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Mennyire kétségbeesetten vágysz a 
mélyebb, gazdagabb lelki 

áldásokra? 
Mennyire kétségbeesetten várod, 

hogy Isten megválaszolja imáidat?  
  



„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 



Miért lennénk lelkileg törpék,  

...ha lelki Óriások is lehetnénk! 



Isteni kulcsok 

A bőséges lelki áldásokhoz 



1.kulcs  
 
	

1. A FONTOSSÁGI SORREND-ed 
első helyén minden nap az Istennel 

töltött idő legyen! 
	
	

	



Szántok időt 
naponta az evésre és ivásra?  



És mi a helyzet a lelki 
táplálékkal? 



 
„Jelentéktelen semmiségek kötik le a figyelmet, 

miközben a gyülekezet feljődéséhez és jólétéhez szükséges 
bőségesen felkínált isteni erő, amely minden más áldást is 

magával hozna, hiányzik.”  
 Bizonyságtételek a gyülekezetek számára 8.köt. 

 
	

A jó dolgok a 
legjobb dolog  

ellenségei 
lehetnek! 



Állíts fel fontossági 
sorrendet!  



John Wesley története 



„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)  
 



Gondoljunk 
csak  

Dánielre! 

Szívesebben	ment	inkább	az	
oroszlánok	vermébe,	minthogy	
az	Istennel	töltött	imaidőt	

kihagyta	volna!	



2.kulcs 
 
 
	
2. ELTÁVOLÍTÁS 
/a képmutatás és a hitszegés 
megszüntetése/	
	
	

	







 
  Vajon mi is olyanok vagyunk, 

 mint a majmok? 
 
 
 
 
 

      Formaságokat építünk TŰZ nélkül?  
 
 



„Ünnepélyesen kijelenthetem, hogy az 
egyházi könyvekben nyilvántartott 

személyek közül húszból még egy sincs 
felkészülve a földi történelem 

befejezésére. Sőt, ha ezt felismernék, 
sokan remény és Isten nélkül 

maradnának, akárcsak bármely más 
közönséges bűnös.  
Keresztény szolgálat  



Melyik a  

legnépszerűbb 
vallás 

az utolsó időben? 



„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó 
napokban nehéz idők állanak be. Mert 
lesznek az emberek magukat szeretők, 

pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, 
káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, 

háládatlanok, tisztátalanok, … 
Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de 

megtagadják annak erejét. És ezeket 
kerüld.” 

 2Tim 3:1-5 

A formaságok vallása... 



„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.” 
 
Carl Bates, a Déli Baptista Egyház egykori elnöke  



Mit lát Isten? 

Ézsa 4:6

1 Sám 16:7



„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) 



  A törvényszegés – rés a falon! 
Módot ad ellenségünknek, hogy életünkbe lopózzon!  



„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.		
	
	



„Kísértsétek meg magatokat, ha a 
hitben vagytok-é? magatokat 

próbáljátok meg.” 
 2Kor 13:5 

 

Tarts  
önvizsgálatot! 



3.kulcs 
 
 
	
3. KÉRJ 
és szüntelenül kérj!  
	
	
	

	



A gyermekéért 
könyörgő anya  

 
 

Máté  15:22-28 

 



Mi vajon átmennénk ezen a 
hitpróbán? 

 	
Elviseljük, ha úgy tűnik Isten nem veszi 

figyelembe kiáltásainkat?  Látszólag 
mások szükségleteit betölti, de mi 

kitaszítottnak érezzük magunkat, és úgy 
látjuk nem tud rajtunk segíteni… 



„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?”  
Luke 18:7,8 



4.kulcs  
 
	
4. INKÁBB 
Isten igéjében hinni, mint saját 
érzéseinkben!   
	
	
	

	



„Azért a hit hallásból van, a 
hallás pedig Isten ígéje által.” 	

	
Róm 10:17 



 
 

A Harc a 
 
 
 
 
 
 
 

Tények és az Érzelmek 
között folyik 

	
	

	



Olyan hitre van ma szükségünk, amely  

 kizárólag Isten igéjén 
alapul!   

	





„Úgy szólj és cselekedj, 
mintha hited legyőzhetetlen 

volna. Az Úr forrásai 
kimeríthetetlenek. Övé a 
világmindenség. Hittel 
tekints fel a mennybe!” 

Krisztus példázatai  
 



Yen története 
Csodás gyógyulás Vietnámban 



„NEM ÁLL FENN 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 175. o. 
 



„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.  

 



„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.   

 




Nagy Sándor 



„Palotát szeretnék!” 



Jer 32:17 



„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 a 

lelki pusztasággal? 



 

 
Nők Nemzetközi Imanapja 

„Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy 
dolgokat mondok néked, és 

megfoghatatlanokat, amelyeket nem 
tudsz.” (Jer 33:3).  

 
 

Merjünk 
többet 
kérni! 



1.kulcs:	P	-	PRIORITIZE	–	Istent	tegyük	első	helyre!	
2.kulcs:	R	-	REMOVE	–hagyjunk	fel	a	képmutatással	és	
törvényszegéssel!	
3.kulcs:	A	-	ASK	–kérjünk	szüntelenül!	
4.kulcs:	Y	-	YIELD	–Isten	igéjében	bízzunk	az	érzéseink	
helyett!	

Ismételjük 
 át!  



Maradjatok 
velünk! 

A különleges délutáni alkalomra is! 


