Összejöveteleink és gyülekezeti programjaink
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„Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen.”
(Márk. 13, 18.)

Testvéreink, akikért folyamatosan imádkozunk:
Makovei Jánosné, Flórika
Makovei Jánosné, Marika
Weisz Lászlóné, Marika
Tripon Mihályné, Marika
Pap Jánosné, Mancika (Sarkad)
Nyári István és kedves felesége Ilonka (Kiszombor)

1 Sámuel 1, 20.
„És történt idő multával, hogy terhes lőn
Anna, és szüle fiat és
nevezé őt Sámuelnek,
mert úgymond
az Úrtól kértem őt.”

Örömmel tudatjuk, hogy az
Úr meghallgatta imáinkat:
Németi Zsolt torontói lelkipásztort és kedves feleségét,
Izabellt fiúgyermekkel ajándékozta meg. A kis Sámuel
és édesanyja is jól vannak.
Hosszú ideje vágytak erre az
áldásra, és most karjukban
tarthatják várva-várt kisgyermeküket.

Kilenc dolog, amiért rendszeresen imádkozzunk!
1. A Közösség 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, kedves feleségéért Izabellért és gyerekükért, a kis Sámuelért.
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 testvérünk teljes felépüléséért.

Minden évszaknak megvan a maga jellegzetessége, aszerint is,
hogy a természetben az élet körforgására miként hatnak. Tavaszszal pezsdül a megújult élet, nyáron a növekedés gyönyörűsége
jelent örömet, az ősz a termés számbavételére ad lehetőséget.
Azután jön a tél! Minden elcsendesedik a természetben, hideg,
zord napok köszöntenek ránk, amikor nincs kedvünk kimozdulni,
minden nehezebbé és nehézkessé válik. Úton-útfélen akadályok
nehezítik az előbbre jutást.
Mennyire helyén való a fenti igeidézet figyelmeztetése, hiszen a
lelki élet területén is eljönnek ezek a „nem szeretem” napok! Milyen jó annak a hívő embernek, aki kihasználta az Úrtól kapott „tavasz — nyár — ősz” időszakát és „futása nem maradt télre”.
Ezt a csodálatos szimbólumot értelmezhetjük rövidtávon életünk
dolgaira, teendőinkre, de hosszútávon egész életünkre nézve is.
Pál apostol szavai nagyon világossá teszik ezt a körülményt: „Mint
együttmunkálkodók intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az
Isten kegyelmét. Mert Ő mondja: Kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme itt a kellemetes
idő, íme itt az üdvösség napja.” (2 Korintus 6, 1-2.)
A fent idézett igénkből az is kitűnik, hogy mindez „nem megy magától”, hanem imádkoznunk kell érte. Ha beköszönt a tél, siránkozással semmit nem segíthetünk azon, amit elmulasztottunk a „kellemetes időben”.
Jó lenne, ha nagyon komolyan vennénk mai lehetőségeinket,
ahogy az Isten Igéje is felhívja erre a figyelmünket: „Annakokáért
amint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok, Meg ne
keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés
ama napján a pusztában”, (Zsidók 3, 7-8.)
E gondolatokat ne tekintsétek csupán eszmefuttatásnak, hanem
időszerű figyelemfelhívásnak, mert sok jele van annak, hogy közeledik a tél, és lelkiekben egyre nehezebb lesz eligazodni és
előbbre jutni. Nekünk pedig célhoz kell érkeznünk! Testvéreim:
„Nem tudjátok-é, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek.” (1 Korintus 9, 24.)
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