MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ

„ELSŐ SZERETET” GYÜLEKEZETE
5741 KÉTEGYHÁZA, Úttörő u. 95.
Lelkipásztor: Fábián M. Tamás
Mobil telefon: 06/70/311-6240
www.elsoszeretet.hu

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ
2013. MÁJUS

Máté 5,33-37: „Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek: Ne
szegd meg esküdet, hanem teljesítsd az Úrnak, amit esküvel fogadtál! Én
pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: sem az égre, mert
az Isten trónusa, sem a földre, mert az lábainak zsámolya, sem
Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa; de ne esküdj saját fejedre sem,
hiszen egyetlen hajszáladat sem teheted fehérré vagy feketévé. Ellenben ha
igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden
további szó a gonosztól van.”
Nem szabad félvállról vennünk Jézus szavait a beszédünkkel
kapcsolatban! Azt tapasztalom, hogy leginkább azok az emberek érzik
szükségét az igazmondásukkal kapcsolatos fogadkozásnak, akik nem
mindig mondanak igazat.
Mi, hívő emberek nem engedhetjük meg magunknak, hogy kétféle
beszédünk legyen (lásd Jakab 3,11-12), mert azt a hitetlen emberek
hamar észreveszik, és azután azt sem fogják elfogadni, elhinni, amikor
igazat mondunk. Pontosan úgy, mint ahogy a pásztorfiú járt a
tanmesében, aki mindig farkast kiáltott, és végül akkor sem segítettek
neki, amikor tényleg jött a farkas. Ezzel az Evangélium hitelességét is
rombolhatjuk a szemükben.
Legyünk tehát szavahihetőek, hogy hitelesen hirdethessük az igazságot!
Adamik László
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Minden csütörtökön este 17.30-kor bibliaóra.
Minden vasárnap délelőtt 10.00-kor istentisztelet.
Az istentisztelet ideje alatt külön foglalkozás a gyerekekkel.

Apostolok cselekedetei 19,1-7
Nagyon foglalkoztat ez a történet. Mi hogy vagyunk ezen a területen?
Pál nagyon fontosnak tartotta Istennek eme ígéretét. Nem csak
magára vonatkozóan, hanem másokra tekintettel is. Néhány
tanítványra talált Efézusban, és mindjárt felteszi a kérdést: „Vajon
vettetek Szentlelket, miután hívőkké lettetek?”
Fontos ez? Szentlelket venni ilyen értelemben, ahogy az Ige tanít.
Jézus búcsúzik a tanítványoktól, ám a tanítványokat ez leveri,
elszomorodnak.
Az Úr vigasztalja az övéit: János 14,16-17; 16,7-14. Amit ígért az Úr, azt
a maga idejében be is váltotta (ApCsel 2,1-). Ennek az egyik feltétele:
„maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei
erővel” (Lukács 24,49; ApCsel 1,4).
Küldetésünk van: Menjetek a széles világra, tegyetek tanítvánnyá
mindenkit! Az Igében több helyen olvassuk ennek fontosságát.
„Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok”. Figyelem az
Igét, a történetet. Maga Jézus, amikor alámerítkezik – János alámeríti
őt – száll a Szentlélek rá (Lukács 3,21-22. 4,1). És Ő megtelt a Lélek
erejével. Jó, ha megfigyeljük a következő történetet. A kísértő ott van,
és nem hagyja nyugton. Jézus ismerte az Igét, látjuk, hogy azzal
válaszolt a kísértőnek. Lukács 4,14-ben így olvassuk: „Jézus pedig
megtére a Léleknek erejével Galileába”. Az eredményes szolgálat
feltétele tehát megnyerni, betelni Szentlélekkel, és a kísértésben
megmaradni. Ez ma sem megy másképp. Ezt így látjuk a tanítványok
életében is.
Én így látom, és erre vágyom: betelni Lélekkel. Hálát adok Istennek,
amikor ezt tapasztalom szolgálatom folytán.
Ezzel az Igével fejezem be mondandóm (ApCsel 2,38-39): „Péter pedig
monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus
Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek
ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és
mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a
mi Istenünk.”
Hajnal László

Weisz Lászlóné: Hála és imádat
URAM, hogy köszönjem meg neked
Végtelen szeretetedet és kegyelmedet?
URAM, hogy lehajoltál értem, mikor a bűnbe hevertem,
És felemeltél, megsimogattál engem.
Talán ezt meg sem érdemeltem.
URAM, ezért tele van szívem hálával
És imádattal, hogy én is hazataláltam.
URAM, köszönöm, hogy engem is szeretsz,
Hiszen naponta jóságodban gyönyörködik szívem.
Talán ezt meg sem érdemeltem.
URAM, ki vagyok én, hogy ennyire szeretsz,
Hogy kegyelmednek én is részese lettem?
URAM, köszönöm, hogy az én életemet is kezedbe vetted,
Köszönöm, hogy szent véreddel megtisztítottál.
Talán ezt meg sem érdemeltem.

Testvéreink,
akikért folyamatosan
imádkozzunk:
Makovei Jánosné Flórikáért
(Kétegyháza-Békés)
Trippon Mihályné Marikáért
(Kétegyháza)
Nagyné Fábián Évikéért
(Nagy Miklós nyug. lelkipásztor
testvér feleségéért.)
Elhunyt Nyári István testvérünk
feleségéért Ilonkáért
(Kiszombor-Makó)
Ne feledkezzünk meg róluk!

1Korintus 13,1-8a
„Ha emberek vagy angyalok nyelvén
szólok is, szeretet pedig nincs bennem,
olyanná lettem, mint a zengő érc vagy
pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok,
ha minden titkot ismerek is, és minden
bölcsességnek birtokában vagyok, és ha
teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket
mozdíthatok el, szeretet pedig nincs
bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom
az egész vagyonomat, és testem
tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs
bennem: semmi hasznom abból.
A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet
nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik,
nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik
bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem
gerjed haragra, nem rója fel a rosszat.
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az
igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz,
mindent remél, mindent eltűr. A szeretet
soha el nem múlik.”

Rendszeres imatémáink:
1. Egyházunk helyzetéért, megújulásáért ebben a kialakult új helyzetben.
2. Gyülekezetünk lelkipásztoráért, Fábián Márk Tamás testvérért és
családjáért.
3. Gyülekezetünk vezetőségéért és szolgálattevőiért.
4. A gyülekezetünkhöz tartozó családokért, fiataljainkért és gyermekeinkért.
5. Kétegyháza lakóiért, hogy eljusson hozzájuk Isten Igéje.
6. A Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthonban (Dunaharaszti) gondozottakért,
és az Otthonban dolgozókért.
7. A börtönmisszióért, Hajnal László testvérért, munkatársaiért, minden
támogatójáért és azokért a fogvatartottakért, akik részt vesznek az
alkalmakon.
8. Gyülekezetünk dicsőítő szolgálatának várva-várt mielőbbi helyreállásáért.

