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A Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet tájékoztatója

Szeptember 9-én kezdődnek a
gyermekbibliaköri foglalkozások.

lekezeti hétvégét tartunk Vajtán. Tegyük
szabaddá magunkat, jelentkezzünk a
megadott határidőig.

Szeptember 16-án 17.00órától gyülekezetünk és a diákotthon
fiatal zenészei koncertet adnak.

Gondoljunk nehéz helyzetben lévő testvéreinkre is, fejezzük ki
szeretetünket, törődésünket feléjük!

Szeptember 28-tól 30-ig gyü-

Gondolod, kerül életed útjába
Egyetlen gátló kő is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
Hidd el, ahol van, ott kell lennie.

Nézd meg a követ, aztán kezdj el
Beszélgetni róla Isteneddel.
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
Küld azzal az akadállyal neked.

De nem azért, hogy visszatartson téged,
S lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy te megállj mellette.

S ha lelked Istennel találkozott,
Utadban minden kő áldást hozott.
››› Prohászka Ottokár: Kő az úton

A fotón a vajtai Zichy kastély homlokzata látható, gyülekezeti hétvégénk helyszíne.
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Köveim

egyszerre négy kamasszal sokszor éreztük
azt, és néha most is, hogy nem tudunk
átvergődni a nehézségek kőtengerén.
Hogy nagyon elszúrjuk…. Hogy tényleg
csak Isten kegyelme segíthet….

M

anapság ritkán találkozunk kövekkel az utakon. Sima aszfalton, autópályákon száguldozunk nagy sebességgel. Nem a lábunkon járunk, hanem kényelmes, szuper autókkal. Egyik nagy
vágyam, hogy az utcánkra is végre aszfalt
kerüljön, mert hol a sárban kell dagonyázni, hol pedig a por terít be mindent…
Nem szeretjük az utakon a
kényelmetlenséget és az akadályokat.

Szerető társamért is nagyon hálás
vagyok, …de a helyzet az, hogy nem volt
sima sem az indulás, sem a folytatás. Voltak kövek, döccenők…. Próbára tudjuk
tenni egymást…

Néha úgy érzem, az én életem
is egy autópálya. Jólesően érzékelem a haladást a cél felé,
szinte akadályok nélkül. Máskor meg ugyanezt az utat a
tisztánlátás hiánya miatt porosnak, bűnök miatt sárosnak,
nehézségek miatt kövesnek
érzem.
Ha az életemre gondolok, elégedett és hálás vagyok, hiszen
Isten bőven a szükségleteink
felett gondoskodik rólunk,
például:
Van kényelmes, tágas
otthonunk… - bár, ha belegondolok, nem volt az olyan
egyszerű, hiszen pénz nélkül
kezdtük, az Úr akadályokon át,
lépésről lépésre vezetett végig
az építkezésen, és azóta is az
összes anyagi mélyponton….
Aztán vannak szépséges drága hívő gyerekeink…. de azért, ha belegondolok,
egyszerre négy kicsivel, aztán
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Kövek

És végtelenül lehetne sorolni …
Életemben legnagyobb kő viszont a hit
útján volt. Mivel nem hívő keresztény
családban nőttem fel, nehéz volt Isten
létének valóságát és a bibliai igazságokat
hittel megragadni. Abban biztos voltam,
hogy vannak örökérvényű erkölcsi törvények, a Bibliát olvasva pedig azt is felismertem, hogy ezek az Úr Jézusban valósulnak meg…. Egyre világosabban láttam,
hogy én ehhez képest milyen messze vagyok - bár igazi jókislánynak látszom.
Amikor eljutottam oda, hogy szembenéztem a bűneimmel, és arra vágytam, hogy
megtisztuljak, még mindig nem voltam
biztos benne, hogy igaz-e mindaz, amit
hinni szeretnék, és Isten valóban létezike. Csak azt tudtam, hogy szabadulni akarok. Amikor megvallottam a bűneimet,
szinte vizuálisan láttam, mint ahogy egy
kőfal leomlik, úgy omlik le bennem a kétely, és semmi kérdés nem maradt. Az
elmúlt 28 évben nem voltam egyszerű
eset Isten számára, voltak válságok, csalódások, lázadások is bennem, de valahogy mindig ez a kegyelmi forgatókönyv
működik: amikor őszintén szembenézek önmagammal, és igazat adok
Istennek, akkor leomlik a fal, a kövek, amik előtte akadályok voltak,
egyszerre szilárd talajt adnak a mocsaras, saras úton, kitisztul a porfelhő, és ha gyalog, vagy 20 éves
retro-kocsival, de folytathatom utamat a Cél felé….

A

MÁV Anyaggazdálkodási Főosztályán dolgoztam készletgazdálkodási
előadóként csapatmunkában. Egész jól
elvoltam a munkámmal, szerettem csinálni, érdekes volt.
Aztán jött a rendszerváltás. Teljesen átszerveztek bennünket, létszámleépítés. A
40 fős főosztályból 20 fős Iroda alakult,
kibővített feladatokkal. Rám az irodavezetőm a költséggazdálkodást bízta, ami
addig nem tartozott a munkáink közé. Ez
azt jelentette, hogy az anyaggazdálkodási
szakterülethez tartozó külszolgálati egységek - melyek Záhonytól, Szombathelyig
tartoztak -, felhasználható költségkeretét
nekem kellett megtervezni, beszámolókat
készíttetni, készíteni.
Azt sem tudtam honnan induljak el. Semmi rálátásom nem volt a területre, speciálisan ránk vonatkozó szakirodalmat nem
kaptam, nem tudtam milyen adatok állnak rendelkezésre, amiből ki lehetett volna indulni. A számítógépet csak látásból
ismertem. Teljes volt a homály. Mondtam
az irodavezetőmnek, aki mellesleg bízott
bennem, Adrien ez ugrás a sötétbe. Aztán
Isten most sem hagyott cserbe, fokozatosan megvilágosodott minden. Nagyon
megszerettem ezt a munkaterületet.
Örömmel és megelégedésre tudtam végezni a dolgomat. Tudom, hogy mindez
csak Isten segítségével történhetett.
1996-ban
kiszerveztek
munkámmal
együtt a közelben levő külszolgálati igazgatóságra. Itt a költséggazdálkodás mellé
a bér- és létszámgazdálkodást is megkap-

››› Dósa Iringó
A fotón a vajtai Zichy kastély konferenciaterme látható, gyülekezeti hétvégénk helyszíne.
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››› A cikk a túloldalon folytatódik...
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tam. Ez is úgy szakadt a nyakamba, hogy
nem volt kitől átvennem. Lassan sikerült
átlátnom ezt a területet is. Az egyik évben
– rajtunk kívülálló okok miatt - igen elszálltunk a bértömeggel.
Igazgatómat szigorúan felelősségre vonták és sürgősen igazoló jelentést kellett
írni, százalékosan kimutatva a különböző
okokat. Istenem már megint egy megoldhatatlan feladat, semmi fixpont a sok ismeretlenes egyenletben. Hol kezdjem el,
honnan álljak neki. És Isten lépésről, lépésre vezetett. Ő fogta a kezemet, irányította a gondolataimat. Elfogadásra került
az igazoló jelentés százalékokkal alátámasztva, és megkaptuk a korrekciót.
Istenem nem tudom, hogyan oldottam meg, nekem ez egyedül
nem ment volna,
de Te most is segítettél. Kimondhatatlan hála volt a
szívemben.
Az életünk során
jönnek ilyen botló
kövek, ami előtt
megrettenünk, de
ha hittel Isten segítségét
kérjük,
Vele legyőzzük az
akadályokat és siker
koronázza
munkánkat. A kövek, mint Jákobnál, a hálaadás oltárává válnak.

››› Pánti Zsóka
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Nem bírom
tovább

A

munkahelyemen kineveztek egy
több munkával és nagyobb felelőséggel járó munkakörbe, amit már sejtettem egy idő óta, mert az Úrtól kaptam
erre vonatkozó próféciát. Nem volt felsőfokú végzettségem és hárman is jelentkeztek erre a posztra, de én békességgel
vártam az én Istenem ígéretére. Megkaptam az állást tudva, hogy Isten akaratában vagyok ebben. Nagyon nagy lendülettel és felelősségteljesen – időt és energiát
nem sajnálva - elkezdtem beletanulni az
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új feladatokba. Mellette, mindennaposak
voltak az újabb és újabb küzdelmek a
tárgyi és emberi erőforrás hiánya miatt.
A szobám falára a Kolossé 3:23 verset
kereteztettem be:„Minden munkátokat
szívvel-lélekkel végezzétek, mint akik
nem embereknek, hanem az Úrnak dolgoznak.” Meg is kérdezte egyszer az egyik
főorvos, hogy ki itt az Úr? Hát ki lenne?
Az Isten, feleltem.
Másfél év után nagyon elfáradtam és naponta ezt mondogattam: „én ezt nem
bírom tovább”! Pedig tudtam, hogy nem
jó, ha ezt mondogatom, mert Isten igéje
azt mondja, hogy „Amit mond az ember,
annak a gyümölcséből fog jóllakni a teste, és amit a beszéde terem, azzal kell

jóllaknia. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi.” Péld.18:20-21
Nem akartam a rossz gyümölcsöket szüretelni, de valami vagy inkább valaki
mindig kimondatta velem ezt.
Egy vasárnap reggel a gyülekezetbe jövet,
hogy hasznosan teljen az idő, a villamoson elkezdtem olvasni az alábbi könyv
sorait. Szinte megelevenedett a mondandója!
Az ördög hazudik – volt a fejezet címe!
Ezt eddig is tudtam, ez nem újdonság
mondtam magamban. „Ne engedd, hogy
az ördög elszigeteljen a környezetedtől
azzal a hazugsággal, hogy amit most átélsz, az még soha senkivel nem esett meg.
Nem te vagy az első, aki szembe találta
magát azzal a problémával, és nem is te
leszel az utolsó.”
Többször olvastam már ezt a könyvet, de
most vált világossá számomra hogy ki az,
aki lehúz és megkeseríti az Úrtól kapott
munkámban a napjaimat. Ott akkor bocsánatot kértem az Úr Jézustól és Ő kivette a számból ezt a mondatot, hogy
„nem bírom tovább”! Azóta sem könynyebb, de számtalanszor megtapasztaltam Isten segítségét. Voltak
helyzetek, amelyekben küldte a
megoldást anélkül, hogy bármit is
tettem volna. Tudom, hogy Őrá továbbra is számíthatok, és ez biztonságot ad! Hálás szívvel dicsérem Őt
a szabadításáért!

››› Gállné Bodor Ildikó
A fotón a vajtai Zichy kastély kertje látható,

5 gyülekezeti hétvégénk helyszíne.
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Kő a vízben

S

rón, ahogy nyugtatgatták a mamájukat
telefonon, ahogy fotózkodtak a szeméttároló mellett, nagy büszkén átölelve egymást. Persze érezhetően jelen volt a sötét
erő is, annak a földi képviselői, akik abból
élnek, hogy kihasználják a pillanatot.
Csak remélem, hogy nem tudtak nagy
károkat okozni a fiataloknak.

ziget.

Megszoktam, már nem is zavar, hogy
augusztusban napokig dübörög a távoli
zene, tucc-tucc- érezni a ritmust.

››› Mikes Krisztina

Idén kaptam szakmai belépőket, hát nézzük meg a Szigetet. Elindultunk. Ahogy
közeledtünk a bejárathoz egyre több mosolygó, felszabadultan barátkozni akaró
fiatallal találkoztunk. A kedves, nyílt szívük mellett ez a hangulat annak volt köszönhető, hogy szinte mindenki alkoholos
italokat fogyasztott. Pezsgő, bor, de a legmenőbb a sör, előre tartva a kézben, folyamatosan kóstolgatva.

A fotón a vajtai Zichy kastély kertje látható,
gyülekezeti hétvégénk helyszíne.

Fontos még: a minél inkább látszódjon,
hogy egyedi és különleges vagyok – ruha,
piercing, tetoválások, hennák, vízfestékkel összemaszatolt test, ősember öltözet,
lila, kék, rózsaszín hajszínek, mezítlábazás, ugrándozás, körtánc, lufi dobálás,
mindegy hogyan, de lássák, hogy milyen
érdekes vagyok!
Mendegéltem köztük, és arra gondoltam, hogy én már tudom, amit
majd pár év múlva ők is: mindegyikük egy megismételhetetlen csoda,
egyedi varázs, ritka káprázat attól
függetlenül, hogy szépek, kövérek,
piercingesek, festett hajúak, műtoprongyot viselők vagy sem. Mert
az számít, hogy legbelül mi van. Lehetett őket szeretni, ahogy a sátruk előtt
üldögéltek fáradtan, ahogy teregették a
törölközőjüket, ahogy elfelezték egymással a lángosukat, ahogy kártyáztak a taka-
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Akadály

Mindenkinek vannak nehéz időszakai.
Isten nem ígérte meg, hogy ezeket az időszakokat elveszi. Azt ígérte meg, hogy
segíteni fog keresztülmenni rajtuk. A világi életünk útja is telis-tele van ilyen leküzdendő akadályokkal. Visszatekintve az
eddigi életem hit nélküli időszakára, azt
látom (mai szemmel), hogy kár-és szemét
lett (vagy lesz, idővel) minden pénzszerzésre törekedő világi ténykedésem múlandó „eredménye”. Az, amit akkoriban
eredményes akadály-futásnak hittem; ma
már látom, hogy nem vezet el az igazi
célhoz.

A

Mindenható Urunkhoz vezető keskeny úton járva; kellemetlen akadályok állhatják el előttünk a végső célunkhoz vezető egyenes utat.
De mégis áldássá válhat ez az akadály, ha át tudsz mászni rajta, vagy
megkerülöd, tehát ha túl tudsz jutni
rajta, ezeken a köveknek látszó földi, vagy lelki akadályokon. Azért
„köveknek látszó” mert ugyan köveknek látszanak, de nem azok, hanem mindenféle útba-eső nehézségek.

A világban kedvelt pénz nagyon príma
szolga, de nagyon borzalmas úr. Amikor a
pénz uralkodik feletted, akkor folyamatosan
stressz
alatt tart, mindig
aggódsz érte, folyton feszült vagy
miatta.
Amikor
nem hajszolod a
pénzt, akkor békességed van.
Ma már, (a kegyelmi időszak végéig);
egy békében élő
megváltott ember
vagyok, és tudom,
hogy az Úr vezet az
általa
„akadálymentesített” úton
(az
utamba-eső
„köveken” át).

››› Horváth
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Kálmán
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A gyülekezet 2018 szeptemberi programja
DÁTUM
2. Vasárnap

KEZDÉS ALKALOM

SZOLGÁLÓ

9.30

Imaáhítat

10.00

Istentisztelet, úrvacsora

3. Hétfő

18.15

Imaalkalom

5. Szerda

18.00

Bibliatanulmányozás kezdőknek

Kübler János

6. Csütörtök

18.00

Bibliatanulmányozás

Kübler János

7. Péntek

18.30

Ifjúsági

8. szombat

17.00

Szombat5—közösségi alkalom

9. Vasárnap

9.30

Imaáhítat

Bagyinszky Ádám

10.00

Istentisztelet

Kübler János

11. Kedd

18.00

Budapesti ifjúsági istentisztelet

12. Szerda

18.00

Bibliatanulmányozás kezdőknek

Kübler János

13. Csütörtök

18.00

Bibliatanulmányozás

Mikes Balázs

19.30

Elöljárósági tanácskozás

14. Péntek

18.30

Ifjúsági

16. Vasárnap

9.30

Imaáhítat

Tomor Linda

10.00

Istentisztelet

Kübler János

17.00

Koncert

17. Hétfő

18.15

Imaalkalom

18. Kedd

18.00

Budapesti ifjúsági istentisztelet

19. Szerda

18.00

Bibliatanulmányozás kezdőknek

Kübler János

20. Csütörtök

18.00

Bibliatanulmányozás

Kübler János

19.30

Elöljárósági tanácskozás

21. Péntek

18.30

Ifjúsági

22. Szombat

17.00

Szombat5—közösségi alkalom

23. Vasárnap

9.30

Imaáhítat

Boros Attila
Kübler János

Kübler János

10.00

Istentisztelet

25. Kedd

18.00

Budapesti ifjúsági istentisztelet

26. Szerda

18.00

Bibliatanulmányozás kezdőknek

Kübler János

27. Csütörtök

18.00

Bibliatanulmányozás

Kübler János

30. Vasárnap

10.00

Istentisztelet

Marton Zsolt

Okt. 1. Hétfő

18.15

Imaalkalom

Okt. 2. Kedd

18.00

Budapesti ifjúsági istentisztelet

