2020.01.11 – 2020.01.17. Első hét

2020.01.11 – 2020.01.17. Első hét

01.11 – hálaadás, mert Isten uralkodik a bennünk lévő
kétségek és csüggedés felett, kérjük Istent, hogy
bennünk lévő kétségeket segítsen eltávolítani (Zsolt
42,6)

01.11 – hálaadás, mert Isten uralkodik a bennünk lévő
kétségek és csüggedés felett, kérjük Istent, hogy
bennünk lévő kétségeket segítsen eltávolítani (Zsolt
42,6)

01.12 – hálaadás, mert Isten támaszunk és
gondviselőnk volt az elmúlt évben egy olyan
világban, amit járvány, betegség és nehézség súlyt
(Mt 6,25-34)

01.12 – hálaadás, mert Isten támaszunk és
gondviselőnk volt az elmúlt évben egy olyan
világban, amit járvány, betegség és nehézség súlyt
(Mt 6,25-34)

01.13 – hálaadás Isten kegyelméért és még mindig
türelemmel váró szeretetéért. Térjünk meg
bűneinkből, hagyjuk el a bűnös utainkat. Kövessük
Jézust, a kegyelem közvetítőjét (Zsolt 25,1-6; Zsolt
103,10; Ef 2,5-11)

01.13 – hálaadás Isten kegyelméért és még mindig
türelemmel váró szeretetéért. Térjünk meg
bűneinkből, hagyjuk el a bűnös utainkat. Kövessük
Jézust, a kegyelem közvetítőjét (Zsolt 25,1-6; Zsolt
103,10; Ef 2,5-11)

01.14 – Az Istennel való szoros kapcsolat
megerősödése hit által (ima, dicséret szolgálat) (Róma
15,13)

01.14 – Az Istennel való szoros kapcsolat
megerősödése hit által (ima, dicséret szolgálat) (Róma
15,13)

01.15 – Szeretetben éljük meg kapcsolatainkat
(testvéri, rokoni, munkatársi, stb.) (1Kor 13; 1Jn 4,19)

01.15 – Szeretetben éljük meg kapcsolatainkat
(testvéri, rokoni, munkatársi, stb.) (1Kor 13; 1Jn 4,19)

01.16 – Kérjük Istent folyamatosan töltsön be
bennünket Szentlelkével, és az erős lelket újítsa meg
bennünk. Támogasson az engedelmesség lelkével (Lk
11,13; Zsolt 51,12-14)
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01.17 – Újuljunk meg a személyes bizonyságtevésben
és a hiteles, példaadó életvitelben (Mt 28,19)

01.17 – Újuljunk meg a személyes bizonyságtevésben
és a hiteles, példaadó életvitelben (Mt 28,19)
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2020.01.18 – 2020.01.24. Második hét

2020.01.18 – 2020.01.24. Második hét

01.18 – Magyarország vezetőinek megtéréséért és

01.18 – Magyarország vezetőinek megtéréséért és

újjászületéséért. Imádkozzunk, hogy az okkult
személyek kerüljenek ki a vezetői körökből (1Tim
2,1-4; 5Móz 18,9-14)
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01.19 – Magyarország jó kapcsolatáért a környező
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nemzetekkel és az Európai Unióval. (1Móz 12,3)

nemzetekkel és az Európai Unióval. (1Móz 12,3)

01.20 – Magyarország keresztény vállalkozásainak

01.20 – Magyarország keresztény vállalkozásainak

és munkahelyeinek védelméért. A keresztény
intézmények hatékony és tiszta működéséért. A
korrupció, csalás, gazdasági bűncselekmények
lelepleződéséért. (4Móz 6,24-26; 1Kor 3,6-7)
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01.21 – Magyarországon a megtérők sokaságáért.

01.21 – Magyarországon a megtérők sokaságáért.

(Jer 29,7)

(Jer 29,7)

01.22 – Az egészséges családok, házasságok

01.22 – Az egészséges családok, házasságok

számának növekedése (1Mózes 2,23-24; Ef 5,31)

számának növekedése (1Mózes 2,23-24; Ef 5,31)

01.23 – Országunk, lakóhelyünk jólétéért. Isten

01.23 – Országunk, lakóhelyünk jólétéért. Isten

áldásáért életünkben, ami rajtunk keresztül terjedjen
ki környezetünkre is (5Móz 28,1-14)

áldásáért életünkben, ami rajtunk keresztül terjedjen
ki környezetünkre is (5Móz 28,1-14)

01.24 – Magyarországon Krisztus egyháza só és

01.24 – Magyarországon Krisztus egyháza só és

világosság tudjon lenni a hétköznapokban (Mt 5,1316; Mt 13,43)

világosság tudjon lenni a hétköznapokban (Mt 5,1316; Mt 13,43)
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2020.01.25 – 2020.01.31. Harmadik hét

2020.01.25 – 2020.01.31. Harmadik hét

01.25 – a gyülekezet vezetőségért (1Thessz

01.25 – a gyülekezet vezetőségért (1Thessz

5,12-13)

5,12-13)

01.26 – igeszólókért, tanítókért (Jób 22,22)

01.26 – igeszólókért, tanítókért (Jób 22,22)

01.27 – női körért (Eszter 4,16)

01.27 – női körért (Eszter 4,16)

01.28 – új lelki munkásokért, kitartásért,

01.28 – új lelki munkásokért, kitartásért,

hogy hűségesen és építő módon végezzék
feladatukat (Lukács 10,2)

hogy hűségesen és építő módon végezzék
feladatukat (Lukács 10,2)

01.29 – vasárnapi iskoláért és a Royal

01.29 – vasárnapi iskoláért és a Royal

Rangers missziónkért (Lukács 8,15; Zsolt
27,14; 2Timóteus 2,4)

Rangers missziónkért (Lukács 8,15; Zsolt
27,14; 2Timóteus 2,4)

01.30 – látogatóinkért és megtérőkért az új

01.30 – látogatóinkért és megtérőkért az új

évben (Zsid 12,14; Zsid 12,17; Lukács 15,7)

évben (Zsid 12,14; Zsid 12,17; Lukács 15,7)

01.31 – a Pilisi gyülekezetért, szomszédos

01.31 – a Pilisi gyülekezetért, szomszédos

baptista gyülekezetekért és
egyházközösségeiért (Zsolt 133)

baptista gyülekezetekért és
egyházközösségeiért (Zsolt 133)

városunk

városunk
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