Összejöveteleink és gyülekezeti programjaink:
Minden Vasárnap délelőtt 9,45 órakor Istentisztelet.
Minden Csütörtökön este 17,30 órakor Bibliaóra.
Minden
délelőtt
9,45
órakor
Istentisztelet.
Az Vasárnap
Istentisztelet
ideje alatt
külön
foglalkozás
a
Minden Csütörtökön
este
17,30
órakor
Bibliaóra.
gyermekekkel!
Az Istentisztelet ideje alatt külön foglalkozás a
Mennyire igaz!
Testvéreink, akikért
folyamatosan imádkozzunk:
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)
Ne feledkezzünk meg róluk!

Szállj alá!
Földi szolgálata elején, felszólította a
Sátán Jézust, bizonyítsa be, hogy Ő
az Isten Fia: vesse le magát a templom párkányáról.
Szolgálata vége felé felszólították,
bizonyítsa be, hogy Isten Fia: szálljon
le a keresztről!
Kezdettől végig kísérte Őt a hang:
Vesd alá magadat! Szállj le! A kísértő
azt sugallta: ha megteszed, megcsodálnak majd az emberek és hisznek
benned.
De Jézus útja, az engedelmesség
útja ezt kizárta. A hit útja nem a
szenzációkeresés útja. A szenvedés,
a kereszthalál lett a mi szabadításunk
és a győzelem a Sátán felett.

Kilenc dolog, amiért rendszeresen imádkozzunk!
1. A Közösség vezetőiért, és az Országos Presbitérium minden tagjáért.
2. A Gyülekezetünk lelkipásztoráért, Fábián M 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 teljes felépüléséért.

Megújulás és ébredés
„Beméne azért a Jordánba, és belemeríté magát abba hétszer az Isten
emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kis gyermek
teste, és megtisztult.” (2Királyok 6, 14.)
A mindannyiunk által annyira áhított és várt ébredésen elmélkedve, azon gondolkodtam: minek kell megelőznie azt, hogy valaki igazán „Isten imádóvá” és „Krisztus követővé” váljon. Bármilyen különös — mert magam is nagyon annak tartom — Naámán
jutott eszembe. A szíriai bélpoklos vitéz és hős hadvezér, aki
talán minden hadisikerét odaadta volna azért, hogy ép, egészséges ember lehessen. Az ő bajára nem volt gyógymód sem
Szíriában, sem másutt. Ezt mindenki így gondolta a környezetében, egy zsidó rabszolga kislányt kivéve, aki reménykedő örömmel tett bizonyságot Naámán feleségének arról, hogy ha:”…az
én uram szemben lenne azzal a prófétával, aki Samáriában
van , kétségkívül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából.”
(2Királyok 5, 3.) Ezzel a bizonyságtétellel indult el minden. Megannyi emberi gondolat, elképzelés foglalkoztatta „a nagy hadvezért”, „a nagy gyógyítóval” kapcsolatosan, akiről azt hitte, hogy
legalább királynak kell lennie. Végül is eljutott Elizeus prófétához, az Isten emberéhez, aki kiüzent a nagyhatalmú embernek,
hogy ezúttal a gyógyulás módja az, ha a Jordán vizében hétszer
alámerül, mert Izráel Istene így akarja meggyógyítani őt. Hűséges szolgái unszolására félretette vérig sértett büszkeségét és
engedelmeskedett. Isten pedig csodát cselekedett a pogány bélpoklossal: „…megújult az ő teste, mint egy kis gyermek teste, és megtisztult.”
Az természetes, hogy rangjához és nagy öröméhez méltóan
akart hálás lenni Elizeus próféta felé, de ő semmit nem fogadott
el.
Ami nagyon sokat mondó a folytatásban, az, hogy ez a megújult
és megtisztult ember, ezek után teljes meggyőződéssel mondja:
„…a te szolgád többé égőáldozattal, vagy egyéb áldozattal
nem áldozik idegen isteneknek, hanem csak az Úrnak.”
(2Királyok 5, 17.)

Íme az ébredés útjának fontos állomásai: (1) az örömteljes bizonyságtétel, (2) Isten iránti engedelmesség, (3) gyógyulást jelentő megújulás és (4) teljes megtisztulás a bűn bélpoklosságától. Ugye nem felejted el, kedves testvérem?
— Mj —

