Testvéreink,
akikért
folyamatosan
imádkozzunk:

Szeptember 16-án vasárnap,
a délelőtt 10,00 órakor kezdődő
Istentiszteleten
Gyülekezetünk vendégei lesznek:

Makovei Jánosné, Flórikáért
Átod, megáldja Ő könnyes vetésed,
(Kétegyháza-Békés)
Bíró Pál lelkipásztor testvér
Trippon Mihályné,
Marikáért (Kétegyháza)
Hotya Péter testvérünkért
(Kétegyháza - Elek)
Nagyné Fábián Évikéért
(Nagy Miklós nyug. lelkipásztor
testvér feleségéért.)

Ne feledkezzünk meg róluk!

és felesége Juliska,
a Floridai — Spring Hill-i,
„Első Szeretet” Gyülekezetből
Babos Csaba lelkipásztor testvér
és felesége Erzsike,
a Kolozsvári Magyar Pünkösdi
Gyülekezetből

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 és a Bethesda részlegben —
gondozottak testi-lelki állapotáért, az őket gondozó nővérekért és kiszolgálókért.
7. A börtönmisszióért, Hajnal László testvérért, és minden támogatójáért.
8. Gyülekezetünk dicsőítő szolgálatának várva-várt mielőbbi helyreállásáért.
9. Gulyás István testvérünk teljes felépüléséért, és idős napjai áldásáért.
A GYÜLEKEZET SZEPTEMBERI VEZÉRIGÉJE:
„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!
Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet,
megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.”
(Zsoltárok. 103, 2-5.)

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. SZEPTEMBER HÓ 9. SZÁM
Szeptember 14-én, pénteken
10,00 órától
15-én szombaton 16,00 óráig
tart a Magyar Evangéliumi Pünkösdi
Világszövetség 2. Konferenciája
Békésen, a városi Művelődési Házban.
Részvétel regisztráció nélkül is
lehetséges, ez esetben a Konferencia
támogatása az adakozás során
oldható meg.

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!
János 17, 7-10; 13-17.
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. ………… Most pedig hozzád megyek, és
ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik
adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én
sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem
hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok
a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.”

