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Hirdetések
Sámson házassága (Bír 14,1-4.15-20)
1Egyszer elment Sámson Timnába, és meglátott Timnában egy filiszteus

Apostoli köszöntés:
Fennálló ének: 25/1 "Szívemet hozzád emelem..."

nőt. 2Hazament, és ezt mondta apjának és anyjának: Láttam Timnában
egy filiszteus nőt, kérjétek meg azt nekem feleségül! 3De apja és anyja

Bűnbánó imádság és Bűnbocsánathirdetés

ezt felelte neki: Hát nincs feleségnek való a rokon leányok közt vagy
egész népemben, hogy a körülmetéletlen filiszteusok közül akarsz
feleséget venni? De Sámson így felelt apjának: Őt kérd meg nekem, mert
csak ő tetszik nekem! 4Apja és anyja nem tudta, hogy az ÚRtól van ez,

Ének: F:339/1-3 "Óh. mi hű barát a Jézus..."

és csak ürügyet keres a filiszteusok ellen. Abban az időben ugyanis a
filiszteusok uralkodtak Izráelen.

Igeolvasás:

Bír 13,2-5.24-25 + 14,1-9

Előima:
Igehird. előtti ének:
Alapige:
Igehirdetés:

171 "Megáll az Istennek Igéje..."
Bír 14,10-20

Mi szükséges egy tragikus házassághoz?

Ráfelelő ének: 395/1 "Isten szívén megpihenve..."
Imádkozás és Miatyánk:
Adakozás:
Hirdetések:

15A negyedik napon ezt mondták Sámson feleségének: Szedd rá a
férjedet, hogy árulja el nekünk a találós kérdés megfejtését, különben
megégetünk téged és apád háza népét! Hát azért hívtatok meg bennünket,
hogy kifosszatok? 16Ekkor Sámson felesége odabújt hozzá, és elkezdett
így sírdogálni: Mégiscsak gyűlölsz és nem szeretsz engem! Feladtál egy
találós kérdést népem fiainak, és nekem se mondod meg a megfejtését.
De ő azt felelte neki: Hiszen még apámnak és anyámnak se mondtam
meg, hát neked mondjam meg? 17Így sírdogált hozzá bújva hét napig,
amíg a lakodalmuk tartott. Végül a hetedik napon megmondta neki a
megfejtést, annyira zaklatta őt. Az asszony pedig elmondta a megfejtést
népe fiainak. 18A város férfiai ezt mondták neki a hetedik napon, mielőtt
lement volna a nap: Mi a méznél édesebb, s oroszlánnál erősebb? De ő
így válaszolt nekik: Ha nem az én üszőmön szántotok, találós kérdésem
ki nem találjátok.
19Ekkor megszállta az ÚR lelke, lement Askelónba, és megölt ott
harminc férfit, lehúzta a ruhájukat, és odaadta a ruhákat azoknak, akik a
találós kérdést megfejtették. És haragra gyúlva elment apja házához.
20Sámson felesége pedig hozzáment ahhoz a vőfélyhez, aki Sámson
barátja volt.

Záróének: 434/1-4 "Vezess Jézusunk..."
Áldás (állva):

SZERETETTEL ÜDVÖZÖLJÜK AZOKAT A TESTVÉREINKET,
AKIK MOST ELŐSZÖR VANNAK KÖZÖTTÜNK!

Az elmúlt vasárnap $ volt a perselyadomány és 30 felnőtt
és 4 gyermek vett részt az istentiszteleten.

