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A Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet tájékoztatója

Gyülekezetünk is csatlakozott a
Nyitott Templomok Napja rendezvénysorozathoz. Ezen a délutánon szeretettel
várjuk azokat, akik a virtuális világ helyett szeretnek valódi társaságban lenni
és hagyományos társasjátékokat játszani.
Időpont: Szeptember 16. 15.00-tól.
Az Ars Sacra fesztivál keretében a következő programok lesznek imaházunkban:
Szeptember 17-én Bölcs Salamonnak példabeszédei (irodalmi est).
Szeptember 20-án Megfestett

Evangélium (Caravaggio).
Szeptember 21-én Devich Gergely
(gordonka) és Kovalszki Mária (zongora)
koncertje.
Szeptember 22-én Vonósnégyes
koncert.
Szeptember 23-én Kaleidoszkóp
(Flautone fuvola quartet) koncert.
Október 13-15 között kerül megrendezésre a gyülekezeti hétvégénk. Tegyük szabaddá magunkat!
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ten ugyanolyan komolyan veszi egy gyerek szavát és döntését, mint egy felnőttét.
A film végén Apukámmal beszélgettünk,
együtt imádkoztunk és átadtam a szívemet az Úrnak.

álás szívvel vagyok Isten és a gyülekezet előtt. Csodálatos érzés látni, ahogyan Isten elvezetett idáig. Szerető családban nőttem fel, rengeteg szellemi áldást kaptam, örököltem a szüleimtől. Az ő elkötelezett hitüknek is nagy
szerepe volt abban, hogy Isten mellett
dönthettem. Hogyan találkoztam Jézussal? A családommal minden húsvétkor
megnéztük a Jézus élete c. filmet. 2006ban egy ilyen alkalommal különösen
megérintett Isten Lelke és megértettem
kicsoda Ő, ki vagyok én és milyen hatalmas áldozatot hozott értem Krisztus.
Fiatal voltam még, de hiszem, hogy Is-

Növekedtem, tanultam, új helyzetekbe,
kapcsolatokba kerültem és Isten hűséges
volt: elkezdte kibontani az Ő személyes
tervét az életemben. Tapasztaltam, hogy
Ő vigasztaló Isten, aki ott van a nehézségeimben, hogy olyan Isten, aki segít nekem és terelget, olyan Isten, akivel bármit
megoszthatok, aki feltétel nélkül szeret és
aki jót tervezett velem. Református közösségben nőttem fel, ahol 14 éves ko-
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neteire”. Azt a képet helyezte Isten a
szívemre, hogy a bemerítkezésem olyan,
mint egy menyegző. Hálás vagyok neki,
hogy így, jegyben járva ezt a képet még
jobban átélhetem. Isten már születésem
előtt kiválasztott, a keresztelő és a konfirmáció alkalmával eljegyzett magának,
és most én mondhatom ki a látható és a
láthatatlan világ előtt, hogy IGEN, én is
Vele szeretnék élni, hogy senki másra
nincs szükségem, és hogy Ő az, aki teljessé teszi az életemet.

romban saját döntésemből vallottam
meg, hogy „élek többé nem én, hanem él
bennem a Krisztus” (Gal.2:20). Újabb
helyzetek, újabb találkozások jöttek és
Isten elkezdett megtanítani valamire: az
Ő országában nincsenek „szellemi szintek”, amiket el kell érni, vagy amiket
meg kell ugrani. Isten tágas térre
akar bennünket vinni: tágítani
akarja a látókörünket térben, időben, megértésben, miközben átélhetjük az igazi szabadságot Benne.
A Lélek által átformálja a gondolkodásunkat és vezet minket napról napra.
Isten mindenkinek egy nagyon személyre szabott utat készít, amely során megismerhetjük Őt, magunkat, az ajándékainkat az erősségeinket és a gyengeségeinket. Hiszem, hogy Krisztus teste különböző tagokból áll, akik szerepüket
betöltve tökéletesen kiegészítik egymást.
Hiszem, hogy Isten kegyelme átragyog a
mi erőtlenségünkön, és erőről erőre, dicsőségről dicsőségre jutunk és formálódunk együtt Krisztus képére.
Őszintén el kell mondanom: református
múltam miatt nem volt számomra egyszerű döntés a bemerítkezés. Nem szerettem volna elengedni, megtagadni
mindazt az áldást, amit Isten azon a közösségen keresztül adott nekem. Hiszem, hogy a szüleim a legjobb helyre
vittek mikor megkereszteltek: Isten kezébe helyeztek engem. Miért döntöttem
mégis így? Az utóbbi évben Isten hihetetlen módon kezdte megmutatni magát
nekem. Rengeteg megértést, kijelentést,
vezetést, szeretetet kaptam tőle. Megfogalmazódott az a vágy a szívemben, hogy
most én válaszoljak az Ő „szerelmes üze-

„...hogy ne ajándékozna nekünk Vele
együtt mindent?” Ez az ige jut eszembe,
ha a Wessire gondolok. Hatalmas ajándék nekem ez a gyülekezet. Kaptam
szellemi testvéreket, anyukákat, apukákat. Megismerhettem a vőlegényemet,
akinél tökéletesebb társat és vezetőt el
sem képzelhetnék. Rengeteg áldást kaptam ezen a közösségen keresztül, és három év alatt otthonom lett a Wessi.
Ez tehát az én személyes történetem, és
hiszem, hogy a mai ünnep csak a kezdet. Izgalommal várom, miket készít
még Isten nekünk együtt. Egy biztos:
itthon vagyok, Istennél és a Wessiben.

…hogyne
ajándékozna
nekünk Vele
együtt mindent?
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eresztény családban nevelkedtem,
ezért születésem pillanatától hallottam Istenről, Jézusról és a különböző
bibliai történetekről. Amiket tudtam, ismertem elmeséltem a környezetemben
lévő embereknek. Már óvodában elkezdtem evangelizálni, mert sok barátot szerettem volna a mennybe.

bűnről volt szó és rájöttem, hogy bűnös vagyok. Megértettem Jézus halálát és hogy kegyelmet kaptam általa. Az alkalom után beszélgettem a
bátyámmal és befogadtam Istent a szívembe és átadtam neki az életemet ."

Szívemben eldőlt, követem
Jézust...

A szüleim hamar felvilágosítottak, hogy
nem ilyen egyszerű a mennyországba jutni. De nem adtam fel, folytattam de nem
voltam hiteles. Rájöttem, hogy bármenynyire ismerem a bibliai történeteket nincs
kapcsolatom Istennel. Egy ifi alkalmon a
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okakkal ellentétben én nem hívő családból jövök, így sokáig tartott, mire
elkezdtem megismerni és elfogadni Istent. Pedig Ő már akkor is hitt bennem,
akkor is szeretett és akkor is végtelen türelemmel terelgetett, amikor én még nem
is gondoltam a létezésére.

ki másra, csak magamra. Nem volt bennem hit, még bizalom is csak csekély, és
sokkal inkább foglalkoztam a külvilág
„zajával”, mint a bennem levő érzésekkel.
De Isten így is támogatott és folyamatosan tanított engem. Ezek a tanítások nem
mindig voltak kellemesek, hiszen amikor
egyetlen éjszaka leforgása alatt egy fertőzés miatt tönkrement a hallásom, az nem
csak fizikailag volt megterhelő, hanem énekesként - komoly lelki kihívást is jelentett. A teher mellé azonban megkaptam Istentől a szükséges erőt is, hogy ebből a helyzetből talpra tudjak állni, és
újra képes legyek énekelni. Mindeközben

Úgy nőttem fel, hogy nem volt számomra
magától értetődő az, hogy pusztán önmagamért szerethető vagyok. Úgy éreztem,
folyamatosan küzdenem kell azért, hogy
elfogadjanak. Ezért nagyon hamar kialakult bennem az a meggyőződés, hogy az
élethelyzeteimben nem számíthatok sen-
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pedig megtanultam, hogy befelé, az érzéseimre is figyeljek. Isten lecsendesítette a külső zajt, megnyitotta a szívem, és így képessé tett arra, hogy meghalljam, amit mondani akar számomra.

eresztény családban nőttem fel, így
már gyerekkorom óta tanulhattam
Istenről. A szüleim rendszeresen elvittek
a gyülekezetbe, és keresztény iskolába
jártam, ami meghatározó szerepet játszott az életemben, mert már ekkor befogadtam Jézust a szívembe.

A legnagyobb kihívást nekem az jelentette, hogy elhiggyem, Isten feltétel nélkül
szeret. Nem tudom konkrét eseményhez
kötni, hogy mikor tértem meg, mert egy
folyamatként éltem meg. De az biztos,
hogy elemi erővel zuhant rám a felismerés, amikor felfogtam, mekkora végtelen
szeretet kell ahhoz, hogy valaki feláldozza
egyszülött fiát, és hogy egy olyan ember
haljon meg értem, aki soha életében semmilyen bűnt nem követett el. Mindezt
azért, hogy a bűneimet megváltsa. Emlékszem, hogy amikor ez tudatosult bennem, fél órán át sírtam, hogy én ezt nem
érdemlem meg. Azóta is minden nap
hálát adok az Úrnak a gondoskodásáért,
valamint a kegyelemért, amit kaptam.

Az általános iskola után viszont kikerültem a biztonságos környezetből a világba,
és egyre kevésbé érdekelt, hogy foglalkozzak Istennel. Egy idő után azonban feltűnt, hogy valami, ami eddig
megvolt, most hiányzik az életemből.
Az utolsó gimnazista évemben egy barátom elhívott a Wesselényi utcába egy ifi
alkalomra, ami nagyon tetszett, ezért elkezdtem rendszeresen járni. Megismertem őket és az ő példamutatásukat látva
határoztam el hogy Istennel szeretnék
járni minden nap.
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evem: Csajka József, 43 éves vagyok. 2015. novemberében voltam
először istentiszteleten itt a Wesselényi
utcai gyülekezetben.

A legnagyobb
kihívást nekem az jelentette, hogy elhiggyem, Isten feltétel
nélkül szeret...

Már gyermekkorom óta biztos voltam
Isten létezésében, bár a szűkebb családom ateista volt. Számomra soha nem
volt kérdés, hogy van-e Isten, vagy nincs.
Nagy hatással volt rám Isten-hívő, református nagymamám, aki gyakran járt istentiszteletre. Rendszeresen olvasta a
Bibliát. Annyira tisztelte Isten igéjét,
hogy letérdelve olvasta a Szentírást és úgy
is imádkozott. Istenben való öröme megragadó volt. Még a hétköznapokban is
úgy láttam rajta, hogy boldoggá teszi a
hite. Szerettem hozzá menni, kedves, szeretetteljes ember volt és úgy gondoltam
rá, úgy éreztem, hogy jó az a keresztyén
közösség, ahova tartozik.

Csajka
József
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Már gyermekként is szerettem megnézni
a „Názáreti Jézus” című filmet és minden évben vártam a karácsonyi filmvetítéseket. Nagy hatással volt rám Jézus
Krisztus története. 40 éves koromban
jött az a gondolatom, hogy ha már hiszek
Istenben, szeretném őt a Bibliából még
jobban megismerni és hívő, keresztyén
közösségben leélni az életemet.

jöttem rá, hogy valójában Istent szerettem meg a Biblián keresztül.
Azt is Isten mutatta meg, hogy valóban
szükségem van őrá, szükségem van kegyelmére és Jézus Krisztus áldozatára.
Meg vagyok győződve, hogy a Szentírás
Isten üzenete, szeretnék bemerítkezni
és szeretnék Krisztus követőjeként élni.

Nagyon örülök, hogy Isten ide vezetett a
Wesselényi utcai gyülekezetbe. Az interneten keresgéltem a magyarázatos Bibliát és így találtam meg a Wesselényi utcai
gyülekezet istentiszteletének közvetítését. Így jöttem először, a magyarázatos
Bibliát kerestem. Itt maradtam az istentiszteleten, nagy hatással volt rám és
nagyon tetszett. Már első alkalommal
úgy éreztem, Isten a legjobb helyre vezetett.

...tágítani
akarja a látókörünket, miközben átélhetjük az igazi
szabadságot
Benne.

Ahogy olvastam és tanulmányoztam a
Bibliát, egyre jobban megszerettem a
bibliai történeteket és egy idő után arra

