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IMÁDSÁG
Mennyei Atyám! Köszönöm neked, hogy terveidbe
bevonsz bennünket, emberi teremtményeidet is. Megtehetnéd, hogy
nélkülünk munkálkodsz. Mondhatnád, hogy megbízhatatlanok
vagyunk és igazad is lenne. Ebben is, mint minden másban. De te
mégsem így gondolkodsz, hanem bevonni, sőt használni akarsz
bennünket.
Uram! Hadd könyörögjek ma a lelkipásztorokért. Azokért,
akiket elhívtál az igehirdetés, a pásztori feladatok elvégzésére.
Azokért könyörgök, akik megértik elhívó szavad, hogy ne a magukra
tekintés félelmében, az alkalmatlanságuk gyötrelmében éljenek,
hanem a folyamatos rád tekintésben. Az előbbiek megfutamodást
eredményeznek többek között, az utóbbi viszont neked szolgáló, hálás
életet.
Imádkozom a lelkésznövendékekért. Azokért, akik őket
készítik fel a szolgálatra. Hatalmas és felelősségteljes munka az, amit
az egyetemen oktatók végeznek. Az elmélet és a gyakorlat egyaránt
fontos, még ha vannak, akik ezt nem is így gondolják.
A már téged lelkészként szolgálókért is könyörgök. Add,
hogy tudjanak folyamatosan kapcsolatban lenni és maradni veled.
Életük hitelessége azon múlik, mennyire építenek rád, mennyire élő a
veled való közösségük. Áldd meg életüket, szolgálataikat,
családjaikat, ha van nekik.
Adj nekik munkatársakat a te ügyedben, olyanokat, akik
nem visszahúzni és kritizálni akarják őket, hanem segíteni. Áldd meg
a gyülekezeteket, a közösségeket, melyekben téged szolgálnak, hogy
bármilyen kihívás közepette is rád tekintsenek. Ámen

Mert ha emberektől való ez a szándék vagy ez a mozgalom, akkor
megsemmisül; ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok
megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhettek fel, mint akik Isten
ellen harcoltok. (ApCsel 5:38-39)
•
A megfontoltság Isten bölcsességének megjelenése az ember
életében, amely segít ahhoz, hogy az élet sűrűjében ne heves
indulattal, hanem higgadtan hozzunk döntéseket. A megfontoltság
kész építő, áthidaló megoldásokat találni. Egyedül ez szolgálja
javunkat. Amíg nem higgadsz le, ne tégy semmit.
•
Ha nem látjuk a megoldást, bízzuk magunkat könyörgő szívvel
az Úrra: nem az eseményekre, hanem az élő Istenre, aki az
eseményeknek is Ura.
•
Nem a megfontoltság, hanem a feltámadott Úr cselekvése,
kegyelme tart meg bennünket, amely megfontolttá tesz.
•
Ha kitűzünk egy célt, de nem készítünk tervet az eléréséhez, az
olyan, mintha egy semmibe vezető úton járnánk. Először a cél, aztán a
terv, majd a folyamat.
•
Isten gondviselése gyakran más emberek segítsége által érkezik,
ezért légy mindig szeretetteljes, bármerre is jársz!
•
Az egyik legfontosabb készség az életben, amit el kell
sajátítanod, a konfliktusmegoldás. Ha ezt nem tanulod meg, akkor az
életed nagy részét nyomorultan fogod eltölteni, mivel tökéletlen
emberek vagyunk, és életük majdnem minden napján vannak
konfliktusaink.
•
Ha meg akarsz oldani egy konfliktust, neked kell megtenned az
első lépést! Ez azt jelenti, hogy kérned kell Isten segítségét, mert
bátorságot igényel az, hogy megközelíts valakit, akivel éppen
konfliktusod van, elmond neki, hogy szeretnél vele leülni, és
megoldani a helyzetet.
•
Vannak az életedben olyan gyengeségek, melyeket mások
világosan látnak, te azonban sosem láttad: ezek a vakfoltjaid. Vannak
gyengeségeid, amelyekről fogalmad sincs. Ezért kell a konfliktus
megoldásba alázatos szívvel menned, és a saját hibáiddal kezdeni.

•
Konfliktust okoztál az érzéketlenségeddel? Vagy túlzottan
érzékeny voltál? Nem mutattál könyörületet az iránt, aki megbántott?
Túlságosan követelőző voltál? Mik a vakfoltjaid? Ha egyszer
felismered, és beismered ezeket, akkor készen leszel a konfliktus
megoldás következő lépésére.
•
Sok felesleges és szennyes harcunk is van, amelyek nem Istentől
valók. De tudunk-e küzdeni mások üdvösségéért, emberek
kibéküléséért, az evangélium terjedéséért? Ezekre ilyen jelzőket
használ a Biblia: nemes harc, a hit szép harca, szabályszerű küzdelem.
Imádság: Urunk, köszönjük, hogy különleges módon jelented ki magad
nekünk, ami segít a hit útján járnunk. Ámen.
Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.
(ApCsel 5:29)
•
Aki Istennek enged, az nem gyarló emberi akaratot szolgál. De
éppen ezért, az Istennek való engedelmesség mindig a mellettem élő
ember javát szolgálja. Érthetőbben fogalmazva: az lehetetlen, hogy én
élek a nagy hitemben, a másik pedig elsorvad mellettem a
„boldogtalanságban”, mert én akkora nagy hívő vagyok, aki csakis
Istennek enged és nem az embereknek!
•
Sok gyarló emberi indíték mögött a leplezett, de gyilkos irigység
feszül.
•
Nagy dolgokat vihetsz véghez, miután imádkoztál, de semmi
igazán nagyszerűt nem érhetsz el imádság nélkül. Ezért a mai üzenet
számodra ez: tarts ki az imádságban!
•
A feddhetetlenség megköveteli, hogy életünk minden területét
azonos intenzitással kezeljük. Ugyanolyan elkötelezettnek kell lenned
a kiválóság iránt a házasságodban, mint a munkádban. Ugyanolyan
elkötelezettnek kell lenned a kiválóság iránt a szolgálatban, mint a
gyermeknevelésben.
•
Isten keresi a feddhetetlen férfiakat és nőket, akik tudják, hogyan
őrizzék meg a titkot, és ne tegyék közzé a közösségi oldalakon. Akik
nem beszélnek az emberekről a hátuk mögött. Sőt meg sem hallgatják
az ilyen beszédeket.

•

Ahova legelsőként teszed a pénzed, az a legfontosabb neked.

•
Ha hívő vagy, az igazi főnököd Isten, aki akkor is látja a
munkádat, ha senki más nem.
•
Vannak emberek, akik gyakran menekülnek a jelen feladatai elől
a múltba vagy a jövőbe. Nincsenek ott igazán, ahol vannak, mert az
eszük már a következő feladaton jár. Vagy éppen elmerengenek a múlt
dicsőségén, vagy bénítják őket a múlt kudarcai, s nem haladnak az
éppen soron következő feladattal. Hiányzik a jelen az életükből.
Halogatják a feladatok megoldását, vagy már ma cipelni akarják a
holnap terhét is, aggodalmaskodnak.
•
Jézus mindig a jelenben élt. Tudta, hogy honnan jött, és tudta,
hogy miért jött - tehát rendben volt a múltja és jövője, s ezért minden
figyelme, ereje megmaradt a mára. Mindig felismerte és elvégezte az
éppen soron következő szolgálatot.
•
Mi kell ahhoz, hogy valakit Isten jól használhasson a mában?
Rendezett múlt és rendezett jövő. Aki bocsánatot kapott minden
múltbeli bűnére, mulasztására, s aki tudja, hogy Istennél van
elkészítve a jövője, beleértve az örökkévalóságot is, annak minden
ereje megmarad a jelen feladataira, tud örömmel élni, kész mindig az
éppen szükséges szolgálatra, érzékeli, mikor minek van itt az ideje, és
nem vonakodik cselekedni, de nem is akarja ma elvégezni a holnap
feladatait.
Imádság: Istenünk, köszönjük ezt a csodálatos világot, amit
teremtettél. Segíts felismernünk mindenben a te jelenlétedet! Jézus
nevében kérünk. Ámen.
Alkalmaink a jövő héten:
 2019. szeptember 25. szerda, 18.00: Bibliaóra (Prédikátor 4)
 2019. szeptember 29. vasárnap, 10.30: felnőtt és gyermekistentisztelet, konfirmációi előkészítő
 2019. szeptember 29. vasárnap, 11.30: Énekkari próba
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit alkalmainkra!

