Dicséretek között lakozik…
2013. február 17-én délután ökumenikus ifjúsági istentiszteletre invitáltak a helyi
pünkösdi gyülekezet tagjai. Jöttek is sokan Kecelről, Kiskőrösről, Kiskunmajsáról és persze a
helybéli gyülekezetekből is.
Pazdernyik Pál helyi lelkipásztor köszöntése után a baptista és pünkösdi fiatalokból
álló összevont ének-és zenekar közösen dicsőítette Istent.
Az ökumenikus alkalom díszvendége a Jean-Michell és Daniela Pannier volt. Jean-Michell
a hatvanas évek vagány hippije ma Krisztus tanítványa és követe. Megváltozott élete Krisztus
újjáteremtő munkáját dicséri. Igehirdetésének alapjául Naamán történetét választotta a
2Királyok 5 alapján. Isten országának építésében minden újjászületett hívő munkájára
szükség van. Nincs fontos és kevésbé fontos szolgálat. A kicsi dolgok is nagy jelentőséggel
bírhatnak.
A történetbeli kislánynak minden oka megvolt arra, hogy gyűlölje urát. Erőszakkal
elszakították a szüleitől, és fogolyként egy idegen országba hurcolták. Az ellenséget kellett
szolgálnia. Gyűlölhette volna urát, mégis tele volt együttérzéssel. A kellő pillanatban a
megfelelő igét mondta, ami aztán segítségére volt az urának. „Bárcsak eljuthatna az én uram
a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából” 2Királyok 5:3. Ez az
egyetlen mondat utat nyitott Isten szabadító munkája felé. Ha azt a keveset megtesszük, amit
Isten ránk bíz, az elég. Ez lehet egy pohár víz, egy ölelés, néhány kedves szó, mely felemel,
egy helyén mondott ige. A kislány példa volt az úrnője és a többi szolgáló előtt. Az emberek
figyelik az életünket. Vagy útjelző táblák leszünk a menny felé, vagy semmik. Ha megtesszük
a lehetségest, akkor Isten megteszi a lehetetlent. Minden szolgálatot, amit Isten országáért
végzünk, végezzük örömmel, jó szívvel! Mi vagyunk Krisztus keze, lába és tagjai.
Eldönthetjük, hogy mások számára problémák leszünk vagy megoldás.
Az igehirdetés után Jánosi Ferenc a Pünkösdi Egyház Ifjúság-és Családépítő
Szolgálatának vezetője szólt az egybegyűltekhez. Többek között bemutatta Jean-Michell
könyvét, mely hamarosan magyarul is meg fog jelenni Végre szabadon! címmel. Benne a
szerző őszintén beszél a múltjáról, a drogoktól, függőségektől való szabadulásáról,
küzdelmeiről, és arról az új életről, melyet Jézus Krisztustól kapott.
Az ökumenikus istentisztelet finom falatok melletti baráti, testvéri beszélgetésekkel
folytatódott, majd a maradni vágyóknak még egy rövid filmet is levetítettek, melynek címe A
szeretetnepper volt. A jó hangulatban eltöltött délután újra felhívta a figyelmünket arra az
egységre, melyért Krisztus urunk is imádkozott, s melyet megőriznünk örömteli
kötelességünk. Isten országa ott van, ahol az Őt imádók összejönnek, és együttes szívvel őt
dicsőítik.
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