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NYÁR!
ő hangolódik mihozzánk, hanem
mi hangolódhatunk őhozzá. Nem
mi irányítjuk őt, hanem ő minket.
Viszont még tovább: Jézus azt
mondja, hogy mindazt tudtul adja
övéinek, barátainak, nekünk, amit
hallott az Atyától (Jn 15, 14).
Amósz arra tanít: az ÚR semmit
sem tesz addig, míg titkát ki nem
jelenti szolgáinak, a prófétáknak
(3, 7). Azt is mondja sokszor Mes terünk, hogy „legyen a te hited
szerint” (Mt 8, 13). A 119. zsoltár
pedig: „Emlékezz szolgádnak tett
ígéretedre, amelyhez nekem re ménységet adtál.” (49.). Tehát van
nekünk is részünk, de mi az?
Ez az ige arra tanít, hogy Istennek
sok ígérete van, melyek készen
várnak ránk. De ezeknek csak egy
része, amelyhez reménységünk is
van. És bizony, ez ha nem is végső
korlátja, de gátja tud lenni az Ő
munkájának. Engedjük, hogy a
Mindenható adjon nekünk – mert
csakis ő lehet a kezdeményező fél
– igaz vágyakat, majd ígéreteket és
ezekhez kötődő várakozásokat. Így
tudunk csak nem szélingatta nád szálként (Jak 1, 1-8), hanem hittel
imádkozni, az ő nevében, egy aka rattal (Mt 18, 19).Várjuk türelme sen (Zsid 10, 36), jót cselekedve
az ígéretek beteljesedését, tudva,
remélve, hívogatva a még nem lát ható dolgok létét és megvalósulá sát (Zsid 11, 1-2).

Nyári várakozások!
Talán nem csak a gyermekek, de
még mi felnőttek, esetleg időseb bek is örömteli várakozásokkal né zünk a nyár elé. Ránk ragad a fiata labbak lelkesedése, sok mindent re mélünk, tervezgetünk, akár hetek,
hónapok óta. Bizonyára számos do log megvalósul majd ezekből, sőt
olyanok is, amelyeket nem tervez tünk – némely tervek megvalósulá sa pedig elmarad, bármennyire is
lelkesítőek voltak.
Ez pontosan így van Isten országá ban is: sok nagyszerű indíttatást
kapunk, nemes gondolat fogan meg
bennünk, és ez jó. Kell ahhoz, hogy
bevonódjunk a Mindenható tervei be, aktív eszközei, megvalósítói le gyünk akaratának. Kegyelemből
azonban nem csak az történik meg,
amit mi meglátunk, amire ráhango lódunk. Vagy ahogy az Ige mondja:
„Aki pedig mindent megtehet sok kal bőségesebben, mint ahogy mi
kérjük vagy gondoljuk, a bennünk
munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség” (Ef 2:20)
Tehát idáig: jó ráhangolódni Isten
terveire. Aztán: Isten kegyelme túl mutat a mi megértésünkön, hitün kön. És most tovább: nem csak
megtörténhetnek dolgok, amikre
nem számítottunk, hanem el is ma radhatnak, melyekben volt remény ségünk – mert Isten szuverén, nem
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Kívánom, hogy ebben a nyárban
kapjunk ígéreteket, ezekhez hitet,
és átélhessük ígéretek beteljesülé sét!

fölibénk kerekedjen. Emiatt az alá zatos ember társasága vonzó.
Az alázatosság a normalitással ro kon. A gondolkodásmód, az értéke lés, a belátás és a saját magatartás
felé való igényesség rokona. Míg a
büszkeség ennek épp az ellenkező je. Önállítás, saját személy kieme lése, szerepjátszás. Versenyre in gerel. Le akarja győzni a másikat.
Az alázatos ellenben jól megvan
mellette, akár még alatta is. Tudja,
hogy a helyzetünket kiérdemelni
kell, nem pedig kiverekedni. Ezért
reálisan látja a másikban az érté ket, sőt tiszteli is azt.

Boros Dávid
lelkipásztor

NYÁR!
Aranyló búzatengerbe beletúr a szél,
Úszik benne a pipacs, szélén tücsök zenél.
A kalászok egymásba kapaszkodva ringanak,
Ujjongva röpködnek föl a hálás madarak.
A gazda a büszke mezőre tekint,
Beérett a termés, Isten kegyelmébőlmegint!

Hegyi András
SAKKFIGURA

Egyszerű sakkfigurád vagyok
én Neked, Uram,
lovad, parasztod, futód,
amit akarsz, ahogy akarod.

Jó volt a talaj, hisz kikelt a mag,
Növekedett; locsolta eső és harmat!
Teremtőnk, napsugarat is adott - eleget,
Melengette vele a még éretlen szemeket.
Járja át éltemet is Isten áldott sugara!
Ó add Uram, hogy beérjek a nagy aratásra!

Sosem akartam király lenni,
bástyának se lennék jó, tudom,
de jó a Te kezedben lenni,
s odaállni, ahova akarod,
ahová bölcs gondolataid
vezényelnek, s veszteg maradni, míg
kegyelmesen új jelt nem ád kezed.

Kiss Frigyes

Az alázat szépsége
Az igazán alázatos ember nem csú szómászó, hízelkedő, de nem is
gyáva, nem kisebbrendűségi érzés sel küszködő. Tartása van, becsüle te, sőt olyan szava, amit jobban fi gyelembe vesznek, mint az öntuda tos hangoskodóét. De az alázatossal
nem kell megküzdeni senkinek.
Nem akar okosabb lenni másoknál.
Nem akar letromfolni senkit. Nincs
olyan kényszere, hogy ellenvéle ményt nyilvánítson, vitába szálljon,

Vidd velem győzelemre gondolataidat!
S ha néha netalán
ki is ütnek démoni erők,
végy kegyelmes kezedbe újra,
rendelkezz velem!
Egyszerű sakkfigurád vagyok
én Neked, uram!
Füle Lajos
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Az egyik, a gyülekezeti csapathoz
közvetlenül kapcsolódó srác, Kä fer Zsombor rengeteget segített az
előkészítésben. Megköszöntem a
gyülekezeti segítőknek az áldoza tát, hogy az egész napjukat oda szánták, hogy segítsenek. Ezt kö vetően átadtam a szót Boros Dávid
lelkipásztor testvérnek, aki arról
beszélt, milyen fontos, mit viszel
magaddal haza erről az esemény ről. Áldott alkalom volt.

Gyülekezeti életképek, beszámolók

Baptista Ifjúsági Országos
Labdarúgó Kupa
Immár tizenegyedik alkalommal
rendezte meg gyülekezetünk ifjúsá ga a Baptista Ifjúsági Országos
Labdarúgó Kupát. Az eseményre
ezúttal is 32 csapat jelentkezett, ám
az egyik gyülekezet a torna előtt
néhány nappal jelezte, nem tud
részt venni az eseményen emberhi ány miatt.

A József utcai csapat, a JUBI Ti tans az elmúlt öt alkalommal min dig döntőt játszott, háromszor
nyert is, ezúttal azonban a negyed döntőben találkozott a legnehezebb
ellenféllel, amely meg tudta állíta ni a mieinket. A Felsőpetény végül
meg is nyerte a tornát, a JUBI pe dig az ötödik helyen végzett.

A kupára ezúttal is érkezett csapat
Erdélyből, Paptamási ismét vállalta
a hosszú túrát. Érdekesség, hogy
egy évvel ezelőtt és ősszel is voltak
problémáik a szervezéssel, ám a té li teremtornán, valamint most is ők
voltak az egyik leghálásabbak gyü lekezetünknek, és többször is hang súlyozták, Isten áldását látják az
eseményen.

Ismét szeretném megköszönni min denkinek, aki segített a tornával
kapcsolatban, annak is aki imával
támogatta azt. Külön köszönetet
szeretnék mondani Boros Dávid nak, aki a megnyitó megtartása
mellett az előkészületekben is se gített; a tornán megjelent segítők nek, valamint Hadnagy Ernőnek a
szállítás megszervezésében.
Kántor Barnabás

PÜNKÖSDI KIRÁNDULÁS
Ahogy mindig, most is volt meg nyitó része az alkalomnak, amelyet
azzal kezdtem, hogy megköszönjem
azoknak a munkáját, akik szolgála tot vállaltak. Az egyik induló csa patból volt egy srác, aki ingyen
megtervezte és kinyomtatta az ok leveleket, amiket átadhattunk az in dulóknak és a különdíjasoknak.

Az örömteli várakozást bearanyoz ta a Pünkösd vasárnapi meghitt ün nepség. Végre felvirradt a kirándu lás napja, mely első alkalom a
gyülekezetben, hogy a testvérekkel
kötetlenebb kapcsolatba kerüljek.
Jó érzés volt, hogy mindenki úgy
fogadott, mint régi jó barátot! Az által a bennem levő feszültség is
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oldódott. Hálás a szívem, hogy
szinte minden korosztályból nyer tem barátokat, beszélgető társakat.
Várom a folytatást – és mindenki nek köszönet, hogy befogadtatok!

Igazgató: "Hol dolgozik az édes anyja?" Fiatalember: "Otthon dol gozik, mások ruháját mossa." Az
igazgató arra kérte, hogy a fiú mu tassa meg a kezeit..., amelyek vi szont ápoltak, finomak voltak, nem
voltak munkáskezek. Igazgató:
"Segített valaha is az édesanyjá nak?" Fiatalember: "Soha... édes anyám azt mondta, hogy csak a ta nulással és az olvasással foglal kozzak. Ráadásul az édesanyám
sokkal gyorsabban kimossa a ruhá kat, mint én." Igazgató: "Arra ké rem, menjen haza és mossa meg az
édesanyja kezét és holnap reggel
8-ra legyen az irodámba." A fiú
úgy érezte, megcsípte az állást.
Mikor hazaért, megkérte anyját,
adja oda a kezeit, hogy megmossa.
Az asszony nem értette a dolgot,
de végül hagyta, hogy a fiú meg mossa a két kezét. Ekkor egy
könnycsepp szaladt le a fiú arcán.
Azt vette észre, hogy a kemény
munkától milyen érdes édesanyja
keze, és mennyi heg díszítette,
amelyek még most is fájnak. Ekkor
tudatosult benne, hogy anyja
mennyi áldozatot hozott azért,
hogy taníttatni tudja. Mikor a kéz mosást befejezte, a fiú az összes
ruhát kimosta, amit anyja aznapra
bevállalt.

S.K.
Fotó: Soltész László

Innen – onnan
A KITARTÁS
Egy rendkívül eszes és tehetséges
fiatalember egy neves vállalatnál
próbálkozott munkát szerezni. Si keresen átment az első és a máso dik állásinterjún, a harmadikon már
az igazgató kérdéseire kellett felel jen. Az önéletrajzából kiderült,
hogy a fiatalember kitűnő minősí téssel fejezte be az egyetemet, és a
legutóbbi munkahelyéről is remek
ajánlólevelet
kapott.
Igazgató:
"Volt tanulmányi ösztöndíja az
egyetemi évei alatt?" Fiatalember:
"Nem volt, soha." Igazgató: "Az
édesapja fizette a tanulmányait?"
Fiatalember: "Az édesapám meg halt, mikor én 1 éves voltam."

Ezután órákig beszélgettek. A kö vetkező reggel a fiatalember elin dult az igazgatóhoz. Mikor beért
az irodába, az első kérdése a válla latvezetőnek ez volt:
Igazgató: "Meg tudja mondani, mit
tanult abból, amire tegnap kér tem?" Amíg magában igyekezett
megfogalmazni a mondatokat, a fiú
szemébe könny gyűlt.
4
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"Megmostam édesanyám kezét, és
kimostam az összes ruhát, helyette.
Most már tudom, hogy mit jelent
más ruháját tisztelni. Édesanyám
nélkül ma nem lennék az, aki va gyok. Most már értem, hogy men ynyit dolgozott értem. Ő adott életet
nekem, ő segített, nevelt, ami egy
egyedülálló nőnek sosem könnyű
feladat." Az igazgató azt mondta:
"Ilyen embert keresek a vállalatve zetői pozícióba. Olyat, aki értékeli
mások munkáját, segítségét, és aki nek nem a pénz, hanem az ember ség és a tisztelet az első. Fel van
véve!"

teje az egyedüli bevételük volt,
holtan feküdt a mezőn. A fiatal an gyal dühös lett és kérdezte az idő sebbet, hogy hagyhatta, hogy ez
megtörténjen. Az első embernek
mindene megvolt, mégis segítettél
neki -, vádolta.

A második családnak kevese volt,
és hagytad, hogy elpusztuljon a te henük. A dolgok nem mindig azok,
aminek látszanak, mondta az idő sebb. Amikor a nagy ház hideg
pincéjében pihentünk, észrevettem,
hogy a falon lévő lyukban arany
van. Mivel a tulajdonos olyan mo hó volt, és nem akarta megosztani
szerencsés sorsát, betapasztottam a
falat, hogy ne találhassa meg.
Amikor az utolsó éjszaka a paraszt
ágyában aludtunk, jött a halál an gyala, hogy elvigye a feleségét.
Helyette odaadtam a tehenet.

Közreadta H.A

KÉT ANGYAL
Két utazó angyal megállt, hogy az
éjszakát egy tehetős család házában
töltse. A család udvariatlan volt, és
megtagadta az angyaloktól, hogy a
nagy ház vendégszobájában pihen jék ki magukat. Ehelyett egy kis
helyet kaptak a hideg pincében.
Amikor kinyújtóztak a kemény pad lón, az idősebb meglátott egy lyu kat a falon és kijavította azt. Ami kor a fiatalabb angyal kérdezte, mi ért, az idősebb angyal így felelt: "A
dolgok nem mindig azok, aminek
látszanak."

Közreadta H.A

MESTEREM NYOMÁBAN
Bűnbánattal állok előtted, Uram,
mert tudom jól, hogy adósod vagyok,
mit adjak én néked - minden a Tiéd,
és Tőled még több áldást kapok.
Ajkam remegve mond most hálaimát,
míg trónod előtt esdekel szívem,
s bár bűnnel megterhelt, de áldozatul,
fogadd el tőlem, drága Mesterem!

A következő éjjel mindketten egy
nagyon szegény, de vendég szerető
paraszt és felesége házában pihen tek. Miután azt a kevés ételt is
megosztották velük, amijük volt,
átengedték az angyaloknak az
ágyukat, ahol ők jót aludtak. Ami kor a következő napon a nap fel kelt, az angyalok könnyek között
találták a parasztot, meg a felesé gét. Az egyetlen tehenük, aminek a

Oly sokszor nyílott már panaszra ajkam,
ha elfáradtam terhem hordani,
Téged követlek, de az útnak pora
a Te lábnyomod már betemeti.
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Uram, merre menjek? Mutasd meg nekem,
mert hamis táblák jelzik az utat:
csalogatnak, de minden egyes jelző
a Te nevedben másfelé mutat.

haragot és a gyűlöletet! (Charlotte
Bronte)
➢ A lelkesedés diktálja az ira mot, de a kitartás éri el a célt.
(Dan Millman)
➢ Aki másnak a jólétén fárado zik,az máris elősegítette a saját jó létét. Mások szolgálata és a ma gunk jutalma között szoros kap csolat van. (Konfíciusz)
➢ Minden nap egy döntéssel éb redünk, hogy mit akarunk adni a
világnak.
Arra
kérlek
benneteket,hogy minden nap a sze retetet válasszátok. (Harry Styles)
➢ A sikeres ember megkapja,
amit akar. A boldog ember örül an nak, amit kap.
➢ "Az Úr a te őriződ, az Úr ol talmaz téged." (Zsoltárok 121:5)
➢ A kincs értékét a hiány hatá rozza meg. A hiányban érzed, mit
jelent neked, mennyit jelent. (Csi táry-Hock Tamás)
➢ Légy tündöklő nap a saját ég boltodon! (Tatiosz)
➢ Minden ember, aki Téged
bánt, Önmaga boldogtalanságát
nyilvánítja Feléd. Az ember, aki
harmóniában van Önmagával, nem
érez belső kényszert mások megalá
zására. (Gergely Eszter)

Többen indultunk, de magam maradok,
mert más is választ, ahogy szereti:
és a széles úton könnyebb a járás,
azért oly sok ember ezt követi.
Vissza nem térhetek, ahhoz nincs időm,
új úton járni meg nem akarok,
Ígéreted szerint bátoríts Uram,
és akkor Tőled el nem maradok.
Csendes megadással folytatom utam,
nehezedik, de célom, Golgota...
Te is roskadoztál kereszted alatt,
- én sem juthatok oly könnyen oda.
Gúnyolóidnak még hallom a hangját,
de már nincs az ajkukon mosoly,
ám a zarándoknak, ha felér hozzád,
egy megdicsőült életet adol.
Vajda Pál

Gondolatok
➢ Tudomásul
kell
vennünk,
hogy a bennünk rejlő képesség az
alkotásra nem más, mint Isten alko tó ereje. (Jozseph Chilton Peurce)
➢ A boldogság azoknak van
fenntartva, akik hajlandók boldo gok lenni dacára a körülmények nek.
➢ Imádságos szívvel tűzz ki cé lokat! Az igazi siker az, ha azokat a
célokat éred el, melyeket Isten tett
eléd. (Bob Gass)
➢ Ha igazán lelkes vagy és hit tel teli, akkor apróságok nem tánto ríthatnak el a céltól! (O.Horváth
Sára)
➢ Milyen áldás, hogy az idő el csitítja a bosszúvágyat, enyhíti a

Gyerekszáj
Bukovszky Esztertől: Miksa (2) az
esti imában meg szokott köszönni
egy-egy érdekes eseményt, ami az nap történt. Egyik ilyen alkalom mal, kicsivel az esti mese után így
imádkozott: "Jóisten, köszönjük,
hogy Micimackó beszorult a fába!
Ámen."
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Puskás Zoltánné

PISTIKE

Vida Sándorné

Ráduly Emil és neje

Egyik barátom mesélte: Feleségemmel és kisfiammal autós kirándu lásra mentünk Erdélybe.
Gyönyörű utunk volt, közben megmegálltunk, hogy gyönyörködjünk
a festői tájakban.

"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki
megerősít engem." (Filippi 4:12)

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.

Pistike még sosem volt ennyire bol dog, arcocskája kipirult, nagyokat
kacagott. Megérkeztünk, a szobá ban nekiláttunk bőröndjeink kicso magolásához. Pistikére rá sem he derítettünk, pedig igazán érdemes
lett volna. Ő csendesen elővette
imakönyvét, letérdelt az egyik sa rokba és csendesen imádkozott,
megköszönve a szép utat, majd
hozzám fordult: "Ugye apuka, Jé zuska máskor is ad ilyen szép utat,
ha nem felejtjük el neki megkö szönni?"

Gyülekezeti programok
Július 10-14. (H-P) naponta 17:00-19:00
között játszótéri evangelizáció a Teleki téren
Július 17-23. (H-V) gyermektábor Tahiban

Közreadta H.A

Gyülekezetünk betegei
Ádány Vince és neje Rumbold Gyula
Dobner Péter

Rottmayer Jenő

Hetzke József

Sebők Györgyné

Huszta Tiborné

Stubnya Tiborné

Kántor Ida

Szalay Mihályné

Kántor Imréné

Szikszai Lajosné

Kiss Tamara

Tóth Imréné

Elhelyezés: 8-10 fős barakkokban, melegvíz-ellátással
Étkezés: a napi 3x-i étkezést egyéb finomságok egészítik ki 
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Program: a gyermekeket a bibliaköri tanítók és szolgálatot vállaló testvérek kísérik, és tartanak számukra foglalkozásokat
minden nap. A parkban nagy füves tér,
játszótér, kosárpalánk, foci pálya, pingpong asztalok, „Cso-Cso”, „frizbi”, tollaslabda, stb. sportolási lehetőségek biztosítottak, ami segíti a tábori szabadidős
tevékenységet.

Hirdetés
Híres
gyógyvíz
közelében,
Egerszalókon várja gyülekezeti
csoportok, lelki tárgyú képzések
résztvevőit a Dr. Tóth
Piroska
missziós ház,
mely kiválóan alkalmas lelki–testi
felüdülésre.
Bővebb információ:
http://www.rbk.hu/index.php/mis zsziok/egerszalok-misszios-haz
vagy
Kovács Gézáné Ildikó 06 20 886
3718
vagy
kovacsne.sz.ildiko@gmail.com

A táborozás díja teljes ellátással, közös
programokkal: 27.000 Ft/fő*
* 10% kedvezmény igényelhető, amit kérünk
jelentkezéskor jelezni.

Jelentkezés: Széll Csabánál
Augusztus 7-13 (H-V) ifjúsági tábor

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

Karádon. Jelentkeni az ifi facebook oldalon vagy Szlepák Attilánál lehet.
Augusztus 20. Országos konferencia Tahiban

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

ÖRÖMHÍR !
Megszületett Dobner András és Ko csis Emese első gyermeke: Lilla,
2017. június 5-én.
"És én segítettelek világra azon a
napon,
amikor
megszülettél ."
(Zsoltárok 71:6)
Isten áldása kísérje őket!

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