„Azért legyetek készen ti is…”

Összejöveteleink és gyülekezeti programjaink:
Minden Vasárnap délelőtt 9,45 órakor Istentisztelet.
Minden Csütörtökön este 17,30 órakor Bibliaóra.
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Az Istentisztelet ideje alatt külön foglalkozás a
Én már nem félek (gyermekvers)

Testvéreink, akikért
folyamatosan imádkozzunk:

Én már nem félek! Jöhet a vihar,
Jöhet az élet szenvedése, kínja,
Az evangélium ragyogó betűit
Jézusom keze — a szívembe írja!

Makovei Jánosné, Flórika
Trippon Mihályné, Marika
(Kétegyháza)
Hotya Péter
(Kétegyháza - Elek)
Pap Jánosné, Mancika
(Sarkad)
Nyári István és kedves
felesége, Ilonka
(Kiszombor)
Kovács Sándorné, Ilonka
(Kistelek)
Bogdán Imréné, Mancika
(Soltvadkert)

Minden betűje bátorít, vígasztal,
Csodás új életet hirdetnek e sorok,
Megtért szívembe Jézusom beszéde
Üdítő forrásként szüntelenül csobog.
Győzelmes erőt sugároz szét bennem
Az isteni kegyelem csodálatos árja,
Megtisztított bűntől és szennytől
Az újjászületés legnagyobb csodája.
Én már nem félek! Jöhet a vihar,
Nem vagyok egyedül, áldott kéz vezet.
Velem az igazság, az evangélium,
S Jézus uralja már egészen szívemet!

Ne feledkezzünk meg róluk!

Makovei János

.
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 Gyülekezetért, lelkipásztoráért, Németi Zsoltért, kedves feleségéért Izabellért és kisgyerekükért, Sámuelért.
6. A Soltvadkerti Pünkösdi gyülekezetért, és Pazdernyik Pál testvérért, akit a gyülekezet lelkipásztorává választott.
7. A börtönmisszióért, Hajnal László testvérért és minden segítőjéért.
8. Gyülekezetünk dicsőítő szolgálatának várva-várt mielőbbi helyreállásáért.
9. Gulyás István testvérünk idős napjainak áldásáért (89. életévét tölti 2011-ben).

„Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem…”
(Máté 24, 36.)

Didergős téli napokon életünk eseményeit figyelem az emberi társadalomban. A természeti erők működésében és a zord időjárásban megnehezülő körülmények, és megszaporodó veszélyes helyzetek odaterelték figyelmemet az időszerű igei figyelmeztetésre: „Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.”
(Máté13, 33.)
Azt látom, hogy napról-napra növekszik az a szorongással vegyes félelem az emberek életében, amelynek igazi okát nagyon nehéz, sőt igazán nem is lehet felismerni. Annyi mindennel próbálja ezt magyarázni
az ember, és ennek megfelelően megpróbál segítséget keresni egy
másik embernél. Ez a segítség bizony nagyon rövid életű és bizonytalan. Marad minden a régiben, mert újra meg újra visszalopódzik az emberi élet eme megkeserítője — a félelem.
Félni akkor tanult meg az ember, amikor elfelejtett engedelmeskedni,
és többé nem várta hűvös alkonyatkor Istenét az Éden kertjébe. Ettől
kezdve minden várakozás szorongással és félelemmel jár együtt. Ez
hát az igazi forrása a ma élő ember gyötrelmének.
De jó lenne, ha mindenki rájönne arra, hogy ettől a szorongástól és
félelemtől meg lehet szabadulni.
Nem érdemes és nem szabad tovább vinni ezt a terhet. Minden késedelem nélkül helyre kell állítani Istennel azt a kapcsolatot, amelyben
újból a feltétlen engedelmesség állapota lesz teljessé az ember életében.
Nincs más megoldás! Megbékélni Istennel, és attól a pillanattól rendíthetetlenül várni Jézus Krisztus visszajövetelét.
Te milyen viszonyban vagy most Istennel?
Ezt feltétlenül még ma tisztáznod kell! Állj meg egy pillanatra ebben a
nagy rohanásban, és hívd segítségül Jézus Krisztus nevét, hogy megszabadulj a bűneidtől, és a reá várakozók hűséges táborába kerülj.
Sokan igen könnyelműen csak legyintenek, és rohannak tovább életük
nagy ürességével és bizonytalanságával. Egyszerűen nem érnek rá
Jézusra várni.
Isten ma is türelmes szeretettel vár! De hamarosan lejár ez a türelmi
idő, és akkor már lehet, hogy nagyon sokan várnának Jézusra, de az
késő lesz! Nagyon késő! Azért legyünk készen ma várni Őt, mint „hű és
bölcs szolgák”.
— Mj —

