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A Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet tájékoztatója

Január 8-tól kéthetenként, hétfőn 18.15 órakor közös imádkozás a kávézóban - bejárat a Hársfa utca 33 felől.
Szeretettel várjuk az imádkozókat.
Aliansz imahét alkalmai:
Január 9-én, kedden 18 kor, a Keresztyén Testvérgyülekezetben

lekezetben.
Január 8-tól 28-ig Baptista Női
Misszió csoport ima és böjt napokat hirdet.
Program
elérhető
a
www.nok.baptist.hu weboldalon vagy
kinyomtatva elvihető az információs
pultról.

Január 10-én, szerdán 18
órakor a Golgota Gyülekezetben

Ökumenikus imahét: 2018.
január 21—28-ig. Részletes információk később.

Január 11-én, csütörtökön
18 órakor a Wesselényi utcai Baptista
Gyülekezetben

Gyülekezeti értesítőnk elérhető a
www.wessi.hu internetoldalon.

Január 12-én, pénteken 18
órakor a Wesselényi utcai Baptista Gyü-

Gyülekezetünk bankszámlaszáma:
13555555-13552010-00000078

››› A fotókat Gál Efraim készítette.
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2018-A fe
növeked

lvastam egy elméletről, mely szerint, ha 21 napig kitartóan megismétlünk egy cselekedetet, az automatikusan beépül az életünkbe, szokásunkká
válik. Az elmélet tudományos hátterét
sokan kritizálják, viszont érdekes követni, ahogy az egyes ágazatok és megmondóemberek szépen sorban építik be
mondanivalójukba a csodaszert: rövid
kutatásom alapján az internet különböző oldalai szerint huszonegy nap alatt
áttérhetünk egy teljesen egészséges étrendre, hatékony munkaerővé, vezetővé,
sőt akár fitt emberré is válhatunk. Persze az is lehet, hogy csak talált a világ
egy hangzatos és kellően könnyűnek
tűnő csomagolást annak a rég óta köztudott igazságnak, miszerint ismétlés a
tudás (és a fejlődés, meg a növekedés)
anyja. Sok mindenről beszélnek a fent
említett “tanítók”, de egyben azért
egyetértés van: nem lehet több dologban
változni egyszerre, választani kell egy
területet, kitűzni a célokat, majd kitartóan ismételni napról napra.
Bár a huszonegy napnyi kitartó munka
sem kis erőfeszítés, nagyon sokan nem
állnak meg itt: láthatunk élsportolókat
akik minden tevékeny pillanatukat testedzésre fordítják, hogy képesek legyenek
az emberfelettire, ismerhetünk zenészeket, akik éjt nappallá téve tökéletesítik
hangszeres tudásukat, mert tudják, ha
egy nap gyakorlás kimarad, azt már nem
lehet bepótolni. Kaptak egy különleges
képességet és ajándékot, de nem elégszenek meg vele, a lehető legtöbbet
akarják kihozni adottságaikból. Nem
kérdés, hogy mindannyian részesültünk
ajándékokban szellemi téren is, meg-

kaptuk a legnagyobb ajándékot azzal,
hogy Jézus Krisztust személyesen ismerhetjük - a kérdés az, hogy mit kezdünk
ezekkel. Szabad akaratunk van, mi hozzuk meg a döntést arról, hogy időnket és
erőforrásainkat mire tesszük fel, miben
szeretnénk változni, előrelépni jelenlegi
önmagunkhoz képest.
A növekedés manapság legtöbbször a
gyarapodást jelenti, a világgazdaságtól a
vállalatok profitján át egészen a munkavállalók tevékenységéig mindennel szemben az elsődleges elvárás, hogy meghaladja az előző éves teljesítményét, legyen
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Ha valamit rendszeresen ismétlünk,
egyre jobbak leszünk benne. Ha jobb
imaéletet szeretnénk: imádkozzunk
még többet, még rendszeresebben. Ha
fejlődni szeretnénk a közösségben, akkor találkozzunk testvéreinkkel újra és
újra. Ha az Igét szeretnénk jobban ismerni nyissuk ki a Bibliát ma is! Ezek
így leírva nagyon könnyűnek tűnnek, de az ezekhez szükséges apró
és nehéz döntések, áldozatok vezethetnek minket el oda, hogy egy
év múlva ilyenkor egy (vagy több)
lépéssel közelebb legyünk Istenhez és egymáshoz. Közelebb az
elérhetetlenhez, aki már rég elért
minket.

jlődés és
dés éve
valamilyen mérőszámból, vagy mutatóból több, mint tavaly - de egy gyülekezet,
vagy közösség nem csak létszámban tud
növekedni. Egy gyülekezet, vagy közösség, sőt(!), a Wesselényi utcai Baptista
Gyülekezet képes a növekedésre függetlenül a létszáma alakulásától. Egy közösség, aminek fejlődik az imaélete, ahol
erősek a testvéri kapcsolatok, aminek a
tagjai ismerik Isten szavát; sokkal jobban
be tudja tölteni az Isteni küldetést.
És lelki életünk ezen elemei bizony pontosan úgy működnek, mint a zenetanulás, a versenysport, vagy a hatékonyság.

A fejlődni viszont sosem kockázatmentes. Bármelyik olvasmányemlékünk
főhősére visszagondolva beláthatjuk;
aki fejlődik, “szintet lép”, az a korábbi
feladataival, megpróbáltatásaival és
ellenségeivel sokkal könnyebben birkózik meg, viszont ezzel együtt megkapja
azt a lehetőséget, hogy sokkal erősebb
és félelmetesebb ellenfelekkel is megküzdhet. A mesehősökkel szemben viszont van egy hatalmas előnyünk: velünk az Isten.
A pálya adott, a labda most már nálunk
pattog: mi mit fogunk gyakorolni 2018ban? Van rá még több, mint 350 napunk…
1 Kor 3:7 Úgyhogy az sem számít, aki
ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak
Isten, aki a növekedést adja.
››› Kübler Dani

››› A fotókat Gál Efraim készítette.
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Karácsony az utc

D

ecember 15-én pénteken különleges vendégségbe ment az Ifi. Itt, a
Wessiben találkoztunk a szokott időben,
fél hétkor. Minthogy vendégségbe nem
megy az ember üres kézzel, megpróbáltunk egy olyan csomagot összeállítani,
amiről azt gondoltuk, a vendéglátóink
örömmel fogadnák. Került a csomagba
pokróc, mandarin, teasütemény, néhány
ruhadarab, és készítettünk egy adag forraltbort is minden házigazdának. Mikor
minden késszen állt elindultunk. Nem
titkolom tovább, mi volt a különös a
vendégségben, az, hogy nem egy meleg
otthonba mentünk, ahol a karácsonyfa
felállításának vagy az újonnan vásárolt
izzósor felhelyezésének az idejéről vitatkoznak a lakók, hanem a Blaha Lujza
téri és a Széll Kálmán téri aluljáróba, a
Rákóczi téri metró lejáró beugrójába, a
Keleti térre és a Ferenciek terére mentünk vendégségbe. Igen, hajléktalanokhoz mentünk.

tudott. Mások úgy búcsúztak el, hogy—
Köszönjük a beszélgetést, rég volt, hogy
valami megmozgatott minket így, tudják,
fejben.
Idén karácsonykor az ifivel szerettünk
volna valahogy a megszokottól eltérően,
kicsit “igazibb” módon karácsonyozni,
nem valami olyat adni a másiknak amire
jó eséllyel semmi szüksége nincs, de legalább is, ha van, megengedheti magának,
hogy megvegye, hanem azoknak a felebarátainknak szándékoztunk örömet okozni, akiknek valamivel kevesebb jutott.
Bátran mondhatom, hogy a beszélgetések, a mosolyok az arcokon, az elérzéke-

- Jó estét kívánok! Megkínálhatom egy
kis forralt borral? - Vettük fel a kapcsolatot.
- Forralt bor? Mik maguk, angyalok?
Honnan jöttek, a Mennyországból? hangzott a válasz.
- Nem, de oda tartunk…- így és ehhez
hasonlóan kezdődtek a beszélgetések.
Volt egy bácsi, semmije sem volt, mikor
oda mentek hozzá a mi “angyalaink” és
megkérdezték, mire lenne szüksége,
nem tudott megszólalni, csak zokogni
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cákon

börtönben, és nem segítettünk neked?
Akkor a király így válaszol nekik:
»Igazán mondom nektek: amikor
nem tettétek meg a legkisebb testvéreim egyikével, velem nem tettétek meg.” Máté 25:44-45

nyült “házigazdák” minden kényelmetlenség ellenére sokkal igazibb, a karácsony üzenetéhez közelibb élményt
nyújtottak, mint a korábbi évek ilyen
alkalmai. “Alig várom, hogy legközelebb
is menjünk!”, “január-februárban is kéne folytatni…” Ezekkel a felkiáltásokkal,
és persze egymásnak boldog karácsonyt
kívánva búcsúztunk el egymástól az év
utolsó ifjúsági órájáról hazafelé indulva,
sokkal gazdagabban, mint gondoltuk.

UPDATE: Az egyik pár itt volt a következő vasárnapon, a második sorban ültek,
jó volt velük újra találkozni.

A szeretetről

“Ők is ugyanazt fogják tőle kérdezni:
»Uram, mikor láttunk téged éhesnek,
szomjasnak vagy idegennek? Mikor
láttunk téged ruha nélkül, betegen vagy

J

ános apostol szerint „Isten szeretet” (8. vers).

A szeretet ember és ember, valamint ember és Isten viszonyában értelmezhető.
Isten elsősorban az alanya, de tárgya is a
szeretetnek („mi szeretjük Istent” 10.
vers). Ez a kijelentés Istentől mindig érvényes; az volt Jézus korában, a jelenben,
és nem változik az Úr visszajöveteléig.
Ezzel az Igével kapcsolatban nem szükséges reform. Az Ige elfogadása és megtartása is állandó célja és feladata az istenfélő embernek.

››› A fotókat Gál Efraim készítette.
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„Abban lett nyilvánvalóvá az Istennek
hozzánk való szeretete, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte a világba, hogy éljünk általa. Nem abból áll ez a szeretet,
hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő
szeretett minket, és elküldte az ő Fiát
engesztelésül a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, nekünk
is szeretnünk kell egymást.” (9-11. vers).

2018. január

A viz

„Aki nem szeret, nem ismeri az Istent,
mert az Isten a szeretet” (8. vers). „És
mi megismertük az Istennek hozzánk
való szeretetét, és hitünk benne. Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten őbenne” (16. vers).

M

ásfél évvel ezelőtt egy hirtelen jött
ötlet nyomán beiratkoztam egy
képzésre, amiről úgy gondoltam, hogy ha
elvégzem, mindenképpen hasznos lesz.
Ismereteim bővülnek, naprakész információkhoz jutok, amit aztán kamatoztathatok munkám során…

„A szeretetben nincs félelem; sőt a
tökéletes szeretet kiűzi a félelmet,
mert a félelem, büntetés, tehát aki
fél, nem lehet tökéletes a szeretetben.” (18. vers).

Sejtettem, hogy ez nem lesz könnyű, de
azzal a töretlen célkitűzéssel vágtam bele,
hogy ez csak szervezés kérdése és menni
fog. Eleinte még élveztem is, kedves embereket ismertem meg, noha a kezdeti 30
fős létszám igen gyorsan 10-15 főre csökkent. A képzések délután voltak és én
ihattam bármennyi kávét, fél hat és hat
között olyan álomkór jött rám, hogy alig

János apostol világosan fogalmaz: a szeretet-hiány félelmet okoz, ami büntetés
azokon, akik a szeretetet felcserélik a
gyűlölködéssel. A 16. versben olvassuk:
„aki szeretetben marad, az Istenben
marad és az Isten őbenne.” Vagyis, az
istentelenség a szeretet hiánya. „Ha valaki azt mondja: szeretem Istent, de
gyűlöli az atyjafiát, hazug az, mert aki
nem szereti az atyjafiát, akit látott, nem
szeretheti Istent, akit nem látott. Tőle
vettük azt a parancsolatot, hogy aki
szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is” (20-21. vers).
Látjuk és tapasztalhatjuk, amint a hazugság és a gyűlölet szökőárként zúdul
ránk. Ha rosszul értem az Igét és a társadalmunkban zajló eseményeket nem
helyesen érzékelem, elnézést kérek.
Készséggel elfogadom a helyreigazítást.
Ezt a rövid igei üzenetet azért készítettem, hogy azok lelkiismeretét ébrezgessem, akik erről tehetnek, vagy félelemből hallgatnak.
››› Kövesdi Imre
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zsga

kényelmesen, hogy a többi már megvan
és nyáron már csak egyből kell készülnöm. Heti egy-két vizsgasor gyakorlás, és
az októberi pótvizsgán már minden simán megy - gondoltam. De aztán ezt augusztusban átértékeltem, és nem jelentkeztem az októberi pótvizsgára, sőt mikor
azt fontolgattam, hogy a novemberire
sem fogok, csak majd a következőre, ami
februárban lesz, akkor ott termett egyik
kolléganőm (mintha csak a lelkiismeretem lett volna) és határozottan nekem
szegezte a ’nemszeretemkérdést’: „Na,
mikor mész vizsgázni?” Magyarázkodtam, de ő csak legyintett és azt mondta
nem veszíthetek semmit azzal ha megpróbálom. Egyet kellett vele értenem,
nekilódultam a tanulásnak ismét, aztán
csöndben vártam az eredményt, de titkon
már a következő pótvizsga pontos időpontját is kinéztem. Ekkortájt volt a születésnapom és a Wessiben szokásos születésnapi üdvözlőkártyát kaptam: ”Mert
én hűségedben bízom, szívből ujjongok,
hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak,
mert jót tett velem.” (Zsolt. 13.6.)

bírtam nyitva tartani a szemem. Két
mondat írása közben képes voltam elszundítani. Biztosan jókat derültek az
oktatók, mert ráadásul még első padba
is ültem, hogy mindent lássak, halljak
rendesen, nehogy valamiről lemaradjak.
Most nem részletezném, hogy mennyi
családi programról maradtam le, de sikerült eljutni a záróvizsgáig, ami idén
júniusban volt és sok felkészüléssel és
még több izgalommal járt. De mivel a
képzés befejezését követően a legkorábbi
időpontban jelentkeztem a záróvizsgákra, így sajnos egyik tárgyból - ne szépítsük – megbuktam. Nem voltam túl boldog, de azzal a tudattal dőltem hátra

Elolvastam még egyszer, meg még egyszer és teljesen megnyugodtam… Mit aggódom én annyira? Bárhogy is alakul,
van miért szívből ujjonganom, hiszen Isten tudja mi jó nekem és
igen, megsegít akkor is, ha sikerül a vizsgám, ha meg nem, akkor is, az nyilván
azért van mert még fejlődnöm kell. A
munkahelyemre beérve megnéztem a
hallgatói oldalt és alig hittem a szememnek… Átmentem.
››› Lévainé Máté Csilla
››› A fotókat Gál Efraim készítette.
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A gyülekezet 2018 januári programja
DÁTUM
7. Vasárnap

KEZDÉS ALKALOM
9.30
Imaáhítat
10.00

Istentisztelet, úrvacsora

8. Hétfő

18.15

Közös imádkozás

10. Szerda

18.00

Bibliatanulmányozás kezdőknek

SZOLGÁLÓ
Szabóné Bayer Éva
Kübler János
Kübler János

11. Csütörtök

18.00

Aliansz — közös imádkozás

12. Péntek

18.00

Aliansz — közös imádkozás

18.30

Ifjúsági

13. szombat

17.00

Szombat 5 - közösségi alkalom

14. Vasárnap

9.30

Imaáhítat

Diriczi Róbert

10.00

Istentisztelet

Kübler János

17. Szerda

18.00

Bibliatanulmányozás kezdőknek

Kübler János

18. Csütörtök

18.00

Bibliatanulmányozás

Mikes Balázs

19.00

Elöljárósági tanácskozás

18.30

Ifjúsági

19. Péntek
21. Vasárnap

9.30

Imaáhítat

Kovács Tibor

10.00

Istentisztelet

Heizer Tamás

22. Hétfő

18.15

Közös imádkozás

24. Szerda

18.00

Bibliatanulmányozás kezdőknek

26. Péntek

18.30

Ifjúsági

27. szombat

17.00

Szombat 5 - közösségi alkalom

28. Vasárnap

9.30

Imaáhítat

Jassó Zoltán

10.00

Istentisztelet

Kübler János

18.00

Bibliatanulmányozás kezdőknek

Kübler János

Bibliatanulmányozás

Kübler János

31. Szerda

Febr. 1. Csütört. 18.00
19.00

Kübler János

Elöljárósági tanácskozás

Febr. 2. Péntek 18.30

Ifjúsági

Febr. 4. Vasárn. 9.30

Imaáhítat

Mikes Balázs

Istentisztelet, úrvacsora

Kübler János

10.00
Febr. 5. Hétfő

18.15

Közös imádkozás

Febr. 7. Szerda 18.00

Bibliatanulmányozás kezdőknek

Kübler János

Febr. 8. Csütört. 18.00

Bibliatanulmányozás

Kübler János

Febr. 9. Péntek 18.30

Ifjúsági

Febr. 10. Szom. 17.00

Szombat 5 - közösségi alkalom

