Összejöveteleink és gyülekezeti programjaink

A békesség ára…
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„Íme, ez volt a vétke Sodomának, a te öcsédnek: kevélység, eledel bősége
és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg.” (Ezékiel 16, 49.)

Zsoltárok 122, 7-8.
„Békesség legyen a te
várfalaid között, csendesség
a te palotáidban.
Atyámfiaiért és barátaTestvéreink, akikért buzgó
szívvel imádkozunk:
Makovei Jánosné, Flórika
Makovei Jánosné, Marika
Weisz Lászlóné, Marika
Tripon Mihályné, Marika
Pap Jánosné, Mancika (Sarkad)
Nyári István és kedves felesége
Ilonka (Kiszombor)
Prikidánovics István
misszionárius, (Szabadka)

Prikidánovics István misszionárius
testvér korábban a — Gulyás István
testvér által is támogatott — szabadkai,
belvárosi magyar gyülekezet lelkipásztora volt.
Miután Gulyás testvér visszavonult az
európai missziószolgálatból, őt állította
be szolgálata folytatására a magyar
nyelvterületen.
Testvérünk elsősorban erdélyi gyülekezetekben végez szolgálatot, a magyarországi és más területen található magyar gyülekezetek mellett.
Jelenleg, magas lázzal kezdődő, súlyos
tüdőgyulladással és szövődményeivel
járó állapotban kórházban van. Kezeléséhez lélegeztető gépet is igénybe
kellett venni.
Hisszük, hogy jó Atyánk meghallgatja
imáinkat és testvérünket felemeli ebből
a kritikus állapotból.

Kilenc dolog, amiért teljes odaadással rendszeresen imádkozzunk:
1. A Közösség felső 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 Gyülekezet
lelkipásztoráért, Németi Zsoltért és kedves feleségéért Izabellért, aki babát vár.
6. A Soltvadkerti Pünkösdi gyülekezetért, hogy a kialakult új helyzetben, Pazdernyik
Pál ügyvivő lelkipásztor testvérünk szolgálatával megerősödjön.
7. A börtönmisszióért, Hajnal László testvérért és minden segítőjéért.
8. Gyülekezetünk dicsőítő szolgálatának várva-várt mielőbbi helyreállásáért.
9. Gulyás István testvérünkért aki most van felépülőben autóbalesete után.

Úgy gondolom, azzal nem mondok újat, hogy életünkben mindennek ára van. Mindenért fizetnünk kell valamilyen módon, a megszerzett dolgok megtartásáért is.
A fent idézett igeversnek számomra meghökkentő üzenete van.
Ha korábban Sodoma pusztulásáról esett szó, az okok között nem
gondoltam egészen végig, mi-mindenből állt az ott lakók szörnyűséges vétke. Ami most elgondolkodtat: a többi — jólétét és gazdagságát jelentő — dolgok mellett, „gondtalan békességét” azért
kellett elveszítenie, mert „a szűkölködőnek és a szegénynek kezét
nem fogta meg”.
Ez a „gondtalan békesség” ára.
A „gondtalan békesség” megtartása pedig úgy lehetséges, hogy
megfogjuk a „szűkölködő és a szegény” kezét.
Ezt a békességet maga az Úr Jézus adja, amiért legfeljebb az „elfogadás készségével” kell fizetnünk, de a további megőrzés a mi
feladatunk. Amikor képesek vagyunk minden érdek és kényszer
nélkül kinyújtani kezünket a szellemi, lelki és fizikai „szűkölködő és
szegény” felé, annyira, hogy meg is fogjuk azt, akkor beindul életünkben Isten megtartó, megújító és mindeneket betöltő kegyelme.
Amikor nem az foglalkoztat bennünket, hogy milyen módon tudjuk
megmagyarázni „a szegény és szűkölködő” elkerülését, hanem —
ha kell őszinte bűnbánattal és a megtérés készségével — belátjuk,
hogy a „gondtalan békesség” árának megfizetésében nagy adósságot halmoztunk fel, Isten megbocsátása abban jelenik meg,
hogy helyreáll a személyes békességünk. Minél többen tesszük
ezt, annál inkább igaz lesz a családunkban, a gyülekezetünkben
és a Közösségünkben is.
Nem az odaadott alamizsna, nem az emberek elismerését is kiváltó bőkezű adományozás, még csak nem is a „nyomorenyhítő akciók” szervezése a „gondtalan békesség” ára, hanem egyszerűen
az, hogy fogod valakinek a kezét, aki „szűkölködő és szegény”. A
fenti igevers igazolja, hogy ezt nem én találtam ki. Ez az Isten
szava hozzám és hozzád.
— Mj —

