Testvéreink,
akikért
folyamatosan
imádkozzunk:

Augusztus 26-án, vasárnap
10 órától
GYÜLEKEZETI NAPOT tartunk.

ÖRÖM ÜNNEPE volt
Gyülekezetünknek július 29-én,
Makovei Jánosné, Flórikáért
Átod,
megáldja
(Kétegyháza-Békés)
amikŐ
orkönnyes
a délevetésed,
lőtti Istentisztelet
Trippon Mihályné,
alkalmával bemerítkezett
Marikáért (Kétegyháza)
Gajdács Leszkó Georgina.
Hotya Péter testvérünkért
(Kétegyháza - Elek)
Nagyné Fábián Évikéért
(Nagy Miklós lelkipásztor testvér
feleségéért.) (Sűlysáp)

Bérczes Lajos testvérünkért,
(Budapest – Agapé Gyülekezet)

Ne feledkezzünk meg róluk!

EMLÉKEZTETÜNK MINDENKIT,
hogy 2012. szeptember 14-15-én
(Pénteken-Szombaton) kerül sor
Békésen a Magyar Evangéliumi
Pünkösdi Világszövetség
2. Konferenciájára.

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.
Konferenciáján szolgáló 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 AUGUSZTUSI VEZÉRIGÉJE:
„…éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes
alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást
szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét
a békesség kötelékével.”
(Efézus 4, 1-3.)

MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ

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

www.elsoszeretet.hu

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ
2012. AUGUSZTUS HÓ 8. SZÁM
János 17, 9-11.
„Én őértük könyörgök:
nem a világért könyörgök, hanem azokért,
akiket nekem adtál, mert a tieid, és ami
az enyém, az mind a tied, és ami a tied,
az az enyém, és megdicsőíttetem
őbennük. Többé nem vagyok a világban,
de ők a világban vannak, én pedig
tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd
meg őket a te neved által, amelyet nekem
adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!”

Minden Vasárnap délelő
délelőtt 10,00 órakor Istentisztelet.
Min
Minden Csütörtökön este 17,30 órakor
órakor Bibliaóra.
Az Istentisztelet ideje alatt külön foglalkozás a gyermekek
gyermekekkel!
János 17, 20-23.
„De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek
énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy
te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam,
hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem,
hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.”

