Testvéreink, akikért
folyamatosan
imádkozzunk!

„Biztonságban vagyok.” — igaz történet

Egy pillanatra megtorpantam a nagy kórház 32-es
szobájának ajtaja előtt. Vajon hogy szólítsam meg
azt az embert, aki ott benn fekszik? Autóbaleset
érte, és összetört tagokkal hozták be a sebészeti
osztályra. A felesége szívrohamot kapott, meghalt,
Makovei Jánosné, Flórikáért és még a temetésén sem vehetett részt. A testi és
Átod, megáldja Ő könnyes vetésed,
lelki nyomorúságok mellett még a munkahelye is
(Kétegyháza-Békés)
gondot okozhat neki, ahol mint igazgatót nagyon
nélkülözik. Ilyen körülmények között milyen vigaszTrippon Mihályné,
talót mondhatok neki? Beléptem a kórterembe,
Marikáért (Kétegyháza)
megálltam az ágya előtt, és akadozva próbáltam néhány szót szólni, de éreztem, hogy szavaim ügyetNagyné Fábián Évikéért
lenek és gyámoltalanok. Mikor szemébe néztem,
(Nagy Miklós nyug. lelkipásztor
testvér feleségéért.)
láttam, hogy csodálatos belső békességtől sugárzik.
Majd így szólt hozzám: „Én biztonságban vaNyári István lelkipásztor
gyok!” Közben rátekintett nyitott Bibliájára, mely ott
feküdt az éjjeliszekrényen. Isten Igéje, Isten hatestvérünkért és feleségéért
Ilonkáért (Kiszombor-Makó) talmas ereje és irgalmassága az, ami ilyen nagy
biztonságot adott neki. A látogatás után megvigaszNe feledkezzünk meg róluk!
talódva hagytam el a kórházat.
W. Busch

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 Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthonban (Dunaharaszti) gondozottakért,
és az Otthonban dolgozókért.
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 NOVEMBERI VEZÉRIGÉJE:

„De új eget és új földet várunk az Ő ígérete
szerint, amelyben igazság lakik.”
2Péter 3, 13.
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Zsoltárok 119, 122-124.
„Vállalj kezességet szolgádért,
hogy a kevélyek
ne hatalmaskodjanak rajtam!
Szemem epedve várja segítségedet és megígért igazságodat. Bánj
kegyelmesen szolgáddal, taníts
engem rendelkezéseidre!”
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 130, 5-7.
„Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az
Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izráel,
az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag Ő, meg tud váltani.”
Mikeás 7, 7-8.
„De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem: meg is fog hallgatni Istenem! Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek,
ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom.”

