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Kétegyházán ezen a napon alkalmunk nem lesz.

Az emberi élet lényege, ahogy azt Isten
gondolta!
Az ember Isten legcsodálatosabb teremtménye. Sem a mennyben, sem a földön nincs
hozzá hasonló, mert:
1. Isten csak az ember megteremtése előtt
jelentette ki: „Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra;” (1Móz. 1, 26)
2. Azután „… formálta az Úr Isten az embert a
földnek porából,” (1Mzes 2, 7/a.) — minden
mást szavával teremtett!
3. Mindezek után: „… lehelt az ő orrába életnek leheletét. Így lőn az ember élő lélekké.”
(1Mzes 2, 7/b.)

4. Ami ezek után mindenek felett való az,
hogy: „Az Isten … a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még
bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.”
(Róma 5, 8.)

Isten ilyen életet szánt az embernek, és ezért
a legnagyobb áldozatra is kész volt.

Kilenc dolog, amiért rendszeresen imádkozzunk!
1. A Közösség vezetőiért, és az Országos Presbitérium minden tagjáért.
2. A Gyülekezetünk lelkipásztoráért, Fábián Tamás testvérért és családjáért.
3. A gyülekezetünk vezetőségéért és szolgálattevőiért .
4. A gyülekezetünkhöz tartozó családokért, fiataljainkért és gyermekeinkért.
5. A Torontói (Kanada) „Első Szeretet” Magyar Pünkösdi Gyülekezetért, lelkipásztoráért, Németi Zsoltért, kedves feleségéért Izabellért és kisgyerekükért, Sámuelért.
6. A Soltvadkerti Pünkösdi gyülekezetért, és Pazdernyik Pál testvérért, akit a gyülekezet lelkipásztorává választott.
7. A börtönmisszióért, Hajnal László testvérért és minden segítőjéért.
8. Gyülekezetünk dicsőítő szolgálatának várva-várt mielőbbi helyreállásáért.
9. Gulyás István testvérünk teljes felépüléséért.

Az élet nagy kérdése — a halál!
„Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én
bennem, ha meghal is, él; És aki csak él és hisz én bennem, soha
meg nem hal. Hiszed-é ezt?” (János 11, 25-26)
Az embereket élénken foglalkoztatja a „szép halál” gondolata. Számtalan elképzelésük van erről. Ilyen pedig nincs, mert Isten eleve „életre teremtette” az embert, aki azonban Isten szavával szemben engedve a szem kívánságának, hagyta magát halálba dönteni. A fent
idézett ige alapján mertem azt írni, hogy „szép halál” nincs. Az Úr Jézus világosan kijelenti, hogy: „…aki csak él és hisz énbennem, soha
meg nem hal”! Pál apostol pedig így tudósít: „…ezt mondjuk néktek
az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak.” (1Thessalonika
4, 15.) Tudnunk kell, hogy az az ember, aki Krisztusban új teremtésként hal meg, az csak elalszik. Ez a kifejezés a hitetlen és a hívő ember halála közötti minőségi különbséget jelzi. Az egészséges lelkületű
embernek eszébe sem jut félni az elalvástól. Így van ez a halállal is,
az Istennel igazán megbékélt életű ember esetében. Nem fél, mert
nincs mitől félnie, hiszen az örökélet gyönyörűsége vár rá. A megtért,
újjászületett és az Úr Jézust hűségesen követő ember számára már
itt ebben az életben hittel megragadott valóság mindaz, amiről Pál
apostol beszél: „…Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek,
örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha
ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.
Mert azt tartom, hogy a miket most szenvedünk, nem hasonlíthatók
ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.” (Róma 8, 16-18.)
A jelentős földi örökségért is szívesen és örömmel elmegy az ember,
akár a világ végére is. Akkor miért félne a haláltól az, aki ezen az úton
öröksége elnyerése felé halad? A mennyei örökség semmilyen módon nem hasonlítható a földihez, hiszen „… amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.” (1Korintus 2, 9.)
A halállal kapcsolatos gondolatainkon és érzéseinken mindig lemérhetjük Istennel való kapcsolatunk rendezettségét. Érdemes erre odafigyelni és addig nem nyugodni, míg igazán teljessé nem válik a Vele
való megbékélésünk, és nyugodtan nézünk — ha úgy kell —, halálunk elé, vagy örömmel gondolunk az Úr Jézus eljövetelére és készen
várva Őt, mi is örömmel mondjuk: „…bizony jövel Uram Jézus!” (Jelenések 22, 20.)

— Mj —

