vezetők Istentől kapott bölcsessége a rájuk bízottak érdekeinek keresése. A
magyarok engedelmessége, tekintély- és tisztelet adása saját vezetőiknek.
Az Egyház megújulása Magyarországon és az egész Kárpát-medencében.
Az ébredés előjelei és akadályainak felismerése.
VASÁRNAP
SOK GYÜLEKEZETKÉNT, DE UGYANABBAN A CSAPATBAN
VERSENYZÜNK
Luk 9:49-50, 2Tim 2:1-5 (Kiemelten az 5. vers)
Talán némelyeknek meglepő újdonság, hogy egy gyülekezet nem más
gyülekezetek ellen versenyez. Ez nem a missziós szervezetek és vezetők
szépségversenye. Az ilyenfajta versenyszellem kizár bennünket a
versenyből. Hát nem ugyanabban a csapatban versenyzünk? Egy csapat
védelme vajon játszhat saját támadói vagy góllövője ellen? Ha nem
gondoljuk át és fogalmazzuk meg, hogy ki áll a mi oldalunkon, akár el is
veszíthetjük a kupát. Ne felejtsük el a játékszabályokat - senki sem nyerhet
a szabályok betartása nélkül.
Dicsőítsük Istent és adjunk hálát azért, ami már megvalósult, és
könyörögjünk a következő témákban:
Isten népének egysége. Lelki hidak a különböző egyházak, gyülekezetek,
illetve a különböző kegyességi irányzatok között. A lelkipásztorok
szeretete egymás iránt. A laikus munkások megbecsülése. Az Aliansz
küldetése az evangéliumi keresztyének egymásra találásában.
Felhatalmazás, amit az egyházak felnőtt társadalma ad a fiataloknak a
Krisztus egységesebb Eklézsiájának építésében.
Kovács Géza
főtitkár

Kovács György
imahálózat koordinátor

A 2004-es Aliansz imahét vezérgondolatát a görög testvérek – a
2004-ben náluk megrendezendő olimpia jegyében – főképpen Pál
apostolnak a hit versenyfutására vonatkozó üzeneteire alapozták. A
magyar Aliansz ehhez társította az ifjúságért való imádkozás témáját.
Hiszen az olimpiai küzdelmekben is főként ők tudnak győzni. Népünk
szellemi és erkölcsi megújulásában is az ifjúság a kulcs. Ha lesznek
köztük elszánt hit harcosok, akkor van jövője népünknek. A középkorú és
idősebb generációnak a szerepe edzésben, és a jó háttér biztosításában
van. Jó edző nélkül nem nyernek a fiatal sportolók sem. Ha viszály van
egy harcos felkészülése közben a családi és a csapat háttérben, akkor
képtelen teljes formába lendülni, és győzni. Tehát mind a küzdő
fiataloknak, mind a náluk idősebb háttér generációnak nagy szerepe van a
győzelemben.

VASÁRNAP
A KRISZTUSI ÉLET, MINT A HIT VERSENYFUTÁSA
2 Tim 4:1-8 (Kiemelten a 7.,8. versek)
Itt Pál lelki életünket egy versenyfutáshoz ill. harchoz hasonlítja "Mert a
mi harcunk nem test és vér ellen folyik..." (Ef 6:12-18). Miközben futunk,
harcolunk is sok olyan erővel, amely el akar minket távolítani ebből a
versenyből. A testünket (Gal. 5:17), a világot és a sátánt (Ef :1-2) csak a mi
Urunk halálának és feltámadásának ereje győzheti le (Róm 6:1-6; Gal 2:20;
Ján 16:33; Gal 6:14; Ef 1:17-23). Isten arra hívott el bennünket, hogy
mindennapi életünk során hitben megéljük mindazokat a dolgokat,
melyekben az Úr értünk győzedelmeskedett. Micsoda verseny ez, és
Krisztus koronája milyen dicsőséges díj!
Dicsőítsük Istent és adjunk hálát azért, ami már megvalósult, és
könyörögjünk a következő témákban:
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Isten népének hite (képes legyőzni a világot!) Krisztus követőinek
biblikus jelenléte a társadalomban, Istentől kapott küldetésének
betöltése. Bátor hitvallók a munkahelyeken (orvosok, tanárok, mérnökök,
munkások, rendőrök, stb.).

PÉNTEK
KIVÁLTSÁG, HOGY CSALÁDBAN ÉLHETÜNK; VERSENYZÜNK,
HOGY CSALÁDKÉNT MIATTUNK ISTENT DICSŐÍTSÉK ÉS
TISZTELJÉK

HÉTFŐ
AZÉRT FUTUNK, HOGY SZOLGÁLATUNKKAL ÉS ISTEN
SZAVÁVAL EVANGELIZÁLJUK AZ ORSZÁGOT ÉS AZ EGÉSZ
VILÁGOT
1 Thessz 2:2, Fil 3:4-14 (Kiemelten a 12-14.versek)

1Móz 18:19, Józs 24:14-15 (Kiemelten a 15. vers)

Ez nem maraton, inkább akadályverseny ... Pált és Szilászt Filippiben
megverték és börtönbe zárták (ApCsel 16:22-24). Ennek ellenére folytatták
útjukat Thesszalonikába, és rögvest elkezdték hirdetni az evangéliumot
(ApCsel 17:1-4). Hasonló helyzetben legtöbbünk otthon maradt volna,
amíg teljesen fel nem gyógyul. De az apostolok fontosabbnak tartották
Krisztus testének jólétét a sajátjuknál (1Kor 12:27). Ezért készek voltak
szenvedni, és nem adták fel a harcot (2 Kor 11:23-29). Vajon mi is készen
állunk erre?
Dicsőítsük Istent és adjunk hálát azért, ami már megvalósult, és
könyörögjünk a következő témákban:
Az Evangélium győzelme hazánk minden településén, és társadalmunk
minden rétegében, embercsoportjában. A cigányok közötti evangélizálás.
Társadalmunk azon részei (tájak, városok, társadalmi rétegek), ahol az
evangélium hirdetése eddig alig hozott eredményt. Fiatalok elérése ezeken
a kritikus területeken. Zsidó származású honfitársaink megtérése, és
beépülése gyülekezetekbe.
KEDD
AZÉRT FUTUNK, HOGY KRISZTUS JELENLÉTE A TEREMTETT
VILÁG MEGŐRZÉSÉBEN IS MEGHATÁROZÓ LEGYEN
1Móz 1: 27-28, Zsolt. 8. (Kiemelten a 6. vers)
Mint Krisztusban hívőknek, szeretnünk, tisztelnünk és óvnunk kell
környezetünket, nem csak azért, mert itt élünk, és felelősségünk uralkodni
a teremtés felett, de valami más nagyon fontos dolog miatt is. A teremtés
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Manapság a keresztény családoknak több kihívással kell szembenézniük,
mit valaha. Úgy tűnik, a sötétség minden ereje családjaink ellen irányul.
De az Úr erősebb az ellenségnél (Róm 8:31). Maradjunk hát meg a szeretet
útján imádságban, és törődjünk a családunkkal.
Dicsőítsük Istent és adjunk hálát azért, ami már megvalósult, és
könyörögjünk a következő témákban:
A családok állapota nemzeti és keresztyén valamint a helyi gyülekezet
szintjén. A bibliai és a mai gyakorlati házasság modellek. A
gyermeknevelés. A szenvedő gyerekek. Az engedetlen, lázadó ifjúság. A
családi élet és a nemzet erkölcsi és szellemi állapotának kapcsolata.
SZOMBAT
AZÉRT FUTUNK, HOGY KRISZTUS EGYHÁZA DIADALMAS
LEGYEN A VILÁG VERSENYPÁLYÁJÁN
Ján 17:18, 1Kor 9:19-27 (Kiemelten a 25-27. versek)
A világban zajló események nagyon nyugtalanítóak. A hidegháborút
követő időszak még bizonytalanabbnak tűnik, mint annak előtte.
Nemrégiben a félelem és a világ különböző hatalmai minden világi
igazságszolgáltatásról szóló vitát értelmetlenné tettek. Reménytelennek
látszik, hogy a keresztények jelenléte megváltoztassa a dolgokat. Ezzel az
emberi állásponttal szemben Isten azt akarja, hogy só és világosság
legyünk (Mát 5:13-16). Vajon lehetséges ez? Szeretnénk díjat nyerni ebben
a versenyben?
Dicsőítsük Istent és adjunk hálát azért, ami már megvalósult, és
könyörögjünk a következő témákban:
Egyházi, gyülekezeti és missziós vezetők hite, áldozatos odaszántsága,
bátorsága, a Szentlélek ereje, hatalma bennük. Az országos, lakóhelyi
politikai és társadalmi vezetők és a hívők részvétele a társadalomban. A
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annak az Istennek munkája, akiben hiszünk, és akit dicsőítünk. Minél
közelebb kerülünk a természethez, annál jobban értékeljük és élvezzük
Isten bölcsességét. Nem csak azért kellene védenünk környezetünket,
mert szükségünk van arra, hogy használjuk, hanem annak isteni eredete
miatt is. Magasztaljuk a teremtő Istent és élvezzük, védjük a természetet,
amit gondjainkra bízott.
Dicsőítsük Istent és adjunk hálát azért, ami már megvalósult, és
könyörögjünk a következő témákban:
Magyarország társadalmi és gazdasági fellendülése, a természeti
életfeltételeink megmaradása, az Isten adta levegő, víz, talaj és
élelmiszerek tisztasága. A szabadság, melyben élhetünk, és
gyakorolhatjuk hitünket. Az Eklézsia belső életének és missziójának
személyi, szellemi és anyagi erőforrásai. A társadalom peremén élő
szegény emberek, hajléktalanok, deviánsok helyzete. Az Egyház
tevékenysége a szociális és lelki segítésben. A következő generáció
nevelése a felsorolt témákban.
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SZERDA
LELKILEG EDZÜNK ÉS NÖVEKSZÜNK,
NÖVEKSZÜNK HOGY MINÉL
HATÉKONYABBAN FUTHASSUK A VERSENYT

SZERDA
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HATÉKONYABBAN FUTHASSUK A VERSENYT

1Tim 6:3-16 (kiemelten a 12. vers)

1Tim 6:3-16 (kiemelten a 12. vers)

Nemsokára a világ figyelme az Olimpiai játékok eseményeire irányul. A
világ minden tájáról érkeznek majd fiatalok, hogy érmet nyerjenek, vagy
csak azért, hogy abban a megtiszteltetésben legyen részük, hogy
versenyezhetnek az Olimpián. Ahhoz, hogy idáig eljuthassanak, ezeknek
a fiatal sportolóknak sokat kellett edzeniük, sok év felkészülés áll
mögöttük. Oda kellet figyelniük, mennyit alszanak, mennyit esznek, részt
kellett venniük a véget nem érő edzéseken és egyéb programokon.
Mindezt csak azért, hogy részt vehessenek egy olyan versenyen, ami
mindössze néhány percig, valaki számára csak néhány másodpercig tart.
Mennyivel jobban kellene nekünk, hívőknek edzenünk a lelkünket, hisz
egy olyan versenyen veszünk részt, amit nem egy egyszerű kis olimpiai
érem koronáz meg, hanem egy egész örökkévalóság.
Dicsőítsük Istent és adjunk hálát azért, ami már megvalósult, és
könyörögjünk a következő témákban:
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A keresztyének lelki növekedése. Az ifjúság megtérése, növekedése,
szolgálatba való beállása. A megtért fiatalok hite arra, hogy Isten őket
használja fel a népünk felébresztésére. Ifjúsági vezetők gyarapodása.
Hatékony ellenállás az ifjúságot veszélyeztető romboló erkölcsi médiabefolyással szemben. Pozitív mozgalmak, pl. a „Jézus Ház” ifjúsági
evangélizáció, felekezeti és felekezetközi ifjúsági missziók. A
keresztyének, lelkipásztorok hitbeli, krisztusi növekedése, a többségi
társadalom és a kisebbségi csoportok (zsidó, cigány, nemzetiségi) közötti
társadalmi feszültségek helyes kezelése. Az elszakadt magyar kisebbség
kérdései.
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CSÜTÖRTÖK
FUTUNK, HOGY A GYÜLEKEZETBEN MEGVALÓSULHASSON A
TESTVÉRI KÖZÖSSÉG
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Zsid 10:25, Fil 4:1-3 (Kiemelten a 3. vers)

Zsid 10:25, Fil 4:1-3 (Kiemelten a 3. vers)

Ki mondta, hogy könnyű együtt élni a gyülekezetben? Nem könnyű. Ez
egy verseny - a szeretet, a megbocsátás, az alázat és a hosszútűrés
versenye. Ebben a versenyben Krisztus a bajnok (Fil 2:6-11). Az Ő példáját
kell követnünk (Fil 2:1-5). De ez a verseny nagyon gyümölcsöző is, hisz
Isten gazdagon megáld, ha békében és szeretetben élünk egymással. A
gyülekezetben táplálkozunk, növekszünk, felkészülünk, útmutatást és
bíztatást kapunk, hogy aztán megfuthassuk a hit versenyét.
Dicsőítsük Istent és adjunk hálát azért, ami már megvalósult, és
könyörögjünk a következő témákban:
Akik látják közösségi életünket, megkívánják a krisztusi életet. A
gyülekezeten belüli csoportok (korosztályok, régi és új hívők, a
hagyományok és a változások hívei) közötti békesség, egymást segítő
együttműködés a Krisztus királyságának terjesztésében. Az idősebbek
tanítványozó hivatása. Lakóhelyünk más helyi gyülekezetei. Közös
missziós látás, és a környezetünk felé irányuló missziós összefogás.
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