Testvéreink, akikért
folyamatosan
imádkozzunk!

Makovei Jánosné, Flórikáért
(Kétegyháza-Békés)

Mindennel célja van
Isten ad, hogy mi továbbadjuk,
És szeret, hogy szeretetét
Sugározzuk. Áld, hogy áldással
Segítsük mások életét.

Trippon Mihályné,Átod, megáldja Ő könnyes vetésed,
Vigasztal, hogy vigasztalhassunk.
Marikáért (Kétegyháza)
Bőséggel szeli kenyerünk,
Hotya Péter testvérünkért
És ha éhezőkkel megosztjuk,
(Kétegyháza - Elek)
Örömöt örömre lelünk.
Nagyné Fábián Évikéért
Hogy megbékéljünk mindenekkel,
(Nagy Miklós nyug. lelkipásztor
testvér feleségéért.)
Krisztusban megbékélt velünk.
Ellenséget fiává fogad,
Nyári István lelkipásztor testSzent, nagy, jó a mi Istenünk!
vérünkért és feleségéért
Ilonkáért (Kiszombor-Makó)
Ne feledkezzünk meg róluk!

Paul Vogt után németből
Túrmezei Erzsébet

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 OKTÓBERI VEZÉRIGÉJE:

„Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam,
hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt,
hogy gyermeke koldussá vált.”
(Zsoltárok 37, 25.)

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. OKTÓBER HÓ 10. SZÁM
Tudatjuk mindenkivel, hogy
Gyülekezetünk Hálaadónapját
október 21-én, Vasárnap délután
3,00 órától tartjuk.
Vendégünk: Kecser István testvér,
Egyházunk főtitkára lesz.
Az összejövetel végén szeretetvendégségen leszünk együtt.

Minden Vasárnap délelő
délelőtt 10,00 órakor Istentisztelet.
Min
Minden Csütörtökön este 17,30 órakor Bibliaóra.
Az Istentisztelet ideje alatt külön foglalkozás a gyermekek
gyermekekkel!
Zsoltárok 92, 13-06.
„Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libanoni cédrus. Az Úr házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain. Öregkorban is sarjat hajtanak,
dús lombúak és zöldek maradnak, és hirdetik: Igaz az
Úr, kősziklám Ő, akiben nincs álnokság!”

