„Elmúlt az aratás…”

Összejöveteleink és gyülekezeti programjaink
„Elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk
meg!” (Jeremiás 8, 20.)

Minden
Minden Vasárnap
Vasárnap délelőtt
délelőtt 9,45
9,45 órakor
órakor Istentisztelet.
Istentisztelet.
Minden
Csütörtökön
este
17,30
órakor
Bibliaóra.
Minden Csütörtökön este 17,30 órakor Bibliaóra.
Az
Istentisztelet
ideje
alatt
külön
foglalkozás
Az Istentisztelet ideje alatt külön foglalkozás aa
gyermekekkel!
gyermekekkel! Vendég-gyermekeket
is várunk!
2009. október 15-én,
vasárnap délelőtt
az istentiszteleten
Gavra Dorin testvérünk lesz a
gyülekezet szolgálattevő
vendége.
Szeretettel hívunk és várunk
mindenkit az összejövetelre.

Ne feledkezzünk el imádkozni
beteg testvéreinkért, közöttük
Papp Jánosné, Mancikáért, aki a
Sarkadi Gyülekezet tagja és igen
komoly műtét vár rá.
Weisz Marika testvérnőért,
akinek ugyancsak kórházi
kezelésre van szüksége.

Előzetes híradás!
Gyülekezetünk ez évi
HÁLAADÓ NAPJÁT
2009. november 15-én,
vasárnap 10 órai kezdettel
tartjuk, sarkadi
testvéreinkkel együtt,
és így adunk hálát jó
Atyánk gondviselő
szeretetéért.
Az ünnepi alkalom szolgálattevője Adamik László
testvérünk,
a sarkadi gyülekezet
lelkipásztora lesz.
Az összejövetel
a közös ebéd után
folytatódik, így készüljünk
erre a napra.

Nyolc dolog, amiért teljes odaadással imádkozzunk:
1. A Közösség felső vezetőiért, és az Országos Presbitériumért.
2. A Gyülekezetünk lelkipásztoráért, Fábián Tamás testvérért és családjáért.
3. A gyülekezetünk vezetőségéért és szolgálattevőiért .
4. A gyülekezetünkhöz tartozó családokért.
5. A Torontói (Kanada) „Első Szeretet” Magyar Pünkösdi Gyülekezet lelkipásztoráért és kedves feleségéért Izabellért, aki babát vár.
6. A Soltvadkerti Pünkösdi gyülekezetért, hogy a kialakult új helyzetben,
Pazdernyik Pál ügyvivő lelkipásztor szolgálatával megerősödjön.
7. A börtönmisszióért, Hajnal László testvérért és minden segítőjéért.
8. Gyülekezetünk dicsőítő szolgálatának mielőbbi helyreállásáért.

Amilyen izgalmas, szívet bizsergető és tettekre serkentő az Úr
Jézus bíztatása tanítványai felé: „Emeljétek fel szemeiteket, és
lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra.” (János
4, 35.), annyira lehangoló a próféta megállapítása az elmúlt aratásról, a véget ért nyárról. Az aratás az élet megújulásának és
növekedésének lehetőségét hordozza magában. A nyár nagy
áldása az, ha az aratás a bőséges termés begyűjtését jelenti.
Különös határvonal az ember életében! Az új kenyér képe jelenik
meg az ember lelki szemei előtt! Az új élet örömét vetíti előre,
megszabadulva mindentől, ami aratás előtt gondot, keserűséget
vagy szomorúságot jelentett.
Jeremiás próféta is így várta azt a nyarat és azt az aratást az
Isten népe életében… az aratás ideje eljött, a nyár heve tombolt,
az idő múlt és vele a várva nagy esemény is, a nyár már vége
felé közeledett — és alig történt valami! A legfájóbb ebben az
volt az ő szavaival szólva, hogy: „nem szabadultunk meg!
Most — a nyár vége felé körülnézve — azt kell látnunk akár a
nálunk, akár más gyülekezetekben is, hogy Jeremiás szavai bizony időszerűek. Fogynak a gyülekezet tagjai, ritkulnak soraink,
lanyhul a lelkes, tüzes elkötelezettség és gyakran az önigazultság
közönye vesz erőt az Isten gyermekein.
A tény riasztó: „Elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem
szabadultunk meg!” Az a kérdés, mit jelent ez számodra? Ha
csak annyit, hogy egy pillanatra felkapod a fejed és rohansz tovább, bizony nem változik semmi sem az életedben, sem a családodban, sem a gyülekezetben vagy a pünkösdi közösségben.
De tudnod kell, jó Atyánk kegyelméből lesz egy újabb nyár —
ahogy ezt az Úr Nóénak is ígérte: „vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek — és ezzel
egy újabb lehetőség a megszabadulásra!
Testvérem! Életbevágóan fontos és sürgős, hogy kimondd: újból
odaszánod magad és kiszolgáltatod egész lényedet Krisztus szolgálatára! Veled együtt én is ezt teszem!
—Mj—

