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de rájöttek. Megszégyenült, és nem
lett sikeres az egyházukba, egysze rűen, mert szegény maradt, sőt az
eset után még büntetett is.

Siker
A legtöbb ember sikerre vágyik.
Sóvárog a siker után és talán többet
kockáztat érte, mint ami hozadékot
talál benne, ha eléri. Elcsügged és
reményt veszt, ha nincs „sikerélmé nye”. A társadalomkutatók statisz tikája szerint mindig kevesebb a si keres, mint az átlagos, vagy éppen
szerény, vagy több nyomorgó em ber, aki nem talált rá a saját jobb
képességeire, amivel önmagát és
családját képes naponta legalább
egy-szer megebédeltetni. Ezt rejti
jövőnkben az idei aszályos év, sőt
egy ital tiszta víz hiánya, amit a
viszontagságos időjárás fokozatos
romlása rejteget számunkra. A ke vés dúsgazdag majd mindezt pré dálva használhatja fel, és közben a
kevesek szeme láttára az éhező, bő re alatt a bordáit és nem a bankje gyeit, vagy aranyát számlálgatja.
Egyes felekezetekben lépett föl úgy
talán 40-50 éve a „siker-teológia”.
Dicsekedtek, hogy ők boldogok,
mert mindenük van, s még inkább
gyarapszik. Hatalmas összegeket
áldoztak nagy nyilvánosság előtt,
egymást is licitálva. Azt is hallot tam, hogy másvalaki mindezt elhit te, ahogy látta, hallotta a dicseke déseket, aki hiába várta a főnyere ményt, pedig játszott minden héten.
Aztán a nagy adomány érdekében
még lopott is, onnan ahol sok volt,

Csak ez úgy van, hogy az már ter mészetes, a siker azzal tűnik fel
éppen, hogy kevesebb a százezer nyi sikertelennél. Amikor végig nézzük a határunkon élet-halál har cot vívó illegális fiatal embereket,
nincs köztük sikeres, csak aki vá gyik Európában meggazdagodni. A
karcsú, „sportos legények” minden re készen, mert vágynak a szerin tük megérdemelt sikerre. Aztán ki
elesik a hosszú útban, más tengerbe
fullad, vagy a társa agyonveri vas csővel. A harmadik százszor pró bálkozik, de mindig visszaküldik.
Aztán jön egy autós, aki majd jó
pénzért átrobog vele az országon,
de a falnak robog. A várt siker el marad, helyette gyászos kudarc egy
bokoralján, vagy egy gettóban.
Évődés, és fojtogatás – a szerelem
után.
Tisztelt olvasóm (– ha akad egy is).
Nem érzi magát sikeresnek? Életed
felett húzódik a statisztikai vörös
vonal. „Azám, hazám!” Keserédes
hálát érzel legfeljebb. Aztán adako zol a menekülteknek, akik elvesz tették mindenüket. „Apu otthon
maradt.” Szól a kisfiú anyja karján,
könnyes szemmel. Az apa katona
lesz és hősi halott. Ma még re ménykednek a szülők egymástól
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meglátni, hogy az Úr most így szeret,
így készítget számodra is helyet
és üdvöt, mely örökre megmarad.

messze, hogy még egyszer talál koznak. Életünk örök példaképe, az
Úr Jézus Krisztus, sikeres volt?
Olyan kíváncsi lennék a válaszod ra! Az én életemben nem jelentke zett a nagy siker soha, mégis hálás
vagyok érte. Majdnem háromszor
annyi éveimért, mint az Övé.
Krisztushoz igyekeztem hasonlíta ni, és ha annyi fájdalmat, keresztet
nem is hordoztam, mert Ő hordozta
én helyettem, eredményes volt az
életem az ő szolgálatában, de sike res soha. A „bérem” kevesebb volt,
mégis roppant nagy: Annyi éven át
szolgálhattam. Csapdák, mellék utak, kísértő szirénhangok ezerszer
kínáltak sok sikert, de valamiként
mindig megőrzött az Úr, hogy sza vukat meghalljam, szívemet más nak át ne adjam. Tudod, sokat „me sélhetnék”, talán többet, mint kel lene, de elégedett vagyok. Mindent
köszönök, és a nagy siker elmara dásáért egyáltalán nem zúgolódom.

Balog Miklós

„Isten után szomjazik
lelkem, az élő Isten
után.” (Zsoltár 42, 3a)
Mintha tikkasztó hőségben írná e so rokat a zsoltáros, aki hiányolja Is tent, az „élő Istent”. Egyvalaki tudná
oltani szomját, Az, Akivel eddig is
boldogan együtt járta élete útját. A
Teremtő Isten mintha eltűnt volna a
vándorlás során, ellenfelei gúnyolód va mondják: „Hol van a te Istened?”
(4b) A bálványokkal teli Közel-kele ten a sok isten között a megjelölt
„élő Isten” Izráel Istenét jelentette
számára. Bibliánkban, az Apostolok
Cselekedeteiről írott könyvben a 17.
fejezetben beszél Pál apostol arról az
Istenről, aki „nincs is messze egyi kőnktől sem, mert őbenne élünk,
mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti köl tőitek közül is mondták némelyek.
Bizony, az ő nemzetsége vagyunk”
(Aratosz
görög
költőt
idézi
Kr.e.3.sz.) Ezután beszél a teremtő
Istenről, aki az életet adta, hiszen
minden Tőle származik, és az embe rek téves Isten-kereséséről. Jézus
Krisztusról is szól, mint aki váltsá gul jött, akinek az ítélet adatott,
ezért megtérésre van szükség. Tehát
Isten nincs távol egyikőnktől sem,
elérhető, megszólítható, kérhető, le het találkozni Vele. A mai ember is
keres, nem találja azt, amit elvesz tett. Mi veszett el? „Valami nincs se hol!”, ahogy a költő írta, vagy „Vala ki nincs sehol!” Kínálat van, tanok -

Szebeni Olivér

A célt az ok helyett
Ne azt keresd, miért ér szenvedés,
és mért van annyi könnyes állomás;
ne gyötörjön a sötét látomás:
mindenki rossz,benned nincs tévedés!
Bár jönne rád egyéni ébredés,
látnád te is a titkos fényeket,
az Úr előtt nincs semmi érdemed,
s mit tudsz a kegyelemről, oly kevés.
De megtanít gyakorolnod magad
a célt keresni már az ok helyett,
mosódni méltó próbáid alatt,
2
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ból, eszmékből, filozófiákból, szak mákból, kultúrából, művészetekből,
vallásokból, szabadságból, élveze tekből, stb. Mégsem találjuk azt,
amivel életünk rendbe jönne. Az Isten utáni szomjazást nem ismerjük
fel, pedig „őbenne élünk, mozgunk
és vagyunk” - ahogy az apostol hir dette. Jób könyvében is találunk
ilyen kérdést: ”Bár tudnám, hogy
hol találom Istent?” (Jób 23, 3a.)
Utána elmondja, hogy mit jelentett
neki, míg együtt jártak. Most pedig
hiába vonulna el a négy égtáj felé,
akkor sem találna Rá. (Érdemes elol vasni a szakaszt, mert őszinteséget
tanulhatunk belőle.) A Zsoltárok
könyve viszont telve van Isten dicsé retével. „Kegyelmes és irgalmas az
Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.
Jó az Úr mindenkihez.” (145.zsoltár,
8-9.) „Az istenfélőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak.” (147.zsoltár 11.)
Jób is eljutott erre a bizalomra, ami re az Ige hív: „Eddig hírből hallottam rólad, de most saját szememmel
láttalak. Ezért visszavonok mindent,
bűnbánatot tartok porban és hamu ban.” (Jób 42, 5-6.) „Boldog az az
ember, akinek az Úr nem rója fel a
bűnét, és nincs lelkében álnokság.”
(Jób 32,2.)

hogy egy lépéshez mindig ad
elég fényt az úton.
Szívem, ha Ő kezébe vett,
békében nyugszik.
Hogy hordoz, hogyan vezet
Az csak Rá tartozik.
Ismeretlen szerző

„Én vagyok az út, az
igazság és az élet”
Nyáridő: A kirándulások, utazások,
kikapcsolódások időszaka. Nyakunk ba vesszük az országot, vagy kül földre utazunk, rójuk az utakat, so kat utazunk – ezen a nyáron különö sen sokan sokfelé vették/vettük az
irányt, sokféle utat jártunk be. Sok
élményt gyűjtöttünk és tapasztalatot
szereztünk az utazások során, néha
még olyanokat is, amire nem gondol tunk előre.
• Erdei keskeny ösvény: gödrös, ke resztbe fekvő fák, lehajló ágak, vad,
mégis csodálatosan természetes kör nyezet, lábunk alatt gördülő kavi csok,
botlásveszélyes
gyökerek,
mind- mind arra figyelmeztetnek,
óvatosan, körültekintően, lassab ban…
• Kerékpárút: Jellemzően keskenyek,
figyelni kell az előzésre és a szem bejövőkre, különben könnyen baleset
lehet belőle. A lassan suhanó vízparti
tájkép persze sok kockázatot és min den fáradtságot megér…

Kiss Emil

Bizalom
Mindenen át hogyan segít?
Még nem tudom, hogyan,
csak hogy ígérete szerint
és csodálatosan.

• Közút: jó sebességgel lehet haladni
az autóknak szánt utakon, azért a ká tyúkra és a kanyarokra vigyázni kell,
időnként előfordul, hogy egy-egy őz
oldalról felbukkan, komoly veszély helyzetet teremtve ezzel…

Elűzi-e az éjszakát
s hogyan? Csak azt tudom,
3
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• A „Domb utca”, amikor a dombor zat miatt kiemelten kell figyelni a
sebességre, a be nem látható keskeny
kanyarokra és meredeken emelkedő
részekre, de a kilátás gyönyörű…

• tudnunk kell, hová akarunk megér kezni,
• akkor meg tudjuk választani a leg kézenfekvőbb utat.
Út közben figyelnünk kell, nem ka nyarodtunk-e
le
az
útról?
Inkább kutassuk, vizsgáljuk meg út jainkat, és térjünk meg az ÚRhoz!
(Jsir. 3:40)

• Éjszakai kirándulás a Tahi Duna partra: ilyenkor nem látunk tisztán,
még a hold sem világít meg minden
guruló követ, kavicsot. Aki a csilla gokat nézi, az gyönyörködhet az ég bolton kirajzolódó csillagképekben,
de ha eközben lépdel a kavicsos
úton, akkor időnként kiszalad a talpa
alól egy-egy kavics és keresi az
egyensúlyt. A különböző utak külön böző napszakokban különböző arcu kat mutatják, igazodni kell az útvi szonyokhoz: sebesség, figyelem…
Ha a leggyorsabban akarunk célhoz
elérni, akkor néhány paramétert fon tos átgondolnunk indulás előtt és né hány dologra figyelnünk kell az út
során is.

Mert egyenesek az ÚR útjai:az igazak járnak rajtuk, a vétkesek elbuk nak rajtuk.(Hós. 14:10)
Megismerteted velem az élet útjait,
betöltesz
engem
örvendezéssel.
(Apcs. 2:28)
A HIT újának is vannak meg- és fel ismerhető tulajdonságai:
•Igazságban járunk?
Kőszikla Ő, tetteiben tökéletes, mert
igazságos minden útja. (V. Mózes
32:4), Tudjuk-e Isten igazságát meg élni, bemutatni, vagy a mi igazsá gunk a körülményektől függő Mert csak ha igazán megjobbítjátok
útjaitokat és tetteiteket, ha egymással szemben igazságosan jártok el,
(Jer 7:5) akkor Az igazság ösvényén
élet van. (Péld: 12:27)

• Tudnunk kell, honnan (fogunk) in dulni,
• tudnunk kell, hová akarunk megér kezni,
• ezek alapján meg tudjuk választani
a legkézenfekvőbb utat,

• Békesség terem az úton, amin já runk vagy folyamatosan békétlensé get tapasztalunk az útjainkon?
Útjai kedves utak, és minden ösvénye
békesség (Péld. 3:17)

• természetesen igazodnunk kell az
útviszonyokhoz.
Az utazások során sok-sok tapaszta lattal leszünk gazdagabbak, amelye ket a HIT útján is hasznosítani tudunk, ha tudatosan figyelünk rájuk.
A HIT útján is alkalmazható tapasz talatok:
• Tudnunk kell, honnan indulunk,
(hol tartunk most), mennyire va gyunk Istenhez közel, fejlődünk-e a
hitéletünkben,
4

Az utakon szerzett tapasztalatokat
építsük be a saját életünkbe, közös ségünk életébe. Be kell tudunk járni
az igazság útját és az élet útját. Jé zus mondja: Én vagyok az út, az
igazság és az élet; senki sem mehet
az Atyához, csak énáltalam. Ha is mernétek engem, ismernétek az én
Atyámat is: mostantól fogva ismeri tek őt, és látjátok őt. (Ján. 14:6-7)
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Ha ismered és követed Jézust, tisztán
fogod látni a célt és könnyű lesz tar tani az irányt, ő a jó példa.

nítványság volt a fő témánk. Péter és
Pál apostolok cselekedetein keresztül
többet megtudtunk arról, hogy mi lyen volt, milyen lehetett számukra
az elhívás, milyen nehézségekkel
kellett szembenézniük, hogyan for málódtak ők és a kapcsolataik. Szá momra az volt az egyik leginkább el gondolkodtató, amit Imi az alázatról
mondott, kapcsolódva Jézusnak ah hoz a cselekedetéhez, amikor meg mosta a tanítványok lábát. „Semmi
nem tűnik alázatnak szeretet nélkül.”
Ezt és Jézus példáját szem előtt tart va törekszem arra, hogy cselekedete im mozgatórugója a szeretet legyen,
mert ahogy Pál is írta a Kolosséiak hoz való levelében, „a szeretet a
legtökéletesebb kötelék”. (Kol.3,14)
„Öltsétek fel tehát azért, mert Isten
választottai, szentek és szeretettek
vagytok, az irgalom gerjedezését, jó ságosságot, alázatosságra való tö rekvést, szelídséget, hosszútűrést.”
(Kol 3,12)

Kovács Endre

Gyülekezeti életképek, beszámolók

Ifi tábor beszámoló
Nyár, Balaton, feltöltődés, társasjá ték, nevetés, röplabda, „kutyakeksz”,
Nutella és nem utolsó sorban ITI.
Sokféleképpen lehetne még jellemez ni az ifi tábort, de talán ezekről a hí vószavakról mindenkinek eszébe jut nak emlékek. Az idei táborban a ko rábbi években megszokottakhoz ké pest kevesebben voltunk jóval, igazi
nagy családos hangulatban és közös ségben telt ez a hét számomra. Úgy
mentem a táborba, hogy szerettem
volna pihenni, feltöltődni, tanulni Is tentől, időt tölteni olyan emberekkel,
akikkel nem vagyunk mindennapi
kapcsolatban, emellett szerettem vol na gyönyörködni az Úr teremtett cso dáiban, többek közt a természetben,
a csillagos égboltban. Ez a pár nap
ennél is többet adott, sok nevetést,
útmutatást a tanítványság útján, kap csolatok épülését, az ima erejének
megtapasztalását, összetartást. Nagyon jó élmény volt az össznépi tár sasjátékozás, amivel jobban megis merhettük egymást a kérdésekre
adott válaszokból. Voltunk kirándul ni, a tervezettnél többet fürödtünk a
Balatonban, volt éjjeli csillag les,
bogrács, sok-sok ének, rengeteg ne vetés. Minden, ami egy tábor kötele ző eleme. A hét első felében, amíg
ott tudtam lenni, Szólát Imre vezetett
minket Isten igéjén keresztül, a ta -

Ágoston Vivien

Angol tábor beszámoló
Idén is megrendezésre került a kará di angol tábor.
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A szokásos szolgálócsapatunkat 4 új
fő is kiegészítette: egy amerikai ta nító és egy nagyon kedves fiú is, aki
csakugyan külföldről érkezett egye temi gyakorlatát letölteni, és egy fia tal magyar házaspár. Ők gazdagítot ták a csapatunkat a különböző kész ségeikkel és ajándékaikkal. Már sok
éve 30-40 közötti létszámmal műkö dik a napközis tábor, és ez idén sem
volt másképp. A régi résztvevők mel lett sok új gyermekkel is bővült a
felhozatal. Reggeli tornával indult
minden nap, melyen minden táboro zó nagy lelkesedéssel vett részt. Ezt
követve sor került egy 1 órás bibliai
tanításra, sok énekkel, majd a dél előtt további részében angol órák
zajlottak. A délutánok izgalmas játé kokkal, vetélkedőkkel teltek. Örömünk, hogy egy korábbi, már felnőtt
táborozó minden évben bátorítja a fi atalabbakat, hogy vegyenek részt ők
is. Annyira jó, hogy Isten ilyen cso dás módon munkálkodik. A tábornak
a legnagyobb célja: A gyermekek
szívébe magvakat vetni. Imádkozzunk, hogy ezek szárba szökkenje nek, kibontakozzanak és aratásra
késszé váljanak!

ményemről számolok be röviden. Az
első bizonyságtevő már erős üzenetet
hordozott magában, mert amikor ar ról beszélt, hogy bizonytalan volt
abban meggyógyul-e egy betegség ből, imádságára az Isten a “BIZTO SAN” szóval válaszolt. A következő nél pedig a Luxemburgi Rádió prédikátora, osztotta meg velünk, hogyan
vezetett az Úr egy magyar családot a
rádió szolgálatába. Hiszen semmit
nem tudva elindultak Jugoszláviába.
Ahol egy Isteni sugallatra, lementek
a tengerpartra, ott találkoztak egy
olasz hajós kapitánnyal, aki segített
nekik eljutni Olaszországba. Onnan
pedig Isten elvezette őket Luxem burgba, ahol a rádió vezetője öröm mel fogadta, hiszen már három hó napja imádkoztak magyar szolgálat tevőért. Ezután egy katolikus vezető
úgy állt ki az oltárra, hogy megval lotta: Magyarország JÉZUS KRISZ TUSÉ! Elmesélte utána, hogy 18
évesen tért meg és szétosztva a va gyonát, megtalálta a boldogságát Jé zusban. Azóta is boldog. Az Isten di csőségére mutatott, amikor Michael
W. Smith éneklése végén az Ég felé
mutatott és alázatosan elsétált, majd
hagyta, hogy a tömeg tovább dicsérje
az Urat. Ezen a helyen azt is le kel lett vetkőzni magamról, hogy milyen
zenei stílust szeretek. Isten lelke
megmutatta, hogy nem a zene műfaja
érint meg igazán, hanem az énekek nek a szövege és üzenete formálja át
szívemet. A közel 10 órás dicsőítést,
úgy éltük meg a 40 ezres létszámú
gyülekezettel, hogy együtt énekel tünk, gondolkodtunk, mozogtunk és
egyként dobbant a szívünk az Úr di cséretére. Sokáig emlékezetes marad,
ahogy a London Community Gospel
kórus és Noel Robinson (Rain)

Csapó Alexandra

Ez az a nap amit az Úr
szerzett
( Július 23. Puskás Aréna)
Az Úr szerzett nekünk belépőjegyet,
így el tudtunk menni a budafoki fiú otthonból egy kisebb csoporttal. Már
a bevezető gondolatok hallatán, azo nosultunk azzal, hogy nem egy szín padot látunk, hanem egy oltár előtt
állunk. Néhány emlékezetesebb él 6
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együtt énekelve imádkoztak Esőért.
Majd egy óra múlva bemondták,
hogy a nagyon várt eső megérkezett.
A csodálatos az volt, hogy a Stadion
körül zuhogott, viszont felettünk
csak szemerkélt az eső.

bi zoknit, megkérdezte, hová tegye
azokat. Aztán megsimogatta a fejét
és azt mondta: - Kétségtelen, hogy
most már sokkal jobban érzed ma gad, ugye? Megfordult, hogy távoz zon. Abban a pillanatban a fiú meg fogta a kezét, és könnyeivel küsz ködve azt kérdezte: - Ön Isten felesége, ugye?

Állami támogatással 40 ezer Jézus
Bibliát osztottak szét, így Isten ki rályságának építésében egy újabb lé pést tett az ország. HALLELUJA!!

"..holt a hit is cselekedetek nélkül!"
(Jakab 2:26)

Szabó László

Közreadta:H Anni

Innen – onnan
Gondolatok
Kérem Istent, hogy adjon egy
pár cipőt

➢
- Ahogyan a nagy tengert nem
lehet egy kis edénybe átmerni, ép pen oly kevéssé tudjuk a végtelen
Istent véges eszünkkel fölfogni.
(Frands Spirago)

Egy tízéves fiú remegve a hidegtől,
mezítláb állt a cipőbolt kirakata előtt
és folyton folyvást a meleg lábbelik re nézett. Egy hölgy odalépett hozzá
és megkérdezte tőle: - Kis barátom,
mit nézel ilyen nagy érdeklődéssel
az üveg mögött? Mi az, ami annyira
leköti a figyelmedet? - Kérem Istent,
hogy adjon nekem egy pár cipőt - vá laszolta a fiú. A hölgy kézen fogta a
gyermeket, és bement vele a boltba.
Arra kérte az eladót, hogy hozzon
hat pár zoknit, és megkérdezte, hogy
tud - e esetleg egy lavór meleg vizet
és törülközőt is hozni. Az eladó min dent hozott, amit a hölgy kért. A nő
elvezette a fiút a bolt hátsó részébe
és levéve kesztyűjét, megmosta a fiú
lábait és a törülközővel alaposan
megszárította. Az eladó pedig oda hozta a zoknikat. A hölgy az egyik
párat felhúzta a gyermek lábára, az tán felpróbálta a neki vásárolt cipőt,
majd miközben átadta a fiúnak a töb -

➢
- Amikor a szeretet hatalma
legyőzi a hatalom szeretetét, a vi lág meg fogja ismerni a békét.
(Jimi Hendrix)
➢
- A véletlen Isten eszköze,
hogy névtelen maradjon. (Einstein)
➢
- A csend mindig helyénvaló.
Szavakból mindig túl sok van. Az,
hogy kinek voltál fontos, az idő
dönti el, és nem a szavak.
➢
- A legnagyobb káosz közepén
is történhetnek jó dolgok.
➢
- A szeretet a kulcs, ami a
végső valósághoz vezető ajtót ki tárja. (Martin Luther King)
➢
- A hit a kereszt alatt mutat kozik meg. (Luther Márton)
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➢
- A belső béke nem elérhetet len kincs, nem is luxus, hanem lét szükséglet. (Lontai Léna)

hallgatja a hitből fakadó imákat.
Betegeink címe, telefonszáma Bo ros Dávid lelkipásztornál.

Hirdetés

Gyerekszáj

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 ket, hogy adományaikat elektronikus utalással küldjék meg a
Gyülekezet
számlaszámára.
OTP Bank Budapest József Ut cai Baptista Gyülekezet számlas z á m a : 11 7 0 8 0 0 1- 2 0 0 5 2 1 2 6

Tibi fiammal naponta mentünk óvo dába. Az utcánkban volt egy nemrég
épült ház, melyen kívülről látszottak
a téglák. Ahogy nézte Tibi, egyszer
csak megszólalt: anyu, ezeknek sem
jutott tatarra!

*

Gyülekezetünk betegei

Baptista Szeretetszolgát: :Hívja a 1355-ös baptista adományvonalat! Hívásával 300 forinttal
támogathatja az ukrajnai háború
érintettjeit.
Pénzadományát
„Ukrajna”
közleménnyel
a
UniCredit Bank
1091800155555555-55555555-ös számlaszámán fogadjuk.

Almádiné Tóth Katalin Szebeni Gyuláné
Huszta Tiborné

Szikszai Lajosné

Juhász Gyuláné

Szlepák Otília

Kovács Lászlóné

Tóth Mirella

Németh Györgyné

Török Pál

Puskás Zoltán és neje

Veres Sándor s neje

Sebők Györgyné

Verik Lajosné

Soltész László

Vékony Józsefné

Stubnya Tiborné

Vida Sándorné

*
Budapest József Utcai

"Erőt ad a megfáradottnak és az
erőtlent
nagyon
erőssé
teszi."
(Ézsaiás 40:29)

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

Szeretettel kérjük a testvéreket,
hogy a testi-lelki betegekért ne fe ledkezzenek meg imádkozni! Jézus
Krisztus az orvosok Orvosa meg -

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