Összejöveteleink és gyülekezeti programjaink

„…hogy a szegényeknek örömöt mondjak…”
„Az Úr Isten Lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az
Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak;…”
(Ésaiás 61, 1.)
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Mindenkivel tudatjuk akit érdekel,
hogy 2009. augusztus 9-én,
vasárnap 10,00 órától 16,00
óráig Kadarkúton egész napos
országos konferencia lesz.
Vendég szolgálattevő:
Dr. Jacob Kurien

Gyülekezeti Nap!
Augusztus 20-án Gyülekezeti
Napot tartunk.
Az imaházban. 10,00 órától együtt
leszünk addig, amíg jól érezzük
magunkat.
Énekelünk, imádkozunk,
beszélgetünk, és együtt
fogyasztjuk el a finom ebédet,
amit bográcsban az imaház
udvarán főzünk meg.

Ésaiás 61, 1-2.
„Az Úr Isten Lelke van én
rajtam azért, mert fölkent
engem az Úr, hogy
a szegényeknek örömöt
mondjak; elküldött, hogy
bekössem a megtört
szívűeket, hogy
hirdessek a foglyoknak
szabadulást,
és a megkötözötteknek
megoldást; Hogy
hirdessem az Úr
jókedvének esztendejét, és
Istenünk bosszúállása
napját; megvigasztaljak
minden gyászolót;”

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 Gyülekezet táborozásáért és az ott szolgálatot teljesítő Pataky Albert testvérért és feleségéért,
Gyöngyikéért.
6. A Soltvadkerti Pünkösdi gyülekezetért, hogy a kialakult új helyzetben,
Pazdernyik Pál ügyvivő lelkipásztor szolgálatával megerősödjön.
7. A börtönmisszióért, Hajnal László testvérért és minden segítőjéért.
8. Gyülekezetünk dicsőítő szolgálatának mielőbbi helyreállásáért.

Nem könnyű a szegényeknek örömet mondani. Aki ezt magára
vállalta, annál viszont semmi sem lehetetlen. Maga az Úr Jézus is
személyesen elmondja ezt a felőle több száz éve elhangzó próféciát a Lukács 4, 18-ban leírtak szerint a hegyi beszédben pedig azt
mondja: „Boldogok a lelki szegények; mert övék a mennyeknek
országa!” (Máté 5, 3.) Nem hiszem, hogy ennél nagyobb gazdagságot a magáénak mondhatna bárki is.
Csak az a kérdés, hogy mi is a „lelki szegénység”? Röviden és
jól érthetően így lehet ezt meghatározni: „Annyira függni mástól,
és annyira másra utaltnak lenni, mint akinek nincs semmije”. Itt
nem fizikai szegénységről van szó, és nem akárkiről is az emberek közül, — akivel ilyen kapcsolatban kell élnie a „lelki szegénynek” —, hanem magáról Jézus Krisztusról.
A gyakorlatban tehát azoknak szól az Úr Jézus boldogság üzenete, akik mindent, amit lelkiekben kapnak, szolgáló készséggel
továbbadnak mások gyógyulására, megerősödésére. Ez pedig
olyan helyzetet teremt az életükben, hogy újból Jézushoz kell
menniük, hogy kapjanak… Ez a lelki szegénység mozgásban tartja őket a gyakori Jézushoz menetelben. Ettől lesz övék a menynyeknek országa.
A lelki területen rossz értelemben meggazdagodott ember hamar
elkényelmesedik, önmagával nagyon elégedett lesz.
Egyik példázatában erről is beszél az Úr Jézus. Lukács 12, 19-ben
így olvassuk: „…ezt mondom az én lelkemnek: Én lelkem, sok
javaid vannak sok esztendőre eltéve; tedd magadat kényelembe,
egyél, igyál, gyönyörködjél!”
A leírtakból világosan kitűnik, hogy az Úr — a tőle kapott feladatok teljesítésében — igazán azokra számíthat, akiknek élet programja nem ez: „…tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél”, hanem: „Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?”
(Ap.Csel. 9, 6.) Erre csak azok képesek, akik nagyon gyakran mennek Jézushoz… Nekik Jézus minden szava öröm! Neked is? -Mj-

