AZ IMÁDSÁGRÓL
Kérhetünk! / Mit szoktunk kérni? / Megadja kéréseinket? / Még imádkozik is
értünk az Úr Jézus! / Mit kellene kérnünk, mire van legjobban szükségünk?
SALAMON BÖLCSESSÉGET
KÉR
Megjelenék Gibeonban az Úr
Salamonnak azon éjjel álmában, és
monda az Isten: Kérj, amit akarsz,
hogy adjak néked… 7. És most, óh
én Uram Istenem, te tetted a te
szolgádat királylyá, Dávid, az én
atyám helyett. Én pedig kicsiny
gyermek vagyok, nem tudok kimenni
és bejönni... 9. Adj azért a te
szolgádnak értelmes szívet, hogy
tudja ítélni a te népedet, és tudjon
választást tenni a jó és gonosz
között.
10. És tetszék e beszéd az Úrnak,
hogy Salamon ilyen dolgot kért.
12. Ímé a te beszéded szerint
cselekszem, ímé adok néked bölcs és
értelmes szívet... 13. Sõt még amit
nem kértél, azt is megadom néked,
gazdagságot és dicsõséget: ... és ha az
én útaimon járándasz... meghosszabbítom életed idejét. (1Kir 3)

THE PRAYER OF SALAMON
At Gibeon the LORD appeared to
Solomon during the night in a dream,
and God said, “Ask for whatever
you want me to give you.”... 7
“Now, O LORD my God, you have
made your servant king in place of
my father David. But I am only a little child and do not know how to
carry out my duties... 9 So give your
servant a discerning heart to govern your people and to distinguish
between right and wrong.
10 The Lord was pleased that Solomon had asked for this. 12 I will do
what you have asked. I will give
you a wise and discerning heart...
13 Moreover, I will give you what
you have not asked for - both riches
and honor... And if you walk in my
ways ... I will give you a long life."
(1King 3)

MÓZES AZ ÚR JELENLÉTÉT ÉS
VEZETÉSÉT KÉRI
Most azért ha kedvet találtam
szemeid elõtt, mutasd meg nékem a
te útadat, hogy ismerjelek meg
téged... És monda: Az én orczám
menjen-é veletek, hogy
megnyugtassalak? Monda néki
Mózes: Ha a te orczád nem jár
velünk, ne vígy ki minket innen.
(2Móz 33:13-15)

THE PRAYER OF MOSES
If you are pleased with me, teach
me your ways so I may know you
and continue to find favor with you.
The LORD replied, “My Presence
will go with you, and I will give you
rest.” Then Moses said to him, “If
your Presence does not go with us,
do not send us up from here.
(Exodus 33:13-15)

AZ ÚR JÉZUS IS IMÁDKOZIK
Monda pedig az Úr: Simon! Simon!
ímé a Sátán kikért titeket, hogy
megrostáljon, mint a búzát; De én
imádkoztam érted, hogy el ne
fogyatkozzék a te hited. (Lk 22:31-32)

THE PRAYER OF THE LORD
JESUS
“Simon, Simon, Satan has asked
to sift you as wheat. But I have
prayed for you, Simon, that your
faith may not fail. (Luke 22:31-32)
Ifjúsági, március 25.

Várván vártam az Urat,
és hozzám hajolt,
és meghallgatta kiáltásomat. Zsolt 40:2

2006. március 26.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
10:00 imaáhitat - Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Herjeczki Géza
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Mondjátok! Meghallgatom! - Hóseás 14:2-10

FÓKUSZBAN - AZ IMÁDSÁG
ÉS AZ IMAÓRA

DE:

Délután 5:00 Istentisztelet
Igehirdetés: Ne csak mondjátok, tegyétek is meg! Mt 21:28-32
Közös énekeink: 152. Jézus hív ma / 290. Az áldott orvos
közeleg / 12. A Tied vagyok!
Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK

A múlt vasárnap az imaóra vezetÅ testvérekkel áttekintettük
gyülekezetünk imaórás gyakorlatát.
Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy vasárnapjainkat imaórával (ami gyakorlatilag
fél óra) kezdhetjük. Ezt a jó gyakorlatot meg akarjuk tartani a továbbiakban is.
Az imaórát továbbra is reggel 10-kor szeretnénk kezdeni. A testvérektÅl azt
kérjük, hogy aki csak teheti, jöjjön el az imaórára, s ha lehet, pontosan.
Az imaóra vezetésére az Úr hívta el és a gyülekezet bízta meg a szolgálatot
végzÅ testvéreket. Hálásak vagyunk ezért a lehetÅségért. Örömmel végezzük ezt a
feladatunkat, s imádkozva készülünk minden alkalomra.
Az imaóra nem mini igehirdetés, nem is bibliaóra. Maximum 10 perces
buzdítás után egyenként imádkozunk, az imádságok végén mindannyian “áment”
mondunk, jelezve ezzel, hogy figyelemmel kísértük az imádságot, sÅt magunk is
kérjük, hogy “úgy legyen”.
Hisszük, hogy nem véletlen írta Jakab, hogy “igen hasznos az igaznak
buzgóságok könyörgése.” (5:16). Bízunk benne, hogy az Úr kedvesen fogadja,
amikor az elsÅ gyülekezet példájára “mindnyájan egy szívvel, lélekkel
foglalatosak vagyunk az imádkozásban és a könyörgésben.” (Csel 1:14)

A délelÅtti tisztelet után énekórát tartunk.
Ma délután még 5 órakor tartjuk a délutáni
tiszteletet. JövÅ vasárnap (április 2-án)
változtatunk. Óraállítás történik vasárnapra
virradólag. (Egy órával kevesebbet alszunk!
Hacsak nem fekszünk le 1 órával hamarébb amire elég kicsi az esély.) Egyúttal a délutáni
tiszteletek idÅpontja is megváltozik, 6 órakor
kezdünk a nyári idÅszakban.
Szerdán továbbra is 7 órakor kezdÅdik a bibliaóra.
Házaskör-i alkalmat tartunk most szombaton (április 1-én), este 6
órai kezdettel.
Az áprilisi úrvacsorát Nagypénteken fogjuk megtartani.
Húsvét április 16.
Ifjúsági találkozó lesz Chicagóban május 26-28-ig.
A közgyálésre a Táborban kerül sor, június 30 - július 1-ig.
Gyermektáborozás lesz a közgyálés után, július 2-tól, melyre 14
éves korig várják a gyermekeket.
Van még egy 2006-os Áhítatunk, ha valakinek szüksége volna rá,
szóljon.

A héten ezeket az igéket válogattuk ki az imádságosak közül: Kiméne a hegyre
imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban tölté el. Lk 6:12
Kérjetek és adatik néktek... Mt 7:7
Szüntelenül imádkozzatok! 1Thess 5:17
Az imádságban állhatatosak legyetek,
vigyázván abban hálaadással. Kol 4:2
Imádkozzatok egymásért! Jak 5:16
De kérje hittel, semmit sem kételkedvén.
Jak 1:6
Ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra!
1Kor 7:5
A mélységbÅl kiáltok hozzád, Uram!
Zsolt 130:1
Nem oly süket az Å füle, hogy meg nem
hallgathatna, (hanem a ti vétkeitek választanak el titeket IstenetektÅl, és báneitek fedezték el orcáját tielÅttetek, hogy meg nem
hallgatott). Ézs 59:1-2
Semmi felÅl ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden
alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten elÅtt. Fil 4:6
A szerda esti gyermekrajzok közül: Az Úr Jézus imádkozik a Gecsemáné kertben.

