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Ne feledkezzünk meg imáinkban:
A gyermekbemutatás Igéje
Makovei Jánosné, Flórika testvérnőnkről,
Nyári testvérről és feleségéről,
Zsoltárok 127, 1-5.
Seres Antalné testvérnőnkről
„Grádicsok
éneke Salamontól.
(Soltvadkert) és
Ha az Úr nem építi a házat, hiába
Trippon Marika testvérnőnkről.
dolgoznak azon annak építői. Ha
Urunk szeretete vegye körül őket nehéz
az Úr nem őrzi a várost, hiába
helyzetükben.
vigyáz az őriző. Hiába néktek
korán felkelnetek, későn feküdnöMárk 10, 13 -16.
tök, fáradsággal szerzett kenye„Ekkor gyermekeket hoztak hozzá, hogy illesse
meg őket; a tanítványok pedig feddik vala azo- ret ennetek! Szerelmesének álkat, a kik hozták. Jézus pedig ezt látván, harag- mában ád eleget. Ímé, az Úrnak
ra gerjede és monda nékik: Engedjétek hozzám öröksége, a fiak; az anyaméh
jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket; gyümölcse: jutalom. Mint a nyilak
mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony a hősnek kezében, olyanok a
mondom néktek: A ki nem úgy fogadja az Isten serdülő fiak. Boldog ember, a ki
országát, mint gyermek, semmiképpen sem ilyenekkel tölti meg tegzét; nem
megy be abba. Aztán ölébe vevé azokat, és szégyenülnek meg, ha ellenségkezét rajuk vetvén, megáldá őket.”
gel szólnak a kapuban.”
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.

„…az anyaméh gyümölcse jutalom…”
Január 25-én, vasárnap délelőtt az Istentisztelet keretében különleges gyermekbemutatási alkalomra került sor. Borsos Károly és Zita testvéreink elhozták iker-szülött gyermekeiket: Nóra-Esztert és Kristóf-Tamást azzal az igénynyel, hogy a gyülekezettel együtt jó Atyánk gondviselését és megtartó kegyelmét kérjék gyermekeikre és az egész családra. A szolgálatot Fábián Tamás
lelkipásztor és Makovei János végezték, a 127. Zsoltár igéivel.
Néhány kép a gyermekbemutatásról:

