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ajándékokról”. Négy helyen találjuk
tételesen felsorolva ezeket az aján dékokat: 1Kor 12, 4-11, Rm 12, 68, Ef 4, 11-16, és 1Pét 4, 8-11. Eze ket tehát kaptuk valamilyen céllal.
(Érdemes mind a négy újszövetségi
helyet elolvasni.) „Szolgáljatok azzal egymásnak”, tehát ne raktározzuk el, kirakatba se tegyük, főként
ne növelje felsőbbrendűségi tuda tunkat. Milyen jó, hogy gondosko dott a gyülekezetről Isten. Az Ap Csel 6-ban látunk egy gyülekezeti
válságot, amit éppen a szolgálatok
rendezése old meg. Milyen könnyű
is lenne egy-egy helyi gyülekezeti
közösség élete, ha a nyilvánvaló
ajándékok működhetnének egymás
szolgálatára. Megsokszorozza a he lyi közösség erejét, és egymás ere jét is. Ezt egymásban is értékelhet jük, sőt megbízásokkal elő is hív hatjuk. „Mint Isten sokféle kegyel mének jó sáfárai”. A „sáfár” azt a
gondnokot jelenti nyelvünkben, aki
számon tartja és működteti a meglé vő javakat. Erről talán elfeledkezett
Timótheus, amikor Pál írja neki:
„Ne hanyagold el a benned levő ke gyelmi ajándékot, amelyet prófécia
által kaptál…” (1Tim 4,14) Ha
helyreáll az ifjú munkatárs élete,
akkor önmagát, de hallgatóit is
megmenti. Sáfárság, gondnokság
magunkról, ajándékainkról és a tár sainkról, testvéreinkről. Bátorítás,
biztatás, támogatás egyaránt hozzá tartoznak tevékenységünkhöz. Az

„Amilyen lelki ajándékot kapta tok, úgy szolgáljatok azzal egy másnak, mint Isten sokféle ke gyelmének jó sáfárai…”
(1Pét 4,10)

Jézus Krisztus feltámadása után öt ven napon át sokszor találkozott ta nítványaival és elmélyítette ismere tüket a gyülekezetek építését illető en. Azt is megígérte, hogy nem ma radnak magukra, mert a Szentlélek
velük lesz, hogy mindenben kikér hessék tanácsát. Így olvashatjuk a
fenti igét, mint amit a gyakorlatba
ültetett át Péter apostol éppen a
gyülekezetek érdekében. Az apostol
nem sokat magyaráz, hanem taná csol. „Kaptatok” valamit, azzal
„szolgáljatok”, Isten „jó sáfáraiként” igénk szerint.
Amit kaptunk, azok ajándékok, nem
szerzemények, nem vásároltak, nem
érdemeltük, nem megdolgoztunk ér te. Az adományozó maga Isten, Jé zus Krisztus mondja búcsúbeszédei ben: „az igazság Lelke elvezet tite ket a teljes igazságra, mert nem ön magától szól, hanem azokat mond ja, amiket hall… Ő engem fog di csőíteni, mert az enyémből merít, és
azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami
az Atyáé, az enyém, ezért mondtam,
hogy az enyémből merít, és azt je lenti ki nektek. ” (Jn 16, 13-16) Ez
megtörtént az első Pünkösdkor, ek kortól beszél az Újszövetség „ lelki
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egymásért elmondott imádság pedig
az a láthatatlan, de érzékelhető se gítség, amelyhez már a menny erői
járulnak hozzá.

A Lélek szavára.
Ezékiel 37, 1-l4
Ez a rövid meditáció Ezékiel próféta
látomásáról pünkösd ünnepén nem
lehet az első igemagyarázat, amit hí vő életed során hallottál. Inkább az
a helyzet, hogy nagyon sokszor ol vastad, hallottad és gondolataidban
forgattad, keresve számodra az új
jelentőséget. Ez a történet, mondhat nám egy archeológiai feltárás terüle téről indul ki. Nem megtervezett fel tárásról, véletlen felbukkanásról van
szó. Talán egy termékeny és értékes
föld mezőgazdasági munkálata köz ben bukkantak föl emberi csontlele tek, mégpedig nagy számban. Föld rengés, vagy eke vetette föl, sebes
víz áradata mosta le az eddigi fedő
réteget, – ki tudja? Az ószövetségi
korban ilyen területen kutatni nem
volt szabad, sőt "az elhunytak nyugalmát" Izraelben és a muszlim álla mokban még ma sem szabad.

Pünkösd ma is tart, ahol az Ige sze rint szolgálnak a testvérek, élnek a
gyülekezetek. A Szentlélek hoz
megújulást mindnyájunk életébe,
tanít, pártfogol, védelmez, megőriz.
Az Ige tanulmányozása az imádság gal kivirágoztatja gondolkodásun kat, megerősít az Úr iránti szeretet ben, ami a gyülekezet összetartó
ereje, valóságos építő erő.
Kiss Emil

PÜNKÖSD
A pünkösd jő – de meg nem érti titkát
a szív, amelyben még az Úr nem él;
Itt a tavasz, – bimbófejük kinyitják
a kis virágok, zöldül a levél.
Mit ér, ha a természet újra éled,
a föld örül, madárka énekel,
de a szívünkben még az égi Lélek
élet tavaszát nem költhette fel?
Ott áll egy nagy nyílt térben egyszer
csak a látnok, és hallja az Úr szavát,
aki egy kérdést tesz föl neki: A kér dés mai nyelven talán így is hangoz hatna: "Próféta, elhiszed, hogy ezek
a csontok megelevenednek, emberi
testet öltenek, új létet kapnak és ér telmet az életüknek? Aztán élnek új ra?” Mindnyájan emberek vagyunk,
a prófétáknak is ugyanaz a kísértés

Ha szívünket a Lélek át nem hatja,
hervadt virág csak minden ünnepünk,
Hiába volt a szent karácsony napja,
a húsvét fénye föllángolt – s letűnt.
Az Úr csak egyszer járt itt lenn a földön
értünk csak egyszer halt kereszthalált
De kell, hogy pünkösd újra s újra jöjjön
mert életet csak Isten Lelke ád.
Ismeretlen szerző
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foglalja el gondolatát, mint bárki
másét: "Hiszek Uram! Légy segítsé gül a hitetlenségemben! " (Mk 9,24).
Ezékiel válasza bizonytalan, nem
tudjuk, de ha Isten ezt a kérdést mai
pásztoroknak feltenné, nagyon so kan kételkednének, és hallgatnának,
"mint a sír". A megújulás, megele venedés, fordított függőség a letöl tött hívő évekkel. Minél régebben
éltük át a saját megtérésünket, annál
inkább kételkedünk a megvalósulás ban, látva és átérezve a legfrissebb
veszélyt. Legyen ez akár a mai,
COVID-19 fertőzések utáni kocká zatos tény, kicsiny hazánk gazdasági
újraépülése, roncsolt felelősségű
képviselőinek versengése ellenére.
Majd újra felhág a csúcsokra a nép,
és aztán minden helyre jön. Ezzel
nekünk nem is érdemes foglalkoz nunk, de nem is értünk hozzá, vi szont hinnünk, azért azt lehetne.

JÖJJ, SZENTLÉLEK!
Szólít a dallam, jöjj, égi Tűz!
Hintsd ránk a fényt, ami bűnt elűz.
Úgy kell ma nékünk a drága Láng!
Bajverte híveid szánva-szánd.
Jöjj, drága Szentlélek, adj új erőt,
Nélküled bűs és szegény a föld.
Szólít az ének, szállj, szent Galamb!
Elnémul most minden földi hang.
Tárt szívvel várunk, költözz belénk,
Add vissza nékünk a szép reményt.
Tenélküled létünk a porba hull.
Általad győzünk. Te légy az Úr!
Gerzsenyi Sándor

Az idei pünkösdkor elindulunk né pünk csonthalmai között azzal a re ménységgel, hogy életre keltő hatal ma van az Isten szent szavának! Én
nem mondom, hogy ebben az egész
ügyben nem számíthatunk teológiai
műveltségünkre, vagy éppen az len ne az akadály? Azt viszont megint
csak vallom, hogy minden leírt betű nél és tételes ismereténél inkább a
Lélek szavára kell hallgatnunk.
Nincs a megújulás, újjászületésnek,
szent életnek egyéb bevált forrása.
Ezzel a hitbeli felvértezettséggel
mindnyájan arra a véleményre ju tunk, ami az élet megelevenítő ere jét fogja bizonyítani napjainkban is
a saját munkamezőnkön.

Belehelyezkedni a másik
ember helyzetébe
Szolgálatom kezdeti idősza kában történt. Volt egy idős bará tom Gyulán, aki sokat segített,
hogy nagyon hamar otthon érezzem
magam, – hiszen az időseket vele
kezdtem látogatni és folyamatosan
látogattam is tíz éven át. Hihetet len egyszerű és tiszta lelkű ember
volt. Őszinte puha jóság volt körü lötte. Látogatásainkat mindig sze líd örömmel fogadták. A kis iro dámba benyitott hozzám egy hét köznap kora délután és azzal kezd te:

Hallgassunk a Lélek szavára!

– Te Bandi, nem kellene megláto -

Szebeni Olivér
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gatni a Pál nénit? Mivel az idősek hez többnyire együtt mentünk, azt
mondtam neki:

Ha ez az állítás igaz lehetett a 20.
század első felében, akkor ma mit
mondanánk, vajon ma mi a kor nyel ve?

– Lajos bácsi, menjünk. – Felül tünk a biciklire, és pár perc alatt
ott voltunk. A Pál néni pedig azzal
fogadott, hogy:

Első gondolatom az, hogy talán a vi deó, a mozgókép. Szinte mindenki nek a telefonjában ott van az esz köz, hogy saját videófelvételt ké szítsen, és azon keresztül üzenjen
másoknak, és ezt rengetegen napon ta meg is teszik. Ha meggondolom,
mi ragadja meg jobban a figyelme met a közösségi médiában, egy
hosszabb írás, vagy egy rövidebb vi deó, nyilván az utóbbira esik a vá lasztás.

– Honnan tudták, hogy baj van ná lunk? – Én azon gondolkodtam,
hogy honnan tudta ezt a Lajos bá csi, mert én nem vettem észre sem mi különöset a Pál nénin. Aztán
kezdtem figyelni a Lajos bácsit,
hogy ő miből veszi észre, hogy oda
kell menni a Pál nénikhez?
Ettől a bölcs idős embertől, –
aki egyébként úgy volt a gyüleke zet egyik presbitere, hogy ebből
nem csinált nagy ügyet, sokat ta nultam a lelki gondozás terén. Ha talmas nagy szíve volt, és volt egy
különleges képessége (alighanem
lelki ajándéka, finom lelki intelli genciája) arra, hogy észrevegye
azt, hogy valakinek nem úgy áll a
szeme, mint szokott. Egyébként aj tónálló volt Gyulán.

Mégis azt mondanám, a mai kor leg hatékonyabb kommunikációs eszkö ze nem az írás, nem a kép, még csak
nem is a videó, hanem a hús-vér em ber. Ez a mostani különleges idő szak, amikor fáj a személyes talál kozások hiánya, vastagon aláhúzza
számomra ezt a gondolatot.
De igaz volt ez mindig is. Isten nem
elsősorban írást, szavakat vagy ké peket küldött, hogy kijelentse magát
számunkra, hanem a testté lett Igét.
Hús-vér emberként jelent meg ezen
a Földön. Jézus személyesen érintet te kortársait, és mi történt, amikor
elment?
Testét
Gyülekezetként
hagyta itt maga után. Ma tehát te és
én vagyunk azok, akik testben, Lé lek által folytathatjuk Isten szerete tének, örömhírének továbbadását.
Keresem ennek útjait a korlátozott
kijárás idején is.

Hegyi András

Gyülekezeti életképek, beszámolók

Kit érdekel manapság,
amit írnak?
A kor nyelve a fotó.

S bár lélekben együtt lenni jó újsze rű formákban mostanság is (az úrva csora és az “Áldott kegyen a frigy ”
videó például a legmélyebb ilyen él ményem), de azért már egyre jobban

Ez az ominózus mondatpár a magyar
tanáraim által megvetett és megbé lyegzett Rejtő Jenő: “ Vanek úr Párizsban” című regényében lett is mert.
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áhítozom arra is, hogy testben
együtt lehessen a gyülekezetünk.
Vágyom tehát utánatok, Testvéreim!

NEM

M O N D TA

Nem mondta, hogy nem lesznek köny-

S még erősebben kívánhatjuk a Vele
való személyes találkozást!

nyeid,
nem mondta, hogy elkerül a bánat,

Kántor Tamás

nem mondta, hogy nem ér veszteség,
nem szabott gátat a magánynak.
De azt igen, hogy a bajban megsegít,
hogy szenvedésed fordítja javadra,

Innen – onnan
A

hogy letörli fájó könnyeid,
és sohasem hagy magadra.

PÚP

Nem ígérte, hogy nem lesz zord idő,

Egy keresztyén atya fiát hitéért
börtönbe zártak, ahonnan kiszaba dulva ezt a levelet írta: "Külső
megjelenésem egyáltalán nem von zó. A lágerben a föld alatt dolgoz tam, kényszermunkán. Balesetet
szenvedtem és púpos maradtam.
Egyszer egy gyermek rám nézett és
megkérdezte:

hogy nem jönnek viharos szelek,
de azt igen, hogy veled megy az úton,
megtart, a célba biztosan vezet.
Ferenczi Gyuláné

– Bátyus, mi van a hátadon?
Meg voltam győződve, hogy csúfo lódás következik. Mégis válaszol tam:

A munkás
Nem szokásom hallgatózni, ha má sok beszélgetnek, de egyszer késő
este, ahogy a kertünkben jártam,
mégis ezt tettem. Feleségem legki sebb fiunknak magyarázott a kony hában, én pedig csöndben a szú nyoghálós ajtóhoz osontam, s on nan figyeltem. Szavaiból azt vet tem ki, hogy előzőleg valami gye rekek az apjuk foglalkozásával
hencegtek. Az egyik ilyen igazgató,
a másik olyan... végül a mi fiunkat
kezdték faggatni.

– Egy púp!
– Nem, felelte a gyermek. Isten
szeret és Ő senkit nem tesz fogya tékossá! A te hátadon nem púp van,
hanem egy doboz, amelyben an gyalszárnyak vannak elrejtve. Egy
napon a doboz majd felnyílik és
azok segítségével fogsz a mennybe
repülni.
Elkezdtem a sírást. Most is, írás
közben sírok."

– Hát a te apukád mit csinál? A fi -

Közreadta: H A
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unk szemlesütve mondta: Az enyém
csak munkás. Feleségem megvárta,
míg mind elmennek, aztán behívta
fiunkat a konyhába.

TE
MIT KÉSZÍTESZ
A KÖVETKEZŐ
NEMZEDÉKNEK?
Egy roskadásig tömött buszon
egy egyetemista srác nem sajnálta
az időt, hogy megmagyarázza egy
mellette ülő idős úrnak, miért nem
képes megérteni az idősebb nemze dék a fiatalokat.

Mondanom kell neked valamit, kis fiam – csókolta meg a kis gödröcs két az állán. A te apád tényleg csak
munkás, ez igaz, de az biztos nem
tudod, mit jelent ez valójában. A
sok gyárban, ahol annyi szép hol mit állítanak elő, az üzletekben és
áruházakban, ahová naponta soksok teherautó szállítja az árut, meg
az új építkezéseken mindenütt
munkások dolgoznak. Persze, az
igazgatók elegáns íróasztal mögött
ülnek, és sohasem piszkolják össze
a kezüket. Nagyszabású terveket
eszelnek ki, utasításokat adnak, de
jól jegyezz meg valamit kisfiam:
Ahhoz, hogy álmaik megvalósulja nak, a közönséges munkások vég zik el a munka javát! Mi tagadás,
elmorzsoltam egy könnycseppet, és
megköszörültem a torkom, ahogy
beléptem az ajtón. Kisfiam csillogó
szemmel ugrott fel a konyhakőről.

– Maguk egy más, majdnem primi tív világban születtek és nőttek fel
– mondta elég hangosan, hogy min denki jól hallhassa. Mi, a mai fia talok az internet, a tévé, a repülő gépek, a szuperszonikus repülők,
az űrutazások, a Holdon járó ember
korában nőttünk fel. Űrszondáink a
Marson járnak, atom hajtotta hajó ink, villanyárammal és hidrogénnel
járó autóink, szinte fénysebesség gel számoló számítógépeink van nak! Egy kis csend után az idős
ember így felelt: – Igazad van, fia talember, nekünk mindez nem volt
rég, amikor fiatalok voltunk, kö vetkezésképpen feltaláltuk őket
nektek, hogy jobb legyen az élete tek! És most mond meg nekem, te
mit készítesz a következő nemze déknek?
Buszrengető tapsot kapott.
Közreadta: H A

Gondolatok
– Jaj, apu – bújt hozzám szorosan,
olyan büszke vagyok rád..., mert te
is azok közé a különleges emberek
közé tartozol, akik a munka legja vát elvégzik!

➢
"Szeretlek benneteket – mondja
az Úr." (Malakiás 1:2)
➢
Nincsen szabadabb annál, ki magától és minden egyébtől meg tud válni,

Közreadta: H A
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és magát a sorban legutolsónak tartja.
(Kempis Tamás)

A K I H A Z A K Ö LT Ö Z Ö T T

➢
Nem a szavak fontosak, hanem a
tetteink, amivel kimutatjuk!

2020. április 15én életének 59.
évében
tragikus
hirtelenséggel elhunyt ifj. Magyar
Gyula. Búcsúztatása 2020. május
21-én volt a Szent
Sír Kápolna rava-

➢
Légy empatikus, légy tekintettel a
másik érdekeire, háttérbe téve a magad
érdekeit ez a lélek. (Mustó Péter)
➢
Minden embernek annyi az értéke, amennyi igazság lakozik szívébe.
(Kiss Dániel)

talozójában.

➢
Nem az Isten az, aki lehetővé teszi a lehetetlent?

Istenünk vigasztaló szeretete legyen
a gyászoló családdal!

➢
Az ember tettei megmutatják a
valódi személyiségét. A szavai csak azt,
hogy milyennek akar látszani.

Gyerekszáj

➢
"Az ajándékozó bővelkedik, és
aki mást felüdít, maga is felüdül."
(Péld. 11:25)

Borotválkozás
Amikor már pár napja nem borot válkozott Zsolt, Zoé ezt mondta
neki: "Neked vákozni kell a
borot!". És az apja így tett.
Fogta magát, és vákozta a borot.
(Zoé, 2 éves)

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK A PEDAG Ó G U S O K AT !
"Mindenkiben van valami jó, csak meg
kell találni. Egy tanárnak kötelessége a
jót megkeresni és kibontakoztatni."

Igazságos osztozkodás
Gergő: Elfelezem ezt a kenyérszele tet. (Apának csak a kisebbik fele
jut).

(Lucy Mand Montgomery)

"Egy olyan tanárnak, aki a lelkét is beleteszi a tanításba, mindig megvan a hozadéka. Ott a diákok máshogy állnak a
dolgokhoz."

Apa: Na, ezt jól elfelezted! Nekem
csak ilyen kicsi jut?

(Lovász László)

(Gergő, 3,5 éves)

Gergő: Igen, de te már nem nősz to vább.
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Gyülekezetünk betegei

A Budapest József Utcai Gyüle kezet számlaszáma:

Ádány Vince és neje Sebők Györgyné

O T P B a n k : 11 7 0 8 0 0 1 - 2 0 0 5 2 1 2 6 -

Hetzke József és neje Stubnya Tiborné
Huszta Tiborné

Szabó Mária

Juhász Gyuláné

Szikszai Lajosné

Kovács László és neje Szűcs Borbála
Németh Györgyné

Tóth Mihály (és lánya
Mirella)

Puskás Zoltán és neje Vékony József és neje
Ráduly Emil és neje

Vida Sándorné

Gyermektábor Tahiban: július 20-26.

Rumbold Gyula

"Teljesedjék be rajtam irgalmad, hogy éljek."
Zsoltár:119:77

Ifjúsági tábor Karádon: augusztus
17-23.

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.

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

Hirdetés

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

S z e r e t e t t e l k é r j ü k a Te s t v é r e k e t ,
hogy a járványhelyzetre tekintet tel a missziós
adakozást elektronikus utalással
küldjék meg a
Gyülekezet
számlaszámára.

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