Összejöveteleink és gyülekezeti programjaink:

„…elvezérel… minden igazságra…”
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„De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem Ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből
vesz, és megjelenti néktek.” (János 16, 13-14.)

Az Istentisztelet ideje alatt külön foglalkozás a
Két temetés — egy napon
Testvéreink, akikért
folyamatosan
imádkozzunk:
Makovei Jánosné, Flórika
Trippon Mihályné, Marika
(Kétegyháza)
Hotya Péter
(Kétegyháza - Elek)
Nyári István és kedves
felesége, Ilonka
(Kiszombor)
Kovács Sándorné, Ilonka
(Kistelek)
Zoltai Györgyné, Icuka
(Kistelek)
Dr. Kiss Ákos
(Kistelek)
Ne feledkezzünk meg róluk!

Szomorúan, de a viszontlátás reménységével tudatjuk, hogy 2011. június 3-án délután 1,00 órakor
Pesterzsébeten eltemettük szeretett testvérünket,
Medve Lászlót, a Gyülekezet „fogadott fiát”, aki 63
éves korában kapta meg a hazahívó szót mennyei
Atyánktól. A temetésen Óvári Róbert intézményvezető és kadarkúti testvéreink, valamint Makovei
János és Marika szolgáltak.
Ugyanezen a napon temették délután 2,00 órakor
Székesfehérvárott kedves Bozsóky Ferenc testvérünket, aki 89 éves korában költözött a mennyei
hazába. Élete utolsó napjáig rendíthetetlen buzgalommal szolgálta Urát és Megváltóját. Sok-sok évtizeddel ezelőtt, mint fiatal evangélista gyakran megfordult a Kétegyházi Pünkösdi Gyülekezetben is.
Mindkettőjük áldott emlékét szeretettel
megőrizzük.
A gyászoló hozzátartozóknak jó Atyánk vigasztaló
szeretetét és áldását kívánjuk.

Kilenc dolog — amiért rendszeresen imádkozzunk!
1. Egyházunk vezetőiért, és az Országos Presbitérium minden tagjáért.
2. Gyülekezetünk lelkipásztoráért, Fábián Tamás testvérért és családjáért.
3. 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 kisgyermekükért, Sámuelért.
6. A Soltvadkerti Pünkösdi gyülekezetért, Pazdernyik Pál lelkipásztor testvérért és
családjáért.
7. A börtönmisszióért, Hajnal László testvérért, és minden segítőjéért.
8. Gyülekezetünk dicsőítő szolgálatának várva-várt mielőbbi helyreállásáért.
9. Gulyás István testvérünk teljes felépüléséért, és idős napjai áldásáért.

A pünkösdkor kitöltetett Szentlélek sokféle feladata közül az egyik
nagyon fontos, hogy ebben a különféle igazságokkal elárasztott világban elvezessen ahhoz az igazsághoz, amely Istentől való; és
soha nem változik, és nem szorul kiigazításra. Amikor az Úr Jézus
Krisztustól kapott feladatunkat teljesítjük, az evangéliumot, az örök
élet igazságát kell hirdetnünk, mégpedig oly módon, hogy az a mindenkori isteni mércének megfeleljen. Ennek az üzenetnek mindig az
időszerű, és az adott körülmények között szükséges mondanivalóját
kell átadnunk. Ilyenkor áll fenn annak a veszélye, hogy a mondandóba belekerül a magunk igazsága is. Ezért fontos, hogy mindig a
Szentlélek vezetésére bízzuk magunkat, aki az Úr Jézus szavai szerint: „…nem Ő magától szól… az enyémből vesz, és megjelenti néktek.”
Soha nem szégyenül meg az, aki ehhez az igazsághoz igazítja az
életét és így végzi a szolgálatát, bármi legyen is az.
Annyi hatásos és nagyszerűnek minősített hamis tanítás van ma is
forgalomban, hogy szinte számba se vehetők. Azok a világhíres
nagy emberek sincsenek kevesen, akik az elmúlt évtizedek során
arra kényszerültek, hogy visszavonjanak általuk nagynak kikiáltott
igazságokat. Az efféle helyzetek bizony nem kis mértékben rombolják az Isten országának tekintélyét.
A másik gondolat ami foglalkoztat, hogy a Szentlélek segítségét
nemcsak olykor, egy-egy nehezebbnek tűnő kérdésben, vagy helyzetben kell igénybe vennünk, hanem folyamatosan a vezetése alatt
kell lennünk. Ne feledjük, az Isten Igéje nyomatékkal jelenti ki: „Mert
akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok
szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! (Róma 8, 14-15.)
Amikor egyesek felteszik a kérdést, hogy miért van arra szükség,
hogy a Szentlélek jelenlétével betöltsön, úgy hiszem, már az itt leírtak is elegendő indoknak tekinthetők; de jól tudjuk a Szentírásból,
hogy nagyon sok, más fontos szolgálata is van; a mi segítségünkre
és az evangélium terjedésére.
Mernéd ezek után azt mondani, hogy nem életbevágóan fontos a
Szentlélek jelenléte az életünkben?
— Mj —

