BODROGON, a Nádasdy kastélyban
lesz átmeneti otthonuk a tűzből kimentetteknek,
arra az időre, amíg újjáépül a Vóta pusztai kastély. Kedves baptista testvéreink bocsátották
rendelkezésünkre a pillanatnyilag üresen álló
épületet. Az illetékes hatóságok engedélye birÁtod, tokában
megáldja azonnal
Ő könnyes
vetésed, az elhelyezés
megindultak
Makovei Jánosné, Flórika feltételeit biztosító munkálatok, és néhány hét
multával, március végén már költözhetnek is
(Kétegyháza-Békés)
Gyöngyöspusztáról és Kálmáncsáról a SzereTrippon Mihályné, Marika tetotthon lakói, hogy újból együtt legyenek. Ez
nemcsak a gondozottak, hanem az intézmény
(Kétegyháza)
minden dolgozójának is nagy öröme, mert könyHotya Péter
nyebb lesz a szolgálat teljesítése.
(Kétegyháza - Elek)

Testvéreink,
akikért
folyamatosan
imádkozzunk:

Andjelic János
lelkipásztor (Békéscsaba)
Ne feledkezzünk meg róluk!

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. A Kisteleki Pünkösdi Gyülekezetért, Zoltai György gyülekezetvezető
testvérért és kedves feleségéért, Ilonkáért.
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 ÁPRILISI VEZÉRIGÉJE:
„Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A
világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem
a világot.” (János 16, 33.)
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4. SZÁM
Kolossé 2, 14-15.
„Eltörölte a követelésével minket
terhelő adóslevelet, amely minket
vádolt, eltávolította azt az útból,
odaszegezve a keresztfára.
Lefegyverezte
a fejedelemségeket és a
hatalmasságokat, nyilvánosan
megszégyenítette őket, és
Krisztusban diadalmaskodott
rajtuk.”

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!
Lukács. 24, 1-9.
„A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem
találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak
hozzájuk: „Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek
vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt: az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia.” Ekkor
visszaemlékeztek az Ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek
és a többieknek.”

