Összejöveteleink és gyülekezeti programjaink:

„…magam keresem meg nyájamat…”

Minden Vasárnap délelőtt 9,45 órakor Istentisztelet.
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„Mert így szól az Úr Isten: Íme, én magam keresem meg nyájamat, és magam
tudakozódom utána. Miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely
napon ott áll elszéledt juhai között; így tudakozódom nyájam után,
és kiszabadítom őket minden helyről, ahova szétszóródtak a felhőnek s
borúnak napján.” (Ezékiel 34, 11-12.)

Az Istentisztelet ideje alatt külön foglalkozás a
Testvéreink, akikért
folyamatosan
imádkozzunk:
Makovei Jánosné, Flórika
Trippon Mihályné, Marika
(Kétegyháza)
Hotya Péter
(Kétegyháza - Elek)
Nyári István és kedves
felesége, Ilonka
(Kiszombor)
Kovács Sándor
és Sándorné, Ilonka
(Kistelek)
Zoltai Györgyné, Icuka
(Kistelek)
Dr. Kiss Ákos
(Kistelek)

Örömmel tudatjuk , hogy
július 10-én, vasárnap délelőtt
gyülekezetünk vendég szolgálattevője
Simonfalvi Lajos testvér lesz.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
erre az alkalomra!

Gyülekezeti Nap!
A várva-várt Gyülekezeti Napunkat
a gyülekezetünkhöz tartozók részvételével,
augusztus 7-én, vasárnap
10,00 órai kezdettel tarjuk meg.
Az együttlétünk során helye lesz: az éneklés,
imádkozás, igei gondolatok meghallgatása
mellett az Úrvacsorának, délben a közösétkezésnek és gyülekezeti dolgaink (az elvégzett munkákról beszámoló, terveink, stb.)
megbeszélésének.

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.

Számomra megrendítő Istennek ez a kijelentése. Sokszor beszélünk Istennek az emberekhez való viszonyulásáról, de ez esetben
népével való bánásmódjáról van szó. Ő ebben a dologban semmit
nem bíz másra! Az Ige világosan fogalmaz: „…így szól az Úr Isten:
Íme, én magam keresem meg nyájamat és magam tudakozódom
felőle.” A nyájjal gyakran megtörténik, hogy messze kerül Pásztorától, esetleg ismeretlen, idegen helyeken kóborol, ahol ezer és ezer
veszély leselkedik rá. Ilyenkor, ha bajba kerül, nincs aki segítsen.
Isten nem tétlen várakozással viszonyul nyájához, és nem bízza a
körülményekre sorsának alakulását; hanem szíve szeretetével keresi juhait, tudakozódik utánuk, a továbbiakról pedig ezt mondja:
„…kiszabadítom őket minden helyről, ahova szétszóródtak a felhőnek és a borúnak napján.”
Legyünk hálásak és becsüljük meg ezt a viszonyulást, hogy Istennek ne a tudakozódással és a kereséssel kelljen foglalkoznia, hanem a hűségünk és Őt szolgáló életünk megáldásával.
A felhő és a ború napja — különféle formában — megjelenik mindannyiunk életében. Jó lenne odafigyelni arra, hogy ez ne legyen a
Tőle való eltávolodás, elsodródás ideje. A Szentlélek segítségül
van abban, hogy ellene álljunk minden olyan erőnek, amely nyilvánvalóan a sötétség hatalmából ered, és egyetlen dolgot akar elérni:
hogy minél messzebbre kerüljünk Istentől, a mi Pásztorunktól. A
magad erejéből nem tudsz ellenállni ennek a hatalomnak, de ne
feledd el, hogy Pál apostol is csak az erőtlenségével dicsekedhetett,
amikor ezt vallotta: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem
megerősít.” (Filippi 4, 13.)
Ha most — bármi okból — valahol messze kóborolnál, tudd meg,
keres az Úr, a Te gondviselő Istened! Kérlek, máris fordulj felé, kitárva szívedet, hogy mielőbb véget érjen a keresés ideje. Ha ott
vagy az Ő jelenlétében és élvezed ennek minden áldását, becsüld
meg ezt nagyon, és ragaszkodj Hozzá, bármekkora legyen is a ború
és a felhő életed egén!
— Mj —

