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MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK ÁLDÁSBAN GAZDAG
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!
arra, hogy közünk van egy„Szegények mindig lesznek
máshoz, gondolunk a szegév e l e t e k ” ( M t 2 6 - 11 )
nyekre.
(Egy
éhséglázadás
tragikus lenne!)
Keresztyénként részt veszünk
ezekben az akciókban, erősít ve annak közösségi jellegét.
Cipősdoboz akció, gyülekezeti
gondoskodás
a
szerényebb
anyagi lehetőséggel rendelkező testvérek felé…

Johann Sebastian Bach 132.
Adventi Kantátája adta meg
esténk alaphangját: „Építsetek
utat a pusztában az Úrnak! …
egyenes utat a kietlenben Istenünknek.” (Ézs. 40,3) A prófétai igék jó alapot adtak az
adventi gondolkodáshoz. Igen,
… Ádvent van, az Úr jön…
karácsony a küszöbön, csúcson a bevásárlás, kinek-kinek
életkora, érettsége szerint –
örömöt szerezni.
Ebbe a várakozásba szólt bele
a pr óf ét a: „ Oszd meg kenye re det.” … ”építsetek utat a
pusztában az Úrnak.” Nem
pusztán
ószövetségi
igék
ezek. Krisztus maga mondja
tanítványainak közösségében:
„Szegények mindig lesznek veletek”.(Mt
26,11)
(Igaz,
e
mondat címzettje Júdás, aki
érdekelt volt a bevétel alakulásában.)

Ugyanakkor szembetűnő, hogy
hány embernek boldogtalan a
karácsonya, mert nemcsak a
teste éhezik, hanem a lelke is.
Jakab apostol világosan mondja: „Menjetek el békességgel,
melegedjetek meg, és lakjatok
jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége
van, mit használ az?”(Jk 2,
14-19.) Az új évben folytathatjuk, vagy elkezdhetjük a
szeretetmunkát.

Napjainkban a társadalom is
megmozdul, akciókkal, gyűjtéssel, ünnepségekkel készülnek az ünnep előtt, mintegy
eleget téve a szokásnak. Ajándék… élelmiszer csomagok,
utcai
vendégségek
utalnak
1

2021. január

TESTVÉREK

Az Újszövetségben szép példáját látjuk az adakozásnak,
szegények megsegítésének: a
2.korinthusi levél 8. fejezetében megható példáit látjuk enn e k . Vo l t a k , a k i k t ő l a z a p o s tolok nem kértek adományt az
elszegényedettek javára – Macedónia gyülekezeteitől. Ők
ezen megsértődtek és „sürget ve kérték, …hogy részt vehessenek az adakozásban…először önmagukat adták az Úrnak.”.(3-5 vk.) Bizonyára ismerték Dávid hálaimáját: „Tőled ered a gazdagság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen… ki vagyok én és mi az
én népem, honnan volt erőnk
ilyen önkéntes adakozásra? …
tőled van mindez és csak azt
adtuk neked, amit a te kezed ből kaptunk… Ez az egész halom kincs, amelyet összeadtunk, a te kezedből való, és a
tied lesz mindez.” (2Krón 29,
12-19) Ismerték az Ószövetséget és Isten hatalmát, amely
áldást ad azoknak, akiknek
szíve irgalmasságra indul. A
’mindenkori szegénység’ nem
válogat, mai életünk bizonyítja ezt, ne zárjuk be szemün ket, szívünket és kezünket.

Utószó
Sors könyvében meg van írva,
Egynek telik dúsan, vígan.
Másnak pedig épphogy élve,
Következő naptól félve.
Élj egy kicsit szerényebben,
Adj enni a szegényeknek!
Ha e kérést meghallanád,
Értenéd a szív dallamát!
Simola Teréz Csilla

AZ UTOLSÓ IDŐK
Eseményei a szemünk előtt
zajlanak: természeti csapások,
forrongások, terrorizmus, hazugság áradat diktatúrája, ke resztények üldözése, iszlám
térhódítás, vagyis: „a gonoszság megsoka sodi k, a s zeret et
sokakban meghidegül”, ahogy
Jézus előre látta és figyelmeztetett
bennünket.
Nyilvánvaló, hogy a mértéktelen politikai-gazdasági
versengés
szélsőségekbe taszítja a világot, a vezetői pedig legtöbbször hibás úton keresik a sú lyosbodó problémák megoldását. Isten segítsége nélkül
azonban nem tudunk úrrá lenni a nehézségeken. Sajnos
elég kevés politikus és gazdasági szak-ember tudja ezt, így
nem kérik a Mindenható segítségét, inkább a saját ötleteiket, elméleteiket erőltetik népükre és a világra, mintegy
kísérleti laboratórium eszkö-

„Mert ismeritek a mi Urunk
Jézus
Krisztus
kegyelmét,
hogy gazdag létére szegénnyé
lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. „(2Kor 8,9)
Kiss Emil
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zeinek használva ezeket. Úgy
látszik, hogy a tetszetős elméletek (pl. szocializmus) kora
lejárt, most már a józan észnek is ellentmondó elképzeléseket sulykolják egyesek: pl.
„kevert kultúrájú” társadalom,
v i l á g k o r m á n y,
csökkenteni
kell a Föld lakosainak számát,
hogy több maradjon a túlélőknek stb.

oldásnak tünteti fel az ultraliberális média, az önmaga létét
tagadó globális háttér-hatalom
szócsöve.

Már 20 évvel ezelőtt olvashat tuk Susan George amerikai fi lozófus és politológus könyvét, a Luganoi tanulmányt,
amiben egy szakértői csoport
„grandiózus
népesség
csökkentést” javasol a globalista
világelitnek, mert „a Föld nem
képes eltartani 6-8 milliárd
embert” mondják szakértőin.
(Ez azonban nem igaz, főleg
az
elosztás
igazságosságán
múlik).

Rumbold Gyula

A Sátán mindenkit elhitet, aki
szóba áll vele, de Jézus legyőzte a hazugság atyját. A
valódi keresztények csak Jézusnak hisznek, Őt követik és
Ő velünk marad a világ végezetéig és még azon túl is!

ÚJ

ÉV

Új év lép ma elém. Az arcán fátyol.
Nem láthatom a fátyolától,
nevet-e, sír-e, csúf-e, szép-e,
virágot hoz, virágot tép-e.
Megindulok vele az új után.
Nem ismerem, de biztosan tudom,
hogy a titokzatos fátyol mögött
Megváltó csak, aki elrejtőzött.

Ezért a helyi és korlátozott
háborúk mellett a sokkal humánusabbnak tűnő egyéb népesség csökkentő módszerek
egész tárházát sorolják fel.
Ilyenek az abortusz és a homoszexualitás
széles
körű
propagálása,
életszínvonal
csökkentés, emelkedő gyógyszer árak, kórházi ágyszám
csökkentés, járványok lassú
kezelése, vagy előidézése víz
és élelmiszer- hiány kialakítá sa, energia válság, elöregedő
és
reprodukálásra
képtelen
társa-dalom kialakítása, migráció.

Újév, add ide, add a kezedet!
Egy ének tölt el, bárhogy is vezet.
„Ó, milyen szép vagy élet, életem!
Tükrödben Megváltóm arcát szemlélhetem!
Túrmezei Erzsébet

A „light”-os kegyesség
terjedése és kiszolgálása
Az egyik barátom többször dicsekedett
vele,
hogy
soha
egyetlen fogadalmát meg nem
szegte. Igaz, ez neki nem volt
nehéz, mert soha egyetlen fo gadalmat sem tett. Attól meg
végképp
tartózkodott,
hogy

Mindezt egy hazug propaganda
szövegbe burkolva elkerülhetetlennek és egyedüli meg3
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valamilyen
elköteleződésbe
keveredhetne. Sőt megvolt a
véleménye a „túlbuzgókról”.
Ezt ő józanságaként értékelte.

meg Krisztusért, Isten gabonája vagyok, akit a vadállatok
fogai
őrölnek
majd
meg.
Imádkozok azért, hogy Krisztus tiszta kenyerének bizonyuljak.

Egyre szaporodnak az ilyen
keresztyének.
Oda
mennek,
ahol többet kapnak. Mivel
soha
semmilyen
szolgálatot
nem vállalnak, büszkén tekinthetnek önmagukra, hogy
ők nem is hibáztathatók semmiért. Eljárogatnak a gyülekezetbe, de a kritikát leszámítva
egyéb másban nemigen lehet
rájuk számítani. Hogy honnan
ered ez a kegyesség, és mért
olyan népszerű? Amerikásodó
világunkban a gyülekezeten
belül és azon kívül is a kényelemszeretet a legnépszerűbb életmód. A gyülekezetekben is a szolgáltatások igénybevétele, a „fizetek inkább,
de azért minőséget igénylek” lelkülete.

Ma az eléggé fel nem ismert
ördögi taktika éppen az elké nyelmesedés, az elvilágiasodás. Szempontunkból az a fon tos, hogy mit kezdünk ezzel a
hazánkban is hódító kegyességi irányzattal? Kiszolgáljuk?
Ellenállunk?
Sokfélék vagyunk mi keresztyének! Semmit nem változott
a világ Pál apostol óta (1Kor
4:13).
Azonban ne ítélkezzünk. Hogy
tisztán kell látnunk, az szá munkra létkérdés.
Az adott
korszellemet
megváltoztatni
túl nagy feladat bármelyikünknek. Ez Isten dolga. Tud juk, hogy az utolsó időkben
sokféle kétes lelki irány keletkezik. Alighanem
ez
az
egyik legveszélyesebb. Az Ige
azt tanítja, hogy aki mindvé gig kitart, csak az üdvözül
(Mt. 24:13).

Hol van ez az apostolok és
egyházatyák, a mártírok keresztyénségéhez képest? Ignatius a második században Antiochia gyülekezetének püspöke volt.

Hegyi András

Az Újév küszöbén
Az új év kapujában állva
Töprengtem, hogy mi van belül,
s lelkem valót példázó tarka álma
Ím, ezt adá jelül:

Amikor kivégzésre vitték pedig elkerülhette volna, - ő
azt mondta: „önként halok
4
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Láttam ember roskasztó, szörnyű terhet,
Hogy bírom el? - mázsás, nehéz,
De íme felkapá, mint könnyű pelyhet,
Egy átfúrt, drága kéz.

Innen – onnan
Az imádság ereje
"És a hitből való imádság
megtartja a beteget és az Úr
felsegíti őt." (Jakab 5:13-20)

Hallottam hangját zúgó zivatarnak,
- Lesújt a vész, irtóztató!
De ím, véget vetett a vad viharnak,
Egy csendes, tiszta szó.

Egy idős, skót barátom mesél te, mikor a Zuluk között miszszionáriusként
vezetett
egy
egészségügyi
intézményt,
a
helyi varázslók hoztak egy
lányt, aki már alig lélegzett.
Odatették elé és azt mondták:
– Mi nem tudunk rajta segíteni. Mutasd meg, mekkora a te
I s t e n e d . Va j o n m e g t u d j a - e
gyógyítani? Sokan árgus sze mekkel figyelték, hogy mi fog
történni. Az intézmény dolgozói körben állták az asztalon
eszméletlenül
fekvő
lányt,
megfogták egymás kezét és el kezdtek érte imádkozni.

Aztán eltévelyítő, sűrű éj lett,
- Uram, elveszteni miért akarsz?
De íme, kedvesen utamra fénylett
Egy drága, nyájas arc.
Jézus, tudom, valót mond lelkem álma,
Velem arcod, kezed, igéd,
El kishitűség! - Bátran lépem át ma
Az új év küszöbét! Ámen.
Varga Tamás

Gyülekezeti életképek, beszámolók

Dicsőítő est
Gyül ekezet ünk decem ber i di csőí t ő
est j én ek i gei al apgondol at a Já nos 1: 1- 9. a vi l ágos ságr ól szól t .
Szer et t ük vol na r áir ányí t ani a fi gyel m et a vi l ágo sság forr á sár a Jé zus Kr i szt usr a, hogy a j el enl egi
nehéz kör ül m ényei nk közöt t i s fo l yam at os kapcsol at ban l együnk
vel e, er őf or r ásunk l egyen.

Imádság közben a barátom
elővett az övéből egy tőrt. A
levegő megfagyott. Nem tudták sem a falubeliek, sem a
varázslók, mi fog történni.
Óvatosan levágta a lány kezéről és nyakáról azokat az ékszereket, melyeknek a helyi
törzsek varázserőt tulajdoní tottak. A csoport tovább imádkozott. A lány légzése kezdett
helyreállni, majd kinyitotta a

Fotó: Szilágyi Anna

A képen a szolgáló testvéreink egy
csoportja látható.
5
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szemét. Három hét múlva teljesen egészségesen hagyta el a
kórházat. Az imádságnak ereje
van. Szabadító ereje! Meg tud
szabadítani azoktól az "ékszerektől", melyekről azt gondoljuk, hogy szükséges a boldogságunkhoz, közben bilincsként
kötöznek meg és veszik el a
levegőt tőlünk.

percig, ezt a kérdést hallotta,
amit a fia tett fel nyomorék
társának:

Közreadta: H. A.

Tudod- e, hogy m i van a hát a don? A púpos gyermek zavarba
került, tétovázott egy kevés
ideig, de mielőtt válaszolt
volna, barátja felelt a kérdésre és azt mondta neki: Az
olyan doboz, amelyben a szárnyaid vannak, és egy napon
Isten majd kinyitja és elrepülsz, hogy az angyalok közé
kerülj!

Minden nap veled leszek
Minden nap veled leszek,
fogom a kezed, csak
őrizd meg mindig
tisztán a szíved.
El nem hagylak téged,
el nem távozom,
kiáltasz hozzám,
és én meghallgatom.

Közreadta: H. A.

Hát ne félj Én népem,
hisz tied az örökségem,
ne félj, és ne lankadj el,
hisz neked győznöd kell!

Gondolatok – Idézetek
➢

Ismeretlen szerző

A jövő nem más, mint az az idő,

amelyből az örök jelen táplálkozik. (José

A SZERETET EREJE

Saramago)

Egyszer hallottam egy édesanyáról, aki egy mozgásképtelen gyermeket, – aki ráadásul
még púpos is volt, hazavitt
saját gyermekének játszótársául. Figyelmeztette a fiát,
hogy legyen nagyon óvatos, és
ne utaljon a másik gyermek
eltorzult alakjára, mivel az
érzékeny téma lenne neki. Mi után azonban figyelte őket
egymással játszani egy néhány

➢

Nem aggódom, hogy mit hoz a hol-

nap, üdvözítőm majd törődik vele. Időben
adja mindenhez kegyelmét, a gondoknak
így nincsen ereje! (D. W. Whittle)
➢

"Taníts úgy számlálni napjainkat,

hogy bölcs szívhez jussunk!" (Zsolt. 90.12)
➢
6
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nap, de azt tudom, hogy ki tartja kezében.
➢

darabra felírják a babák nevét, és azt a csuklójára ragasztják).- Apu, mikor veszszük már le róla az árcímkét?

"Mert csak én tudom, mi a tervem

veletek – így szól az Úr – jólétet és nem
romlást tervezek, és reményteljes jövő az,
amelyet nektek szánok".(Jer. 29:11)
➢

Gyerekkoromban egyszer nagyon megharagudtam valamiért a felnőttekre, úgyhogy
csak leültem valahova egyedül, és sírva fakadtam. Amikor a kutyánk meglátta, mi
történik, fogta magát, kiásott
egy csontot, amit korábban el rejtett, és letette elém. Az én
saját cuclim.

Úgy élj, hogy ne bánd az időt, amit

elvesztettél! (Lee Yun-Hee)
➢

Ha jobban megtöltjük élettel az időt,

akkor az életnek is több időt adunk. (Stefan
Klein)
➢

Ne herdáljuk el a jövőt a jelentől való

félelem miatt! (Barack Obama)
➢

Gyülekezetünk betegei

Abban a pillanatban, amikor valaki

határozottan elkötelezi magát, a Gondvise-

Almádiné Tóth Katalin

Sebők Györgyné

lés is működésbe lép. (Goethe)

Ádány Vince és neje

Stubnya Tiborné

Hetzke József és neje

Szabó Mária

Huszta Tibor és neje

Szebeni Gyuláné

Kántor Ida

Szikszai Lajosné

Kovács László és neje

Szűcs Borbála

Németh Györgyné

Tóth Mihály (és lánya, Mirella)

Puskás Zoltán és neje

Verik Lajosné

Ráduly Emilné

Vékony Józsefné

Rumbold Gyula

Vida Sándorné

Gyerekszáj
Va l a m e l y i k n a p e b é d u t á n a z
apám elment fogat mosni, a
kisfiam vele tartott. Miután
látta, hogy a nagyapja kiveszi
a felső fogsorát és megmossa,
majd ugyanezt tette az alsó
fogsorával,
azt
kérdezte:
Nagyapa, a nyelvedet is ki tudod venni?

"Hallgasd meg imádságomat Uram, segélykiáltásomra könnyeim láttán ne légy néma!" (Zsoltárok
39, 13)

A fiam kérdezte négyévesen,
mikor lányomat hazahoztuk a
szülészetről. (errefelé az a
szokás, hogy egy kis vászon-

Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy
7
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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.

lenlétünk
ellenére
mintegy
350 csomag érkezett. Az aján dékokat négy józsefvárosi intézmény gondozottjaihoz, diákjaihoz juttattuk el, de jutott
belőle rászoruló családoknak
és a karádi gyermekeknek is.

Hirdetés
K é r j ü k a Te s t v é r e k e t , h o g y a
járványhelyzetre
tekintettel
adományaikat
elektronikus
utalással küldjék meg a Gyülekezet számlaszámára.
Köszönöm mindenkinek, aki
részt vett ebben a szolgálatban.

Missziós adakozást: Budapest
József Utcai Baptista Gyülekezet
számlaszáma:

Szeretettel: Boros

Dávid

O T P B a n k : 11 7 0 8 0 0 1 - 0 0 5 2 1 2 6 Anyagi Gondoskodás Alapba,
ameddig a koronás helyzet
fennmarad:
BUDAPEST
B A P T I S TA

JÓZSEF

UTCAI
Budapest József Utcai

10100716-49314400-01005005

Baptista Gyülekezet

Budapest Bank

cím: 1084 Budapest,
VIII. József u. 12.
www.jozsefutca.hu
„Folyóirat” rovatban is olvasható

Cipősdoboz 2020

újságunk!
Rendszeres alkalmaink

Örömmel számolunk be arról,
hogy idén is megvalósult akciónk, melyhez a Corvin Plaza
biztosított helyszínt. A vírushelyzet és ügyeleti jellegű je-

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