Újabb ok arra, hogy nagyon imádkozzunk!
Megrázó és döbbenetes esemény történt február
13-án hajnali 5 órakor. Kigyulladt, és néhány órán
belül leégett a Kadarkúti Szeretetotthon kastélyépülete.
Isten különös kegyelméből senkinek nem esett
baja. Ebben a drámai helyzetben az ott lakóknak
Átod, csak
megáldja
Ő könnyes
vetésed, meg, a rajtuk lévő,
a puszta
élete menekült
Makovei Jánosné, Flórika
sebtében felkapott ruházatban, (többnyire háló(Kétegyháza-Békés)
ingben és papucsban), a hősiesen helytálló két
Trippon Mihályné, Marika nővérrel és a segítségükre sietőkkel. A nem min(Kétegyháza)
dennapos megrázkódtatást átélő gondozottakat
átmenetileg elhelyezték két közeli Szociális OttHotya Péter
honba!
(Kétegyháza - Elek)
Amikor esténként a megszokott, csendes, meleg
otthonodban éjszakai pihenésedhez készülődsz,
Andjelic János
nem teheted, hogy ne gondolj azokra, akik pillanalelkipásztor
tok alatt mindenüket elvesztették! Hordozzuk őket
(Békéscsaba)
szívünk minden szeretetével, és imádkozzunk
értük; de ha kell nyújtsunk segítséget is nekik, a
Ne feledkezzünk meg róluk!
felmerülő igények szerint.

Testvéreink,
akikért
folyamatosan
imádkozzunk:

Kilenc dolog — amiért rendszeresen imádkozzunk:
1. Egyházunk helyzetéért, jövőjéért, amely hitünk szerint az Úr kezében van!
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. Az MPE Kadarkúti Szeretetotthona vezetőjéért, Óvári Róbert testvérét, feleségéért, fizikai és lelki munkatársaiért.
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 GYÜLEKEZET MÁRCIUSI VEZÉRIGÉJE:
„… akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok,
futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
(Ésaiás 40, 31.)
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Vessétek le a régi élet szerint
való óembert, aki csalárd és
gonosz kívánságok miatt
megromlott; újuljatok meg
lelketekben és elmétekben,
öltsétek fel az új embert,
aki Isten tetszése szerint
valóságos igazságban és
szentségben teremtetett.

Minden Vasárnap délelő
délelőtt 9,45 órakor Istentisztelet.
Min
Minden Csütörtökön este 17,30 órakor Bibliaóra.
Az Istentisztelet ideje alatt külön foglalkozás a gyermekek
gyermekekkel!
Róma 12, 1-2.
„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként
szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne
igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy
megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”
Zsoltárok 103, 3-5.
„Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja
életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet,
megújul ifjúságod, mint a sasé.”

