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A keresztény/keresztyén ember
dilemmája, hogy miként éljen a
teremtettség
áldásaival,
ez
a
Szentírásban
is
megtalálható.
A
galatákhoz írott levélben éppen a
teljesítmény-orientált
keresztyénséget
igyekszik a Krisztus
által hozott üdvösség jó
hírével (evangélium)
kioldozni
ebből
a
szélsőségből a Lélek
szabadságára.
(Gal
5,13-14) Korinthusban
az volt a gond, hogy a
város szellemi légköre
a gyülekezetben is súlyos lazaságokat
hozott magával. Ezt pedig éppen azzal
teszi rendbe, hogy figyelmezteti őket:
„áron vétettetek meg, dicsőítsétek
tehát Istent testetekben.” (1Kor 6,20)
Krisztus a keskeny útra hívott el
bennünket, ez nem a szükség,
beszorítottság, kifosztottság útja, hanem
a
rendezettség,
az
öröm,
a
kiegyensúlyozottság, az Isten Fiával való
együtt járás útja.
A testünkben lévő érrendszer
olyan hosszú, hogy a Földet két és
félszer körülérné, nyirokrendszerünk 460
nyirokcsomója van bennünk, orvosok
folytathatják… Emberi testünk Isten
csodálatos alkotása („Te alkottad
veséimet, te formáltál anyám méhében

„…testetek… templom…
Istentől…”
„Vagy nem tudjátok, hogy testetek
a bennetek levő Szentlélek temploma,
akit Istentől kaptatok, és ezért nem a
magatokéi
vagytok?”
(1Kor 6,39) Azaz nem
börtön,
nem
ellenségünk,
hanem
először is kaptuk, ezért
felelősek vagyunk érte.
Az ókori bölcselők, a
középkori
teológia
részben,
sőt
a
reformáció nyomán létrejött ébredési
mozgalmak
némelyike
a
testet
elnyomásra, sanyargatásra méltónak
tartotta, mert minden gonoszságnak a test
kívánságai, vágyai az okozói. Ez –
részben igaz – a Kinyilatkoztatás szerint,
de csak az egyik oldala a Biblia emberi
testről szóló tanításának. Ugyanakkor a
test az, amely által az emberi létezés,
tevékenység,
alkotás,
közösség
megvalósulhat. Azt írja Pál apostol:
„Istentől kaptátok, és ezért nem a
magatokéi
vagytok”.
Tehát
elszámolással
tartozunk
a
kapott
dolgokért – régen ezt sáfárságnak
mondták – mi lett belőle, mire
használtuk, karbantartottuk, templommá
lett-e?
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De szívem bánja, mit kimond a szám,
Ajkamon éles az ige, mint a kard
De belül egy hang kérdez: "igazán?"
S a lélek ernyedt, tompa, szárnyszegett.
Már megtanulok én is síkraszállni,
S nem hajigálni kő helyett kenyeret,
S lenni kőszirt, mely int és fenyeget,
Kőszikla, mit meg nem ingat semmi.
Kőszikla, min a csákány eltörik.
Ó, de belül fáj keménynek lenni!

…csontjaim nem voltak elrejtve előtted,
amikor titokban formálódtam mintha a
föld mélyében. képződtem volna.
Alaktalan
testemet
már
látták
szemeid…” 139. zsoltár 13-16), csakúgy,
mint a teremtettség egésze. Velünk pedig
partnerségre lépett a Teremtő, mert
gondviselésével őrzi is, amit, akit
létrehozott. Ezért jogos az elvárása,
nekünk pedig életet jelent, hogy
szabadságban – Krisztus által megváltva,
Őhozzá kötve viselhetünk gondot
magunkról: a munka és pihenés
egyensúlyáról, táplálékunkról, örömünk
forrásainak
megválasztásáról,
életmódunkról (talán a következő
nemzedékeknek példát hagyva). Pünkösd
után vagyunk: „Testetek a bennetek levő
Szentlélek temploma…” – éljünk vele
úgy, hogy Isten megdicsőíthesse magát
általunk.

Reményik Sándor

Teremtés – Teremtő nélkül?
/Az előző számban megjelent cikk folytatása! /

Kiss Emil

Az Univerzum valószínű életkora
– mint már említettük – 13,7×109 év,
igen kevésnek bizonyul tehát a fehérjék
véletlenszerű
kialakulásához!
Az
őstengerben spontán módon kialakuló,
úgynevezet kémiai evolúció tehát egy
megalapozatlan feltevés, mert csak egy
irányított folyamat képes legyőzni az
időkorlátot!
A
véletlenszerű
evolúciós
elméletek más kedvelt kifejezései: az
alkalmazkodás,
fejlődés
és
kiválasztódás. Vajon mennyi fejlődési
fokozaton kellett volna átmennie az
egysejtű élőlénynek, hogy ne csak
reprodukálni tudja önmagát, hanem
környezetéből információkat gyűjtve,

Sziklák
A kősziklákat mindig irigyeltem,
Kik állnak büszkén, mozdulatlanul,
Állják a villámot, ha rájuk sújt
S a harmat csöppjét, ha fejökre hull.
Számukra soha sincs "talán", se "hátha",
Mint dogmák állnak, oly konokkeményen,
Mint zord, erős és önhitt férfiak
És hófuvásos, sivatag-nagy télben
Fejükön csipkés jégből a sisak
A kősziklákat mindig irigyeltem.
A kemény szót most megtanulom én is,
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azokat
önmagába
beépítve
alkalmazkodjon és fejlődjön? Hány
döntési helyzet, választási lehetőség
kísérte (volna) az egysejtűtől az emberig
terjedő evolúciós folyamatot? Ezt még
megbecsülni is nehéz, ezért vizsgáljunk
meg egy jóval egyszerűbb esetet. Egy
1000 fokozatú kétesélyes, egyenlő
valószínűségű választási lehetőséggel
rendelkező
véletlenszerű
evolúciós
folyamatban mi a valószínűsége annak,
hogy éppen az egyetlen megfelelő
állapotba érkezzünk? Mekkora lehet a
folyamat időigénye, ha a természetben
tapasztalható
maximális
kémiai
sebességgel történik mindez? Az útvonal
a fa ágaihoz hasonló: minden kétesélyes
döntés után újabb két lehetőség nyílik,
vagyis a kettő hatványai szerint
szaporodnak a lehetséges állapotok. Így
az ezredik döntési szint már 21000
állapotot jelent, ami ≈ 10301 , vagyis
annak a valószínűsége, hogy éppen a
megfelelő egyetlen állapotba érkezünk:
1/10301, rendkívül kicsi. Persze, a kicsi
valószínűség is valószínűség, de az
időszükséglet-számítás
meggyőzhet
bárkit az evolúció tarthatatlanságáról. Ha
a szükséges összes próbálkozások számát
ismét a felére vesszük is, a vak
természetnek 0,5×10301 -szer kell befutnia
a 999 döntési szintet ahhoz, hogy a
megfelelő egyetlen végállapotot biztosan
elérje. A számítást mellőzve az idő
szükséglet: ≈ 1,58×10281 év! Ez az igen
kevés, 1000 fokozatú evolúciós modell
időigénye is messze túlhaladná tehát az
Univerzum valószínű életkorát, a
13,7×109 évet!

A lehetséges fejlődési útvonalak
igen nagy száma és a korlátozott
reakciósebesség
tehát
kizárja
a
véletlenszerűséget:
csak
irányított,
vezérelt folyamat jöhet szóba. A sejtek
bonyolult életfolyamatait a sejtmagban
elhelyezkedő kettős spirál alakú DNS
(dezoxiribonukleinsav)
molekulába
rejtett, kódolt információk határozzák
meg. A DNS információit a két jobbra
csavarodó, cukorból és foszfátból álló
spirált összekötő „lépcsők”, A, T, C és G
jelű bázisokból álló párok variációi
hordozzák. Számuk az embernél
mintegy 3,1 milliárd (ezermillió), ami
hatalmas
információmennyiség
tárolására alkalmas. Ez az élet
meghatározója, az ember tervrajza,
működésének kódolt leírása. Nincs
azonban
semmilyen
elfogadható
magyarázat
ezen
információk
keletkezésére, eredetére. Figyelemre
méltó ugyanakkor, hogy minden élőlény
alapinformációit hasonló, csak az
információ mennyiségében különböző,
kizárólag jobbra csavarodó DNS
molekula-spirál hordozza. Véletlenszerű
kialakulás már csak azért sem jöhet
szóba, mert akkor léteznie kellene balra
csavarodó
változatnak
is:
ennek
kialakulási
valószínűsége
(azonos
információ tartalom esetén) ugyanaz.
*Az információk zavartalan bővülésének
feltétele az azonos forgásirány: mert két
spirál csak így kapcsolódhat össze. Ez
előrelátó tervezésre utal.
A 20 féle aminosav – azonos
kémiai összetétel mellett – két
változatban létezik, melyek csupán az
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alkotó atomok térbeli elhelyezkedésében
különböznek: ezek egymás tükörképei.
Különös módon az összes élőlénynél
csak az egyik, ún. L változat található.
Ilyen
kizárólagos
aszimmetria
véletlenszerűen nem alakulhat ki, mert
mindkét
változat
kialakulásának
valószínűsége ugyanaz.
Számtalan érv szól még a
véletlenszerűség
ellen,
ezeket
a
szakirodalomban
megtalálhatjuk.
A
modern tudomány szimmetria-elvek által
vezérelt igen rendezett folyamatnak
gondolja az ősrobbanást, az energia
anyaggá sűrűsödését. A Világmindenség
információkat tároló és felhasználó óriási
anyagi-energetikai rendszer, mely –
életkorát tekintve – még mindig meglepő
rendezettséget mutat. Az információk
keletkezését azonban csak az Értelemnek
tulajdoníthatjuk.
Minden
alkotást
megelőzi a terv, a koncepció, a cél: ha
nem ez vezérli az erőket, akkor csak
káosz lehet az eredmény. Nincs teremtő
“ősrobbanás” Teremtő nélkül!
Budapest, 2016. március 1.



Gitt Werner: Teremtés+evolúció = ?, Primo és
Evangéliumi Kiadó, Bp.
Gitt Werner: Kezdetben volt az információ,
Evangéliumi Kiadó, Bp. 1998.

Isten áldjon!
Mert él az Isten, míg hittel éltetem,
s amíg hiszem, szépül az életem.
Mert hitemmel és vágyammal teremtek,
megalkotója vagyok életemnek.
Ha akarom, hát szépül a világom,
ha célomat, mint élőt, tisztán látom,
ha vágyaimmal a szívem együtt dobban!
E receptet nem tarthatom titokban!
Tudnia kell a lent nyomorgó népnek,
hogy Istenük és maguk ellen vétnek,
amíg a mások bűnéért morognak,
és csak saját gond-piszkukban forognak!
Oly csodás lenne, ha megértenétek,
sebet nyaldosva bújni szörnyű vétek!
Hisz bármit elérhetsz, amit csak akarsz,
ha dühödben nem önmagadba marsz!

Rumbold Gyula

Hát bocsáss meg az őrült hatalomnak!

Irodalom:
 John D. Barrow: A világegyetem eredete, Bp.
Kulturtrade Kiadó, 1994.
 Thaxton-Bradley-Olsen: Az élet keletkezésének
rejtélye, A kortárs elméletek újraértékelése Bp.
Harmat Kiadó, 1998.
 Henry
M.
Morris:
Kreacionizmus,
A
teremtéselmél
Keresztyén
Ismeretterjesztő
Alapítvány, Bp. 2000.
 Dr. Hegedűs Loránt: A szellem elvesztése és
megnyerése Bp. Confessio, 1995/4
 Josh McDowell-Don Stewart: BIBLIA kontra
evolúció,
 Teremtéskutató Csoport, Bp. 1993.
 Gitt Werner: Logosz vagy káosz, Primo és
Evangéliumi Kiadó, Bp.

S mától ne hagyd nézni magad baromnak,
kit bármily önkény rút igába hajt,
s ne háborúzz és ne keresd a bajt!
Feledd, mi bántott, légy nagy vonalú,
s tudd meg, nem léted eleme a bú!
Engedd, hogy mától szeretet vezessen,
engedd, hogy szíved fényszóród lehessen.
Teremts tehát, hisz ott él benned Isten,
segíts magadon és engedd, hogy segítsen!
Képzelj magadnak élhető világot,
s légy teremtésed által is megáldott!
Aranyosi Ervin

4

2016. szeptember

TESTVÉREK

megható volt az a fajta nyugalom és
szeretet, amelynek a légkörében eltelt a
hét. És az, ahogyan végre jut időnk
egymásra, egy jó beszélgetésre, arra,
hogy jobban megismerjük egymást,
aktuális helyzetünket... így vagyunk
ismerősök helyett barátok, testvérek.
Egy testvéri közösség.

Gyülekezeti életképek, beszámolók

Egy hét közösségben, Tahiban

Borosné Ágota

Innen – onnan

F O G AD Á S
Egy kocsmában többen üldögéltek
és ittak. A hangulat emelkedett volt.
Mindenféléről beszélgettek, végül az
asszonyokra terelődött a szó, amiben
egyik a másikat akarta felülmúlni. Csak
az egyik férfi hallgatott. Ez feltűnt a
többieknek.
- És te? - kérdezték. - Te semmit sem
mondasz?
- Nem – válaszolta. - Én ebben nem
vehetek részt. Nincs semmi okom
panaszra a feleségem miatt. Nem szól
egy rossz szót sem.
A többiek nevettek és így szóltak: - Ilyen
nincs.
- De igen! - védte most már a feleségét.
Biztos vagyok benne, hogyha éjfélkor
azt mondanám neki, hogy keljen fel, és
főzzön nekem valamit, minden szó
nélkül megtenné.
A többiek nevetése és heccelődése egyre
hangosabb lett. Így kiáltoztak: Őrültség, nem fogsz minket átverni!
A férfi azonban kitartott állítása mellett
és megkérdezte: - Mibe fogadjunk?
Végül tényleg fogadtak. Rögtön meg
akartak győződni róla, hogy barátjuk

Idén először vehettem részt
gyülekezetünk nyári
gyermekhetén,
Tahiban.
Amikor
az
első
csoportbeszélgetésen
várakozásainkról
beszélgettünk, legtöbben lelki és testi
felfrissülést tűztünk ki célul. Utólag
visszagondolva pontosan ez a két fő
mozzanat lett az, ami számomra életre
kelt.
A nyári hetünk témája Jónás
története volt, melyet délelőttönként
Szolnoki Zoltán (ahogyan mindannyian
szólítottuk:SzoZo) kreatívan tárt elénk
részleteiben, egy-egy aranymondás köré
felépítve. Ezeket az igéket, a történet
egyes elemeit értelmezhettük újra
személyesebb vonatkozásban a tanítást
követő
korcsoportonkénti
beszélgetéseken, és az esti alkalmakon.
Jónás történetével párhuzamosan a
megtérést, újjászületést szimbolizáló
színes, gyöngyös karkötő által jelképezett
lépésekkel is foglalkoztunk, melyet a
szabadidőben el is készíthettünk.
Ami a lelki felfrissülés másik
vonatkozását illeti, számomra egészen
5
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igazat mondott - e. Így hát az egész
társaság felkerekedett és útnak indult.
Az asszony már régen lefeküdt
aludni, hiszen már éjfél is elmúlt, amikor
a részeg csapat a házukhoz ért. Férje
vezényelni kezdett: - Asszony kelj fel és
főzz kávét! Nem látod, hogy vendégeket
hoztam?
A vendégek azt gondolták, hogy most
aztán jól összeszidja őket. Így szokták
meg feleségüktől. De egyetlen rossz szót
sem szólt. Rövid idő múlva hallották a
csészék zörgését és nem tartott sokáig,
míg kedves arccal behozta a gőzölgő
kávét a szobába. Ez a látvány
kijózanította a társaságot, kezdték
magukat szégyellni a csendes, szelíd
asszony előtt. Végül az egyik elmesélte
neki, hogy miben fogadtak. Utána
megkérdezte: - Hogy tud ilyen kedves
lenni ilyen emberekhez, mint mi
vagyunk? Hogy képes erre?
Így válaszolt rá: - Szomorúan látom,
hogy a férjem mindent elkövet, hogy
tönkretegye magát. Csak egy élete van,
hiszen a részegeskedőknek nincs örök
életük. Ezért szeretném legalább a földi
életét kellemessé tenni, amelyet ráadásul
úgy megrövidít magának, hiszen más
sincs neki.
A férfi így szólt a feleségéhez: - Mondd
csak, neked ennyire fontos a lelkem
üdvössége?
Amikor meglátta az asszony könnyes
szemét, neki is könnyek szöktek a
szemébe, megbánta bűnét. Mindketten
letérdelve imádkoztak, s az Úr Jézus
segítségével más ember lett ez a férfi.

Élet mezőmön sok tövis terem,
Nagyon sokszor csak könny a kenyerem,
De nem cserélnék senkivel soha,
Ha véres is az élet ostora.
Tudom, Istennek célja van velem,
Azért a könny, azért a gyötrelem.
Eszköz vagyok, de mindig tettre kész,
Bár munkám néha semmiségbe vész.
Eszköz vagyok, de mégsem lázadok,
Istent szolgálom, el sem fáradok.
Ő mindig tudja, mi a jó nekem,
Ha minden elhagy, Ő marad nekem.
A gyászt örömre Ő fordítja át,
Hogyha hallatja zengő szózatát.
Amely Égből hozzám szárnyra kel,
"Ne félj fiam, és sosem hagylak el!"
Németh Györgyné

Gondolatok
➢ „Néha az Úr lecsendesíti a vihart.

Néha tombolni engedi, és a
gyermekét csendesíti le.”
(ismeretlen szerző)
➢ „Amerre jársz, szórd a szeretetet,
kezd az otthonodban. Ha valaki
eljön hozzád, ne engedd el úgy,
hogy ne boldogságban távozna.
Legyél Isten jóságának hús-vér
képviselője, jelenjen meg a jóság
az arcodon, a szemedben és
szívélyes üdvözlésedben!”
(Teréz anya)
➢ „Ha Isten hív, akkor ne nézz
hátra, ne kérdezd, hogy követ-e
valaki.”
(Corrie zen Boom)

Közreadta : H.A.
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➢ „Nem szükséges látnom a forrást,

➢

➢

➢
➢

➢

➢

sokban megláttuk, hogy közösek a
céljaink, feladataink:
➢ szeretnénk
gyermekeinket
szeretetteljes közegben Istent
követő felnőttekké nevelni,
annak a felelősségnek teljes
tudatában, hogy ezt a feladatot
Ő bízta ránk.
➢ szeretnénk Istennek tetsző módon,
őszintén elé hozni azokat az
örömöket
és
kihívásokat,
melyekkel a mindennapokban
találkozunk.
➢ szeretnénk
egymást
imában
támogatni, egymástól tanulni.
Az alkalmainkon először Mészárosné
Anita
segítségével
kicsit
megtornáztatjuk a gyerekeket, majd
szabadabb és kötöttebb formákban
aktuális illetve általános témákat
beszélünk meg, melyhez gyakran egyegy bibliai családot választunk alapul.
Ezután hozzuk Isten elé gyermekeinket,
egymást.
Kéthetente
találkozunk
a
gyülekezet
félemeleti
lakásának
gyermekbibliaköri termében, előzetes
időpont-megbeszélés alapján változó
napokon. Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődő anyukát, aki lelki
közösségre, imatársakra vágyik, vagy
csak szeretne kellemes társaságban
eltölteni egy-egy délelőttöt.

elég, ha szomjamat csillapítja”.
(Paul Claude)
„Az ember könnyen megjegyzi, ki
bántotta meg. Sokkal nehezebb - és
sokkal szeretettelibb azt felidézni,
mit tanult abból, hogy túlélte ezt a
bántást - és hogy továbblépett.”
(Stephane Dowrich)
„A lelkesedés diktálja az iramot,
de a kitartás éri el a célt.”
(Dan Milman)
„Az ember a lelki szemével lát
igazán.„
(Agatha Christie)
„Mert a legigazabb örömök
mégiscsak azok, amelyeket nem
lehet pénzen megszerezni.”
(Varga Domokos)
„Abban
mutatkozik
meg
műveltségünk,
hogy
a
műveletlenekkel hogyan bánunk.”
(Móra Ferenc)
„A
hívők
felelőssége
és
kötelezettsége nem korlátozódhat
kizárólag a templom falain
belülre... A hívő ember élete
ugyanis üzenet a környezete, a
társadalom felé.” (Molnár Róbert)

Borosné Ágota

Baba-mama klub
Március
elején
a
kedves
gyülekezetbeli fiatal anyukákkal arra
gondoltunk, hogy jó lenne rendszeresen
találkozni. A vasárnaponkénti találkozá7
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szept. 18. 15:00
Törökbálinti
Olajág Idősotthonban istentisztelet
szept. 23. 18:30
Ifjúsági klub,
vendégünk: Tóth Benjámin, aki a KözelKeletre készül missziómunkára
szept. 30. 18:30
Ifjúsági klub
okt. 7-9. Családos hétvége Piliscsabán:
Krisztus a családban

Gyerekszáj
A savanyú uborka üvegén ez áll: 6-9 cm.
Tomi csodálkozva kérdezi:
- Anya! Hány éveseknek való az uborka, 69-ig?
***
Fekszik az ágyban: - Annyira nagy vagyok,
hogy az ágyvégéhez tartozom!

Hirdetés

Gyülekezetünk betegei

Kedves lányok, asszonyok!
Szeptember 11.-én délután missziós női
kávéházat
szervezünk
a
gyülekezetünkben. Vendégünk Kovács
Gézáné Ildikó lesz, aki az októberi
országos női konferencia témájában
beszél nekünk a Linda Dillow-val, és a
könyveivel kapcsolatos élményeiről,
tapasztalatairól.
Az
országos
nőkonferenciára október 1-2.-án kerül
sor a budapesti Jégcsarnokban, melyre
jegyek továbbra is kaphatók. A
konferencia címe: Álarc nélkül, fő
előadója Linda Dillow. Mindkét
alkalomra szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt, vendéget.

„Menj, a hited meggyógyított.”
(Márk 10:52)
Ádány Vince és neje
Gálffy Imre
Hetzke József
Huszta Tiborné
Kántor Ida
Kántor Imréné
Kiss Tamara
Nagy Sándor
Ráduly Emil és neje

Rumbold Gyula
Sebők Györgyné
Stubnya Tiborné
Szabó László
Szalay Mihályné
Szikszai Lajosné
Szűcs Borbála
Tóth Imréné
Vida Sándorné

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 és Huszta Tiborné
testvérnőnél megtalálható.

Borosné Ágota

József Utcai Baptista Gyülekezet
cím: 1084 Budapest,
VIII. József u. 12.
www.jozsefutca.hu
www.jubi.hu

Gyülekezeti programok

szept. 08. 15:00
Nyugdíjas klub
szept. 09. 18:30 Évindító Ifjúsági klub
szept. 11. 17:00
Női
missziós
kávéház dr. Kovács Gézáné Ildikóval
szept. 16 18:30
Ifjúsági klub/

Rendszeres alkalmaink
Vasárnap
de. 9:00 imaóra,
de.10:00 istentisztelet
du. 17:00 istentisztelet
Szerda este
18:00 bibliaóra
19:00 énekóra
Mindenkit szeretettel várunk!

dicsőítő alkalom

szept. 18.

15:00

Börtön misszió
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