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ISTEN SZÁMÁRA NEM LÉTEZIK
AKADÁLY
Mai igeversünket egykor Isten mondta
Ábrahámnak és Sárának, amikor Izsák
születését jelentette meg nekik.
Emberileg nézve lehetetlen volt,
hogy még gyermekük szülessen, mert
ehhez túl öregek voltak. A Mindenhatót azonben semmi sem akadályozhatta
meg abban, hogy megajándékozza őket

Ezért érdemes minden dolgunkat imádságban a mindenható Isten elé vinni.
Nem kell tépelődnünk és elkeseredetten keresnünk a megoldást és a kiutat,
hanem bizalommal várhatjuk az Ő
segítségét.

(Forrás: Közelebb hozzád! 2.,
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió)

Van-e valami lehetetlen az Úr számára?
1Móz 18,14

a régen vágyott fiúval. Évekkel korábban
utódot ígért nekik. Hogy is történhetett
volna meg, hogy ezt az ígéretet ne teljesítse, és ne váltsa valóra Igéjét! – Isten
számára öröm, ha ott cselekedhet, ahol
mi, emberek már semmilyen lehetőséget nem látunk. Amit Ő elhatározott,
azt be is teljesíti, mégpedig úgy, hogy az
áldásul legyen a hívők számára.
Alkalmazzuk ezt ma saját életünkre! Bármiben is vagyunk, bármilyen
problémák is szorongatnak, tudhatjuk,
hogy Isten számára nem létezik túl nagy
feladat. Ha mi nem is tudjuk, hogyan
tovább, Ő már látja a következő lépést.

RÁD BÍZOM
Mert minden izgalomért mindig
kár volt,
Rád bízom már magam s enyéimet.
Taníts járni a bűntenger felett,
S mentsd meg lelkünket az örök
haláltól!
Füle Lajos

„Közel van az ÚR
mindenkihez,
aki hívja,
mindenkihez,
aki igazán hívja.
Teljesíti az istenfélők
kívánságát, meghallja
kívánságukat,
és megsegíti őket.”

			

Zsolt 145,18-19

IMAóra

Gyülekezetünkért
Szerda esténként, 20.00-tól. Add tovább!

Szüntelenül imádkozzatok!
(1Tessz 5,17)

Az imádságot a lélek lélegzetvételének is nevezik. A hívő ember új életében
létszükséglet az imádság. A körülményektől függően nem mindig egyformán
veszünk lélegzetet, ugyanígy a Bibliában is különböző kifejezéseket találunk, amikor
imádkozásról van szó.
„Öntsétek ki előtte szíveteket!” (Zsolt 62,9) Szabad minden fenntartás nélkül
Isten elé vinnünk valamennyi gondunkat és bajunkat, hasonlóan ahhoz, ahogyan
a vizet öntjük ki. - A szívünk mélyén imádkozni olyan imádságot jelent, amelyet
az emberek nem hallanak, csak a gondolatainkban létezik.
„Emeljétek szemeteket az égre!” (Ézs 51,6) Így keresünk segítséget és biztonságot a
mindenható és szuverén Istennél, aki fölötte áll a Föld minden eseményének.
„Uram, hozzád emelkedem lélekben!” (Zsolt 86,4) Szabad elszakadnunk a pillanatnyi problémáktól, és Istennél keresni menedéket. Az ilyen imádság lehetővé teszi,
hogy hitben felülemelkedjünk az életünkön és az Úrral legyünk együtt.
„A mélységből kiáltok hozzád, Uram!” (Zsolt 130,1) A nyomorúság olyan nagy,
hogy feltétlen segítségre van szükségünk. Így Ahhoz fordulunk, Aki mindent
a kezében tart, és azért könyörgünk, hogy irgalmasan nyúljon bele e helyzetünkbe.
Amikor az Úrhoz kiáltunk, akkor minden erőnkkel egy különlegesen sürgős ügyért
imádkozunk egy különösen nehéz helyzetben. – Néha egyszerűen csak felsóhajtunk az Úr előtt. Ez is imádság, amit Ő meghall, még ha nem is fogalmaztuk meg
pontosan. Az ilyen gondolat – sóhaj – is felszáll az Úrhoz.
(Forrás: Közelebb hozzád! 2., Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió)
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Gyülekezeti
Alkalmak

Gyülekezetünk
életéből

Istentisztelet (IT):
Vasárnap 17.00 órától. (Klimentská 18,
3. em. gyülekezeti terem, Prága 1)
Úrvacsora: Lapunk következő számaiban pontosítjuk.
Vasárnapi iskola: az istentisztelet alatt,
a fenti címen. A következő foglalkozások témája a lap alján olvasható.
Konfirmációi felkészítés: érdeklődni a
lelkésznél lehet.
Házi IT, házi úrvacsora, lelkigondozói
beszélgetés: a gyülekezet lelkészével
egyeztetendő.
A lelkész elérhetőségei: Éles György,
cím: Třeboradická 45, Prága 8 –
Kobylisy, telefon: +420-776-387179,
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: kedden 18.30-tól,
Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség
irodája (Vocelova 3, Prága 2).
Pilzen: A következő istentisztelet helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen.
Brünn: A következő istentiszteletre
február 22-én 17.30 órai kezdettel kerül sor. Cím: Radlická 8. („Krokodilos
ház”).

– A gondnok- és presbiterválasztás időpontját a gyülekezet létszámában megfogyatkozott
vezetősége lapzártáig nem tűzte ki.
– Egyházunk püspöke, Ft. Fazekas
László várhatóan 2012. február 9-én
csütörtökön, Prágában megbeszélést
tart gyülekezetünk lelkészével és vezetőivel.
– Kedves Olvasó, kérünk, csatlakozz a
szerda esti imaórához – kérjük együtt
Urunkat bölcsességért, alázatért, útmutatásért, egymás iránti szeretetért.
(lásd a 2. oldalt)!
– Értesítjük a kedves Szülőket és
Nagyszülőket, hogy a vasárnapi iskola
eddigi anyagai felkerültek gyülekezetünk honlapjára (www.reformata.cz).
Az oldal tartalmát folyamatosan frissítjük.

Egyéb információ: www.reformata.cz

Va s á r n a p i
Iskola
Az aktuális és következő foglalkozások témái a következők:
Január 22:
(7.) Jákób története I. (1Mózes 27-33)
Január 29:
(8.) Jákób története II. (1Mózes 27-33)
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