PIATOK 4.12.
Žalm 84 a 1 Petra 2,5
Dom a chrám
V Starej zmluve prebýval Boh na určitom mieste, v chráme
(viď žalm). Nová zmluva nazýva veriacich chrámom Ducha
svätého a máme sa „budovať ako živé kamene do duchovného
domu“ (viď Peter). Podobný význam má aj Efezským 2,21-22.
Každý kameň je dôležitý pre stabilitu, účel i vzhľad stavby.
Modli sa za Elim, aby nás Pán zbudoval do stabilný, užitočný
a krásny dom, kde nájdu Krista mnohí z našich známych
i z okolia!

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Utorok 18,00 – modlitby (v zbore)

Štvrtok 19,30 – modlitby mužov (Toryská 7)

Sobota 5. december od 14,00
zborová konferencia a party
u Kopasovcov


Nedeľa 10,00 – zhromaždenie 2. adventná nedeľa
s Večerou Pánovou

KoMpaS
KROKY. MODLITBA. SLOVO.
ECM Elim

29. 11. 2015

Boží projekt - večnosť
Čítanie: 1 Korintským 12,12-27; Matúš 5,14-15
Hosť: Pavol Absolón (ECM Trnava)
Elim, náš zbor dospel do bodu, v ktorom je potrebné stretnúť sa
a spoločne si určiť smer, snívať o budúcnosti, skúmať Božie volanie
a vôľu – a v zmysle dnešnej kázne aj naše miesto v Božom projekte.
Potrebujeme prijať Božiu víziu pre zbor a jednotlivcov, ktorí ho
tvoríme. Potrebujeme prijať výzvy, ktoré táto vízia bude klásť pred nás.
Iba spoločne môžeme tvoriť Telo Kristovo, cirkev nášho Pána.
Túžime po tom, aby naše stretnutie v sobotu bolo úspešné
a smerodajné pre budúce roky. Preto ťa v mene celého zboru prosím,
pridaj sa. A nielen to. Modli sa za toto stretnutie, za náš zbor a za naše
spoločné naplnenie Ježišovho Veľkého poverenia (Mt 28).
Tohto týždňové čítania a modlitby budú smerované na jednu tému:
cirkev. Sme súčasťou Božieho plánu a spolupracovníci v šírení Jeho
kráľovstva. Pripravujme sa týmito čítaniami na sobotu. Zapisuj si, čo ti
Pán zjavuje ohľadom našej spoločnej služby, čo vnímaš v Božom slove
pre nás všetkých.
Rátame s tebou v sobotu! Pridaj sa a vytvorme spolu víziu a plán
služby pre Elim!
Modlitby sú v tomto procese nenahraditeľné! Svoje modlitby smeruj
každý deň na:
- naše misijné pole
- neveriacich v okolí každého jedného z nás
- zjavenie nášho miesta a roly Elimu v ich získaní pre Pána Ježiša.
(Nezabudni si zaznačiť, čo ti Duch svätý zjavuje akýmkoľvek
spôsobom.)
Kde je moje miesto v Božom projekte?

www.petrzalka.umc.sk



Pravidelné
aktivity zboru
www.petrzalka.umc.sk
(pre zobrazenie
podrobného kalendára
kliknite na
„Kalendár aktivít“)

Číslo účtu zboru:
2665250097/1100
Ak chcete špeciálne
smerovať svoj dar:
Desiatky – VS: 10
Misia – VS: 28

telefón:
0948 150 708
e-mail:
ecmpetrzalka@gmail.com

Zborové priestory:
Kremnická 26
Petržalka
(MHD 80,88)
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PONDELOK 30.11.

MODLITEBNÝ
KALENDÁR

Matúš 4,13-16

STREDA 2. 12.
1 Korintským 12,12-27

Mesto ležiace na vrchu

Telo a jeho údy

Čo znamená táto metafora? Prečo práve mesto? Prečo na vrchu?
Uvažuj a medituj nad týmto obrazom. V čom sa líši mesto od
dediny? Čo všetko tam funguje? Ako je organizované?
Akým spôsobom by sme sa ako zbor mali postaviť ,na vrch“
a zviditeľniť?
Zapisuj si postrehy, nápady, inšpiráciu na sobotu a podel sa s nami.

Toto je najznámejší obraz cirkvi, ktorý používame aj my často.
Prečítaj si ho znovu a premýšľaj nad ním v súvislosti s Elimom.
Tá jednota napriek rôznosti je úžasným obrazom. Odzrkadľujeme
ho aj my?
Ďakuj dnes za našu rôznosť, za Hlavu Cirkvi, za naše rôzne úlohy
a odlišné obdarovania pre budovaniu Tela a zároveň pre šírenie
Kráľovstva. Čo ti Pán hovorí?

Modlitba za zbor:
Pane Ježišu, Ty si hlavou
,
Cirkvi a dobrým
Pastierom svojho ľudu.
Tento týždeň sa spájam š
mojimi súrodencami
v modlitbách za svoj
zbor. Ďakujem, že si mi
dal bratov a sestry,
ktorým môžem slúžiť
a byť povzbudením, a cez
ktorých smiem prijímať
povzbudenie
i napomenutie od Teba.
Prosím, Pane, ukáž nám
svoje plány s nami
a spôsob akým môžeme
naplniť tento plán
spoločne, aby si Ty,
Hlava a Ženích mohol
byť oslávený.
Hovor k nám a veď nás,
Duchu svätý!
Amen.
Modlitebné predmety:
Mižičkovci - sťahovanie
Dobudovanie domu Zaťkovci
Uzdravenie - Ruben
Uzdravenie - Ľubica
Práca – Pavel, Matúš

Edova rodina
Gabina rodina – spasenie
(prídu na vianočné
bohoslužby)

UTOROK 1. 12.
Efezským 5,25-27
(Zjavenie 21,1-3)

ŠTVRTOK 3. 12.
Ján 10,7-15.27-30

Nevesta

Dobrý pastier a jeho ovce

Podľa tohto odseku Ježiš sa obetoval za Cirkev, aby ju posvätil
(oddelil), očistil kúpeľom svojho Slova a pripravil ju. Ide o vzťah,
a to nie hocijaký – dôverný, zamilovaný, obetavý... Stačí si len
predstaviť náš svadobný deň (alebo pár dní pred ním  )
Ako sa to deje (má diať) v cirkvi dnes – v našom zbore? Čo
vnímaš, že chýba a potrebujeme ho viac, aby sme boli dokonale
pripravenou nevestou Kristovou?
Zapisuj si postrehy, nápady, inšpiráciu na sobotu a podel sa s nami.

Táto metafora je tiež veľmi známa. Na jednej strane hovorí
o Ježišovi, dobrom pastierovi, ktorý sa obetuje za svoje stádo, za svoj
ľud. Na strane druhej hovorí o ovciach, čo sa dnes často interpretuje
ako skupina nerozmýšľajúcich ľudí. V skutočnosti je to obraz
poslušnosti a zároveň aj závislosti na svojom pastierovi.
Čo toto slovo vyvoláva v tebe ohľadom svojho učeníctva a ohľadom
nášho zboru? Ako sa prakticky prejavuje (má prejavovať) tento
rozmer cirkvi v Elime?

