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Győzhetünk!

Pünkösd erejével
„Ő [Illés] fölkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment negyven nap és
negyven éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. ” 1Királyok 19,8
Illés megfáradt. Az őt körülvevő világ nyíltan ellenséges volt Izrael Istenével. Üldözték a
prófétákat, halálra keresték Illést, és egy maroknyi véleményformáló a királyi udvarból
igyekezett elfeledtetni a néppel, hogy a Vörös -tenger kettévált, és ők száraz lábbal keltek át rajta, meghozva nekik a régen várt szabadságot. Igyekeztek elfeledtetni a néppel,
hogy ez az Isten szövetséget kötött velük és megígérte, hogy megáldja őket. Illés úgy
érezte, hogy hiába küzd, hiába harcol, nincs változás, és már nincs az ereje a további
küzdelemhez. Ekkor Isten ételt és italt küld a megfáradt prófétának és elhívja egy személyes találkozásra.
Csak pár hete, hogy Pünkösdöt, a Szentlélek kitöltetését ünnepeltük. Az egyik nagy
ajándék, amit a Lélek által kaptunk az az erő, ami ahhoz kell, hogy amikor úgy érezzük,
hogy minden ellenünk támad; amikor úgy érezzük, hogy „nem vagyok jobb az elődeimnél”, akkor erőt adjon nekünk, hogy felkeljünk és tovább haladjunk. Nekünk már nem
kell a Hórebig menni, hogy találkozzunk az Istennel, mert a bennünk lakó Szentlélek által mindennap a Hóreben lehetünk és mindennap találkozhatunk vele. Illés ott a Hóreben megtudta, hogy nincs egyedül. Megtudta, hogy van hétezer ember, aki nem hódolt be a korszellemnek, hanem kitartott Isten mellett. Nem vagyunk egyedül.
Valahányszor az Úr asztalához járulunk, jusson eszünkbe Illés története. Isten gondoskodott ételről és italról, és annak erejével Illés a Hórebig, egészen az Isten jelenlétéig tudott menni. Isten gondoskodott számunkra is ételről és italról. Jézus mondta: „Mert az
én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital ”. Ez az az étel és ez az az ital, aminek az
erejével tovább haladhatunk, aminek az erejével minden akadályt legyőzhetünk, és amin
keresztül a Szentlélek ereje fog megerősíteni bennünket.
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NNI még online
Az, hogy mi Isten akarata, és hogyan lehet felismerni, szinte mindig aktuális kérdés. Ezt
jártuk körbe ifj. Veres Gábor segítségével, aki a félév utolsó online NNI péntek
esti óráján az áhítatot vezette. Ezt követően megtudtuk, hogy Istennek
az az akarata, hogy online játékokkal játszunk még közösen, így pótolva azt a közösséget, amelyet a járványügyi helyzet nem tett lehetővé. A mielőbbi személyes találkozás reményében, találkozunk a
Csalit–NNI táborban!

Újra személyesen!
NŐI találkozó
Szeretettel várunk minden kedves hölgyet testi és lelki feltöltődésre, 2021. június 26 -án Földesre, 9:30-tól. Délelőtt a kápolnában közös játék, áhítat, tanítás:
„Nőnek lenni szívvel lélekkel”,
kávézás, teázás, jóízű beszélgetésekkel fűszerezve. Közös ebéd
és sütizés után, pedig egy levendula kertben folytatódnak a
programok: kézműves foglalkozás, levendula szedés, fotózás,
kóstoló, receptek, vásárlási lehetőség.

Családi- és Ifjúsági tábor
Már nagyon várjuk a személyes találkozást, a közös élményeket és tanulást!
Az áhítatot, a hitfoglalkozást és pacsirta imát vezetők örömmel készítik
a lelki frissítőket, a szabadidős programok felelősei vidám ötleteiket
szövögetik, a zenészek és énekesek hangolnak, a teaház receptúrái
előkerülnek, a mesélők pedig izgalommal készülnek kedves történetekkel a gyermekeknek.
Július 12-én találkozunk Szajolon!
Továbbra is számítunk a közbenjáró imákra.

Vakációs Biblia Suli

2021. július 19 -23. Földes
2021. július 26 -30. Hajdúhadház

Tini-Ifi hétvége 2021. augusztus 13 -15. Kisvárda
FÉRFI találkozó 2021. augusztus 28.
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Köszönet
Köszönjük szolgálatink támogatását az 1+1 százlékok felajánlásával.

Imakérés Kongó
Imakérés érkezett názáretis testvérektől májusban: Kitört a kongói Nyiragongo vulkán.
„Goma városának déli részén lakom, ez egy biztonságos zóna volt, ahova az emberek jöhettek és maradhattak egy rövid ideig. Szombat este 10 családot fogadtam összesen 50
fővel, köztük felnőtteket, fiatalokat és gyerekeket. Közülük sokan egyháztagok. Istennek
hála, mert volt egy kis családi gyógyszertáram. Az egész családom a vulkán áldozatait
szolgálta éjjel-nappal. Sokakat megöltek, vagy közlekedési baleset áldozatai lettek, miközben menekültek, mások, akik megpróbálták megszökni a Munzenze börtönből Gomában,
halálra égtek. Szombat este sokan menekültek Ruandába. A kitörés akkor keletkezett, amikor a vulkán oldalán nyíltak meg a törések, amelyek különböző irányú lávafolyásokat
okoztak. Több falut is eltaláltak, néhány egészségügyi központot, egy általános iskolát és
egy vízvezetéket is megsemmisítettek. Félnek, hogy sok gyerek eltűnt, mások pedig elszakadtak családjuktól. Valahol a láva keresztezte az egyik autópályát, amely Gomát Beni városával köti össze, és elvágta a kulcsfontosságú segély -és ellátási útvonalat. A város repülőtere azonban érintetlen volt. De a szeizmikus földrengések érzékelhetőek voltak a végkimenetelben. 30 percenként földrengés Gomában és körülöttünk. Köszönjük, hogy imádkozol értünk. Othniel M.”

Cím: 1149 Budapest, Egressy út 100.
Telefon: +36-1-328-0530
E-mail cím: iroda@nazaretiegyhaz.hu
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