Testvéreink,
akikért
folyamatosan
imádkozzunk:

Felhívjuk mindenki
szíves figyelmét arra, hogy

július 14-én szombaton, 10 órai
kezdettel
GYÜLEKEZETI NAPOT
Makovei Jánosné, Átod, megáldja Ő könnyes vetésed,
tartunk,
Flórikáért
amelyet közös áhítattal kezdünk,
(Kétegyháza-Békés)
bográcsos főzéssel és közös
Trippon Mihályné,
ebédeléssel folytatunk.
Marikáért (Kétegyháza)
Ebéd után gyülekezeti dolgainkat
Hotya Péter testvérünkért
beszéljük meg.
(Kétegyháza - Elek)
Nagyné Fábián Évikéért
(Nagy Miklós lelkipásztor testvér
feleségéért.) (Sűlysáp)

Ne feledkezzünk meg róluk!

MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ

„ELSŐ SZERETET” GYÜLEKEZETE
5741 KÉTEGYHÁZA, Úttörő u. 95.
Lelkipásztor: Fábián Tamás
Mobil telefon: 06 70 311—6240

www.elsoszeretet.hu
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Lukács 15, 8-9.

Mindenkit arra kérünk, már most
úgy szervezze és rendezze dolgait,
hogy ezen a napon együtt lehessünk.

Kilenc dolog — amiért rendszeresen imádkozzunk:
1. Egyházunk helyzetéért, megújulásáért ebben a kialakult új helyzetben!
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 Kadarkúti Szeretetotthonban, Bodrogon élő kedves gondozottakért,
Óvári Róbert otthonvezető testvérért, kedves feleségéért Mártiért és gyermekeikért.
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 JÚNIUSI VEZÉRIGÉJE:

„Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az
Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek
orcáját szüntelen!” (1Krónika 16, 10-11.)

„…ha egy asszonynak tíz drahmája van,
és elveszít egy drahmát, vajon nem
gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát,
és nem keresi-e gondosan, míg meg nem
találja? És ha megtalálta, összehívja
barátnőit és szomszédasszonyait, és így
szól: Örüljetek velem, mert megtaláltam
a drahmát, amelyet elvesztettem.”

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!
Máté 18, 11-14.
„Mert az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit
gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy,
nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem megy-e el
megkeresni az eltévedtet? Ha azután megtalálja, bizony mondom
néktek, jobban örül neki, mint annak a kilencvenkilencnek, amelyik
nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül.”

