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ÁLDOTT FELTÁMADÁSI ÜNNEPET KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!
vallásosság félelmet gerjesztve zsa A mi Istenünk

rol, de igazi választ nem ad. Sok
vallás csak arról szól, hogy az em bernek szótlanul le kell robotolnia
az életét ahhoz, hogy az adott istent
vagy az őt irányító szektavezetőt
kielégítse. Eközben az ember testi leg, lelkileg felőrlődik és megint
csak kihasználják, összetörve egye dül marad. Rengeteg csalódott, de pressziós, magányos emberrel talál koztam már, és úgy tűnik egyre töb ben lesznek. Senki se tudja, hova
tudnák vinni a problémájukat.

“Hangosan kiáltok az Úrhoz, han gosan könyörgök az Úrhoz. Kiön töm előtte panaszomat, elmondom
neki nyomorúságomat. Amikor el csügged a lelkem, te akkor is isme red utamat…” Zsoltárok 142:2-4a
Egyik nap olvastam ezt az igét és
úgy megérintett. A zsoltáros aki ezt
írta valószínűleg nagy bajban volt
és egyszerűen őszintén leírta a krí zissel kapcsolatos gondolatait és ér zéseit. Ami nagyon megfogott ben ne az az, hogy a mi Istenünk olyan
Isten, akivel ezt meg lehet tenni.
Neki kiönthetjük a szívünket, for dulhatunk hozzá a panaszunkkal. Ő
meghallgat még akkor is, ha más
nem.

Jézus más, mint a többiek. Jézus
így hív: “Jöjjetek énhozzám mindnyájan akik megfáradtatok és meg
vagytok terhelve és én megnyugvást
adok nektek. Vegyétek magatokra az
én igámat és tanuljátok meg tőlem,
hogy szelíd vagyok, és alázatos szí vű, és megnyugvást találtok lelke teknek. Mert az én igám boldogító
és az én terhem könnyű.” (Máté 11:28-30). Jézus, minden más is tennel, szerrel, pénzzel kúrával el lentétben, egy szerető Isten. Őt
tényleg érdeklik a problémáink, és
szeretne segíteni. Ő nem használ ki,
nem utasít el. Ezt személyes tapasz talatból mondom, már találkoztam
vele. Ő az az Isten, aki emberré lett
értünk. Ő ne ismerné az érzésein ket, fájdalmainkat? Mindegyiket át élte és átérezte ő is. Sőt. Az embe -

A mai világban sokan vágynak egy
ilyen személyre. Aggodalmunkban
jósnőhöz fordulunk aki valamit
ideblöfföl nekünk, aztán nevetve el rakja a busás fizetséget amit ezért
adunk neki. Mindenféle gyógyszert
szedünk, ami sokszor csak felszíne sen szünteti meg a fájdalmat, ráadá sul függővé tesz. Az alkohol, a do hány, a kábítószer tönkreteszi a tes tünket, családunkat stb. és még na gyobb gondban hagy, mint amiből
belemenekültünk. A szokás alapú
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rek megverték, leköpték, megkorbá csolták, utálták őt. Keresztre feszí tették. Még az Atya is elfordult tő le. Ő aztán tudta mi az a magány, a
depresszió, a fájdalom. Mindezt
azért tette, mert szeret minket, saját
vérét adta azért, hogy a minket Is tentől elválasztó szakadék (a bűne ink) fölé hidat emeljen. Feltámadá sával le is győzte ezt mind. Most az
Atyánál könyörög értünk. Mennybe menetele után elküldte a Szent Lel két azért (is), hogy vigasztaljon és
vezessen minket. Ez a Jézus hív
magához minket. Az, aki életében
megmutatta, hogy van hatalma be tegség, romlott kapcsolatok, szük ségletek, félelmek, démonok, sőt
élet és halál felett is. Miért ne mon danánk el neki a mi problémánkat?
Imádkozni nem szégyen. Különösen
nem egy ilyen Istenhez! Miért me nekülnénk tőle? Mi lehetne ennél
jobb megoldás? Sok olyan emberrel
találkozok akik inkább egy életen át
őrlődnek a gondjaikkal és haragjuk kal minthogy letérdeljenek és száju kat imára nyissák. Megéri ez?

H Ú S V É T R A
De szép is az élet ilyenkor tavasszal,
Mikor már korábban köszönget a hajnal
Eltűnnek a téli, rideg,sötét árnyak,
A mint az élet jele: nyílnak a virágok.
Harangok zúgása, madár csicsergése,
Mint megannyi kedve életnek zenéje.
Örömünnep van ma, mert az Élet győzött,
Nem keressük mi Őt a halottak között.
Kinek Élet fakadt mindig a nyomába,
Tanított, gyógyított bűneink bocsátva.
Ma is, ha szól hozzánk, gerjedez a szívünk
S ha fáradtak vagyunk, keblén felüdülünk.
Olyan jó minden nap meghitt barátsága,
Békénk, boldogságunk egyetlen forrása.
Azért Húsvét napján örömmel kiáltjuk:
Nincs hatalmad halál, mi is föltámadunk!
Tóth Józsefné

NÖVELD A MI HITÜNKET
– kérték tanítványai Jézust. Mi – a
mai tanítványok – ugyanezt kérjük,
mert szaporodnak az utolsó idők je lei, amikor is „a gonoszság megsokasodik és a szeretet sokakban meg hidegül”.

Vihetjük Jézushoz a kérdéseinket,
problémáinkat. Ő fog valós választ
és megoldást adni. Persze ez a vá lasz nem feltétlenül az lesz amit el várunk. De ezen ne lepődjünk meg,
hanem kövessük a szuverén, min dentudó Isten vezetését alázattal,
mert ő jobban tudja mit csinál, mint
mi azt gondolnánk. Nem csak úgy
csettintésre elillant minden problé mát. Végig visz minket a folyama ton, a vállán, s közben tanít minket.
Ezt is azért, mert szeret minket.
Kezdjünk el hinni benne, neki!

A hit Istenben és az Ő Fiában, Jé zusban, üdvösségünk alapvető felté tele: „Aki énbennem hisz és bemerít kezik (vízbe és Szentlélekbe), az üd vözül, aki pedig nem hisz, az elkár hozik!” – mondta Jézus.
Gyűjtsük tehát a lelki élményeket,
mint hitbéli fogódzkodókat, forgas suk elménkben és szívünkben eze ket, hogy megállhassunk majd a pró batételek napján.

Selmeczi Nimród
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Jézus csodái közül az egyik nehezen
hihető az Ő vízen járása. Persze
mondhatjuk, hogy hatalmánál fogva
egyszerűen felfüggesztette lokálisan
és átmenetileg a gravitáció törvé nyét, de érezzük, hogy ez a hitre
még nem jutottak számára nem elég séges magyarázat és még a hívők
számára is kevésnek tűnik.

kis valószínűséggel véletlenszerűen
is előfordulhat. Lehetséges tehát a
vízen járás anélkül, hogy sérülnének
a természeti törvények! Mondjuk el
ezt a még nem hívő felebarátaink nak!
(R Gy)

Gyerekkorom óta kedveltem a fizi kát és amikor felnőttként kezembe
került Simonyi Károly A fizika kul túrtörténete című műve, akkor abban
találtam egy meglepő megállapítást:
ritkán, kis valószínűséggel előfor dulhat, hogy a hőenergia nem csak a
magasabb hőmérsékletű testekről
áramlik át az alacsonyabb hőmér sékletű tárgyakra, mert a rezgő mo lekulák véletlen találkozása azt is
lehetővé teszi, hogy ez fordítva is
megtörténhet! Tehát előfordulhat,
hogy amikor a teánk forró és vá runk, hogy meghűljön, az még to vább melegszik, mert a szobánk le vegőjéből további hőt von el! Persze
hosszabb távon a nagyobb valószí nűségű folyamat érvényesül és végül
is kihűl a teánk, és szobánk levegője
picit melegszik.

HÁLA A KERESZTÉRT!
Az Úr
Jézus
Krisztus
Drága
Vére
Teljesen elég nekem.
Meghalt az átokfán miattam
Így én megmenekültem.
Fogadd
Ezért
Hálám
Áldott
Istenem,
És add,
Hogy
Minden
Napom
Veled
Töltsem el.

Ez adta az ötletet a következő gon dolatmenethez: egy emberi láb alatt
egy
rétegben
kb.
0,2
trillió
18
(0,2×10 ) (!) vízmolekula fér el és
rezeg a hőmérséklet hatására. Ha eb ből a rendezetlen mozgásból az Úr
szavára rendezett lesz; éspedig úgy,
hogy a lába alatti molekulák fele
felfelé, a másik fele lefelé mozdul el
felváltva, akkor a nagyon kicsi, de
igen sok molekula mozgási energiá jából adódó erő bőségesen elegendő
egy ember megtartására! A moleku lák ilyen mozgását semmi sem tiltja,

Kiss Frigyes

Gyülekezeti életképek, beszámolók

MEKDSZ Tábor Beszámoló
Február 6-9-ig többen az ifjúság ból a Magyar Evangéliumi Keresz tény Diákszövet ség nevű szerve zet, röviden MEKDSZ keretein be 3
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lül vettünk részt az idei Téli tábor ban, melynek helyéül a vajtai Zi chy-kastély szolgált. A tábor témá ja az Élő Kövek, a főelőadó Hor váth Levente volt, aki vezetett
minket a közös alkalmakon, 1Péter
2,1-10 alapján. Rengeteg lehetősé günk volt arra, hogy közösségben
legyünk egymással, függetlenül at tól, hogy milyen gyülekezetből
jöttünk, Krisztus családjaként mű ködött együtt mindenki. Nagyon
építő foglalkozásokon vehettünk
részt, magunk választhattuk ki,
hogy milyen formálódó csoportban
szeretnénk feldolgozni az aznapi
tanítást, többek között volt kreatív
írás, vizuáli s-kreatív, sport, kis csoportos beszélgetés, dicsőítés.
Emellett a délutánokra sok szemi nárium közül választhattunk, ahol
különféle hitéleti témákról lehetett
előadást hallgatni, majd közösen
beszélgetni. A cél az volt, hogy
mindenki saját magához legköze lebb álló módon tudjon elmélyedni
a témában, gondolkodni az igesza kaszról és témáról, amiről Levente
beszélt nekünk és egyedi módon
tudjon lerakódni, kőzetté alakulni,
formálódni, majd kikristályosodni
azt, amit Isten a szívünkre helye zett.

Albertirsán jártunk
Február 23-án, vasárnap délután a
gyülekezet ifjúságával és Boros Dá viddal az Albertirsai Baptista Gyü lekezetbe mentünk, hogy szolgál junk. Nagyon áldott és frissítő alka lom volt számunkra is, üzenettel és
sok testvéri szeretettel gazdagod tunk. Négy dalt énekeltünk az isten tisztelet elején, néhányan rövid bi zonyságtételekkel készültek, szemé lyes emlékeket, tapasztalatokat osz tottak meg arról, hogy milyen volt
régebben és milyen most számukra
ifjúsági közösségbe tartozni. Az al kalom után szeretetvendégségre in vitáltak bennünket, ahol építő kö zösségben voltunk, mind együtt.
Számomra megható volt együtt di csőíteni olyan emberekkel, akikkel
ezelőtt még sose találkoztam, mégis
Isten szeretete kötött össze mind annyiunkat, hálás vagyok azért,
hogy ott lehettünk és szolgálhat tunk.
Ágoston Vivien

Innen – onnan
Az óra
Egy fiatal férfi találkozik egy idős
emberrel. – Emlékszik még rám?
Nem. Tanítványa voltam. Hogy van,
mivel foglalkozik? Én is tanár lettem.
Úgy ítéli meg, hogy jó a munkájá ban? Az igazság az, hogy igen. Ön
inspirált és szerettem volna önre hasonlítani. Kíváncsi az idős úr, tudni
szeretné, hogy mire emlékszik, amivel annyira inspirálta őt, hogy ő
maga is tanár akart lenni. A fiatalember elmondta neki a következő törté -

Rengeteg tapasztalattal és jó él ménnyel gazdagodtunk, úgy gon dolom, hogy mindannyian sokat
kaptunk ebben a négy napban, fel töltődtünk Isten igéjével, s együtt
épültünk a közösségben. Hálás va gyok azért, hogy ez megtörténhe tett, hogy részese lehettem.
Ágoston Vivien
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netet: Egy nap az egyik osztálytársam, aki barátom is volt, bejött a terembe és megmutatott egy gyönyörű,
új órát, amit a zsebében tartott. Nem
tudtam ellenállni a kísértésnek és el loptam tőle. Hamarosan rájött, hogy
az óra eltűnt a zsebéből, és azonnal
tájékoztatta a tanárt, aki azon az órán
tanított minket. Ön volt a tanár. Az
osztályhoz fordult és így szólt: Az
egyik osztály társatok óráját ellopták,
most az óra alatt bárki is lopta el, ké rem, azonnal adja vissza! Annyira
szégyelltem a megaláztatást az osz tálytársaim előtt, nem mertem felfedni magam. Ezután ön becsukta az aj tót, és azt mondta, hogy álljon fel
mindenki, és hogy ön végig fogja
nézni mindannyiunk zsebét. De sza bott egy feltételt is. Mindannyiunk nak csukva kellett tartani a szemün ket, hogy ne láthassuk a tettest. Így is
történt. Amikor odaért hozzám, a zse bemben megtalálta az órát, és elvette.

örökre megmentette a méltóságomat.
Az a nap volt egész életem legszégyenteljesebb napja, és ön a maga
módján egy nagyon emlékezetes leckét adott nekem. Most már emlékszik az esetre, tanár úr? Igen, hallgatva Önt, minden eszembe jutott. De
van valami, amire nem emlékszem, és
ez maga, mert az én szemem is csuk va volt, amikor az órát kerestem!!!
Közreadta HA

Gondolatok
➢
A feltámadt Krisztus az életet vég
nélküli ünneppé teszi. (Athanasins)
➢
A Biblia a lét országútján felállított útjelző tábla az örök élet felé. (C.
H. Spurgeon)
➢
A természet gyönyörűséges templomában láthatod a nagy Isten keze
nyomát, de ha Istent a szíveddel akarod
látni, Krisztus keresztje alatt kell megállnod.
➢
"Nekünk is üdvösségünkre van,
ha hiszünk abban, aki a halottak közül
feltámasztotta Urunkat, Jézust, aki vétkeinkért halált szenvedett és megigazulásunkért feltámadt." (Róm. 4:24-25)
➢
"Én vagyok a feltámadás és az
élet. Aki hisz bennem, még ha meghal
is, élni fog." (Ján. 11:25)

Utána folytatta a keresést a többiek
zsebében is, és amikor végzett, azt
mondta: Most kinyithatjátok a szeme teket. Előkerült az óra! Soha nem
említette a nevem az osztály előtt, és
soha nem említette az esetet még
négyszemközt sem. Arra számítottam,
hogy majd kinéz engem innen és elítél, de nem így lett. Azon a napon

➢
Feltámadásodban, végtelen és
örök boldogságodban rejlik az én boldogságom kimeríthetetlen forrása, az az
alapvető boldogság, amit senki el nem
vehet tőlem.
Közreadta H. A.
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mondta a kikiáltó. Az emberek tap soltak, de néhányan azt kérdezték:
Mi változtatta meg a hegedű érté két? A válasz rögtön megérkezett: A
Mester érintése.

HEGEDŰ

Egy árverésen a kikiáltó felemelt
egy hegedűt. Tele volt repedésekkel
és karcolásokkal. A húrok kilazul tak, és a kikiáltó sem gondolta,
hogy megérné a fáradságot, ha túl
sokat vesződnének vele, de a rend
kedvéért egy apró mosoly kíséreté ben felemelte.

Közreadta H. A.

Gyerekszáj
Öt éves kis unokám, Miksa Refor mátus óvodába jár, ahol naponta rö vid áhítatot tart nekik az óvó néni.

– Mit ajánlanak érte, uraim? – kiál totta.

Néhány hónapja történt, hogy meg kérdeztem Miksát: hogy zajlik náluk
az áhítat.

– Kezdjük százezer forinttal! Száz ötezer! Szólt egy hang. Majd száz tíz, száztizenöt! Mondta a másik.
Majd százhúsz! Százhúszezer elő ször, százhúszezer másodszor. Ekkor
a terem mélyén egy ősz hajú ember
felállt és a kezébe fogta a vonót.

– Óvó néni mond nekik pár olyan
mondatot, amik Isten felé irányítják
figyelmüket és néhányat énekelnek.
Megkértem, énekelje el valamelyi ket.
Miksa nem tartozik az „énekes pa csirták” közé, nehéz rávenni ilyes mire. De ez alkalommal elénekelte
nekem az egyik dalt: "Szívem
csendben az Úrra figyel, Ki segít...."
Azóta hányszor eszembe jut olyan
helyzetekben, amikor nekem is se gítségre, tanácsra, iránymutatásra
van szükségem:

Egy zsebkendővel letörölte a poros
hegedűt, meghúzta a húrokat, nyaká hoz illesztette a hangszert és olyan
tiszta melódiát kezdett el játszani
rajta, ami az angyalok énekéhez volt
hasonlatos. Amikor abbahagyta, a
kikiáltó nyugodt, mély hangon azt
kérdezte: Mit ajánlanak az öreg he gedűért? És a vonóval együtt fel emelte azt. Egy millió, ki ad érte
kétmilliót? Kétmillió! Ki mond hár mat? Hárommillió először, három millió másodszor, hárommillió har madszor, senki többet harmadszor –

Közreadta B. V.

– Mit csinált veled a doktor bácsi? –
kérdi a beteg Lillától a szomszéd
néni.
– Tulajdonképpen semmit! – gondol kozik el a gyerek. Csak megfogta a
csuklómat és megnézte, hogy jól járe az órája.
6
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Három éves kisfiam meglocsolta a
lányokat a családban, majd ami
pénzt kapott érte, boldogan rohant
vele felém, lobogtatta és kiabálta:

presbiter testvér, akivel kiadói
munkatársak vagyunk már több
esztendeje. A könyveim utóbbi je lentős részét lektorálta, vagy ép pen a magánkiadással járó nem ke vés fáradságot végezte el, amíg a
könyveimet a saját kocsiján elfu varozta a szegedi nyomdából a la kásomra. Az „adatbank” 73 éve ké szült. Hétjegyű szám az a papírra
vetett (l947-ben még nem volt szá mítógép) adatmennyiség, ami a
történelmünknek teljes időszakát
felöleli. Magyar, vagy szomszédos
népek nyelvén, németül, angolul,
és még több más nyelven, amerre
jártam, feljegyeztem adatokat gyü lekezetekről. Történelem és föld rajzi „szakmám” ismeretanyagát
kiegészítem jó néhány missziónkat
szerető hívő ember tapaszt alatai val. Összegyűjtögettem és archi váltam. Most feldolgozzuk leg alább egy részét. Nyilatkozatokat
írunk, akik könnyes szemmel szól tak a gyülekezeteinkben töltött
időkről, vagy csak annyit tudtak
rólunk, hogy vagyunk, élünk a vi lágon valahol.

– Anyaaaaaaa! Kifizették!

Gyülekezetünk betegei
Ádány Vince és neje Rumbold Gyula
dr. Bukovszky Ákos Sebők Györgyné
Hetzke József és neje Stubnya Tiborné
Huszta Tiborné

Szikszai Lajosné

Juhász Gyuláné

Szűcs Borbála

Kovács László és neje Tóth Mihály
Németh Györgyné

Vékony József és neje

Puskás Zoltán és neje Vida Sándorné
Ráduly Emil és neje

"Erőt ad a megfáradottnak és az erőtlen erejét
megsokasítja." Ézsaiás 40:29

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.

Híradás a készülő Baptista lexikonról

Marosi testvér a legjobban felké szült személyektől kér adatokat.
Olyan lesz ez a lexikon, amiben
nem egy öntelt, magamutogató em -

Baptista lexikon kiadását készíti
elő Marosi Nagy Lajos, újpesti
7
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ber okoskodik, hanem valamen ynyi szerző szolgál, mint munka társ, egymást talán nem ismerve,
mégis boldogan, mert képesek
lehettünk arra, hogy a változó
mai világ fokozódó sötétségében
és válságaiban a hit lámpását
emeljük föl, mint Jézus Krisztus
követői. A munka jelenleg már
kitesz ötven, vagy száz címszót,
viszont minden nap gyarapszik.
Olykor lassan, máskor gyorsab ban. Isten kegyelmét magasztal juk, amelyet ebben az évben itt a
Duna mentén, többféle nép lelké be írt be a szívek hústábláira
(2Kor 3, 3) és immár 174-ik éve.
Akkor tartották az első bemerí tést a Duna vizében Pest-Budán.
Cikkeket,
tanulmányokat,
ki sebb-nagyobb jegyzeteket és köl tőinket említjük meg. Jó- vagy
rosszindulatú szavakat, kipróbál tan, de nem csalódottan, embe rekről írunk le, de nem az ő di csőségükre. A mi szemünkben
igen magas piedesztálon állnak,
mert a hatalmas úr Isten ereje
oda emelte őket. A munka nekem
személyesen rengeteg áldást je lentett. Ezt felismerte Marosi
testvér és saját tapasztalatai
alapján a szellemi értékek közé
vonta, amit családjának tagjaival
együtt szorgalmasan megszerzett.

Ima indul Hazánkért
Mennyei Atyánk, Mindenható Ist e n ü n k , s z í n e d e l é j á r ul u n k , B e n ned Bízva és Hozzád könyörögve
kicsiny Nemzetünkért. Már nem
szabadságharcot folytatunk, élethalál küzdelem a tét. Dávid és
Góliát. Dávid szembe mert szállni
G ó l i á t t a l é s g y ő z ö t t , m e r t Te ,
Urunk vele voltál.
Mi is ezzel a hittel állunk a harc ba, hisszük, hogy számíthatunk a
Te s e g í t s é g e d r e . I m á d k o z u n k v e zetőinkért is, hogy Istenhez hűen
vezessék nemzetünket.
Segítsd őket, segíts Minket Szent l e l k e d e r e j é v e l , m er t Ti é d a z O r szág, a hatalom és a dicsőség!
Mindörökké. Ámen
Mindszenty Bíboros Atya
(forrás: internet)

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

Nem sürget semmilyen határidő.
Lehet, hogy az utolsó sort nem
az írja le, aki az elsőt leírta. A
munka egyszerűnek látszik, de
hatalmas szellemi erőfeszítés.
Kérjük Istent, segítse és erősítse
azokat, akik vállalták a munka
terhét.

Rendszeres közösségi alkalmaink a vírusjárványra tekintettel az imaházban szünetelnek, az igehirdetés internetes közvetítéssel Youtube csatornán
megtekintehető (Jozsef utcai Baptista Gyülekezet)
Vasárnap de. 10:00 órakor
Szerda 18:00 órakor

Szebeni Olivér
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