Összejöveteleink és gyülekezeti programjaink
Minden
Minden Vasárnap
Vasárnap délelőtt
délelőtt 9,45
9,45 órakor
órakor Istentisztelet.
Istentisztelet.
MindenCsütörtökön
Csütörtököneste
este17,30
17,30órakor
órakorBibliaóra.
Bibliaóra.
Minden
Az
Istentisztelet
ideje
alatt
külön
foglalkozás
Az Istentisztelet ideje alatt külön foglalkozás aa
gyermekekkel!
gyermekekkel! Vendég-gyermekeket
is várunk!
Ebben a hónapban imádkozzunk
Az Ökumenikus Imahea szokásosnál is buzgóbban
tet
minden gyermekes családért, elsőa
kialakult
gyakorlatnak
sorban a Borsos és a Duszka Csamegfelelően 2009-ben is
ládért. Adjon az Úr nagyon sok lelki
baptista
testvéreinkkel
és testi erőt gyermekeik neveléséegyütt tartjuk meg, a baphez és töltse be szükségeiket.
tista imaházban. Erről élőszóval adunk tájékoztatást.
A 8 estén át tartó Ökumenikus
oooooOooooo
Imahét alapigéje:
Ezékiel 37, 17. szerint:
Nagyon jó lenne, ha eb„És tedd együvé azokat, egyiket a másikhoz egy fává, hogy
eggyé legyenek kezedben.”
Vezérgondolata pedig:
„…legyenek eggyé kezedben.”

ben az évben is mindenki
a 2009-es Bibliaolvasó naptár szerint olvasná a Bibliát,
és így együtt haladnánk
annak megismerésében, az
igeismeret elmélyítésében.

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 Gyülekezetért és az
ott szolgálatot teljesítő Németi Zsoltért és Izabellért.
6. A Soltvadkerti Pünkösdi gyülekezetért, hogy minél előbb rendeljen az Úr lelkipásztort számukra.
7. A börtönmisszióért, Hajnal László testvérért és minden segítőjéért.
8. Gyülekezetünk dicsőítő szolgálatának mielőbbi helyreállásáért.

„… azért vár az Úr, hogy könyörüljön…”
„S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges
Ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr;
boldogok mindazok, akik Őt szolgálják.” (Ésaiás 30, 18.)
Advent után, karácsony után, az ember úgy érzi, már csak
egyetlen dologra kell várni — az esztendő utolsó napjára, az évváltásra — aztán „ki lehet engedni”, legalábbis ami a várakozást
jelenti. Igen, a várakozásba bele lehet fáradni, talán meg is lehet
unni.
Most, az újesztendő kezdetén, jó lenne, ha valamennyien nagyon hálás szívvel gondolnánk arra, Aki mindeddig nem fáradt el
várni ránk. Nem fáradt el várni arra, hogy megváltozásunk, Vele
való közösségünk kiteljesedjen, megerősödjön, és egyre kitartóbb legyen.
Kitartóan vár. Isten, a drága, Mindenható Isten vár, mert mindenképpen könyörülni akar rajtad és rajtam. Jézus Krisztus az
ajtó előtt zörgetve vár, mert nagyon szeretne végre leülni nálunk, és békességes időt töltve, velünk vacsorálni.
Az igazi várakozásra csak az igazi szeretet késztethet. Isten szereteténél nincs nagyobb ezen a világon, és ezt Ő abban mutatta
meg, hogy mind a mai napig nem fogyott el várakozó türelme.
Ennek a várakozásnak egyetlen célja van: akinek csak lehet,
meg akar kegyelmezni.
Ezzel a várakozással nem lehet, és nem is szabad visszaélni. Ő
ennek a várakozásnak újból és újból valamilyen jelét adja az életünkben. Vegyük már észre és válaszoljunk rá. Nyissuk ki előtte
az ajtót mielőbb…
Attól a pillanattól kezdve, hogy Vele együtt szeretete is beköltözik az életünkbe, a mi várakozásunk is megéled. Mindennapi életünk egyik legfontosabb feladata az, hogy mi is hűséggel várjunk
Jézus Krisztus visszajövetelére. Életünk ezernyi gondja és baja
között nem könnyű várni, de boldog ember az, aki minden gondja és baja között, Őt szolgálva, naponta ezzel a vággyal hajtja
álomra a fejét: „Jövel Uram Jézus!” Ő vár rád, várjad Te is Őt!
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