Összejöveteleink és gyülekezeti programjaink

„…örvendezz az Úrnak, a te
Istenednek színe elött…”
(5 Mózes 16,11/a)
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Egy kicsit rendhagyó módon nézzük meg, milyen ünnepre is
esett az „Atya ígéretének” beteljesedése. Remélem nem okoz
meglepetést ha azt írom, hogy: a pünkösd napjára, hiszen erre
az ünnepre még Mózesnek adott parancsot az Úr. „Tartsd meg a
hetek ünnepét, amikor búzád első termését aratod; és a betakarítás ünnepét is az esztendő fordulóján!” (2 Mózes 34, 22.) Ettől
kezdve a pünkösd ünnepe beletartozott a zsidók évenkénti ünnepi rendjébe. Így egészen jól érthető a tudósítás a Szentlélek
kitöltetéséről: „…mikor a pünkösd napja eljött…” Ez a régi pünkösd napja volt, és átváltozott az új pünkösd napjává, mert ezen
a napon: „… nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó
szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. És
megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok
közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének
szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniuk.” (Ap.

„Tartsd meg a hetek ünnepét, amikor búzád első
termését aratod; és a betakarítás ünnepét is az
esztendő fordulóján!”
(2 Mózes 34, 22.)

Szeretettel tudatjuk mindenkivel, hogy
május 3-án, vasárnap 10 órai
kezdettel, imaházunkban
az újkígyósi Új Élet Gyülekezet
rendezésében
bemerítési alkalomra kerül sor.
Az összejövetel szolgálattevője:
Vörös István lelkipásztor

”…imádkozzatok egymásért,
hogy meggyógyuljatok…”
(Jakab 5, 16.)

Az igei biztatásnak engedve,
imádkozzunk a betegekért, és a
nehéz helyzetben lévőkért.
Továbbra is:
Makovei Jánosné, Flórikáért,
Tripon Mihályné, Marikáért,
férjéért Mihályért, lányukért
Arankáért, vejükért Józsiért és
unokájukért Józsikáért.
„…vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden
szentekért.”
(Efézus 6, 18/b.)

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.

Csel. 2, 2-4.)

Igazán ekkor jött el az az idő, amikor nem kényszerű kötelezettségből, hanem a határtalan öröm hatására, — amit a Szentlélek
jelenléte gerjesztett — lehetett teljesíteni az Úr parancsát:
„…örvendezz az Úrnak, a te Istenednek színe előtt…”
Szeretném hangsúlyozni: mint Isten gyermekeinek nem ennyi az
összes dolgunk… önmagában az örvendezés nem sokat jelent
Urunk színe előtt. Meggyőződésem, hogy Ő azt várja el tőlünk —
és ezt figyeli is —, hogy a ránk bízott feladatokat hogyan végezzük. Ha örvendező szívvel teljesítjük akaratát, az annak a jele,
hogy „az Isten Lelke vezérel” bennünket. Azt pedig az Ige is
megerősíti, hogy: „…akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek
fiai.” (Róma 8, 14.)
Hamarosan ismét eljön a pünkösd napja, ünnepnap a keresztények, a hívők számára. Kétezer évvel ezelőtt a régi pünkösd napján megszületett az új pünkösd napja a Szentlélek kitöltetésével.
Azt kívánom teljes szívemből, hogy most pedig jöjjön el a pünkösd legújabb napja, az által, hogy mi is beteljesedünk Szentlélekkel.

