A lehetőség ereje
The Power of Opportunity

2.1 Arra kérlek mindenekelőtt, hogy
tartsatok könyörgéseket, imádságokat,
esedezéseket és hálaadásokat minden
emberért,
2 a királyokért és minden feljebbvalóért,
hogy nyugodt és csendes életet éljünk
teljes istenfélelemben és tisztességben.
3 Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk
színe előtt,
4 aki azt akarja, hogy minden ember
üdvözüljön, és eljusson az igazság
megismerésére.

2.1 First of all, then, I urge
that supplications, prayers,
intercessions, and
thanksgivings be made for all
people, 2 for kings and all
who are in high positions,
that we may lead a peaceful
and quiet life, godly
and dignified in every
way. 3 This is good, and it is
pleasing in the sight of God
our Savior, 4 who desires all
people to be saved and to
come to the knowledge of the
truth.

1. rész:
Mint vezető, és mint gyülekezet, foggal
körömmel őrizzék a tiszta lelkiismeretből
fakadó, Isten kegyelméről szóló
evangéliumot

Nem törvényeskedés
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Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm.
Őreá hallgassatok!
Máté 17.5
Ami erőt ad neki, azaz
lehetőséget teremt
számára ebben a világban:
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Kegyelem

Minden ember
üdvözül
v. 3-4

Minden ember
eljut az igazság
megismerésére
v. 3-4
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Minden emberért,
királyokért,
feljebbvalókért
v. 1-2

Hogy nyugodt,
csendes életet
éljünk

A lehetőség ereje
The Power of Opportunity

Imádsággal teremts lehetőséget
az evangéliumnak
Create Opportunity for the Gospel
with Prayer

„A nyilvános istentisztelet
legfontosabb része az imádság“
“The most essential part of public
worship is prayer.“
Ralph Earle, "1 Timothy," in Ephesians-Philemon, vol. 11 of The Expositor's Bible Commentary, p. 357.

„Minden evangelizációnak
imádsággal kell kezdődnie.“
“All evangelism must begin with
prayer.“
70Lewis

Sperry Chafer, True Evangelism or Winning Souls by Prayer, p. 88.
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•
•
•
•

könyörgések - kitartóan
imádságok - tisztelettel
esedezések - összekapcsolva földet a
mennyel
hálaadásokat - megfelelő szemlélettel

•

supplications - persevere

•

prayers - respect

•

intercessions - connect
heaven and earth

•

thanksgivings - with
perspective

Imastratégia:

Prayer strategy:

Jakab 4.1 Honnan vannak viszályok és
harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban
dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket?
2 Kívántok valamit, és nem kapjátok meg,
öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt
érni, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem
kapjátok meg azért, mert nem kéritek.
3 Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg,
mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre
akarjátok azt eltékozolni.

James 4.1 What causes quarrels
and what causes fights among
you? Is it not this, that your
passions are at war within
you? 2 You desire and do not
have, so you murder. You covet
and cannot obtain, so you fight
and quarrel. You do not have,
because you do not ask. 3 You
ask and do not receive, because
you ask wrongly, to spend it on
your passions.
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•
•
•
•

Imádsággal óvjátok az evangélium
szabadságát
Imádsággal nyissátok ki szemetek a
világra
Imádsággal lássátok meg Istent
munkálkodni
Ne értsétek félre…

•

With prayer: guard the
freedom of the Gospel

•

With prayer: open your eyes
to the world

•

With prayer: see God at work

•

Don’t misunderstand…
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A lehetőség ereje - imádkozzatok
•

Efézus 6.18 Minden
imádságotokban és
könyörgésetekben imádkozzatok
mindenkor a Lélek által. Éppen
azért legyetek éberek, teljes
állhatatossággal könyörögve az
összes szentekért, 19 és énértem is,
hogy adassék nekem az ige, ha
szóra nyitom a számat, hogy bátran
ismertessem meg az evangélium
titkát…

•

Eph 6.18 praying at all times in the
Spirit, with all prayer and
supplication. To that end, keep alert
with all perseverance,
making supplication for all the
saints, 19 and also for me, that
words may be given to me in
opening my mouth boldly to
proclaim the mystery of the
gospel…

A lehetőség ereje - imádkozzatok
•

Kolossé 4.3 Imádkozzatok egyúttal
értünk is, hogy Isten nyissa meg
előttünk az ige ajtaját, hogy
szólhassuk a Krisztus titkát, amely
miatt most fogoly is vagyok…

•

Col 4.3 At the same time, pray also
for us, that God may open to us a
door for the word, to declare the
mystery of Christ, on account of
which I am in prison…

A lehetőség ereje - imádkozzatok
•

1Thesszalonika 5.25 Testvéreim,
imádkozzatok értünk is.

•

1Thes 5.25 Brothers, pray for us.

A lehetőség ereje - imádkozzatok
•

2Thesszalonika 3.1 És végül,
testvéreim, imádkozzatok értünk,
hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy
dicsőítsék, ahogyan nálatok is…

•

2Thes 3.1 Finally, brothers, pray for
us, that the word of the Lord may
speed ahead and be honored, as
happened among you…

•
•
•

A gyülekezet legfontosabb szolgálata
az imádság
Imaközösség: 10:00-10:30
Stratégia
• Jeruzsálemtől a világig
• Megszentelődésünkért
• Szegénységünktől Isten
gazdagságáig

•

The Church’s most
important ministry is paryer

•

Prayer meeting: 10:00-10:30

•

Strategy:
•

Jerusalem to the world

•

For our sanctification

•

From our poverty to God’s
riches
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