogom jobb kezedet, és ezt mondom
neked: Ne félj, én megsegítelek!"
(Ézsaiás könyve 41:13)

Rendszeres alkalmaink

Vasárnap
de 9:30 imaóra, 10:00 istentisztelet
Szerda este 18:00 bibliaóra
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