Testvéreink,
akikért
folyamatosan
imádkozzunk:

Felhívjuk mindenki
szíves figyelmét arra, hogy
megváltozott
a GYÜLEKEZETI NAP időpontja!

Makovei Jánosné, Flórikáért
Ő könnyes vetésed,
Augusztus
26-án, vasárnap
(Kétegyháza-Békés) Átod, megáldja
Trippon Mihályné,
10 órai kezdettel tartjuk,
Marikáért (Kétegyháza)
amelyet közös áhítattal kezdünk,
Hotya Péter testvérünkért
bográcsos főzéssel és közös
(Kétegyháza - Elek)
Nagyné Fábián Évikéért
ebédeléssel folytatunk.
(Nagy Miklós lelkipásztor testvér
Ebéd után gyülekezeti dolgainkat
feleségéért.) (Sűlysáp)
beszéljük meg.
Bérczes Lajos testvérünkért,
(Budapest – Agapé Gyülekezet)

Ne feledkezzünk meg róluk!

MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ
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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 Magyar Evangéliumi Pünkösdi Világszövetség (Békésen tartandó) 2.
Konferenciáját szervező testvérekért, és a Konferencia áldásáért.
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 JÚLIUSI VEZÉRIGÉJE:
„Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet
a léleknek, a lélekből arat örök életet. A jótéteményben pedig meg
ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk,
ha el nem lankadunk.”
(Galácia 6, 8-9.)

„…a maga idejében aratunk,
ha el nem lankadunk.”

„Ti nem azt mondjátok-é, hogy még négy
hónap és eljő az aratás? Ímé, mondom néktek: Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok
meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra. És a ki arat, jutalmat nyer, és az örök
életre gyümölcsöt gyűjt; hogy mind a vető,
mind az arató együtt örvendezzen. Mert ebben az a mondás igaz, hogy más a vető, más
az arató. Én annak az aratására küldtelek
titeket, a mit nem ti munkáltatok; mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok.”

Minden Vasárnap délelő
délelőtt 10,00 órakor Istentisztelet.
Min
Minden Csütörtökön este 17,30 órakor Bibliaóra.
Bibliaóra.
Az Istentisztelet ideje alatt külön foglalkozás a gyermekek
gyermekekkel!
Ruth 2, 7-10.
„Aki mondá: Hadd szedegessek, kérlek, és hadd tarlózgassak a kévék közt az aratók után.
És ide jöve, és itt marada reggeltől fogva mind mostanig: és csak éppen most pihent egy
keveset a házban. És mondá Boáz Ruthnak: Ugyan hallod-é édes leányom! Ne menj szedegetni más mezőre és el ne menj innen; hanem menj mindenütt szolgálóim után. Szemeid
legyenek a mezőn, a melyet aratnak, és járj utánuk. Íme, meghagytam a szolgáknak, hogy
ne bántsanak téged, és ha megszomjúhozol, menj az edényekhez és igyál abból, a mit a
szolgák merítenek. Akkor ez arcra borula és meghajtá magát a földig, és monda néki: Hogyhogy találtam ilyen kedvességet a te szemeid előtt, hogy rám tekintettél, holott én idegen
vagyok?”

