Összejöveteleink és gyülekezeti programjaink:

„Emeljétek fel szemeiteket…”
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„Ti nem azt mondjátok-é, hogy még négy hónap és eljő az aratás?
Ímé, mondom néktek: Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg
a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra. És aki arat, jutalmat nyer,
és az örök életre gyümölcsöt gyűjt; hogy mind a vető, mind az arató
együtt örvendezzen. Mert ebben az a mondás igaz,
hogy más a vető, más az arató.” (János 4, 35-37.)

Testvéreink, akikért folyamatosan imádkozunk:
Makovei Jánosné, Flórika
Tripon Mihályné, Marika
Pap Jánosné, Mancika
(Sarkad)
Durkó Sándorné, Julika
(Békés)
Nyári István és kedves
felesége Ilonka (Kiszombor)
Ebben az évben is megrendezésre kerül Kadarkúton a tini- és a gyermektáborozás.
A mi gyermekeink, az őket
elkísérő testvéreinkkel június 24-től vesznek részt az
1 hetes táborozáson!
Már most imádkozzunk
értük!

Magyar Pünkösdi Világkonferencia
Ez év szeptember 10-11-én
(péntek-szombat)
kerül sor az első Magyar Pünkösdi
Világkonferenciára, amelynek helyszíne
Aradon, a BETÁNIA román Pünkösdi
Gyülekezet imaháza.
A Konferencia programja első nap 8,00tól 21,30-ig, a második nap 8,00-tól
16,30-ig tart.
Szállás lehetőségek: három csillagos
szállókban és panziókban, reggelivel,
elérhető áron.
Bővebb információval később tájékoztatjuk a testvéreket

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 gyermekükért, 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.

Ahhoz, hogy magunk körül észrevegyünk bármit vagy bárkit, felemelt fejjel kell járnunk. A terheket hordozó, vagy megterhelődött
ember önkéntelenül is lehajtott, leszegett fejjel jár és ezzel — a terhein felül — még veszélynek is kiteszi magát. Jó példa erre Kain
esete: „És monda az Úr Kainnak: Miért gerjedtél haragra? és miért
csüggesztéd le fejedet? Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és
reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.” (1 Mózes 4, 6-7.) Kain a
figyelmeztetés ellenére sem tett semmit annak érdekében, hogy
felemelhesse a fejét. Ennek testvérgyilkosság lett a vége!
A lehatott fejjel járó ember nem veszi észre a jó lehetőséget sem.
Erről beszél tanítványaival az Úr Jézus, miután a Jákób kútjánál
nagyon fontos beszélgetése volt az idegennek számító samáriai
asszonnyal. Tanítványai még ott tartottak, hogy mindent a földi gondolkodásmódhoz kötődve akartak megoldani. Ehhez mindenképpen
lefelé kellett nézniük.
Az Úr Jézus olyan feladatra hívja fel a figyelmüket, amelyhez fel kell
emelniük tekintetüket, mert ezt csak „felülről jövő” szemlélettel és
gondolkodásmóddal lehet elvégezni. Ez az az aratás, ahová Ő küldi
el az övéit.
Jó lenne nagyon őszintén megvizsgálni a magunk helyzetét az Ige
világosságánál. A tanítványokhoz így szól az Úr: „Ti nem azt mondjátok-é, hogy még négy hónap és eljő az aratás?” (János 4, 35.) Vajon
mit mondunk mi? Engem megítél az Úr Jézus szava, mert sokszor
hajlok erre az „elodázó” gondolatra: „..hogy még négy hónap…”,
pedig tudom, hogy az evangélium továbbadása szempontjából a
„most és itt” rendkívül fontos követelmény. Ehhez engedelmesen fel
kell emelnem a fejem, hogy a magam szemeivel lássam: „a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra.”(János 4, 35.)
Felemelt fejjel akkor tudok járni, ha az Úrral való élő kapcsolatomban rendezett az életem.
— Mj —

