Összejöveteleink és gyülekezeti programjaink
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este
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Bibliaóra.
Minden Csütörtökön este 17,30 órakor Bibliaóra.
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Az
gyermekekkel!
gyermekekkel! Vendég-gyermekeket is várunk!
Tudatjuk mindenkivel, akit érdekel, hogy
július 4-én, szombaton 10,00 órai
kezdettel
egész napos összejövetelt tart
a Békéscsabai Teljes
Evangéliumi Pünkösdi Gyülekezet.
Ez alkalommal angliai testvérek
szolgálnak Isten Igéjével.
Az összejövetelen közös étkezés lesz.
Az év első felében a Debreceni Belvárosi
Pünkösdi Gyülekezet kapta meg a jogot
arra, hogy a Közösség gyülekezetei körében gyűjtést tartson rendkívüli építési problémája megoldására.
Így gyülekezetünkben június hó folyamán
gyűjtést tartunk.
Ki-ki a Debreceni Gyülekezet nevével megcímzett borítékban teljesítheti adakozását.

”…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.

„Gyümölcseikről ismeritek meg
őket…”
„De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség,
béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség,
mértékletesség.
Az ilyenek ellen nincs törvény.”
(Galácia 5, 22-23.)

Nagyon fontos dolog lehet az, amit magamról mondok, de minden esetben a cselekedeteim igazolják annak valóságát. Életünk
gyümölcse alatt pedig azt értjük, hogy megnyilvánulásainkkal a
mások javára éljünk. Az Úr Jézus alapvető tanításai — és nem
utolsó sorban személyes példamutatása — ezt tárják elénk.
A magunk emberi képességeivel lehetetlen teljesíteni ezt a
„gyümölcstermést”. Fenti igénk világosan elénk tárja, hogy ezt a
képességet a maga teljességében Isten Lelke hordozza magában, és ha Ő velünk (bennünk) van, akkor Őáltala megteremhet
a gyümölcs, amelynek „nyolc gerezdje” van, és a szeretet foglalja magába (veszi körül, borítja be).
Érdemes alaposan szemügyre venni és megvizsgálni személyes
életünkben, hogy mennyire működik a szeretetbe foglalt öröm,
békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség.
Magamat is mérlegre téve, azt kell mondanom, hogy könnyen
gondolhatjuk azt, hogy gyümölcstermő az életünk, de abban a
pillanatban, amikor elkezdjük számba venni a gyümölcs „gerezdjeit”: öröm, békesség, béketűrés… és így tovább mind a nyolcat… akkor bizony nagyon sürgős bűnbánattal kell az Úr elé állni,
és őszinte megtéréssel időt kérni életünk gyümölcse megtermésére.
Komolyan kell vennünk ezt a kérdést, mert az Úr Jézus szavai
nagyon világosak: „…az én Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz;…”
(János 15, 1-2.)

Legyen intelem számunkra a terméketlen fügefáról szóló példázat is (Lukács 13, 6-9.), és egyben buzdítás arra, hogy ma még kegyelmet jelenthet számunkra az Úr Jézus közbenjárása az Atyánál — ha hozzá jövünk.
— M.j. —

