Beszámoló a kadarkúti
szolgálatunkról
Az összejövetel résztvevőinek
egyik fele a képen, csak így tudtuk
lefényképezni a jelenlévőket ez
alkalommal.

A résztvevők másik fele.
Böhönyéről is jöttek kedves
testvérek az istentiszteletre.

Jó Atyánk kegyelméből május 31-től, június 8-ig szolgálhattunk
a Kadarkúti Szeretetotthon lakói között. Esténként összejövetelen voltunk együtt, napközben pedig személyes beszélgetést folytattunk
azokkal, akik ezt igényelték. A beszélgetések során emberi élettörténeteket ismerhettük meg. Drámai életutakat és Jézus Krisztusban Istennel megbékélt szíveket. Egyik legnagyobb élményünk a Medve Lacival folytatott beszélgetésünk volt.

*
MEDVE LACI 63 éves, és több éve a Kadarkúti Szeretetotthon lakója. Minden testi fogyatékossága ellenére csodálatosan derűs lelkületű
ember, aki mindig, mindenben talál okot a hálaadásra. Látszik, hogy
megtérése valóságos volt, és szellemi állapota, lelki igénye, ezzel
együtt lelki növekedése komoly hívő emberhez méltó.
Az ott töltött idő alatt gyülekezetünk „szárnyai alá vettük” és ennek
első jeleként az elromlott kazetta-CD lejátszója helyébe vettünk egy

újat, mert gyenge látása miatt az olvasás nagy nehézséget jelent
számára.
Az egyik képen ezt a készüléket adjuk át neki a gyülekezetünk nevében.
LACI, aki csak kerekes székkel tud közlekedni, a másik képen a
vasárnapi Istentiszteleten az igehirdetést hallgatja nagy örömmel.
Ezen a napon, volt aki lehozza az emeletről kerekes-székestől. Ez a
probléma hamarosan megoldódik, mert nemsokára elkészül a lift.
A továbbiakban úgy is gondoskodunk lelki támogatásáról, hogy prédikációkról, tanításokról, énekekről CD másolatokat küldünk neki.
Ideírjuk LACI köszönetét is a gyülekezet felé, ezt ránk bízta. Amikor
átadtuk az Mp3-t is lejátszó magnót, öröménél csak a meglepetése
volt nagyobb. Alig tudott szóhoz jutni. Nagyon szeretni való ember —
emlékezzünk meg róla imáinkban.
Makovei János és Marika
„Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne
mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit
igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek
van. 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, 31-34.)

„Akkor ezt mondja a király a jobb keze
felől állóknak: Jertek, én Atyámnak
áldottai, örököljétek ez országot, a
mely számotokra készíttetett a világ
megalapítása óta. Mert éheztem, és
ennem adtatok; szomjúhoztam, és
innom adtatok; jövevény voltam, és
befogadtatok engem; Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam,
és meglátogattatok; fogoly voltam, és
eljöttetek hozzám.” (Máté 25, 34-36.)

