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2015. November 24. 
 
 
Kedves Testvérnők! 
 
Vajon eleget imádkozunk-e? Bizonyára sokan nemmel felelnénk erre a kérdésre. Sokan vágyunk 
mélyebb és hatékonyabb imatapasztalatra Istennel. A kérdés az, hányan vagyunk hajlandók 
mindent megtenni a mélyebb és jelentőségteljesebb imaéletért, hogy még szorosabban Istennel 
járjunk? Idei imanapi anyagunk címe: “Merjünk többet kérni!” Ez mindnyájunkat arra késztet, 
hogy jobb imaéletet kérjünk Istentől és bátran kérjük áldásait életünk minden területére, ahol 
csak szükséges. Szükségletünk lehet lelki, anyagi, egészségünkkel kapcsolatos, vagy életünk 
bármely más problémájának megoldása. Isten gyermekeiként tudnunk kell, hogy Ő képes 
betölteni szükségleteinket és szívesen meg is teszi, különösen, amikor a vele való szorosabb 
kapcsolatért könyörgünk.  
 
Jelen imanapi anyagunk szerzője, Melody Mason, Isten embere, hűséges imaharcos. Megérti 
sokunk vágyát, amikor az Istennel való szorosabb kapcsolatot keressük és prédikációjában 
elmagyarázza, hogyan érhetjük azt el.  Ám mindnyájunknak fel kell tennünk magunknak a 
kérdést, vajon hajlandók vagyunk-e mindent megtenni a mélyebb és hatékonyabb imaéletért és 
az Istennel való szorosabb kapcsolatért? 
 
János apostol írja: „Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy 
egészséges, amint jó dolga van a lelkednek.”  (3 János 1:2) Imádkozunk értetek, hogy ez az 
imanap megerősítse bennetek az elhatározást, és hajlandók legyetek mindent megtenni 
lelkiéletetek fejlesztéséért, testi-lelki jó egészségetek érdekében.  
 
Sok áldást és örömöt kívánok 
 
 
Heather-Dawn Small 
Női Szolgálatok Osztályának világszéles vezetője 
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A szerzőről 
 
 

Melody Mason, aki Melodious Echo-ként is imert, szenvedélyesen és elkötelezetten imádkozik, 
amivel segít másoknak a feljődésben, hogy valóban Jézussal járjanak. Az ARME Bible Camp 
Ministries-ben végzett szolgálata mellett imaszolgálatával támogatja az Arkansas-Louisiana 
konferenciát és ő vezeti a Generálkonferencia éves tanácskozásaiért és egyházunk egyéb 
hivatalos eseményeiért végzett imaszolgálatokat. Melody szeret túrázni, írni, fotózni és szívesen 
vesz részt a tengerentúli missziós munkában is. Amikor éppen nem a világot járja, Melody 
otthon él családjával az arkansasi Ozarks-ban, a farmon, ahol felnőtt.  
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Imakérések 
Az imádságban megemlítendő Területek és Divíziók 

 
Dél-Afrikai és Indiai-Óceáni Divízió /Southern Africa-Indian Ocean Division (SID) / 
 
Területe: Angola, Botswana, Comore-szigetek, Lesotho, Madagaszkár, Malawi, Mauritius, 
Mayotte, Mozambik, Namíbia, Reunion, Sao Tome és Principe, Seychelle-szigetek, Dél-Afrika, 
Swaziföld, Zambia, Zimbabwe, és Ascension, St. Helena, és  Tristan da Cunha-szigetek; melyek 
a Botswanai, Indiai-óceáni, Malawi, Észak-Zambiai, Dél-Zambiai, Dél-Afrikai és Zimbabwei 
Uniókonferenciához tartoznak; a Mozambiki, Észak-Angolai és Dél-nyugat Angolai Uniós 
misszióhoz, valamint a Sao Tome és Principe Misszióhoz.  
 
Kérések (összeállította: Joanne Ratsara)  
 

1. Imádkozzunk a SID nőtagjaiért, a fiatalokért és a tapasztaltakért egyaránt, hogy istenfélő jámbor 
életért, a Szentlélekért könyörögjenek és készek legyenek szeretettel szolgálni mind az 
egyházban, mind a közösségben.   
 

2.   Imádkozzunk a SID nőtagjaiért, hogy kapjanak lehetőséget a továbbképzésre és éljenek is vele, 
hogy képesek legyenek teljesen kihasználni talentumaikat.  
  

3.   A SID rendkívül gyorsan növekszik. Imádkozzunk, hogy Isten még több jámbor, istenfélő női 
vezetőt támasszon a SID gyülekezetein belül. A társadalom minden szintjén több istenfélő női 
vezetőre lenne szükség. Már dolgoznak tehetséges női vezetők a kormányzatban, az oktatásban, 
az egészségügyen és az üzleti életben is. Több női vezető is munkálkodik az egyház lelkészeinek 
sorában, segítve Afrikát pozitív irányba, a fejlődés és a határozott keresztény befolyás új 
korszakába vezetni. 
  

4.   Imádkozzunk, hogy a SID asszonyai istenfélő anyák, feleségek és leányok legyenek, és 
megfelelően töltsék be a különleges szerepet, melyet Isten nekik otthonukban szánt.  
  

5.  Imádkozzunk, hogy a SID nőtagjai keresztény életmódjukkal jó példát mutassanak 
közösségükben. Szeretetteli kapcsolataikkal, céltudatos életükkel, jó egészségi állapotukkal, 
becsületes munkájukkal, boldog házas –és családi életükkel pozitív befolyást árasszanak 
környezetükre. 
  

6.   Imádkozzunk, hogy a SID nőtagjai részt vegyenek az „Egy gyülekezeti tag, egy megmentett 
lélek” elnevezésű evangélizációs kezdeményezésben. 

 
7.   Imádkozzunk, hogy a SID nőtagjai teljes egységben az egyház küldetésére koncentráljanak. 
 
8.   Imádkozzunk a problémák és akadályok megszűnéséért, melyek miatt sok nő nem dolgozhat 

képességei szerint, különös tekintettel arra, hogy a nők sokkal nagyobb szerepet tölthetnének be 
az egyház missziós munkájában. 
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Észak-Amerikai Divízió /North American Division (NAD)/ 
 
Területe: Bermuda, Kanada, Saint Pierre és Miquelon francia területei, az Amerikai Egyesült 
Államotk, a Guam és Wake-sziget USA fennhatósága alatt álló területei, a Mikronéziai 
Szövetségi Államok, Johnston Island, Marshall-szigetek, Midway-szigetek, Észak Mariana-
szigetek és Palau; melyek az Atlanti Hetednapi Adventista Egyházhoz tartoznak, Kanadában, a 
Kolumbiai, Lake-i, Közép-Amerikai, Észak-Csendes-óceáni, Csendes-óceáni Dél –és Dél-
Nyugati Konferenciához, valamint a Guam-Mikronéziai Misszióhoz tartoznak.  
 
Kérések (összeállította: Melody Mason)  
 

1. Imádkozzunk, hogy Isten óvó kerítéssel oltalmazza a NAD minden nőtagját, hogy 
házasságukat, gyermekeiket és szolgálatukat megkímélje Sátán támadásaitól. 
 

2. Imádkozzunk, hogy minden nő megossza Jézusba és az Ő közeli eljövetelébe vetett 
reménységét ezzel a félelemteli, haldokló világgal.   
 
 

3.   Imádkozzunk, hogy az együttérzés szolgálata továbbbra is a Női Szolgálatok Osztálya 
elhivatásának része maradjon minden gyülekezetben, különös tekintettel a bántalmazott 
nőkre és gyermekekre. 
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Közel- Kelet és Észak-Afrika /Middle East and North Africa (MENA)/ 
 
Területe: Libanon, Irak, Jordánia, Irán, Törökország, Cyprus északi fele, Marokkó, Algéria, 
Tunézia, Libya, Egyiptom, Szudán, Szaud- Arábia, Yemen, Omán, Egyesült Arab Emirátusok, 
Bahrain, Qatar és Kuwait . 
 
Kérések (összeállította: Jaimie Eckert & Kathie Lichtenwalter, a MENA elnökének titkára)  
 
1. Imádkozzunk, hogy a MENA nőtagjai a missziónak szenteljék életüket az ismerős és 

számukra teljesen érthető kultúrában. A Közel-Keleten igen gyakran az asszonyok és 
gyermeket által lehet lelki kapcsolatot teremteni a családokkal (a muszlimokkal és másokkal 
is). 

 
2. Imádkozzunk, hogy a MENA nőtagjai ne csak megtapasztalják a személyes elhívást, de Isten 

gondoskodjon képzésük anyagi feltételeiről is.  
 
3. Imádkozzunk a MENA területén fennálló menekült-helyzetért, ami számtalan nő életére 

hatással van, akik özvegyként küzdenek nagy családjuk ellátásáért. Imádkozzunk azért is, 
hogy a kényszerköltözködés megnyissa úgy a férfiak, mint a nők szívét az evangélium 
meghallására és megértésére.    

 
4. Imádkozzunk a szexuális erőszak áldozatává vált nőkért, kérjük Istent, gondoskodjon 

számukra kiútról, és a vezetőkért, hogy megakadályozzák a nők elleni erőszakot.    
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Az istentisztelet szolgálatának javasolt rendje 
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„Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, 

amelyeket nem tudsz.” (Jer 33:3). 
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GYERMEKTÖRTÉNET  
 

„Amikor Isten elefántok által válaszolt az imádságra” 
 
[Ha van rá mód, egy térképen, vagy földgömbön mutassuk meg a gyerekeknek, hol van Zambia. 
Esetleg játék elefántfigurát is használhatunk a történet megfelelő részénél.]  
 
Ki az közületek, aki imádságban kért valamit Istentől, és Ő rövidesen megválaszolta az imáját? 
Talán egy elveszett játékot kerestetek, esetleg Apa, vagy Anya gyógyulását kértétek. Vagy az 
iskolai jobb teljesítményért imádkoztatok, és hogy ne kerüljetek bajba. Igen! Sokan 
megtapasztaltuk már, hogy Isten megválaszolja imáinkat.   
 
De azt vajon tudtátok-e, hogy Isten néha állatok által is felel imáinkra?  
 
Ma azt a történetet szeretném elmondani nektek, amikor Isten elefántok által felelt valakinek az 
imádságára. 
 
Nem is olyan régen egy Észak-zambiai faluban úgy döntöttek, nem látják szívesen a hetednapi 
adventistákat.   
 
Hetednapi adventista misszionáriusok szerettek volna ellátogatni hozzájuk, hogy Jézusról 
beszéljenek nekik, de ők nem akartak Jézusról hallani, ezért többször is gorombán elzavarták a 
misszionáriusokat. És ez így ment évről évre.   
 
A misszionáriusok végül úgy döntöttek, egy úttörőnek nevezett családot küldenek a faluba, hogy 
ott éljenek. Ez a család nagyon erős hittel rendelkezett és komoly imaéletet élt. Bár nem tudták 
mi várhat ott rájuk, a család, akiket nevezzünk most „Jeremiáséknak”, odaköltözött a faluba.   
 
Azonban a falubeliek közül senki sem fogadta be őket, amikor megérkeztek. Ezért az éjszakát a 
csillagos ég alatt kellett tölteniük. Éjszakáról éjszakára kint kellett aludniuk a szabadban, mert a 
falu lakói nem akartak semmi közösséget vállalni a Hetednapi Adventista misszionáriusokkal.   
 
Nos, egyes helyeken nem nagy gond a csillagos ég alatt aludni, de ott Ézsak-Zambiában sok 
vadállat él és tényleg nem volt biztonságos a családnak a szabadban éjszakázni. Jeremiásék 
mégsem csüggedtek el, inkább tovább imádkoztak és imádkoztak!  
 
A falu lakói végül megsajnálták a családot, főleg a gyermekeket és úgy döntöttek, befogadják 
őket. De így szóltak Jeremiásékhoz: „Az hogy befogadunk benneteket, nem jelenti azt, hogy 
hallani szeretnénk az Istenetekről. Tartsátok meg a Bibliátokat magatoknak!”  
 
Oh, mennyire örültek a misszionáriusok! Végre volt hol lakniuk. Isten megválaszolta 
imádságaikat. 
 
Telt-múlt az idő, de a falusiak továbbra sem akartak Jézusról hallani. A misszionáriusok azon 
tanakodtak, mitévők legyenek. 
 
Végül Jeremiás testvér, aki az ima igaz embere volt, úgy döntött, hogy a falu bolondjainak kezd 
prédikálni. Tizenegy mentálisan zavart embert talált. Miközben Jézusról tanította őket, 



10 
 

folytonosan imádkozott a gyógyulásukért. A falu lakói eleinte bolondnak tartották őt is. Minek 
beszél a zavarodott emberekkel? Szerintük valóban bolond volt!  
 
De tudjátok mi történt? Isten rövidesen megválaszolta a prédikátor imáját. A tizenegy zavarodott 
falusi ember meggyógyult! Jeremiás testvér akkor elkezdte velük tanulmányozni a Bibliát, és 
tanította őket Jézusról. Nemsokára mindnyájan Jézus követése mellett döntöttek!  
 
A falu lakói most aztán tényleg bajban voltak. Tudjátok miért? Mert az egyik meggyógyult férfi 
néhány évvel korábban a falu törzsfőnöke volt. Amikor meggyógyult és kereszténnyé lett, úgy 
döntött, a földjéből Jeremiás testvérnek és családjának adományoz egy darabot, hogy azon 
gyülekezeti imaházat építhessenek.  
 
Ó, nem! Nem! A falu lakói semmiképpen nem akarták, hogy ez bekövetkezzen. De vajon mit 
tegyenek? Az egész falu felbolydult.  
 
Míg ők vitatkoztak, Jeremiás testvér még többet imádkozott. „Istenem, segíts rajtunk! Te hoztál 
minket ide. Te gyógyítottad meg ezeket az embereket, köztük a főnököt is. És most telket is adsz 
nekünk az imaház építésére. Kérlek, segíts megoldani ezt a problémát!” 
 
Nem sokkal ezután a lehető legfurcsább dolog történt. Egy elefánt a kisborjával úgy döntött, 
hogy azon a földdarabon telepszik le, amit a főnök az imaház építésére adományozott.   
 
Ha esetleg nem tudnátok, a borjas elefánt nagyon veszélyes lehet. Az anyaállat természetesen 
védelmezi a kicsinyét. A falu lakói tudták, hogy emiatt Jeremiás testvér képtelen lesz azon a 
földdarabon bármit is építeni, és ennek bizony nagyon megörültek.   
 
Látod- mondták a meggyógyult főnöknek – még az elefántok is tudják, hogy ezek rossz emberek. 
El kell küldened őket.  
 
Csupán egyetlen hét telt el, és a következő pénteken a falu lakói pusmogni kezdtek: Most majd 
meglátjuk, hogy fogják ezek az őrültek Istenüket dicsőíteni, hiszen az elefántok még mindig a 
földjükön tanyáznak.  
 
Elérkezett a szombat reggel, és csodák csodájára az elefánt a borjával együtt feltápászkodott és 
önként elhagyta a területet, majd tisztes távolból figyelte, ahogy az új hívők összegyűltek az 
istentiszteletre. A makacs falubeliek nem hittek a szemüknek, és most a boldog hívőkön volt az 
örvendezés sora!  
 
A Hetednapi Adventista misszionáriusok és a meggyógyított emberek egész nap Istent 
dicsőítették csodatételéért. Végül naplemente után hazatértek otthonukba. Találjátok ki, mi 
történt, miután mindenki távozott? Az elefánt és kicsinye visszatért kiválasztott új lakhelyére. 
Tény, hogy hét közben nem tudták az imaház helyéül kijelölt területet megközelíteni, mert az 
elefánt-mama és borja uralta azt. Ám ahogy eljött a szombat, ismét félrevonultak, hogy a hívők 
ünnepelhessenek.  
 
Hát nem csodálatos történet?  
 



11 
 

Egyházunk vezetőségének tagjai nemrég ellátogattak abba a faluba és megállapították, hogy a 
Hetednapi Adventista Egyháznak már 90 megkeresztelt tagja dicsőíti ott Istent! Az egyik férfi, 
aki a zavarodottságból gyógyult meg, ma a gyülekezet diakónusa.  
 
Látjátok, előfordul, hogy olyan problémával szembesülünk, aminek megoldását lehetetlennek 
tartjuk, ám mi olyan Istent szolgálunk, Aki meghallgatja és megválaszolja imádságainkat. Még 
az is előfordul, hogy egy elefánt-mama és kisborja által.   
 
Imádkozzunk! 
 
Drága Jézusunk! Köszönjük neked, hogy nem számít, milyen gonddal szembesülünk, Te minden 
problémánál hatalmasabb vagy, és olyan Isten vagy, Aki meghallgatja imádságainkat! Kérünk, 
segíts, hogy bízzunk benned, taníts meg, hogyan bízzunk igédben, és add, hogy kitartsunk 
mindaddig, míg meg nem látjuk válaszodat, ahogy Jeremiás testvér is tette abban az ellenséges 
zambiai faluban. Te valóban csodálatos Isten vagy! Szeretünk Téged! Jézus nevében, ámen.  
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PRÉDIKÁCIÓ 
 

Merjünk többet kérni! 
(Négy isteni kulcs a bőséges lelki áldásokért) 

Írta: Melody Mason 
 

Igevers: „Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és 
megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz.” (Jer 33:3). 
DIA: Cím 
 
Jó reggelt és boldog szombatot mindenkinek! Nagyon várom, mit tartogat Isten számunkra 
ma, amikor gyülekezeti családként különös figyelmet, és egy kicsit több időt fordítunk az 
imádságra.   
 
Bár már elhangzott a bevezető imádság, mivel az imádkozás jelentőségéről fogunk beszélni, 
imádkozzunk még egyszer!  
 
Drága mennyei Atyánk! A Szentlélek különös áldását kérjük Tőled ma délelőtt, amikor az 
imádságról és a lelki áldások bőségéhez vezető isteni kulcsokról beszélünk. Kérünk, nyisd meg 
fülünket és szívünket és távolíts el minden zavaró gondolatot és érzést a lelkünkből. Kívül-belül 
változtass meg ma minket Urunk! Adj nekünk még nagyobb vágyakozást utánad! Add, hogy ne 
úgy távozzunk innen, ahogyan érkeztünk! Add, hogy valóban merjünk többet kérni és 
megtapasztalhassuk a lelki áldások bőségét, melyet Te számunkra készítettél. Köszönjük, hogy 
meghallgatod imánkat. Jézusunk drága nevében, ámen.    
 
DIA: Keresztségi történet  
Egy férfi egyszer azt kérdezte lelkészétől, mit kellene tennie, hogy a Szentlélek valóban jelen 
legyen életében. A lelkész elmagyarázta neki, ahhoz, hogy megmutathassa, először meg kell 
keresztelnie őt. A férfi ezt egy kicsit furcsállotta, de beleegyezett és elindultak a folyó felé. 
 
A vízbe gázolva a lelkész befogta a férfi orrát és gyengéden hátradöntötte a víz felszíne alatt. A 
helyett azonban, hogy kiemelte volna a vízből, a lelkész továbbra is a víz alatt tartotta az embert. 
A férfi, nem tudván, mi történik, kapálózni kezdett, de a lelkész erősen tartotta őt.      
 
A férfi néhány pillanat múlva pánikba esett, még az is átfutott az agyán, hogy a lelkész talán 
vízbe akarja fojtani. Hevesen csapkodva és rángatózva igyekezett kiszabadulni. Abban a 
pillanatban a lelkész kiemelte őt a vízből.     
 
Az ember láthatóan megrendült, és levegő után kapkodva mérgesen így dadogott: Mi a csudát 
akart velem tenni? Vízbe akart fojtani?   
 
A lelkész szelíden így felelt: „Ha olyan kétségbeesetten vágysz az újjászületésre, mint te az imént 
a levegőre, akkor az Úr megadja azt!" 
 
DIA KÉRDÉS: Tehát, mindnyájatoktól kérdezem: Mennyire kétségbeesetten vágysz a mélyebb, 
gazdagabb lelki áldásokra? Mennyire kétségbeesetten várod, hogy Isten megválaszolja imáidat?  
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Tudjuk, mekkora buzgalommal keressük a világ megbecsülését és sikereit. Megtapsoljuk a 
sportolók kitartását és elkötelezettségét. De vajon mekkora kitartással keressük a 
„Drágagyöngyöt”? Milyen buzgalommal vágyunk a Szentlélek kitöltetésére, és milyen buzgók 
vagyunk az imádságban?  
 
DIA IDÉZET: Ellen White írja: 

„A legtöbb hitvalló kereszténynek nincsen akkora lelkiereje, amekkorára szert tehetett 
volna, ha elég lelkes és kitartó az isteni ismeretek megszerzésében, miközben a földi élet 
mulandó dolgainak elérésébe sokkal nagyobb energiákat fektet. Megelégszenek a lelki 
törpeséggel. Ezért sokan elvesznek, holott abban a hitben és reménységben élnek, hogy 
keresztények. Nem tesznek komoly erőfeszítéseket és ezért a megméretésnél könnyűnek 
találtatnak.” (Tanácsok a gyülekezeteknek)  

 
Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én nem szeretnék lelki törpe lenni. Mindaz szeretnék lenni, 
aminek Isten teremtett. Azonban, ha mindazzá szeretnénk válni, amivé Isten teremtett minket, 
sokkal szorosabban kell vele járnunk, mint ahogy azt valaha is hittük, hogy lehetséges. Sokkal 
mélyebb imaéletre van szükségünk, sokkal mélyebb hitre Isten igéjében. Az az igazság, hogy 
gyakran beérjük a lelki törpeséggel, pedig Isten arra hív minket, a mai Izraelt, hogy lelki 
óriásként álljunk a vártán a minket körülvevő elveszett világért közbenjárva.    
 
DIA: Törpe – Miért lennénk lelkileg törpék, ha óriások is lehetnénk? 
 
Sajnos Sátán a legtöbb kereszténynél is jobban ismeri a korlátlan lelki lehetőségeket, melyek 
csupán karnyújtásnyira vannak tőlünk, ha hittel nézünk Istenre. Ezért mindent megtesz, amit 
csak tud, hogy távol tartson minket a valódi, hittel teljes imádságtól! Azt mondják, a buzgó 
imádság hangjától „Sátán egész serege megremeg”. Azért reszketnek, mert tudják, hogy 
vereséget szenvednek.  
 
DIA: A kulcsok képe 
 
Ma a gazdag lelki áldások megtapasztalásának néhány isteni kulcsáról szeretnék beszélni. 
Olyasmiről, amitől Sátán valóban megremeg, ha megtesszük. Készen álltok?   
 
DIA: 1sz. kulcs: A FONTOSSÁGI SORREND-ed első helyén minden nap az Istennel töltött 
idő legyen! 
 
DIA: Kérdés az étkezésről   
 
Hadd kérdezzek valamit. Hacsak nem böjtöltetek szándékosan, hányan szakítottatok időt az 
elmúlt 30 napban naponta legalább egyszer az étkezésre? (Látom, a legtöbben felemeltétek a 
kezeteket.)    
 
 
DIA: És mi a helyzet a lelki táplálékkal? 
 
Mindnyájan tudjuk, hogy munkánk elvégzéséhez szükséges erőnk és egészségünk megőrzése 
érdekében mennyire fontos naponta táplálékot venni magunkhoz. Mégis, mennyivel fontosabb a 
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mindennapi lelki táplálékunk? Számtalan kísértés és próba ér bennünket nap, mint nap. És sajnos 
túlságosan gyakran az ellenség kerekedik felül.  
 
Elcsüggedünk, és csodálkozunk, miért is bukunk el folyton a kísértésekben. Pedig mindez azért 
következik be, mert nem fogyasztottunk annyi lelki táplálékot, amennyit kellett volna. Engedtük, 
hogy a hétköznapi élet zavaró tényezői elrabolják Istennel töltendő időnket.    
 
DIA: Idézet - A jó dolgok a legjobbak ellenségei! 
 
Tudtátok, hogy legtöbbször nem a rossz dolgok jelentik a legnagyobb gondot?  A jó dolgok 
foglalják el a LEGJOBB dolog, JÉZUS helyét!  
 
Ellen White írja: „Jelentéktelen semmiségek kötik le a figyelmet, miközben a gyülekezet 
fejlődéséhez és jólétéhez szükséges bőségesen felkínált isteni erő, amely minden más áldást is 
magával hozna, hiányzik.”  Bizonyságtételek a gyülekezetek számára 8. köt. 
 
Vajon hogyan tudnánk változtatni ezen?   
 
DIA: Állíts fel fontossági sorrendet!  
 
Minden napunkat Istennel töltött idővel kell kezdenünk. Nem szabad hagynunk, hogy bármilyen 
zavaró tényező (SMS, e-mail, televízió, hírek, munka, megbeszélések, vagy akár egy földi király 
is) távol tartson minket ettől az Istennel töltött, rendkívül fontos időtől.   
 
DIA: John Wesley története 
 
Az 1800-as évek nagyhatású prédikátoráról, John Wesley-ről jegyezték fel a következő 
történetet.  Lord Byron, Anglia leghatalmasabb embere meghívta magához egy estére. Ez nagy 
megtiszteltetés volt, hiszen mindenkinek hosszú hónapokat kellett várnia, hogy az a férfi fogadja.  
Mindennek ellenére John Wesley még az est vége előtt felállt és mentegetőzni kezdett, hogy 
távoznia kell. Lord Byron szinte megsértődött. – Miért távozik ilyen hamar? - kérdezte. – 
Nincsen tudatában, mennyire fontos ember vagyok, és milyen sokan könyörögnek, hogy egy 
kicsit az asztalomnál ülhessenek?   
 
John Wesley egyszerűen így felelt: -Nem szeretném megbántani önt, uram, és nagyon hálás 
vagyok az együtt töltött időért, de találkozóm van a világegyetem Királyával, ezért nem merek 
fáradt lenni sem elkésni.  
 
Nézzünk egy életszerű példát a fontossági sorrend betartására!  Gondolhatnánk, hogy Wesley 
tehetett volna egyszer kivételt, ugye?  Végtére is egy jelentős méltóságnál vendégeskedett. Isten 
bizonyára megértette volna. Istennel később is tölthetett volna időt.  
 
Igen, természetesen, Isten megérti. Megérti, hogy gyengék vagyunk, esendők és mindenképpen 
szükségünk van a folyamatos kapcsolatra Vele. A kapcsolatra, ami erősebb, mint a földi 
kötelékek, és sokkal fontosabb, mint a világi elismerés. Végül is Ő a Királyok Királya és az 
Uraknak Ura.  Az imádság a mi isteni találkozónk, a találkozó, ami minden másnál fontosabb. 
Ha elmulasztjuk, ellenséges földre lépünk.  
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DIA: Idézet az ima elhanyagolásáról 
 
A prófétaság lelke szerint: „A gonosz sötétsége körülveszi azokat, akik az imát elhanyagolják. A 
kísértés szavai, melyeket Sátán súg a fülükbe, bűnre csábítják őket azért, mert az ima magasztos 
kiváltságát nem használják fel állandóan.” (Jézushoz vezető út)  
 
Igen, Sátán reszket, ha minden nap időt töltünk Istennel. Azért reszket, mert tudja, hogy Isten 
megerősít bennünket a kísértéseivel szemben.  
 
DIA: Dániel az oroszlánok vermében 
 
Dániel történetére természetesen mindnyájan emlékszünk a Bibliából. Dániel inkább az 
oroszlánok vermét választotta, minthogy elmulassza a találkozóját Istennel!  Vajon mi is 
szívesebben mennénk az oroszlán barlangjába, minthogy elhanyagoljuk az Istennel töltött napi 
időt?  
 
DIA: 2. sz. kulcs – ELTÁVOLÍTÁS /a képmutatás és a hitszegés megszüntetése/  
 
DIA: A felfedezők története  
 
Még a XIX.század közepén indult egy kutatócsoport Közép-Afrikába, akik a terület 
feltérképezését tűzték ki célul. Egész nap dolgoztak, majd este visszatértek a táborba, rőzsét 
gyűjtöttek, tüzet raktak, vacsorát főztek, megették és nyugovóra tértek.   
 
Régóta ezt a menetrendet követték már, amikor is egy nap arra tértek vissza, hogy a fadarabok 
gondosan kis halmokba rendezetten állnak a tábor körül.   
 
DIA: Egy farakás képe  
 
A kutatók zavartan néztek össze és ezt kérdezgették: - Vajon hogy kerültek ide ezek a kis 
farakások?    
 
Egy következő napon munkából hazatérve még több farakást találtak a tábor körül. Felnéztek a 
fákra, ahol majmok hada társalgott izgatottan. Akkor jöttek rá, hogy mi történhetett.  
 
A majmok nap, mint nap megfigyelték, hogyan raknak az emberek tüzet. Ez felkeltette 
érdeklődésüket és elindultak, hogy ők is ugyanazt tegyék. Nagyon jó munkát végeztek, de volt 
egy jelentős gondjuk. Hiába hordták a fadarabokat szép, rendezett kupacba, ugyanúgy, mint az 
emberek, bármilyen keményen dolgoztak is, bármilyen nagy farakást hordtak is össze, tüzet 
csiholni nem tudtak.   
 
DIA: Vajon mi is olyanok vagyunk, mint a majmok? 
 
Nevethetünk, de bizony milyen gyakran mi is pont olyanok vagyunk, mint azok a majmok, 
ugye?  Kiválóan felépítjük a farakásokat. Túl gyakran csak a lelki élet formaságaival élünk, 
amiből a Szentlélek tüze vészesen hiányzik.  
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DIA: Húszból egyetlen egy sem!  
 
Az 1800-as évek végén Ellen White, az egyháznak címezve azt a sokkoló kijelentést teszi, hogy 
az egyházi könyvekben nyilvántartott személyek közül húszból még egy sincs felkészülve a földi 
történelem befejezésére. Sőt, állítja, ha ezt felismernék, sokan remény és Isten nélkül 
maradnának, akárcsak bármely más közönséges bűnösök. (Keresztény szolgálat)  
 
Ha ilyen volt egyházunkban sokak helyzete az 1800-as években, vajon velünk, ma mi a helyzet?    
 
DIA: Kérdés – Melyik a legnépszerűbb vallás? 
 
Tudjátok, melyik vallás lesz a legnépszerűbb az utolsó időkben? 
 
DIA: A formaságok vallása 
 
Igen, sajnos a dolgok nem javulnak. A legnépszerűbb vallás manapság a formalitás vallása. 
Túlságosan sok keresztény került kapcsolatba a „jámborság formaságaival” a valódi istenhit 
ereje nélkül. (2 Tim 3:5). Ebből kifolyólag vallásosságuk nem több mint tettetés, másnak 
mutatják magukat, mint amilyenek valójában.   
 
DIA: Idézet Carl Bates-től 
 
Carl Bates, a Déli Baptista Egyház egykori elnöke egyszer egy kijózanító nyilatkozatot tett, ami 
ránk is nagyon vonatkozik. Ezt mondta: „Ha Isten visszavonná közülünk Szent Lelkét, 
gyülekezeti életünk 95 %-ban ugyanúgy folyna tovább, és észre sem vennénk a különbséget. 
Viszont, ha Isten az első keresztény közösségtől vonta volna el a Szentlelket, tevékenységük 95 
százalékát azonnal beszüntették volna.” 
 
E gondolatnak szívünk nagyon komoly önvizsgálatára és imádságra kell késztetnie bennünket!  
 
DIA: Mit lát Isten? 
 
A legfontosabb természetesen nem az, amit mások látnak, hanem, amit Isten lát. Isten a 
szívünket vizsgálja, azt, hogy mi folyik a lelkünkben. Miben leljük örömünket, amikor senki sem 
figyel bennünket?  Mi a gondolataink és tetteink mozgatórugója?  Valóban Őt keressük, vagy 
csak megpróbáljuk fenntartani a tisztes látszatot?   
 
DIA: Idézet a látszat fenntartásáról – a képmutatástól 
Ismét Ellen White írását idézzük: 

„Semmiféle képmutatás nem lehet azok életében, akik olyan szent és ünnepélyes üzenet 
birtokában vannak, mint mi.  A világ figyeli a Hetednapi Adventistákat, mert tud valamit 
hitvallásukról, magas erkölcsi színvonalukról, és ha olyanokat lát, akik nem vallásukhoz 
méltóan élnek, az megvetést vált ki és szégyent hoz rájuk.” (Keresztény szolgálat) 

 
Szívünk megváltoztatására kell kérnünk Istent és arra, hogy távolítson el belőle minden 
formalitást és képmutatást, ha a lelki áldások bőségét szeretnénk látni életünkben. Az összes 
olyan lelki véteknek, törvényszegésnek eltávolítását is kérnünk kell, melyek a formalitás és 
színlelés életformájához vezetnek bennünket.  
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DIA: A törvényszegés – rés a falon 
 
Mi is a törvényszegés, kérdezheted. A törvényszegés rés a falon, amin át az ellenség 
belopakodhat életünkbe. Sátán nagyon sokféleképpen próbálja ezt megtenni, akár sötét 
gondolataink, negatív szavaink, akár világi szenvedélyeink, vagy istentelen viselkedésünk és 
bűneink által, melyek elválasztanak minket Tőle. De vajon hogyan érhetjük el, hogy Sátán 
reszkessen?  
 
DIA: Idézet arról, amitől Sátán fél   
 
A Prófétaság lelke szerint: „Sátán semmitől sem fél jobban, mint amikor Isten népe minden 
akadályt eltávolítva megtisztítja útját, hogy az Úr kiönthesse Lelkét egy lagymatag, 
megátalkodott gyülekezetre.” (Szemelvények 1. köt.)  
 
DIA: Tarts önvizsgálatot! 
 
Bár most nincs időnk e téma mélyreható vizsgálatára, mindenképpen arra bátorítalak benneteket, 
szánjatok rá imádságban időt, hogy kérjétek Istent, mutassa meg, van-e hitszegés lelketekben, 
ami visszatartja az Ő áldásait. TARTSATOK ÖNVIZSGÁLATOT! Kérjétek Istent, mutassa 
meg, melyik területen engedtétek meg magatoknak a jámborság színlelését, szívetek alárendelése 
és megváltoztatása helyett! Kérd, hogy mutasson rá arra, ami akadályoz téged a vele való 
szorosabb kapcsolatban! Isten csak arra vár, hogy megszabadíthasson bennünket a bűn 
kötelékéből, de csak akkor szabadíthat meg, ha kérjük rá.   
 
DIA: 3. sz. kulcs: Kérj és szüntelenül kérj!  
 
A harmadik kulcs: kérni és kitartóan kérni!  
 
DIA: Az anya könyörgése 
 
Máté evangéliumának 15:22-28 verseiben a kánaánita asszony történetét ismerhetjük meg, aki 
kislánya gyógyulásáért könyörögve jött Jézushoz. Jézus azonban nem válaszolt az asszony első 
segélykiáltásaira. Sőt azt olvassuk, hogy „Ő pedig egy szót sem felele néki.”   
 
Segített volna, ha bármit mondott volna neki, akármit fájdalma enyhítésére, amivel kimutatja 
törődését, Ő mégsem felelt az asszonynak.  
 
Mintha Jézus hallgatása nem lett volna elég fájdalmas, a tanítványok az asszony előtt mondták 
Jézusnak:  „Bocsásd el őt, mert utánunk kiált.”   
 
Jézus végül megszólal, de vigasztaló szavak helyett egyszerűen ezt mondja: „Nem küldettem, 
csak az Izráel házának elveszett juhaihoz”. Aminek lényege, hogy nem azért jött, hogy rajta 
segítsen. Az asszony erre Jézus lába elé borult és alázatos tisztelettel kérte: „Uram, légy 
segítségül nékem!”  
 
Jézus ismét megszólalt: „Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni” Jaj! Értjük, mit 
mondott Jézus? Nem csupán nem törődött az asszony panaszával, nem elég, hogy a tanítványok 
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megpróbálták elzavarni, most Jézus még arra is emlékeztette, hogy Ő Izraelért jött, nem pedig 
miatta. Ráadásul még kutyához is hasonlítja őt. Micsoda sértés!  
 
Ha valaki figyelte volna, bizonyára azon töpreng, mi lehet a baj ezzel az asszonnyal. Nem érti, 
hogy Jézus nem fog segíteni rajta? Hiszen még csak nem is zsidó! Kinek képzeli magát 
egyáltalán, hogy Jézushoz mer könyörögni leánya gyógyulásáért?   
 
Az asszony viszont nem törődött azzal, kicsoda ő, vagy, hogy nem méltó a csodára. Még az sem 
csüggesztette el, amikor kutyának nevezték. Egyedül azt tudta, kicsoda Jézus!  Ő a megváltó. 
Az asszony tudta, hogy egyedül csakis Jézus tud segíteni rajta, és az ő hite nem engedi Jézust 
továbbmenni. Ezért könnyes szemmel, remegő ajakkal így válaszolt: „Úgy van, Uram; de hiszen 
az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uroknak asztaláról aláhullanak. Csupán egyetlen 
morzsára van szükségem, Uram!”   
 
Ekkor Jézus gyengéd pillantással fordult az asszonyhoz. Nem mintha az elejétől fogva nem 
törődött volna vele, nem igaz, hogy nem szerette őt, nem igaz, hogy ne akarta volna 
meggyógyítani a lányát, de azt akarta, hogy az asszony bizonyítsa hitét és tanúbizonyságul akarta 
használni ezt a kitartó hitet a sok ezer ember előtt, akiknek az elkövetkező korszakokban 
követniük kell majd az asszony példáját.   
 
Jézus végül kimondja az asszony által oly áhítva várt szavakat: „Óh, asszony, nagy a te hited! 
Legyen néked a te akaratod szerint.” És még abban a pillanatban meggyógyult az asszony lánya.  
 
DIA: Idézet  
 
Mi vajon átmennénk ezen a hitpróbán? Elviseljük, ma, amikor úgy tűnik, Isten nem veszi 
figyelembe kiáltásainkat, ha úgy látszik, mások szükségleteit betölti, miközben mi kitaszítottak 
vagyunk, akin esetleg nem tud segíteni? Kitartunk vajon, tovább dicsőítjük Őt, és nem engedjük 
távozni, míg be nem tölti hatalmas szükségleteinket?   
 
DIA: Lukács 18:7- 8 
 
A Biblia szerint: „Hát az Isten nem áll-é bosszút az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel 
és nappal, ha hosszútűrő is irántuk?  Mondom néktek, hogy bosszút áll értök hamar. Mindazáltal 
az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-é hitet e földön?” (Luk 18:7-8). 
 
Igen, akkor is tovább kell kérnünk, ha nem látjuk a válaszokat és áldásokat, amikre áhítozunk.  
Nem adhatjuk fel!  
 
 
DIA: 4. sz. kulcs: INKÁBB Isten igéjében hinni, mint saját érzéseinkben!   
 
A negyedik kulcs: Isten igéjét részesítsük előnyben az érzéseinkkel szemben!  
 
Ahogy a Biblia tanulmányozása során hamar kiderül, a hit nem szabadon választott dolog a 
keresztény életében. Egyáltalán nem az, ha a mennybe szeretnénk jutni! (Lásd Zsid 11:6 és Jel 
21:8) Hogyan fejlesszük tehát a hitünket, ha kételkedésre hajlamos a természetünk?  
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DIA: A Biblia 
 
Hitünk építésének leghatásosabb útja Isten igéjén át vezet. Hiszen mint tudjuk: „Azért a hit 
hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.” (Róm 10:17). 
 
Keresztényként azonban naponta harcot vívunk, harcot a tények és az érzelmeink között. E 
fontos harc kimenetelét az határozza meg, milyen fajta hittel rendelkezünk. Had magyarázzam 
meg.  
 
DIA: A harc – Tények az érzelmek ellenében  
 
Tény az, amit Isten igéjében találunk. Tény, habár a nem látható valóságon és láthatatlan 
ígéreteken alapul. Kétségkívül az, hiszen Isten változhatatlan jellemét tükrözi, ami igazmondó, 
(Titus 1:2), soha nem változik (Jakab 1:17), tegnap, ma és mindörökké ugyanolyan (Zsid 13:8), 
és sokkal inkább vágyik jó ajándékot adni nekünk, mint mi a gyermekeinknek. (Luk 11:13).  Ha 
Isten igéjének tényeire alapozzuk hitünket, olyan szilárd alapot vetünk, amely minden vihart 
kiáll.  
 
A folyamatosan ingadozó érzelmek másrészt viszont állandóan változnak, hiszen saját személyes 
tapasztalatainkon, változó érzéseinken, szorongásainkon, levertségünkön, esetleg 
megválaszolatlan imáinkon alapulnak. Ahelyett, hogy Isten igéjére támaszkodva hozna 
döntéseket, az érzelem önmagunktól kér tanácsot, a világi bölcsességtől, a szkeptikus, hitetlen 
barátoktól, és a múltbéli terméketlen keresztény tapasztalatoktól. Ha változékony érzelmeinkre 
alapozzuk hitünket, az olyan, mintha homokra építenénk házunkat, amit aztán akármilyen vihar 
romba dönthet.   
 
DIA: Idézet  
 
Olyan hitre van ma szükségünk, amely kizárólag Isten igéjén alapul!   
 
Ezért kell sokat foglalkoznunk az ige tanulmányozásával és ezért kell szokásunkká tenni a hitről 
való beszélgetést is. Ha nagyobb hangsúlyt fektetünk hitünkre, akkor valóban növelhetjük, 
fejleszthetjük azt.  
 
DIA: Idézet az élő hitről  
 
Ellen White újra és újra hangsúlyozza ezt az elvet: „Úgy szólj és cselekedj, mintha hited 
legyőzhetetlen volna. Az Úr forrásai kimeríthetetlenek. Övé a világmindenség. Hittel tekints fel a 
mennybe!” (Krisztus példázatai)  
 
Dia: A vietnami csoda története  
 
Szeretnék megosztani veletek egy csodálatos történetet, ami Vietnámban esett meg.  
 
Miután saját életükben megtapasztalták az Istentől kapott örömöt, Hahn lelkész és házi 
gyülekezetének tagjai erős késztetést éreztek, hogy az üzenettel addig még el nem ért vietnámi 
falvakért imádkozzanak és böjtöljenek.  Úgy döntöttek, a tőlük 250 kilométerre fekvő faluval 
kezdik, ahol egyetlen keresztény ember sem élt.   
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Azért választották éppen azt a falut, mert a házi gyülekezet egyik házaspár tagja onnan 
származott. A házaspárnak, akiket nevezzünk most Winéknek, megtéretlen rokonai éltek abban a 
faluban, akiket nagyon szerettek volna megnyerni az Úrnak. Hahn lelkész, a házaspár és a 
házigyülekezet tagjai tehát elkezdtek imádkozni értük.  
 
Nem sokkal ezután Winék Yen nevű nénikéje (kitalált név, a személyiségi jogok védelmében), 
aki gyomorráktól szenvedett, orvosi kezelésre érkezett városukba. Unokaöccse, Win úr meghívta 
őt Hahn lelkész házi gyülekezetébe, ahová szombatonként jártak. A hölgy elment velük, 
megismerte Jézus Krisztust és Bibliát is ajándékoztak neki. Yen lelkesen elfogadta Krisztust 
megváltójának, aminek mindenki nagyon örült, különösen a Win házaspár. Mivel azonban Yen a 
betegség utolsó stádiumában volt, az orvosok már nem tudtak segíteni rajta. Egyetlen 
reménysége a Nagy Gyógyító segítségében volt. A házigyülekezet tagjai ezért csodáért kezdtek 
buzgón imádkozni.  
 
A rák miatt az étel nem maradt meg Yen testében, de Isten igéje iránti éhsége megtartotta őt. Két 
hetet töltött a városban, majd visszatért falujába. Az állapota azonban egyre csak romlott. Alig 
egy hónap múlva Yen sógornője azzal a szomorú hírrel hívta fel Hahn lelkészt, hogy Yen a 
halálán van.   
 
A lelkész igen komolyan így kérlelte a sógornőt a telefonban: „Szereti Yent? Ha igen, hallgasson 
rám! Mi már egy ideje folyamatosan imádkozunk, hogy Isten gyógyítsa meg őt. Egyedül Ő tud 
most segíteni! Fogja, kérem Yen Bibliáját és keresse ki a 30. Zsoltárt. Térdeljen Yen ágya mellé 
és olvassa fel hangosan, úgy hogy Yen nevét helyettesíti be az igeversekbe.”   
 
Nagy csend volt a vonal túlsó végén. Hahn lelkész még tartotta egy darabig, és amikor letette a 
kagylót, nem volt biztos benne, hogy Yen sógornője, a hitetlen asszony megteszi, amire kérte. 
Az imacsoport viszont továbbra is kitartóan, szívből imádkozott. Bíztak benne, Isten meg tudja 
tenni a csodát, amiért könyörögtek, megőrzi Yen életét, hogy tanúbizonyság lehessen a hitetlen 
faluban.  
 
Hahn lelkész a Win házaspárral együtt néhány nap múlva ellátogatott a faluba.  Nem tudták, mi 
várja ott őket, de legnagyobb csodálkozásukra a teljesen felépült asszony hálakiáltásai fogadták 
őket. Sógornője számos nem kereszténnyel együtt, vele dicsőítette az Urat.    
 
A sógornő így mesélte el a történetet: - Nem sokkal azután, hogy Hahn lelkésszel telefonon 
beszéltem, Yen már nem lélegzett. Lemosdattam és éppen a temetésére szánt ruhába akartam 
öltöztetni, amikor eszembe jutottak Hahn lelkész szavai.  
 
Majd a lelkészhez fordulva izgatottan így folytatta: - Már semmi más reményem nem maradt, 
csak az Ön tanácsa. Miután imádkoztam és felolvastam Yen nevét behelyettesítve a 30. Zsoltárt, 
Yen mocorogni kezdett a takaró alatt, amibe bugyoláltuk. Félelemmel vegyes csodálkozással 
figyeltem, ahogy erőteljesen próbálta lerúgni magáról, hogy kiszabaduljon. Ezután felült. 
Elképesztő volt! El sem akartam hinni, hiszen már két hete nem tudott felülni! Enni kért. 
Gyorsan megetettem és az étel benne maradt. Ez valódi csoda!  
 
Igen, Yen nem csak hogy visszatért az életbe, de teljesen meg is gyógyult. Ezen az újonnan nyílt 
ajtón keresztül Hahn lelkész, Winék és a kis házi imacsoport tagjai már el tudták érni a falu 
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lakóinál, amiért mindaddig imádkoztak, hogy megoszthassák velük az élet Teremtőjéről, és a 
Bibliában található, hatalommal bíró igéjéről szóló jó hírt. Ennek következtében már több,  mint 
ötvenen fogadták el Krisztust. A csoda és Isten szeretetének híre már a terület több más, addig 
elérhetetlen településére is eljutott.  
Vajon megtörténhetett volna ez a csoda, ha a kis városi házigyülekezet tagjainak nincsen hite, 
nem beszélnek róla és nem hajlandók a faluért szóló, komoly, őszinte imában egyesülni? 
Megtörténhetett volna ez a csoda, ha elfogadták volna Yen elkerülhetetlen halálát, vagy az 
érzéseikre és a látottakra hagyatkoztak volna a reménytelennek tűnő helyzetben?   
 
Isten természetesen nem mindig szándékozik visszahozni embereket a halálból, de vajon mi 
minden történhetne, ha mi is követnénk vietnámi testvéreink példáját, és HITTEL imádkoznánk 
közösségünk még el nem ért területeiért, hogy hatással lehessünk rájuk? Mi minden történhetne a 
saját életünkben is, ha az érzéseinkre hagyatkozás helyett inkább őszintén hinnénk Isten 
igéjében?   
 
DIA: E. G. White idézet  
 
Az üzenet számunkra: „Nem áll fen a veszély, hogy az Úr figyelmen kívül hagyná népe 
imádságait. A veszély abban rejlik, hogy a kísértések és próbák tüzében elcsüggednek, és nem 
lesznek elég kitartóak az imádkozásban”. (Krisztus példázatai)  
 
DIÁK: Idézetek az érzésekről 
 
Fontoljuk meg a következőket:  
 
„A hit érzelmekkel, de anélkül is elfogadja Isten igéjét. Ez a remélt dolgok lényege, a nem látott 
dolgok nyilvánvaló bizonyítéka. Ha embertársainknak hihetünk, vajon éppen Isten igéjében ne 
bíznánk?  Nem magunkra kell néznünk, amikor bölcsességért és kegyelemért fordulunk Hozzá, 
ne azt figyeljük, hogy különleges érzelmet, vagy biztosítékot adott-e szavának betartásáról. Az 
érzelem nem alapfeltétel.  Nagy gonoszságokhoz vezetett, amikor keresztények az érzelmeiket 
követték. Honnan tudhatom, hogy Jézus meghallgatja imádságomat? Az Ő ígéretéből tudom. 
Hiszen azt mondja, meghallgatja a Hozzá kiáltó szűkölködőt, és én hiszek szavának. Ő soha nem 
mondta Jákob magvának, hogy ’hiába kerestek engem”. Ha világosságban járunk, akkor szent 
bátorsággal járulhatunk a kegyelem királyi székéhez. Élő hittel hivatkozhatunk Isten ígéreteire és 
könyöröghetünk kéréseink teljesítéséért. Bár gyengék, esendők és méltatlanok vagyunk, a Lélek 
segít gyengeségeinken. Soha nem szabad feladnunk, ha már előadtuk kérésünket, hanem a 
kitartásban Jákob szavai legyenek irányadók számunkra, amikor egész éjszaka az angyallal 
küzdött: „Nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem!”  (Bible Echo, 1894 Szeptember 24.)  
 
DIA: Ne az érzelmeink alapján imádkozzunk. 
 
„Az ellenség sokunkat távol tart az imádságtól, mondván, hogy nem ÉREZZÜK át imáinkat, és 
jobban tennék, ha megvárnánk, amíg megérezzük a Lélek késztetését, különben imáink csak 
botránykövek. De ezt kellene válaszolnunk neki: „Meg van írva, hogy szüntelenül imádkozni 
kell, és nem csüggedni!”  Mindaddig imádkoznunk kell, amíg kívánságunk terhe a lelkünket 
nyomja, és kitartásunk el is nyeri majd jutalmát.“ (Az imádság 268.o.)  
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Ne feledjük, előfordulhat, hogy nincs kedvünk imádkozni, de pontosan olyankor kell a leginkább 
imádkoznunk! Hinnünk kell és fel kell ismernünk, milyen NAGY Istent szolgálunk!  
 
DIA: Nagy Sándor király 
 
Végezetül hadd osszak meg veletek még egy történetet.   
 
Nagy Sándor hatalmas hódító és király volt, és bár sokkal Krisztus kora előtt élt (Kr.e. 300 
körül), hírneve máig is fennmaradt. A történelemből tudjuk, hogy meghódította és leigázta az 
akkor ismert világ egészét. Állítólag sírt, amikor Ázsiát elérve rádöbbent, hogy nincs több 
leigázandó ország.   
 
Világhódító tevékenysége ellenére könyörületes uralkodó volt. Minden esztendőben megtartotta 
a „könyörület napját.”  
  
Történetünk szerint az évnek ezen a különleges napján találomra választott ki embereket 
birodalom szerte, akik elé járulhattak különleges kéréseikkel.  Bármit kérhettek, amit csak 
akartak, vagy amire szükségük volt, és ő teljesítette kívánságukat. A legtöbben élelmet és ruhát 
kértek tőle, pénzt vagy gyógyszert. Egyik évben azonban elé járult egy férfi, aki többet is 
merészelt kérni!   
 
A király szóvivője által ez az ember előadta a kérését.  
 
- Megmondaná, kérem a királynak, hogy egy nagy palotát szeretnék?-de még mielőtt folytathatta 
volna, a király szóvivője félbeszakította: -Micsoda orcátlanság! Hát nem látod, hogy itt mindenki 
élelmet és gyógyszert kér? Hogy merészeled azt gondolni, hogy palotát kérhetsz a királytól?  
 
DIA: Palotát szeretnék   
 
A férfi azonban komolyan folytatta: - Nagy báltermet is szeretnék a palotámba, ahol fogadásokat 
tarthatok, mert sok barátom van. Bebútorozva szeretném a kastélyt, és egy különleges lakomát is 
hozzá. A szóvivő azonban ismét közbevágott és egyre mérgesebben förmedt rá: 
 - Nem fogok ilyesmit kérni a királytól! Ez a legfelháborítób dolog, amit valaha is halottam!  
 
Nagy Sándor ekkor figyelt fel a patáliára.  – Mire vágyik ez a férfi? – kérdezte emberét.  
 
Az vonakodva fordult az uralkodóhoz, közelebb ment hozzá és suttogva mondta neki, hogy csak 
ő hallja: - Királyom, még elmondani is félek azt néked. El sem hiszem, milyen orcátlan ez a férfi. 
Tudom, haragudni fogsz. Egy palotát szeretne. Ám nemcsak palotát merészel kérni, de még egy 
hatalmas fogadótermet is kér bele, nyilvánvalóan a sok barátja számára. Ráadásul teljesen 
bebútorozva és élelemmel feltöltve. Tudom, hogy ez nagyon esztelen kérés, ezért megpróbáltam 
rávenni valami egyszerűbb kérésre, de ő nem tágít.  
 
Nagy Sándor várt egy pillanatot, majd széles mosollyal fordult a kérelmezőhöz: - Vedd, úgy, 
hogy a kérésed teljesítve!  
 
A szóvivő döbbenten nézett az uralkodóra. – Hogyan hagyhatsz jóvá egy ilyen felháborító 
kérést? - kérdezte.   
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A király mosolyogva így felelt: - Látod, ezek az emberek mind ennivalót, gyógyszert, csupa 
földhözragadt, evilági dolgot kérnek. Azt hiszik, hogy csupán ennyit tudok adni. Ám ezekhez a 
dolgokhoz nem kell királynak lenni. Bárkitől megkaphatnák, aki bővebb anyagi forrásokkal 
rendelkezik. De ez a férfi, EZ A FÉRFI az első, aki valóban érezteti velem, hogy király vagyok, 
hiszen ilyen kérést egyedül én tudok teljesíteni!  
 
DIA: Isten, a világmindenség Királya  
 
Elgondolkodtál már valaha azon, mit érezhet Isten, az univerzum Királya, amikor csupán néhány 
morzsáért könyörgünk hozzá? Egy kevés pénzért a számlánkra, ruháért a meztelenségünkre, 
segítségéért, hogy megtaláljuk eltűnt pénztárcánkat, vagy kulcsainkat, és megállunk ezeknél a 
kéréseknél. Mit érezhet, hogy nem merünk többet kérni Tőle? Természetesen az ilyen 
apróságokkal is törődik. Minden olyan részlettel is törődik, ami befolyásolja személyes életünket 
és szolgálatunkat. Még a kis verebekkel is törődik. De vajon eszünkbe jut-e, milyen hatalmas 
Istent szolgálunk, amikor naponta letérdelünk imádkozni?  
 
A Biblia szerint: „Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és 
megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz.” (Jer 33:3).  
 
DIA: Efézus 3:20 
 
Ezt is mondja: „Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb 
hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint... Annak légyen 
dicsőség.” (Eféz 3:20-21).  
  
Vajon miért elégszünk meg oly gyakran a felszínes lelki áldásokkal, amikor Isten mindent 
megtehet, sokkal bőségesebben is, mint kérhetnénk, vagy elképzelnénk? 
  
DIA: Lelki pusztaság 
 
Miért elégszünk meg a lelki pusztaságban való élettel, amikor Istennél sokkal több van, amit 
vágyakozik nekünk adni? Miért korlátozzuk magunkat arra, amit látunk, amikor Isten azt akarja, 
azt kérjük, amit Ő lát?  
 
Az Apostolok története című könyvében Ellen White így erről: “Keveset igényelnek, holott sokat 
kívánhatnának, mivel Isten ígéretei korlátlanok.”  
 
DIA: Merjünk többet kérni!  
Merészeljünk továbbra is TÖBBET kérni! Vágyjunk Istenre kétségbeesetten! Pont, mint aki 
kétségbeesetten levegő után kapkod. Isten ezt ígéri: „Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy 
dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz.” (Jer 33:3).  
 
Foglaljuk tehát össze, milyen négy isteni kulcsról beszéltünk ma! Tekintsük át őket gyorsan.  
 
DIA: Összefoglalás  
 
1. sz. kulcs: Részesítsük előnyben az Istennel töltött időt minden nap!  
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2. sz. kulcs: Hagyjunk fel a képmutatással és törvényszegéssel!  
3. sz. kulcs: Kérjünk, és szüntelenül kérjünk!  
4. sz. kulcs: Isten igéjében bízzunk, ne a saját érzéseinkben!  
 
Az angol szavak (Prioritize, Remove, Ask és Yield) kezdőbetűiból a P. R. A. Y. szót kapjuk, ami 
magyarul azt jelenti imádkozni. Ha imádkozni akarunk, akkor ne csak beszéljünk az imáról. 
Miközben Isten segítségével egyre szorosabban járunk Ővele, nemcsak Sátánt késztetjük 
reszketésre, hanem a megnyílt Menny tárházának gazdagságát, és a lelki áldások kiáradását is 
megtapasztalhatjuk. Tehát ne maradjunk lelki törpék ezentúl!  
 
Merjük napunk első helyére tenni az Istennel töltött időt, merjük eltávolítani a képmutatást az 
életünkből és merjünk kérni, egyre csak kérni! Merjünk Isten igéjében bízni a saját érzéseink 
helyett!   
 
DIA: Maradjatok velünk délután is, MÉG TÖBB tapasztalatért!  
Vágysz a Szentlélek NAGYOBB jelenlétére? Szeretnéd Isten munkálkodását úgy látni, ahogy 
még sohasem?  
 
Tarts velünk a délutáni programon is! 
 
Záróének  
 
Záróima: 
Drága, jó menyei Atyánk! Bocsásd meg, hogy megelégszünk a felszínes lelki áldásokkal, holott 
Te még oly sok mindent tartogatsz nekünk! Taníts minket, helyesen beosztani az időnket és 
teendőinket megfelelően rangsorolni. Mutasd meg kérünk, hogyan távolítsuk el az akadályokat, 
melyek távol tartanak Tőled! Kérni taníts minket, nem lankadva, szüntelenül kérni, és 
mindenekelőtt arra, hogy érzéseink helyett a Te igédben bízzunk! Mutasd meg, mit jelent 
valójában a hit, hogy bőséges áldásodban részesülhessünk. Köszönjük, hogy Te sokkal 
hatalmasabb vagy bármelyik földi királynál! Te a királyok Királya és uraknak Ura a vagy. 
Szeretünk Téged!  Segíts, kérünk elkészülnünk közeli eljöveteledre! Köszönjük, hogy 
meghallgatod imádságunkat. Jézus nevében, ámen!  
 
Hirdetmény az istentisztelet végén:   
 
Ne feledjétek, délutánra nagyon különleges terveink vannak, ne maradjatok le róla! Mindenkit, 
férfiakat, nőket, családokat, fiatalokat, kisgyermekeket is szeretettel várunk! Valójában azt 
szeretném, ha olyan alkalom lenne, amire gyülekezeti családként mindig is emlékeznénk. Ezért 
kérlek, tartsatok velünk!  
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Délutáni/Esti imaprogram ötletek  
 

1. Programjavaslat  
Az „Áldások köre” – imaprogram  

 
Összefoglalás: A program célja a gyülekezeti egység és gyógyulás elősegítése, ahogy 
mindnyájan összegyűlnek együtt, kifejezetten egymásért imádkozni.  Gyakran könnyen 
ítélkezünk egymás felett. Ez a hozzáállás megbonthatja a gyülekezet egységét. Ám amikor 
egymás terhét kezdjük hordozni, és szívünk küzdelmeit imádságban megosztjuk egymással, 
felismerjük, hogy mindnyájan támogatásra és ima általi közbenjárásra szorulunk. Tehát ideje, 
hogy kődobálás helyett hidat építsünk egymás felé, és összejöjjünk. “Az áldások köre” 
imaprogram célja az egység és a gyógyulás hatékony elősegítése.    
 
Szombat délutánra javasoljuk a programot, amikor a testvérek nem fáradtak és addig élvezhetik 
az imaközösséget, ameddig csak Isten indítja őket. Esti program is lehet, bár akkor talán 
fáradtabbak az emberek és inkább hazavágynának pihenni.   
 
Javasoljuk, hogy legalább két órát szánjunk erre az alkalomra, bár akár 3 vagy 4 is lehet attól 
függően, ahogy a Szentlélek betölti a szíveket és tovább szeretnének maradni. Ezért is a szombat 
délután a legjobb időpont erre. (Az alkalom vezetőjének szóló tanácsokat és ötleteket kiemelt, 
dőlt betűkkel jelenítjük meg alább.)  
 
 
 

Vázlat 
 

Az „Áldások köre” imaprogram levezetéséhez  
 

(Gyülekezés közben energikus énekekkel kezdjünk, miközben mindenki megérkezik és helyet 
foglal. Ettől boldog, hívogató légkör alakul ki, ami másokat is arra ösztönöz, hogy 
csatlakozzanak a dicsőítéshez. 
 
Éneklés 
 
Nyitó ima 
 
(A női szolgálatok vezetője, vagy a kijelölt programszervező mondja el a délutáni imaprogram 
bevezetőjét. Nyugodtan módosíthatja is a résztvevők stílusához alkalmazkodva. Ügyeljen, hogy 
meleg, barátságos légkört hozzon létre.) 
 
Jó napot! Szeretettel üdvözlünk mindenkit az „Áldások köre” elnevezésű imaprogramon. 
Reméljük erre a délutánra mindig emlékezni fogtok.   
  
Délelőtt az ima erejéről beszéltünk, és arról, mi történik, ha összefogunk. Most pedig szeretnénk 
időt szánni arra, hogy áldásokért és buzdításért imádkozzunk egymás számára.  
 
Mielőtt elkezdenénk, nézzünk át néhány bibliaverset azzal kapcsolatban, amit csinálni fogunk.  
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„ És szóla az Úr Mózesnek, mondván: Szólj Áronnak és az ő fiainak, mondván: Így áldjátok meg 
Izráel fiait, mondván nékik: Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg 
az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon 
békességet néked. Így tegyék az én nevemet Izráel fiaira, hogy én megáldjam őket.” (4Móz 6:22-
27). 
  
Könnyű egymást kritizálni, de Isten azt akarja, hogy a gyors ítélkezés helyett inkább áldására 
legyünk egymásnak, éppen úgy, ahogyan Áront és fiait utasította, hogy cselekedjenek. Sőt Isten 
még ennél is többet vár tőlünk, azt karja, hogy küzdjünk egymásért és imádságban emeljük fel a 
másikat egészen a lelkiekben vívott csaták látható győzelméig. 
 
Ézsaiás könyvében Izrael és Júda királyságának folyamatos lelki hanyatlásáról olvashatunk. Isten 
készül végrehajtani ítéletét az országon. Ézsaiás próféta az Istenhez való visszafordulás 
fontosságára figyelmezteti a népet, mielőtt még túl késő lenne. Arról is szól, hogy Isten 
közbenjárókat keres, akik az országért imádkoznának.  
  
A Biblia szerint: „És látá, hogy nincsen senki, és álmélkodott, hogy nincsen közbenjáró...” (Ézsa 
59:16)   
 
Ezékielnél ugyanezzel a gondolattal találkozunk: „És keresék közülök valakit, aki falat falazna, 
és állana a törésen én előmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt; de senkit nem találék.” 
(Ezék 22:30).  
 
Mennyire lehangoló lehetett, hogy Isten keres valakit, akárkit, aki kiállt volna az Ő népéért.  
 
Napjainkban is ugyanez a helyzet. Teljes lelki hanyatlás vesz körül bennünket. Mivel sokan 
elfordultak Istentől, a Szentlélek visszavonul. A lelkek ellensége mindent megtesz, hogy távol 
tartson az Istennel való szorosan járástól és a testvéri közösség egységétől is.  
 
A környezetünkben azonban még mindig sokan nem hallották az evangéliumot, emberek, akik 
nem ismerik Jézust, és nem készek a vele való találkozásra. Sajnos családtagjaink és szeretteink 
közül is sokan még nem adták át szívüket Istennek.  
 
Mit tegyünk hát? Vajon minden teljesen reménytelen? Természetesen nem! Délelőtt az ima 
erejéről beszéltünk. Isten még ma is válaszol az imádságokra. (Ugye erre ti is Áment tudtok 
mondani?) 
 
 Az Ézsaiás 58:12 igevers szerint Isten különleges feladatra hívott el minket.  
 
Így szól hozzánk: „És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és 
neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.”  
 
Megértettük ezt?  
 
Látjátok, Isten MINDNYÁJUNKAT hív, férfiakat és NŐKET, hogy a romlás építői legyünk. A 
vártán kell állnunk és közbenjárnunk a körülöttünk élőkért, hogy még időben megismerjék az 
igazságot.  
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Igen, közbenjárók vagyunk, imádkoznunk kell, hogy az ellenség ne bonthassa tovább falainkat, 
és ne pusztíthassa el lelki városainkat. A gond azonban az, hogy nem állhatunk a vártán „romok 
építőiként”, ha a saját falunkon is megannyi repedés és rés tátong. Hogyan állhatnánk ki erősen 
közösségünkért, ha nem élünk egységben, egy testként, mint a hívők gyülekezete?  
Had tegyek fel néhány kérdést: 
 

· Hányan cipelünk súlyos terheket? (Emeld fel a kezed és kérd meg a többieket, hogy ők is 
tegyék fel, ha rájuk is vonatkozik!)   

· Hányan küzdünk mély szívfájdalommal? (Ismét kézfeltartás.)  
· Hányan küzdünk próbákkal és kísértésekkel, melyeknek legyőzésére vágyunk? (Ismét 

kézfeltartás.)       
· És végül hányan szeretnénk nagyobb szeretetet és egységet tapasztalni itt, a 

gyülekeztben, hogy jobb közbenjárók lehessünk azokért, akiknek arra van szükségük? 
(Ismét kézfeltartás.) 

 
Láthatjátok, a legtöbben jelentkeztünk. Miközben Isten a „romlás építőinek” hívott el minket, 
arra kell kérnünk Őt, építse fel a mi lelki falunkat és hozzon gyógyulást testvéreinknek, hogy 
erősíteni tudjuk egymást, majd a vártára állhassunk azokért, akik még nem ismerik az 
evangéliumot. A Galata levél 6:2 szerint: „Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a 
Krisztus törvényét.” 
 
Ma délután úgy fogjuk egymás terhét hordozni, mint egy gyülekezeti család. Azért fogunk 
imádkozni, hogy Isten egyenként és gyülekezetként is erősítsen meg bennünket, hogy a vártára 
állhassunk egymásért.  Így hozzuk létre az „áldások körét”, itt a gyülekezetünkben.  
 
Jakab 5:16 szerint: „Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy 
meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.” 
 
Most egy széket (vagy egy párnát) helyezek ide magam mellé és kérek valakit, aki szeretné, 
hogy imádkozzunk érte, jöjjön előre és üljön (vagy térdeljen) ide. Utána megkérem a többieket, 
hogy ők is jöjjenek előre és vegyék körül az illetőt imádsággal.  
 
(Megjegyzés: Helyezd oda a széket, vagy párnát a terem elejére, magad mellé, majd folytasd) 
Most pedig, kinek van elég bátorsága elsőként előrejönni, hogy imádkozhassunk érte? Kinek 
nyomja valami teher a szívét, amiért gyülekezetünk családja imádkozhat vele együtt?   
 
(Megjegyzés: Talán pár pillanatnyi szünet lesz, míg az emberek haboznak, de néhány bátor 
lélek hamarosan feláll és előrejön az imádságért. Fontos, hogy ekkor kérd meg a többieket is, 
hogy álljanak fel, jöjjenek előre és szorosan vegyék körül az embert, aki éppen leült a székre, 
vagy letérdelt a párnára. AZ ALÁBBI KÉPEKEN LÁTHATSZ NÉHÁNY PÉLDÁT ERRE. 
 
 
(Mielőtt folytatnátok, mondd el a következőket.) 
Most szeretnék mindenkit megkérni, hogy álljatok fel, gyertek előre és vegyük körbe drága 
testvérünket. (Bátorítsunk mindenkit, ha esetleg vonakodnának felállni. Az ismételt, meleg 
hívásra előre fognak jönni. Esetleg a következőkkel segíthetsz nekik otthagyni ülőhelyüket.)   
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Tudjátok, a mennyben egy nagy család leszünk. De már ma is gyakorolhatjuk annak előízét, ha 
imádságban közelítünk egymáshoz.   
 
(A következőkkel folytasd, amikor már mindenki előrejött és körülvették a széken ülőt.) 
 
Most egy mikrofont adok XY testvér kezébe és megkérem, hogy röviden, (hangsúlyozd, hogy 
röviden, csupán 2-3 mondatban) foglalja össze, miért fogunk imádkozni. Utána megkérek két 
önként jelentkezőt, hogy imádkozzon. Majd én zárom az imádságot és kérem a következő önként 
jelentkezőt, akiért könyörögni fogunk.  

 
 
(Megjegyzés: Az imádságnak nem kell többnek lennie, mint egyszerűen az emberek terheinek 
és imakéréseinek megosztásának. Egyesek a szeretteikért, gyermekeikért küzdenek, akik 
nincsenek a hitben, értük kérik imáinkat. Másoknak esetleg leküzdendő kísértéseik miatt van 
szükségük imáinkra. Ez nem kifejezetten a személyes bűnvallások ideje. Azokat a bűnöket és 
küzdelmeket a testvéreknek közvetlenül Istennel kell rendeznünk. Ez a megosztás és egymás 
imádságban való felemelésének általános ideje. Lehetőség gyülekezeti családunk 
összetartására, az egymásért szóló imádságra, egymás áldására, a kölcsönös krisztusi szeretet 
gyakorlására és egymás bátorítására. A következő utasításokat adhatod a testvérek 
csoportjának, akik most nagyon közel állnak egymáshoz.) 
 
Nagyon fontos, hogy rövidre fogjuk imádságunkat, mert minél több testvérért szeretnénk 
imádkozni ma délután, amennyiért csak lehet. Ne feledjük, Sátán örül, ha a gondjainkról 
beszélünk ahelyett, hogy imádkoznánk értük. Ellen White is ezt írja: “ Az összejöveteleken 
röviden imádkozzunk, hosszabban pedig akkor, amikor a belső kamránkban bizalmas 
kapcsolatba lépünk Istennel. Meg kell tanulnunk röviden imádkozni és azonnal kérésünk 
tárgyára térni.”  (Kiadott kéziratok 10. kötet 130.o.) 
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Nagyon fontos, hogy hittel imádkozzunk, miközben röviden és célratörően tesszük azt. Arra 
buzdítalak ezért benneteket, hogy a Biblia ígéreteire támaszkodjunk, miközben egymás 
kéréseiért imádkozunk.   
 
Most pedig (mosollyal fordulj a széken ülőhöz), kérlek, mondd el nekünk 2-3 mondatban miért 
könyörögjünk most érted.  
 
(Megjegyzés: Az illető röviden elmondja gondját, te pedig felkéred a körülötte álló 
önkénteseket az imádságra. Ha felemelték a kezüket, add át a mikrofont az elsőnek. 
Imádkozik, majd tovább adja a mikrofont a következőnek.  A végén, vezetőként te zárod az 
imádságot. Maximum hárman imádkozzanak, hogy minél több emberért megtehessétek ezt. 
Esetleg többen is imádkozni fognak, ami nem is baj, de inkább kivétel legyen, mint szabály, 
mert tovább kell menni és minél több emberért imádkozni. Azt sem szeretnénk, hogy az 
ismétlések miatt egyhangúvá váljon az ima ideje.  
 
Miután befejezted az imát az első emberért, hívd oda a következőt és ültesd a székre és így 
tovább, egymás után, egészen addig, míg elfogy az időtök, vagy már mindenkiért imádkoztatok, 
aki kérte.   
 
Nyugodtan énekelhettek is az ima ideje alatt éppen odaillő énekeket. Például az „Ó, mily hű 
barátunk Jézus” vagy a „Nagy erő van Jézusunk vérében” vagy „Nagy kegyelmed végtelen”, a 
„Csodálatos kegyelem” című énekek különösen illenek egy megindító imádság után, és 
hozzájárulnak az imaközösség összetartozás és melegség érzéséhez.  
 
Továbbra is bátorítsd az embereket, hogy maradjanak egymás közelében, és amennyiben 
szükséges, tegyék kezüket egymás vállára ima közben. Ne feledd, ima-és szeretetközösség 
építésére törekszünk. A mennyben egy család leszünk, tehát itt az ideje elkezdenünk már most 
és itt úgy is viselkedni.  
 
A Szentlélek áldásával eltöltött délután végén azt fogod látni, hogy senki sem akar távozni. 
Együtt imádkoztak, együtt sírtak (legyen kéznél papírzsebkendő), és most, gyülekezeti 
családként közelebb érzik magukat egymáshoz, mint azelőtt.  
 
Amikor azonban úgy látod, be kellene fejezni, hirdesd ki, hogy még 2-3 emberért imádkoztok, 
majd befejezitek a programot. Énekeljetek el közösen egy különleges éneket (Esetleg az 
áldások zápora, vagy az Istené a dicsőség címűt). Rövid imával fejezd be és buzdítsd a 
testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak egymásért személyes imádságukban is egészen 
addig, míg a ma az Úr elé vitt imakérések mind meg nem hallgattatnak. Természetesen abban 
reménykedünk, hogy gyülekezetünk tagjai annyira élvezni fogják a közös imádság idejét, hogy 
a jövőben máskor is szeretnének majd ilyen alkalmakat tartani.   
 
Ez valóban olyan alkalom, amire a gyülekezet sokáig emlékezni fog! És kívánjuk, hogy az 
„Áldások köre” alkalmak addig folytatódjanak, míg olyan egység és szeretet nem lesz 
közöttünk, hogy a „késői eső”, amiért imádkozunk, kitöltethessen! Az „Áldások köre” 
imaprogram sok gyülekezet életébe hozott már változást és tudjuk, hogy számotokra is 
különleges nap lesz ez a mai.)   
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2. Programjavaslat  
A vártán állva – imaprogram  

 
Összefoglalás: Az „Áldások köre” imaprogram után szép folytatás a „vártán állni” imaprogram. 
Legjobb egy későbbi időpontban megtartani. Bár az “Áldások köre” program helyett is 
megtarthatjuk, ha inkább erre van igény. Ezen alkalom célja egy bizonyos célért való 
imádságban való egyesülés. A közösség visszaesett tagjaiért vagy családtagjainkért, hogy 
visszatérjenek a gyülekezetbe. Ám ahelyett, hogy sietve azonnal ezekre a kérelmekre térnénk, 
előbb egy „egyesült imaformát “javaslunk, ami nagyobb egységbe forrasztja a csoportot. Isten 
pedig megáldja, ha a Szentlélek által egységben vagyunk. Tekintsük át a következő igeverseket 
és idézeteket:  
 
“Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog 
felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman 
egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” Máté 18:19, 20  
 
“Mindenkit az isteni biztosítékkal, hogy imáink meghallgattatnak, buzdítunk a sikerért való 
imára. A Mt 18:19 igevers ígéretének feltétele a gyülekezet közös imáinak felajánlása, és 
megválaszolásában nagyobb eredmény várható, mint az egyéni imádságok esetében. A kapott 
erő arányos lesz a tagok isten és egymás iránti szeretetének mértékével. (Kéziratok 9. köt; Letter 
32. 1903)  
 
“Mily drága ígéret! De vajon hiszünk benne? Milyen csodálatos eredményeket érhetnénk el, ha a 
gyülekezet egyesült imában, élő hittel járulna Isten elé! (Evangélizáció 414.o).  
 
Javaslatok a “Vártán állni” egyórás imaalkalom szervezőjének/ levezetőjének: 
 
Az alkalom időkerete 1 óra 
Üdvözlés/bevezetés: 5 perc  
Dicsőítés/imádat: 10 perc  
Bűnvallás: 5-10 perc  
Könyörgések: 20 perc  
Hálaadás: 5-10 perc  
 
Mielőtt elkezdenénk az egy órás, vagy bármilyen időtartamú közös imádkozást, röviden 
tájékoztassuk a résztvevőket, hogyan zajlik majd az alkalom. Miközben egyre több tapasztalatot 
szereztek a vezetésben, kialakíthatjátok a saját magyarázó módszereteket.  
 
Fontos, hogy röviden oszd meg velük a következőket, mielőtt előrehívnád a csoportot 
imádkozni.  
 

· Négy imatémánk lesz.   
 
1. Dicsőítés/imádat: Isten azt mondja, dicsérettel lépjünk házába. Tehát az első részben imáink 
hangsúlya a dicséreten és imádaton lesz.  Ahelyett, hogy sietve kéréseinket adnánk elő, először 
szánjunk időt Isten dicsőítésére, különös tekintettel igéjében megnyilvánuló jellemének 
szépségére. A prófétaság lelke szerint, minél inkább megtanuljuk dicsőíteni Istent, annál több 
áldást kapunk Tőle, amiért dicsőíthetjük Őt!   
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2. Bűnvallás: A bűnvallás nagyon fontos része a hatékony imaéletnek. Ez is segít az Istennel 
való élő kapcsolat fenntartásában. (Ézsa. 59:1, 2; 1Ján 1:9). Sok bűn természetesen 
magánjellegű, és egyedül Istennek kell megvallanunk őket. (Szánjunk kevés csendes időt erre is). 
A nyilvánosan megvallott bűnök esetében (Jakab 5:16), tartsuk szem előtt, hogy olyasmit ne 
említsünk, amivel másokat megbotránkoztatnánk. (Például egyes kéjsóvár tettek, vagy 
gondolatok, szexuális bűnök, stb!) Dániel könyvének 9:4-16, verseiben láthatjuk Dániel példáját, 
ahogy Isten népének nevében tesz bűnvallomást. Ilyenfajta bűnvallásra összpontosítsunk ezen az 
alkalmon. Mindazonáltal a legfontosabb a bűnök megvallása, akár nyilvánosan, akár magunkban, 
ahogyan a Szentlélek indít bennünket.  
 
3. Könyörgés: Itt Isten igéjére hivatkozva átadjuk neki úgy fizikai, mint lelki szükségleteinket. 
Az imaalkalom ideje alatt összpontosítsunk azokra, akik el akarják hagyni a gyülekezetet, a 
szeretteinkre, akiket szeretnénk visszafordítani Istenhez, vagy másokra, akiket szeretnénk 
Krisztushoz vezetni. Isten azt mondja, keressünk és zörgessünk (Mt 7:7), és azért nincs 
semmink, mert nem kérünk. (Jak 4:2). Fogjuk tehát szaván Istent, és kérjünk! Ő azt mondja, 
nagy dolgokat kérjünk Tőle! Legnagyobb szükségünk a Szentlélekre van, ezért a hiányzó tagok 
és szeretteink mellett a Szentlélek iránti vágyakozásunkra helyezzük könyörgésünk másik fő a 
hangsúlyát.  
 
Nem gyűjtünk össze imakéréseket az imaalkalom előtt, de arra buzdítunk mindenkit, a könyörgés 
ideje alatt adjátok át Istennek személyes kéréseiteket. Támogatni fogjuk egymást a kéréseinkben. 
Tudjátok, az ördög örül, ha csupán beszélgetünk szükségleteinkről és gondjainkról, de csak 
addig, amíg nem imádkozunk értük. Tehát beszélgetés helyett inkább imádkozzunk!   
 
4. Hálaadás: Végezetül hálát adunk Istennek mindazért, amit eddig tett értünk és hittel várjuk, 
amit még fog. „Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb 
hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, Annak légyen 
dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen!” 
(Eféz 3:20-21).  
 

· Kérlek, kövessétek az ima vezetőjét! Ő kezdi és fejezi be az imádságot, valamint 
vezeti az áttérést egyik témáról a másikra.  

 
· Többször is imádkozhattok, de lehetőleg röviden (1-3 mondatban), és egy konkrét 

témára összpontosítsatok (például a könyörgésre, vagy az alkalom vezetője által 
meghatározott témára).   

 
· Kötetlenül imádkozzunk, vagyis hangosan közbeszólhatunk, amikor éppen csend 

van, ha a Szentlélek arra indít. Nem az a cél, hogy körben, egymás után 
imádkozzunk. Az is rendben, ha eleinte hallgatni akartok. Csak akkor 
imádkozzatok, ha a Szentlélek indít benneteket.   

 
· Kérlek, hangosan imádkozatok, hogy a többiek is hallják és megértsék, mert el 

szeretnénk kerülni, hogy egyszerre többen is imádkozzanak. 
· Kérd Istent, hogy Ő ihlesse imádat.  “Nem csupán Krisztus nevében, de a Szentlélek 

ihletésével kell imádkoznunk.” (Krisztus példázatai)  
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· Végül pedig, a kezdéskor alkossunk szorosan kört. Így jobban hallhatjuk egymás 

imáját és erősíti közöttünk az egység szellemét is!  És pontosan ezt szeretnénk elérni. 
Ismétlem, egy napon majd egy család leszünk a Mennyben és már itt elkezdhetünk 
úgy viselkedni, mint a mennyei család tagjai.  

 
· Először hallgassuk meg kórusunk szolgálatában, az „Emeld fel szemed Jézusra” 

című éneket. A témák közötti átmenetek idejében is énekelni fogunk. „A dicsőítő 
éneklés ugyanúgy az istentisztelet kifejezése, mint az imádság.” (Gyermeknevelés 
523. o.)  
 

· Gyűljünk ide körbe és kezdjük meg imaalkalmunkat! 
 
Megjegyzés az imaalkalom vezetőjének: Nem feltétlenül szükséges énekelni, bár a tapasztalat 
szerint a közös éneklés a különböző témák közötti átmenetben közelebb hozza a csoport tagjait a 
dicsőítésben és imádatban. Olyan egyszerű éneket válasszunk, amit mindenki ismer. Így nem 
szükséges az énekeskönyv és nem zökkenünk ki a tiszteletteljes légkörből a lapozgatás miatt. (A 
dicsőítő énekekkel, a jobb imavezetővé válással és még négy másik témával kapcsolatban még 
több javaslatot találtok az „Esőért imádkozva” c. könyvben, amit az interneten a következő 
címen találtok: Praying for Rain: A Mini-handbook to United Prayer  és több nyelven is 
letölthettek.)  
 
A „vártán állva” imaprogramra 45 percet javasolunk, plusz 20-30 perc még hatásos lehet. Ha 
pedig a gyülekezet szokásává teszi e közös közbenjáró imaalkalmakat, még ha nem is mindig 
ebben a formában, meg fogjátok tapasztalni az imáitokra küldött választ. Isten csak arra vár, 
hogy ránk árassza mennyei tárházának áldásait, de azt akarja, hogy imában egyesüljünk. Arra 
vár, hogy kérjünk!    
 
 
 

3. Programjavaslat  
Szeretetvendégség – imaprogram  

 
Összefoglalás: Tarthatjuk az 1. és 2. javasolt program után, vagy teljesen külön alkalomként az 
imádságos és hálaadó lelkület növelése érdekében. E program célja a gyülekezet egységbe 
kovácsolása a hálaadásban Isten eddig tett csodáiért és imáink megválaszolásáért. Oly gyakran 
pusztán a gondjainkkal, küzdelmeinkkel foglalkozunk, azzal, ami rosszul megy, s elfeledkezünk 
mindarról, amit Isten a múltban csodálatosan tett értünk. Elfeledjük az áldásokat, amiket 
kaptunk, és imáink megválaszolását. A péntek, vagy szombat este tökéletesen megfelel e 
program megtartására. (Apropó, ennek semmi köze az amerikai Hálaadás napi ünnephez, célja 
egyszerűen HÁLÁT adni Istennek az Ő áldásaiért!)  
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Javaslatok a hálaadó szeretetvendégség lebonyolításához  
 
Kérjünk fel néhány testvért a szervezésben való részvételre. Ezt egyedül nem lehet lebonyolítani!  
 
Amennyiben lehetséges, díszítsük fel közösségi helyiségünket, vagy egy másik kiválasztott 
termet erre a különleges alkalomra. A dekoráció lehet akár egyszerű, akár kreatívan elegánsabb. 
De ezzel ne foglalkozzunk túl sokat, hiszen a program sokkal fontosabb. Szeretnénk, ha a 
Szentlélek jelen lenne, és erre a legmegfelelőbb közeg a hálatelt, odaadó szív és nem az 
agyondíszített terem.  
 
Néhány dekorációs ötlet: tegyünk minden asztalra gyümölcsöstálat, melynek közepére egy 
mécsest helyezünk.  Esetleg minden asztalra tehetünk virágot, vagy asztaldíszt. (A következő 
oldalon látható képeken mutatunk néhány példát a gyümölcstál dekorációra.)  
 
Ha a gyülekezet nem engedheti meg magának a gyümölcsvásárlást (egyes helyeken ez nagyon 
költséges lehet), akkor egyszerűen kérjük meg a tagokat, hogy hozzanak magukkal valami 
egyszerű ételt, amit megoszthatunk. Például gyümölcsöt, kenyeret, kenőkét vagy levest. 
Bármilyen menüt is választotok, legyen egyszerű! Ismétlem az alkalom nem az étkezésről, 
hanem az együtt töltött időről szól.   
 
Javasolt program: 
 

· Énekszolgálat – 5 - 10 perc 
· Üdvözlés 
· Bevezetés  

 
Ma este szeretnénk közösen dicsőíteni Istent és megosztani egymással, hogyan válaszolta 
meg imáinkat, hogyan tett csodákat velünk a múltban. Miközben esztek, és asztaltársaitok 
társaságát élvezitek, kérlek, gondolkodjatok el, milyen különleges imameghallgatás 
történt mostanában az életetekben. Más bizonyságtételt és hálaadást is megoszthattok, 
csak azt kérem, röviden (maximum 2-3 percben), hogy minél többen elmondhassuk 
tapasztalatainkat. Most pedig, jó étvágyat mindenkinek!  

· Nyitóima és áldáskérés az ételre.  
· Étkezés közben szólhat halk zene a háttérben. Ha gyertyák is vannak az asztalon, 

kapcsoljuk le a villanyt egy kis időre az ünnepélyesebb hangulatért.    
 
(Megjegyzés az alkalom levezetőjének: Mintegy félóra elteltével menj előre a mikrofonhoz és 
hívd ki az első bizonyságtevőt. Ismét emlékeztesd a résztvevőket, hogy tömören, legfeljebb 2-5 
percben osszák meg tapasztalataikat, hogy minél többen megtehessék ezt. Ha időnként szünet 
támadna a felszólalások között, nyugodtan kérd meg a kórust egy zeneszolgálatra, vagy tedd fel 
az általad előre kiválasztott zeneszámok egyikét.  Amikor úgy érzed, be kell fejezni az alkalmat, 
kérd meg a felszólalókat, hogy néhány percig kettesével imádkozzanak egymásért és Isten 
áldásaiért a következő hétre. Záró imával fejezd be az imaalkalmat.  
 
Itt láthattok egy példát a szeretetvendégség asztalterítésére. A gyümölcsöstál és a gyertya a 
dekoráció.  (Gyertyatartót olcsón beszerezhetünk a diszkontáruházakban, vagy vásárokon.)  
Egyszerű harapnivaló, szőlőlé, kenyér, mogyoróvaj, vaj, lekvár és méz áll az asztalon. Ha anyagi 
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eszközeink az étkezést nem teszik lehetővé, legyen ez a program csupán bizonyságtételeink 
megosztásáé. Akkor is nagy áldás lesz! Élvezzétek és legyetek áldottak!  
 
 

  
 
 

 
 



35 
 

 

 
 
 

 
 

 


