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gyermekekkel!
gyermekekkel! Vendég-gyermekeket is várunk!
Szeptember! Becsengetnek!
Gyermekeink számára újból megkezdődik az iskolai tanítás, vége a nagyon
hamar elröppenő vakációnak!
A rengeteg tanulni való,
a megszaporodott veszélyhelyzetek
mind, mind sokkal több imádkozásra
kell hogy késztessenek
gyermekeinkért!
Mennyire igaz!
„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. Kiknél megvan a kegyességnek látszata,
de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.”

Szomorú
az Isten népe életében, az a
jelenség, hogy az imaórák és
Bibliaórák látogatottsága nagyonnagyon gyér.
Az is szomorú, hogy ezt nagyon
ritkán tesszük szóvá, mert restellni való dolog az, hogy a mások nehéz, sok terhet hordozó
életébe beleszóljunk.
E néhány sorral is csak segíteni
szeretnénk és nem beleszólni
bárki életébe is! Élet-kérdés az
imaóra és Bibliaóra, az együttes
imádkozás és a mély tanítás. Ha
nem tudsz ott lenni, pótold a tanítások meghallgatását! A közösséget úgy sem tudod!

Timóteus 3, 1-5.

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 lelkipásztoráért és kedves feleségéért Izabellért, aki babát vár.
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.

„…add meg nékünk ma.”
„…Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben…,A mi mindennapi kenyerünket add
meg nékünk ma.” (Máté 6,9 és 12.)
Az emberek általában akkor nyugodtak, ha a mindennapi kenyeret jó előre, maguk szerezhetik meg, mert ez egyfajta biztonságot jelent és akkor bátrabban néznek a jövő elé. Ha ez nem így
történik, akkor nagyon kiszolgáltatottaknak érzik magukat. A
„boldogok a lelki szegények” témájánál már felmerült ez a gondolat. Most újból meg kell erősítenünk azt az igazságot, hogy az
Úr Jézus arra építi a Vele való kapcsolatot, ami elől a legjobban
menekülnek az emberek. A függésre! A Tőle való önkéntes függésre. Azt kell mondanom, hogy ez esetben nagyon botor és
korlátolt emberi gondolkodásra vall ez a menekülés, hiszen e
függés ellenében Ő a teljes gondviselő szeretetét kínálja fel.
Nem véletlen, hogy az Úr Jézus az Őt követőket így tanítja imádkozni:”A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma…” Ő
nagyon jól tudta, hogy Isten szeretete, kegyelme és gondviselése mindig a mai napra szól. Isten nem a tegnap, vagy a holnap
Istene. Mózesnek is így mutatkozott be: „…VAGYOK AKI VAGYOK. … Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti
hozzátok. (2Mózes 3, 14.) Ő mindig a jelen Istene!
Ha valaki az Úr Jézustól való teljes függés jegyében megéli
mindazt, amit Ő elvár, annak ezt ígéri: „Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől;
mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég
minden napnak a maga baja.” (Máté 6, 33-34.)
A „megadatik” nem azt jelenti, hogy az először az Isten országát
keresőknek „az égből minden az ölükbe pottyan”… Bizony nekik
is éppen úgy meg kell dolgozniuk mindenért, mint másnak, csak
amit ezért kapnak, az nem egyszerűen az emberek által adott
jogos fizetés, hanem az Úr áldása… Azt hiszem felismerhető és
érezhető a különbség! Ő embereket használ fel arra, hogy a
Benne bízókat megáldja! Az övéitől pedig elvárja, hogy becsülettel dolgozzanak, de feleslegesen ne aggódjanak!
Az Ige egyértelműen megerősít bennünket abban, hogy: „Minden
gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.” (1 Péter
5, 7.)

