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Az
gyermekekkel!
gyermekekkel! Vendég-gyermekeket is várunk!
Már jó előre tudatjuk mindenkivel, hogy 2009. augusztus
9-én, vasárnap Kadarkúton
egész napos országos
konferencia lesz.
A részletekről a későbbiekben
majd hírt adunk még.
Június 6-án a pünkösd jegyében tarthattunk — keceli testvéreinkkel együtt
— istentiszteleti alkalmat Kecskeméten
mindkét börtönben.
Isten különös módon megáldotta ezt az
alkalmat.
A jövő hónapban részletesen, képekkel
is beszámolunk arról, amit átéltünk a
szolgálat során.

”…imádkozzatok egymásért,
hogy meggyógyuljatok…”
(Jakab 5, 16.)

Az igei biztatásnak engedve,
imádkozzunk a betegekért, és a
nehéz helyzetben lévőkért.
Továbbra is:
Makovei Jánosné, Flórikáért,
Tripon Mihályné, Marikáért,
férjéért Mihályért, lányukért
Arankáért, vejükért Józsiért és
unokájukért Józsikáért.
„…vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden
szentekért.”
(Efézus 6, 18/b.)

Nyolc dolog, amiért teljes odaadással imádkozzunk:
1. A Közösség felső vezetőiért, és az Országos Presbitériumért.
2. A Gyülekezetünk lelkipásztoráért, Fábián Tamás testvérért és családjáért.
3. A gyülekezetünk vezetőségéért és szolgálattevőiért .
4. A gyülekezetünkhöz tartozó családokért.
5. A Torontói (Kanada) „Első Szeretet” Magyar Pünkösdi Gyülekezetért és az
ott szolgálatot teljesítő Németi Zsoltért és Izabellért.
6. A Soltvadkerti Pünkösdi gyülekezetért, hogy minél előbb rendeljen az Úr lelkipásztort számukra.
7. A börtönmisszióért, Hajnal László testvérért és minden segítőjéért.
8. Gyülekezetünk dicsőítő szolgálatának mielőbbi helyreállásáért.

„URAM, NINCS EMBEREM…”
„Ezt amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy
van; monda néki: Akarsz-é meggyógyulni? Felele néki a beteg: Uram, nincs
emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba; és mire én
odaérek, más lép be előttem.” (János 5, 6-7.)

Olyan időket élünk, amikor az emberek riadtan és félelemmel
keresik „az emberüket”. Hol van már a korábbi magabiztos fellépés a társadalom részéről is, amikor az emberek legalább egy kis
biztonságot érezhettek? Ma már egyre nagyobb lesz az emberek
nyomorúság és tehetetlenség érzése, és a mindennapi élet sok
területén történik meg, hogy minden erőfeszítésük és igyekezetük ellenére csak azt panaszolhatják, hogy: „mire én odaérek,
más lép be előttem”.
Szomorúan tapasztaljuk azt is, hogy körülöttünk az emberek
egyre gátlástalanabbak, agresszívek, sőt adott esetben még kegyetlenek is… Mennyire igaza van a Bibliának, amikor ezt olvassuk: Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők
állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak
nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.” (2Timótheus 3, 1-4.)
Ebben a nehéz és sok keserűséget hordozó helyzetben, amikor
újból és újból rá kell jönnöm, hogy: „nincs emberem”, VALAKI
segíteni akar rajtam. Ő az, aki rajtad is segít! Ő ma is elindul, és
útja mindig elvezet a nyomorúságukban, félelmükben vergődő
emberek életéhez, hogy kérdésével azonnal személyes kapcsolatot teremtsen és lehetőséget a gyógyulásra.
Ma tőled is megkérdezi: „Akarsz-é meggyógyulni?” Ne mulaszd el
az alkalmat, mert Ő igazán segíthet! Embered helyett Urad és
Megváltód lesz! Meggyógyítja szellemedet, lelkedet és testedet
is. Az eddigi félelmet és keserűséget keltő problémáidat egészen
másképp viseled és kezeled az Ő jelenlétében. Megkapod azt a
szabadságodat tőle, amelyben nem döntenek le a körülmények,
hanem boldogan jársz az örökéletre vezető úton.
—Mj—

