Összejöveteleink és gyülekezeti programjaink
Minden
Minden Vasárnap
Vasárnap délelőtt
délelőtt 9,45
9,45 órakor
órakor Istentisztelet.
Istentisztelet.
Minden
Csütörtökön
este
17,30
órakor
Bibliaóra.
Minden Csütörtökön este 17,30 órakor Bibliaóra.
Az
Istentisztelet
ideje
alatt
külön
foglalkozás
Az Istentisztelet ideje alatt külön foglalkozás aa
gyermekekkel!
gyermekekkel! Vendég-gyermekeket
is várunk!

Boldog és békességes 2010-es
Újesztendöt
kívánunk mindenkinek mennyei Atyánk
gondviselö
Testvéreink, akikért buzgó
szívvel imádkozunk:
Makovei Jánosné, Flórika testvérnőnkért, aki december 4-én
töltötte be 90. életévét.
Weisz Lászlóné, Marika
Tripon Mihályné, Marika
Pap Jánosné, Mancika (Sarkad)
Nyári István és kedves felesége
Ilonka (Kiszombor)

Összejöveteleink rendje év végén
és a jövő év elején:
1. Szilveszterkor nem lesz összejövetel.
2. Újév napján délelőtt a szokásos
időben, 9,45-kor kezdődik az alkalom.
3. Január 3-án Vasárnap délelőtt
ugyancsak 9,45-kor kezdődik az
összejövetel. Ekkor Úrvacsora nem
lesz!
4. Január 10-én Vasárnap délelőtt az
Istentiszteleten Úrvacsorai alkalom
lesz.

Kilenc dolog, amiért teljes odaadással rendszeresen imádkozzunk:
1. A Közösség felső 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 és kedves feleségéért Izabellért, aki babát vár.
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 testvérünkért, aki most van felépülőben autóbalesete után.

„Életem ideje kezedben van…”
„De én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem. Életem ideje
kezedben van…” (Zsoltárok 31, 15-16.)
Egyes dátumok, ünnepek komolyabb visszatekintésre, számvetésre késztetnek bennünket, mint azt általában tenni szoktuk. Ilyen
alkalom az évváltás is. Fizikai értelemben nem történik semmi
más, mint az, hogy elfogytak az év napjai, meg a naptár lapjai, és
az Újév napjával kezdődhet minden elölről egy új naptár használatával.
Az eltelt év ismert eseményei alapján egyre gondterheltebben tekintünk a jövő felé, szívünk nagy kérdésével: „mi vár ránk az ismeretlen jövőben?” Keserves lenne ez a jövő ha csak magunkra lennénk utalva, de mindennél nagyobb kincset jelent az ember életében, ha joga van Dáviddal együtt elmondani: „én benned bízom
Uram!” Nyílván ehhez az kell, hogy Istennel — az Úr Jézus Krisztusban — megbékélt viszonyban legyünk, és akarata szerint éljünk. Ha ez a mindennapi gyakorlatunk, akkor élő hitünk az Istenbe vetett bizalmunk révén működik, (mert a bizalom váltja cselekedetekre a hit elméletét) és két életbevágóan fontos dolgot
eredményez: békességet és reménységet.
Az ember attól lett Sátán kiszolgáltatottja és a reszkető félelem
szenvedő alanya, hogy a bűn révén elveszítette azt a jogát, hogy
elmondhassa: „Te vagy Istenem”! Ezzel együtt az élete is más kezekbe került! Csak körül kell néznünk a világban, hogy lássuk, mit
is jelent ez az emberek számára. — Mennyi lelki és fizikai szenvedés! Erőszak erőszakot követ, és azt is mondhatjuk az utóbbi emberölések sorozata nyomán, hogy arat a halál.
Az ember élete drámai módon mindenütt veszélyben van. Milyen
jó annak, aki igaz meggyőződéssel mondhatja el: „Életem ideje
kezedben van…”
Most, a 2010-es esztendő küszöbén mit mondhatsz el igazán? Miről beszél a mai békességed és reménységed? Félelem nélküli érzéseid vannak, ha a jövődre, a gyermekeid, testvéreid, barátaid
jövőjére gondolsz? Bízz az Úrban!
— Mj —

