Hoseás 6:1. Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert õ
szaggatott meg s õ gyógyít meg minket;
megsebesített, de bekötöz minket! 2. Megelevenít
minket két nap mulva, a harmadik napon feltámaszt
minket, hogy éljünk az õ színe elõtt. 3. Ismerjük hát
el, törekedjünk megismerni az Urat....
4. Mit cselekedjem veled Efraim? Mit cselekedjem
veled Júda? Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli
felhõ s mint a korán múló harmat. ... 6. Mert szeretetet
kivánok én és nem áldozatot: az Istennek ismeretét
inkább, mintsem égõ áldozatokat.

FÓKUSZBAN: AZ IMAÓRA
1. Miért tartunk imaórát?
Igei példák
(gyülekezeti) hagyomány

És 53:5. És õ megsebesíttetett bûneinkért,
megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek
büntetése rajta van, és az õ sebeivel gyógyulánk meg.
Jn 6:37. Minden, amit nékem ád az Atya, énhozzám
jõ; s azt, aki hozzám jõ, semmiképen ki nem vetem.

2. Mikor?
Hogyan folyik az imaóra?
3. Buzdítás
Mini igehirdetés? / igemagyarázat?
Ki végzi? (elhívás, megbízás)
Mit?
Meddig?
4. Imádságok
egyenként / együtt
az imádságok hosszúsága
Amen
5. Kik vesznek részt az imaórán?
Lehet-e szabályozni az imaórát és az imádságokat?
(“ahogy a Lélelk indít” / röviden / hangosan)
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MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
10:00 imaáhitat - Pap Lajos
10:30 vasárnapi iskola - id. Fûr Béla
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Törekedjünk megismerni az Urat! - Hóseás 6

FÓKUSZBAN - AZ IMÁDSÁG
ÉS AZ IMAÓRA

DE:

Délután 5:00 Istentisztelet
Igehirdetés: Krisztus tanítása a megbocsátásról - Mt 18:21-35
Közös énekeink: 180. Nincs helyed Jézus számára? / 224.
Süllyedeztem a bûmben... / 162. Amint vagyok, csak úgy jövök
Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK
A délelÅtti tisztelet után nÅi kör és az imaóravezetÅk órája
(minden férfi testvért is szívesen fogadunk).
Az 1848-as Magyar Szabadságharc tiszteletére rendezett
ünnepélyre délután 3-kor kerül sor a Magyar Kultúr Központban.
Szombaton (25-én) este 6-kor ifjúsági (a tegnapit egy héttel
elhalasztottuk).
A Házaskör legközelebbi alkalmát április 1-re tervezzük
(ugyancsak este 6-kor).
URAM, TESTVÉREIMÉRT ÁLDLAK...
A múlt héten délután említettem már, hogy egyik régi testvérünk,
barátunk, Czimer Edit lelkipásztor mátétre készül. Most kedden lesz
egy komoly nyakcsigolya mátétje. Imádkozzunk érte. Czimer
testvérnÅ Námetországban végzi lelkipásztori szolgálatát már vagy
20 éve.
Vadász János lp. testvért kiengedték a kórházból, otthon erõsödik.
Továbbra is gondoljunk rá imádságainkban.
Négy hét múlva húsvét. Hogyan készülünk erre az ünnepre? A
nagyobb egyházak odahaza, meg világszerte ezekben a heltekben
tartják a “böjtöt”. Az utóbbi idÅben több amerikai baptista
gyülekezetrÅl is hallottam, hogy a húsvétot megelÅzÅ 40 napon
különféle lelki gyakorlatokat tartanak. Bizonyára nekünk is jót
tenne, ha jó elÅre készülnénk a nagypéntekre, húsvétra.

A következÅ héten otthonainkban is gondolkodjuk arról,
hogy az imádságnak milyen helye van az életünkben.
Figyeljük, vizsgáljuk meg önmagunkat is. Milyen az
imaéletünk? Vagy ezt a szót túlzásnak véljük?
Mennyit imádkozunk otthon? Mikor? Egyedül, vagy a
családtagokkal együtt?
Miért imádkozunk? Kikért imádkozunk?
Vannak-e tapasztalataink arról, hogy “az Úr meghallgattja az imát”, vagy
csak úgy idézgetjük ezt az éneket? Elmondjuk-e néha másoknak is, hogy
meghallgatott az Úr?
Számítunk-e arra, sÅt kérjük-e másoktól, hogy imádkozzanak értünk?
Csak akkor lehet egymásért imádkozni, amikor betegek vagyunk?
Taníthat bennünket ma is az Úr - esetleg másokat is felhasználva imádkozni, vagy mi már készen vagyunk, tudjuk amit tudni illik ezzel
kapcsolatban?
Látják-e, látták-e gyermekeink, hogy nekünk a nehéz, foglalt napok
során is van idÅnk a csendességre, imádságra?
Hogyan tanítjuk, tanítottuk gyermekeinket imádkozni?
Az itt következÅ igéket egészítsük még ki olyan igékkel, amelyek e
témával kapcsolatosak, de innen hiányoznak. Melyek az imádsággal
kapcsolatos legfontosabb igéid?
Fil 4,6 Semmi felÅl ne aggódjatok, hanem imádságotokban és
könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel
kívínságaitokat az Isten elõtt.
Kol 4,2 Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban
hálaadással;
Lk 18,1 Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig
imádkozni kell, és meg nem restülni;
1Tim 2,1 Intelek azért mindenek elÅtt, hogy tartassanak
könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért,
Jak 5,15 És a hitbÅl való imádság megtartja a beteget, és az Úr
felsegíti Åt.
1Kir 9,3 És monda néki az Úr: Meghallgattam a te imádságodat és
könyörgésedet, a mellyel könyörgöttél elÅttem: Megszenteltem e házat,
a melyet építettél, abba helyheztetvén az én nevemet mindörökké, és ott
lesznek az én szemeim, és az én szívem mindenkor.
Zsolt 6,10 Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr
az én imádságomat.
Ézs 1,15 És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet elÅletek;
sÅt ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom: vérrel
rakvák kezeitek.

