
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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A ROSSZ NAPOKON MIT NE TEGYÜNK? 

Igeolvasás: Máté 14,22-33 22Jézus ezután nyomban 

kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és 

menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a 

sokaságot. 23De miután elbocsátotta a sokaságot, 

felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor 

beesteledett, egyedül volt ott. 24A hajó pedig már messze 

eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, 

mert ellenszél volt. 25A negyedik éjszakai őrváltáskor 

odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. 26Amikor a 

tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, 

megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben 

felkiáltottak. 27De Jézus azonnal megszólította őket, és 

ezt mondta: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" 28Péter ekkor így szólt hozzá: "Uram, ha te vagy, parancsold 

meg, hogy menjek oda hozzád a vízen." 29Mire ő így szólt: "Jöjj!" Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, 

és Jézus felé ment. 30Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: 

"Uram, ments meg!" 31Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: "Kicsinyhitű, 

miért kételkedtél?" 32És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. 33A hajóban levők pedig leborultak előtte, és 

ezt mondták: "Valóban Isten Fia vagy!" 

Alapige: Ef 6,10 Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. 
 

Kedves Testvérek!  

Ma van az újév 2. vasárnapja. S ilyenkor, az év első napjain el 

szoktunk tűnődni azon, vajon mit hoz számomra, az én személyes 

életem számára ez az év. Bizonyára észrevettük már, hogy az 

életben vannak jobb napok és vannak rosszabb napok is. Így az év 

elején ott lehet a szívünkben a kérdés, hogy milyen lesz ebből a 

szempontból az új év? Milyen napok várnak rám, jó, illetve rossz 

napok?  

Az elmúlt vasárnap arról beszültünk, hogy mit ne tegyünk a rossz 

napokon, ma pedig arról beszélünk majd, hogy mit tegyünk. 

Az elhangzó tanácsok azonban magukban még nem jelentenek 

megoldást. Az igazi megoldást az jelenti, ha megfogadva Pál 

tanácsát, az Úrban és az Ő hatalmas erejében erősödünk meg. 

Ha Jézusra tekintünk Péterhez hasonlóan, mert akkor győztesen 

jövünk ki a gonosz napokból is. Ha csak magunkra nézünk, 

elsüllyedünk, de ha Jézusra nézünk mindig, így a rossz napokon is, 

az Ő hatalmas ereje megtart, ahogyan megtartotta Pétert is a vízen. 

Tegyünk így az új évben is. Ámen. 

 

 

 

21 NAPOS IMA ÉS BÖJTI IDŐSZAK (2020. JANUÁR 6-21) – 2. HÉT 

Számos gyülekezetben tartanak 21 napos böjtöt az év elején, januárban. A böjt egy lehetőség, hogy újra 

összpontosítsunk, újrakezdjünk; nincs jobb mód egy új év elindítására, minthogy figyelmünket Istenre 

irányítjuk. A végeredmény pedig felülmúlja az áldozat nagyságát! Az alábbi ima-útmutató összeállítói a részt 

vevő gyülekezetek tagjaitól azt kérik, hogy az imahét ideje alatt töltsünk Istennel naponta legalább 21 percet 

21 napon át. 

http://krisztusgyulekezete.hu/21-napos-ima-es-bojti-idoszak-2/


Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

Imatémák:

• Imák azokért, amelyek még nem teljesedtek be az életünkben, a családjaink életében, a testvéri  

kapcsolatokban,  a  helyi  gyülekezetünkben,  és  a  gyülekezetek  közötti  kapcsolatokban (közös együtt-

mozdulások, közös akciók, közös projektek) 

• Ima egymás megbecsüléséért; Az evangélium bátor nyilvános megvallásáért és hirdetéséért; új teljes szívvel 

való megtérésekért. 

• Váljanak tanítványokká az elért személyek, a megérintett emberek, a gyülekezetek növekedjenek számban, 

lélekben, krisztusi szeretetben –Magyarországon és egész Európában. 

• Atyák és fiak közötti kapcsolatokért,– ez a lelkület terjedjen el, szélesedjen ki, erősödjön meg. 

• Példaképek, krisztusi minták legyenek a fiatalabb generációk előtt – a gyülekezeteinkben, a nemzetben és 

Európában is. 

• Isten kegyelmét és kegyelmi ajándékát felismerő és értékelő légkör megteremtéséért, hogy az egyedülállók 

méltóságot, tisztességet és megbecsülést kapjanak szolgálataik nyomán. A világban levő szingliség-korszellem 

kiszoruljon az Eklézsiából, és a kapcsolatok kitisztuljanak, megszentelődjenek. E területen legyenek 

változások az egész országban, nemzetünkben és egész Európában. 

• Imádkozunk a házasságokért, jegyességekért, egyedülállókért a családjainkban, a gyülekezetekben, az egész 

országban, Európában, hogy a Mennyei Atya terve és akarata szerint kapcsolódjanak egymáshoz az emberek. 

Értéke, becsülete és tisztelete legyen a házastársi szövetségi kapcsolatoknak, a családnak, a gyerekvállalásnak. 

• Mindegyikünk szíve, gyülekezete, a magyar eklézsia minden egyes része, a vezetők szívei nyíljanak meg egy 

‘széles Királyságra’, Krisztus egész Testére – erősödjön meg a nyitottság az egybeszerkesztésre. 

• Egyre inkább legyen láthatóvá (hívők és nem hívők számára is) az egymás iránti szeretet  által a krisztusi 

tanítványi élet. 

• A gyülekezetek, az Eklézsia vezetői ne egyéni vagy pártpolitikai, ne egyházpolitikai, vagy gazdasági érdekek 

mentén aktivizálódjanak, hanem Isten tervét és akaratát imádkozzák és kérjék a népünkre, Magyarországra és 

Európára. 

.• Legyen az egész országunkra, nemzetünkre, egész Európára kiható szellemi áttörés, ébredés, egy 

nagymértékű lelkek aratása.     

   
 Istentisztelet 2020. január 5-én           (Fotó: AÁ) 

Január: 

15. szerda 14.30 Bibliaóra. Téma: Jézus példázatokban tanít. Kérdések a persely mellett. 

16. csütörtök 10.00 Babamama klub 

16. csütörtök 15.30 Konfirmációs óra 

16. csütörtök 16.30 Cserkészet 

18. szombat 16.00 Ifjúsági óra 

19. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában 

19. vasárnap 10.00 Istentisztelet, s párhuzamosan gyerekistentisztelet. 

19. vasárnap 14.00 Angol nyelvű istentisztelet egyetemistáknak (Mustard Seed Chapel) 

19. vasárnap 17.00 Zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral.  

25. szombat 16.00 Kézműves Játszóház 

 

- Január 18-án, szombaton 15.00 órától az Árpád téri templomban hálaadó istentiszteletre kerül sor a templom 

belső felújításáért, amelyre várják a környező gyülekezetek tagjait, így minket is. 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
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