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„Most azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók
ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.” ( R ó m 8 , 1 8)
A 7. fejezetben leírt lidércnyomás
alól felszabadulva az Isten gyermek ség csúcsáig jut el Pál apostol, ahol
értelmezi azt az állapotot, melyben
él. Korinthusból írta a levelet
(Rm 15, 22-29), ahol Athén után
rossz fogadtatás várta, (bár álmában
biztatást kapott: „Ne félj… mert ne kem sok népem van ebben a város ban.” (ApCsel 18, 1-17)) Míg a teo lógiai szempontból igen fontos Ró mai levelet írta, meg nem értésben,
ellentétekben sűrűn volt része más fél éves ott tartózkodása alatt.

nak körülményeire. Vallásszabadság
van, hitünket zavartalanul (?) gya korolhatjuk, nincsenek börtönben
lelkipásztoraink. Ugyanakkor ne künk is vannak gátló tényezőink, ha
Krisztus-hitünk megvallásáról van
szó. Nem egyszer a kishitűségünk
gátol abban, hogy Krisztusba vetett
hitünket megvalljuk? Nem régi le mez ez már? Ugyan miért hallgatna
ránk valaki? Ismerik a gyengéimet
is. A környezetünk belénk fojtja a
szót. „Ne papolj nekem!” „Nem ér dekelnek ideológiai kérdések”, in kább meséld el, hogy kell az almafát
megmetszeni stb. A megalkuvás
ugyancsak zárat tehet ajkunkra, a hi tem az én belső kincsem, miért kér kednék vele? ’Nem beszélek, akkor
nem jöhetnek kényes kérdések’. Fé lelem az ellenségeskedéstől: „Miért
nem állnak ki az egyházak a szegé nyekért?” Miért fogadják el az ál lamtól a pénzt? „megint ők akarnak
uralkodni?” Sok helyen még mindig
szálka a munkahelyi közösség sze mében az elkötelezett hívő ember.
Ezernyi beidegződés uralkodik a la kosság gondolkodásában. Mintha Jé zus Krisztus beszélt volna erről:
„Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok
meg, hogy engem előbb gyűlölt,
mint titeket. Ha a világból valók
volnátok, a világ szeretné a magáét,
de mivel nem e világból valók vagy -

Mi adta az erőt az apostolnak, hogy
ezt mondja: „Most azt tartom…” –
’most, amikor hét közben dolgozom,
szombatonként meg viaskodom az
ellenkezőkkel’. Általában a leállás,
vagy a panasz jellemzik ilyenkor
azt, akit akadályoznak munkájában.
Meglepő az időzítés, épp ekkor tör
fel új erővel a reménység, hogy biz tasson másokat is. Jóval később ta láljuk meg erőforrását a 2 Tim le vélben: „tudom, kinek hiszek” (12.)
A Krisztussal való személyes kap csolata olyan erős, bensőséges, hogy
képes volt látni, érzékelni az Úr ha talmát minden akadály, próba elle nére. Erről való meggyőződése erő sebb volt minden fenyegetettségnél.
Mai helyzetünk látszólag nem ha sonlít a Kr. u. első század apostolá 1
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A kereszt tövében megpihenni
Bűneimtől szabadulni,
Terheimet mind lerakni
Boldog szívvel továbbmenni.
Így legyen!

tok, hanem én választottalak ki tite ket a világból, azért gyűlöl titeket a
világ… mindezt az én nevemért te szik veletek…” (Jn 15, 18-21) Nem
váratlan tehát az olykori ellenszenv.

Kiss Frigyes

Többek között ezek napjaink nyo morúságai. Bátorság és belső felké szültség kell ahhoz, hogy Krisztushitünket bizonyságtételként elmond juk. Ebben erősítenek meg bennün ket Pál apostol szavai: „a jelen
szenvedései nem hasonlíthatók ah hoz a dicsőséghez, amely látható
lesz rajtunk.” Ő végezte is ezt a fel adatot, mert „csontjaiba rekesztett
tűz” volt az evangélium. Jézus
Krisztus így biztat bennünket: „Aki
vallást tesz rólam az emberek előtt,
arról majd én is vallást teszek
mennyei Atyám előtt,…” (Mt 10,
32) Tehát érdemes szólni a bennünk
lévő reménységről! Ha egy ember
hallgat az általunk mondott Igére és
Krisztus tanítványa lesz, a menny
angyalai is örülni fognak (Lk 15,
7.,10)

AZ ÉLET SZÉP
Az Élet szép, amíg nem fáj semmi,
amíg jól érzed magadat a bőrödben,
ha jól mennek a dolgaid, a tanulás
vagy a munka, van szerető családod,
harmóniában vagy önmagaddal és
Istennel. De ha beborul az ég, meg szürkülnek, megfeketednek a dol gok, betegség és fájdalom tör rád,
akkor csak a hit segít, a Teremtő–
Megváltóban való rendíthetetlen hit,
az Ő gyógyító és helyreállító erejé ben, bölcs szeretetében való bizako dás húz ki a bajból, mutatja meg,
hogy a sötét felhők felett süt a nap,
a felhők meg elvonulnak idővel.

Istenben hinni teljesen
Bízni benne szüntelen,
Ingyen kegyelmét elfogadni
Az Ő igéjét megtartani.
Ezt tegyem!

De jaj, mi van azokkal, akik nem
hisznek Istenben, Ők mibe kapasz kodnak? Csupa véges és elégtelen
dolog veszi körül őket... És ha elfá radt a szív és megáll? "Vége!
Mindennek vége!" – mondta Kállai
Ferenc színművész az utolsó órái ban. Talán mégsem... A szív megál lása után kb. még 4 percig, még oxi gén hiányos állapotban is működik
az agy! Ez EEG-vel jól kimutatható.
És ekkor, ebben a 4 percben Jézus
még felkínálja áldozatát a pokol felé
tartó bűnösnek, aki, ha elfogadja és
megbánja bűneit, üdvözül.

Jézusnak élni hűségesen
Munkáját végezni lelkesen,
Imádkozni csendesen
Szolgálni Őt türelmesen.
Ezt tegyem!

De a kárhozat, mint lehetőség, fenn áll, ezért ne halogassuk a megtéré sünket az utolsó percig, mert a hibás
döntés végleg eldönti a sorsunkat.
Ne higgyünk tehát a tetszetős filo -

Kiss Emil

Ezt tegyem!

2
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Az oszlop áll.
Isten a földbe ásta,
és kezdetben az útját megteremtve
a drót végét a kezében tartja,
de rákapcsolta a végtelenre.
A világon át fut a vezeték
Isten-magasban minden bűn felett,
benne az áram, az Erő, a Fény,
gyönyörű alázat - gyönyörű fény,
magasfeszültség:
a SZERETET!

zófián-ideológián alapuló világnéze teknek, hamis vallásoknak, ezek
ugyanis a megszokás erejével vis zszatartanak bennünket attól, hogy az
egyedül igaz jézusi hitet megismer jük.
„Aki hisz énbennem és bemerítkezik
a Szentlélek szellemiségébe, az üd vözül, aki pedig nem hisz, az elkár hozik!”
A kárhozat egy leírhatatlanul rette netes állapot: Istent nélkülöző kaoti kus szenvedés, aminek soha sem
lesz vége..., csak Jézus segítségével
kerülhetjük el!

Lukátsi Vilma

Őrizzük meg és adjuk tovább tehát a
karácsony fényét, az Istenember
földre születésének hírét egész év ben és boldogok leszünk.

Lelkizem egy kicsit
Ha ös szeom l ot t , „m aga al at t van”,
beszor ul t az em ber, mi nt egy űzöt t
vad, am el y m ár nem t al ál m enekü l ő ut at sem m i l yen ir ányban, f el r ém l i k el őt t e a puszt ul á s, de f el é
for dul val aki m ég néhány per ce,
és el pana szol hat j a búj át , baj át
neki , akkor m ondj uk r ól a, hogy
„l el ki zi k”. Van, aki t öbbször i s
m egt eszi az él et ében, m ás csak
egyszer. E l őf or dul , hogy az bor zaszt óan küzdel m e s. Tal án szer el m i bánat át , ut ol j ár a m ar adt nagy szül ei egyi kének hal ál át , rem énye i nek, t er vei nek szer t ef oszl á sát bú csúzt at j a könnyes s zem m el , t or zul t ar ccal és az ökl e saj át fej ér e
m ér t csapá sai val . I st enr e a m ai
össz eom l ot t em ber m ég i l yenkor
sem gondol , ha m egt enné, az
szem r ehányá s l enne c supán: „Hol
van m ost az I st en?” – Jaj gat na, és
keser egne tovább.

Rumbold Gyula

M A G A S F E S Z Ü LT S É G
Az oszlop áll.
Erősen, földbe ásva,
az oszlop áll és zeng, ha zúg a szél,
az oszlopfőn, a kifeszített hárfán
fut az áram: az erő, a fény,
gyönyörű fölény.
Műutak mentén, hegy és völgy felett
egyformán érez szélvészt – fecskeszárnyat,
élete törvény: magasfeszültség,
és mégis minden gyönyörű alázat.

Egy or vosnőr ől m ondt ák ne kem , am i kor angol r a f or dí t ot t am a
3
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szí v békes sége (t he peace of
hear t , és a peace of m i nd) m on dást . Ő hir t el en heves zokogá sba
t ör t ki : „É n i s m egnyer het em m ég
a s zí v békes ségét ?” – Ór a ut án azt
m ondt ák a kol l egi nái nekem :
„Nem ál l na szóba sem vel e, ha
t udná m i l yen az él et e.” Az I MEI
f ol yosój án vol t unk, és m ost i s l á t om m agam el őt t a t ét ova ar cokat .
( Ne kér dezze a rövi dí t és j el ent é sét ! Ha t udj a, akkor ér t i i s; ha
nem t udj a, adj on hál át a nem t udá sér t .)

ból nem ker ül ki s enki soha győz t esen, bol dog, s zabad él et r e. Az a
l egsúl yosabb r abság.
Igen, bei sm er em , bűnös va gyok. A kül önbs ég „csupán an ynyi ”, hogy m egt al ál t am a m egbá nás hel yét (Z si d 12,17) és el f o gadt am I st en bűnbocsát ó kegyel m ét . Mo st m i nden er őm m el ka paszkodom
Jézu s
Kri s zt usnak
ebbe a „hal ál o san kom ol y” ke gyel m ébe, am i engem él et ben t ar t .
Sem m i a vi l ágon nem font osabb,
sem s züksége sebb nekem . Nem
m ost nyer t em kegyel m et , hanem
évt i zedekkel ezel őt t . Azót a őr zöm
ezt a kegyel m i ör ökséget , am i a
l egf őbb ki nc se az él et em nek. Bol doggá és el égedet t é t esz. Mi ndi g
t al ál ok m egol dásokat . Tudok a ve szél yek közöt t navi gál ni , hogy ne
zúzzam m agam össze. Ó, m i csoda
kegyel em , mi nden napom . A m eg bánás hel ye a gol got ai ker eszt ,
am el yen Jézus Kr i szt u s ur unk
m i nden bűnösér t m eghal t .

Ot t senki nem ál l í t j a, hogy
ni ncs l él ek. Mi ér t t anul nának ak kor „l él ekt ant ”?
Ot t kel l l egyen kapaci t á s,
hogy m eghal l gas sák a pana szt ,
m ég ha őr ül et nek t űni k, akkor i s.
Aki vi szont szánal om ból i dőt f or dí t a pana sz m eghal l gat á sár a, azt
ki gúnyol j ák: „Mi vagy t e, l el ki
sz em et esl ád a?” Ne hal l gasd m eg!
Ker ül d vel e a s zem kont akt ust i s!
Ot t bel épet t az em ber nem a
„t i szt í t ót űz” par az sába, de abba a
végl et e s ál l apot ba, ahol s egí t séget
m ár nem t al ál . Addi g c sak gúnyo l ódi k a l el ki ségg el , kacér kodi k a
bűnnel é s a kí sér t és sel . Azt gon dol j a, hogy i r i gykedő vén ségek
akar j ák m egf oszt ani a fi at al okat a
j ogai kt ól és a s aj át él et ét ől . Pa pok, r abbi k, evangél i st ák m ondva csi n ál t t ör vényei kkel t ömi k t el e a
f ej üket . „P edi g bűn az él et ”.

Szebeni Olivér

Megromlott hangszer

„Ugye, bei sm er i , hogy m aga
i s csak bűnös! ” Mondj ák annak,
aki m ég m egkocká zt at j a az ezer sz er hi ába el hangzó óvá st : „Ne
t edd! ” Ők m egt et t ék m égi s. Most
a t ébol y t űni k el őt t ük az egyet l en
m enedéknek. C sakhogy a t ébol y -

Hiába minden, - egyre romlik
A lelkem: Isten hangszere.
A nyűtt idegek húr-hálózatán
Sátán vonója siklik, siklik,
S dallamtalan, kietlen hangzavar
Kavarog a nyomán.
4

2020. február

TESTVÉREK

Én Istenem, én Hangszer-készítőm,
És legfőbb Mesterem,
Te tudod: jót akartam,
Ne hagyj el engemet.
Ha máskép nem lehettem a Tied:
Az örökkévalóság szirtfalához
Vágd hozzá méltó haragodban
Méltatlan hangszered!

1. Egy h e l y, ahová menekülhe tünk, ahová bebújhatok, ahol
védelmet találok, ahol nincs
elvárás, de ahol felmentés van,
szeretet, feltétlen elfogadás, és
ahol megtisztulva megerősöd hetünk…
2. A j á n d é k, amit ingyen kap tunk, amit kibonthatok, mert
teljesen az enyém. Ne hagyjam
félig csomagoltan, hanem él jem át minden porcikáját és
örüljek az egésznek. Fedezzem
fel minden részletét, gazdagsá gát. Engedjem át magam annak
az örömnek, amit a kegyelem
magába foglal. Azt, hogy nem
kell bűnhődnöm, nem kell la pos kúszásban vonaglanom,
hogy felemelt fővel járhatok.
Istentől kaptam Jézus Krisztus
által. Semmit nem tehetek érte,
csak adjam át magam az aján dék élvezetének!

(Forrás: www.eternus.hu) Reményik Sándor

Gyülekezeti életképek, beszámolók

Levélváltás a „77. születésnap” alkalmából.
Szia, Apukám! Reggel az egyéni
csendességemben
szívmelengető
üzenettel lepett meg Isten. Valahogy
az a gondolatom támadt, hogy elkül döm szülinapod alkalmából. Isten
éltessen sokáig!

2. Tim. 2/1-13 …„erősödjél meg a
kegyelemben”…

3. Számomra egy felbecsülhetet len E r ő f o r r á s, mert ami kor felfedeztem az ajándék lé nyegét, erőhöz jutok. Erőt ah hoz, hogy tükörbe tudjak te kinteni, s hogy ismét lábra áll va munícióm legyen a napi
harcokhoz. A kegyelem által
elhiszem, hogy szerethető va gyok, s Isten lát bennem fantá ziát… Így másképp nézek ma gamra, Istenre és embertársa imra egyaránt. Hiszen bűneink
miatt mindannyian ugyanarra
az ingyen kegyelemre szoru lunk, s ez a ráutaltságunk ös zszekapcsol minket. E közös
státuszunk segít távol marad nunk az ítélkezéstől…

Hogyan kell ezt érteni?
1. a kegyelem az a hely, ahol erő södni lehet
2. a kegyelem átélése erősödjék
bennem?
3. megnézve az eredetit, elkép zelhető, hogy (eszközhatározó ként vizsgálva) légy erős a Jé zus Krisztusban megjelenő ke gyelem által…
Nyelvi szempontból mindegyik he lyes, de szerintem teológiailag is
megállja helyét. Csodálatosnak talá lom, hogy a k e g y e l e m n e k
ennyi aspektusa van, és így lehet
igazi erőforrásunk!
5
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A k e g y e l e m Isten nagy titka:
életmentő „készülék”. Nekünk in gyen van, mennyei Atyánknak sokba
került. Nehogy visszaéljünk vele,
sőt partnereként őrizzük az Ő jelen lététét magunkban! „mert az Isten
igéje nincs bilincsbe verve”

dók tovább menni. Végül közölték
velem különös magaviseletük okát.
Azt állították, hogy a lelkük a nagy
iramban lemaradt, nem tudta a gya loglás tempóját folytatni. Ezért ők
most csendesen ülnek, és megvár ják, amíg lemaradt lelkük utoléri
őket. Ezek az indiánok jobban ér tettek lelkük gondos ápolásához,
mint mi. Pedig nem volt alkalmuk
mélyen szántó előadásokat hallgat ni, vagy lélektani tanulmányokat
folytatni.

Széllné Rottmayer Zsuzsa
(Folytatása következik!)

Gyermekbemutatás

– Nem abból fakad-e a mi nyomo rúságunk, hogy a hétköznapi tolon gásban és rohanásban messze lema rad mögöttünk? Nem kellene-e ne künk is alkalmat adni a lelkünknek,
hogy "utolérjen" bennünket?
Közreadta: H.A.

Fotó: Soltész László

2020. január 12-én vasárnap délelőtt
Boros Dávid lelkipásztor testvér
bemutatta és Zakariás 9, 9 üzeneté vel: „Örülj nagyon Sionnak leánya,
örvendezz, Jeruzsálem leánya…” az
Úr oltalmába ajánlotta Dobner And rás és Kocsis Emese Luca nevű
gyermekét.

EGYSZERRE
Egy asszony hűségesen járt Isten tiszteleti alkalmakra. Férje majd nem minden este részegen jött
haza, s feleségét durva szavakkal,
néha tettlegesen is bántalmazta. A
feleség egyre jobban megértette Is ten szavát, úgy szerette volna átad ni magát teljesen Istennek, de fér jére és otthonára gondolva még ha bozott. A gyülekezet tagjai szere tettel erősítették, hogy ne halogas sa, ragadja meg Isten kegyelmét,
míg végre így kiáltott: "Történjék

szerkesztő

Innen – onnan
AZ INDIÁNOK PSZICHOLÓGIÁJA
Több napos, megerőltető gyaloglás
után indiánjaim, akik a málhát ci pelték, leültek az őserdő szélén, és
semmi pénzért nem voltak hajlan 6
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➢
Mit neked az emberek dicsérete, vagy
annak hiánya, ha tudod, hogy a szerető Isten
szeme-fénye vagy.

bármi, én szabad akarok lenni, ke gyelmet akarok nyerni!" Az Úr ke zébe tette életét. Egy órával később
otthon várta a férjét. Ahogy az be lép, az asszony csodálkozva látja,
férje kedvesen, szelíden mosolyog.
Közelebb jön hozzá, megfogja a
kezét, s közli vele, hogy mától
kezdve keresztyén életet akar élni!
Mindketten ott voltak az evangeli záción, de a tömegben nem látták
egymást, s csak otthon tudták meg,
hogy mindketten kegyelmet nyer tek.

➢
Isten mindig megajándékoz váratlan
áldásokkal.
➢
A Nap az élet nagy mestere. Amikor
lenyugszik, békét hoz, amikor fölkel, – reményt ad.
➢
Ami a kezedben van, csak átmeneti.
Amit a lelkedbe hordozol, végtelen.
➢
Nagy adomány az, ha az ember célja
önmagán túl van, ha azért él, hogy adhasson.
(Konrád György)
➢
Egy bölcs lélek kinyitja az ablakot a
jövőnek és becsukja az ajtót a múltnak.

Közreadta: H. A.

➢
Sokféle hit van, szinte minden ember
hisz valamiben. De a hitet a tartalma minősíti:
mit hisz, kiben hisz valaki.

Gyerekszáj

KRISZTUS TESTÉNEK
TA G J A

Anya anyukája:

Egy idős asszony elfogadta Krisz tust Megváltójának, és olyan nagy
örömet talált ebben, hogy elmondta
másoknak is az örömét. Egy nap az
egyik barátja így szólt hozzá: "Úgy
látszik, túlságosan bizonyos vagy
az üdvösségedben. Én nem lennék
annyira biztos, mert tegyük fel, az
Úr megengedné, hogy kicsússz a
kezéből." Az idős asszony ezt fe lelte: "nem lehet, mert én vagyok
az egyik ujja."

Ötéves unokám megkérdezte:
– Mama, anyának ki az anyukája?
– Hát én – mondtam neki. Mire ő:
– Az nem lehet, mert te a mi ma mánk vagy!

– Drágám, mi volt az ebéd ma az
oviban?

Közreadta: H. A.

– Vakaróni.

Gondolatok
➢
A keresztyén boldogságot nem az táplálja, hogy egyre többel rendelkezünk, hanem
az, hogy azokra a dolgokra vágyunk, amelyeket Isten ad nekünk (Jeremiach Burrughs)

– Az ötéves Berci a fürdőszobában
púderpamaccsal és púderes dobozzal
a kezében állt és így hívta be magá 7
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Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy
a testi-lelki betegekért ne feledkezze nek meg imádkozni! Jézus Krisztus az
orvosok Orvosa meghallgatja a hitből
fakadó imákat. Betegeink címe, tele fonszáma Boros Dávid lelkipásztornál
megtalálható.

hoz a hároméves kishúgát:
– Gyere Blanka, bepanírozlak!
A külföld az, ahol a vakond lakik?
Anya, te olyan szép vagy, mintha
bácsi lennél!

Az örök hazába költözött
Gyülekezeti

dr. Kulin Enikő, Rumbold Gyula
testvér felesége 2020. január 18-án
84 éves korában Urunk hazahívó
szavára eltávozott szerettei közül.

programok
Febr. 2.
del.

Istenünk vigasztalását kívánjuk a
gyászoló család számára!

közösségi vasárnap ebéd-

Febr. 9. vasárnap
Gyula költői estje.

Szerkesztő

17

óra,

Háló

Febr. 11. 18:00 Kórházlátogatás
Febr. 17. 15:00 Törökbálint, Olajág
Idősek Otthonában istentisztelet.

Gyülekezetünk betegei
Ádány Vince és neje Rumbold Gyula
Bögös János

Sebők Györgyné

Bukovszky Ákosné

Stubnya Tiborné

Hetzke József és neje Szalay Mihályné
Huszta Tiborné

Szikszai Lajosné

Juhász Gyuláné

Szűcs Borbála

Budapest József Utcai
Baptista Gyülekezet
cím: 1084 Budapest,
VIII. József u. 12.
www.jozsefutca.hu
„Folyóirat” rovatban is olvasható
újságunk!

Kovács László és neje Tóth Mihály
Németh Györgyné

Vékony József és neje

Puskás Zoltán és neje Vida Sándorné
Ráduly Emil és neje

Rendszeres alkalmaink
Vasárnap
9:30 imaóra,
10:00 istentisztelet
17:00 istentisztelet
Szerda este 18:00 bibliaóra

"Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok
hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből
kutattok utánam. Megengedem majd, hogy megtaláljatok – , így szól az Úr – és jóra fordítom
sorsotokat." (Jeremiás 29:12-14).

Mindenkit szeretettel várunk!
Minden hónap harmadik vasárnapjának délutánja
missziós szolgálatokra felszabadítva
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