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Imanap 
 
Segédanyagok az 1. negyedévi Imanaphoz - 2023. január 7. 

 

 
Építsük újjá az oltárt! 
Imádkozzunk osztatlan szívért! 
 

Különleges imára hívás 

 
Építsük újjá az oltárt! Imádkozzunk osztatlan szívért! 
 
Arra hívunk, hogy csatlakozz hozzánk 2023 első negyedévének imanapján! 
Imádkozzunk mélyebb kapcsolatért Jézussal önmagunk, családunk és szeretteink 
számára! 
 
2Tim 3:5-ben arról olvasunk, hogy az utolsó napokban a hívők megőrzik a kegyesség 
(istenfélelem) látszatát, de nélkülözik annak erejét. Szeretnénk, ha nem mi legyünk 
ezek. Ezért választottuk a címet, hogy „Építsük újjá az oltárt! Imádkozzunk osztatlan 
szívért!” 
 
Ellen White meggyőző szavakkal szól hozzánk: „Az Úr azt mondta az Ő népéről: »Ti 
vagytok a föld sója.« Vagyis ti vagytok az az elem, amely megóvja a földet a teljes elvi 
romlástól. A Megváltó így folytatta: »Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét 
visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az 
emberek.« (Mt 5:13). Az íztelen só illusztrációjával Krisztus azokról ad leírást, akik azt 
állítják, hogy ismerik az igazságot, de szavaikkal megtagadják az igazságot. Bár az 
istenfélelem formája megvan bennük, nem ismerik annak megmentő erejét. Az a só, 
amely nem rendelkezik azokkal az elemekkel, amelyek megőriznek a romlástól, 
megtartja formáját, és a só látszatát kelti, de értéktelen. Így van ez azokkal is, akik 
megőrzik az istenfélelem látszatát, de életgyakorlatukban nem nyilvánulnak meg az 
igazság élő elvei” (Letters and Manuscripts, 10. köt. 11-es kézirat, 1895). 
 
Máskor ezt írta: „Azok számára, akik a halhatatlan élet koronájáért küzdenek, nagy 
jelentőséggel bír, ha tudják, hogy az istenfélelemnek nem csupán a formája, hanem 
az ereje is fontos” (Experiences in Australia, 150. o.) 
 
Mi azonban képtelenek vagyunk arra, hogy magunktól megszerezzük ezt az erőt; csak 
akkor kapjuk meg, ha Jézusra tekintünk, és az Ő arcát keressük naponkénti imában. 
Erre az Imanapra azt tervezzük, hogy gyülekezeti családként gyűlünk össze, Istent 
imádjuk, Őt dicsőítjük, és különös módon kérjük Őt, hogy mélyítse el a Vele való 
közösségünket és töltsön be Szentlelkével, hogy hatékony tanúi lehessünk. Itt az ideje, 
hogy nemet mondjunk a puszta »kegyességi formákra« az életünkben. Készen 
akarunk állni Jézus eljövetelére! 
 
Hívunk, hogy csatlakozz hozzánk erre a szent, gyönyörű időre, amikor egymással 
összefogunk, ahogyan Isten erre elhívott bennünket. 
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Ahhoz, hogy ezt az imanapot különlegesé tedd önmagad számára, megfontolhatod a 
böjt valamilyen formáját is.  
 
A böjt több mint étkezések kihagyása. Lényege, hogy félretegyünk olyan dolgokat, 
amik a figyelmünket elterelnék, és teljes szívvel tudjunk Jézusra figyelni. Ahogyan egy 
lelkész mondani szokta: „Megvonjuk magunktól a világot, hogy legyen hely bennünk 
Jézus számára.” 
 
Ezt az üzenetet kaptuk: „Most, és az idők közeledtével Isten népének még buzgóbbnak 
és éberebbnek kell lennie. Nem szabad bíznia a saját bölcsességében, hanem csakis 
a Vezetője bölcsességét szabad szem előtt tartania. El kell különíteni egy napot 
imádságra és böjtre. Nem szükséges feltétlenül minden ételt megvonni magunktól, 
viszont a mennyiség legyen szerény, és törekedjünk a legegyszerűbb ételek 
fogyasztására” (Ellen White: Counsels on Diet and Foods [Étrendi és táplálkozási 
tanácsok], 188-189. oldal). 
 
Ha késztetést érzel arra, hogy böjtölj, arra bátorítunk, hogy imádkozz, és kérdezd meg 
Istent, milyen fajta böjt lenne neked a legmegfelelőbb. Talán úgy döntesz majd, hogy 
egyszerűbben étkezel, vagy megvonod magadtól aznapra a közösségi oldalakat, 
televíziót, egyéb időrabló tevékenységeket. Bármit is teszel, fontos, hogy ne feledd, a 
böjt nem arról szól, hogy mennyei jutalmat vagy imaválaszokat szerezzünk, hanem 
arról, hogy rendet tegyünk a szívünkben és az elménkben, hogy tisztábban halljuk 
Isten hangját, amint hozzánk szól. Azonban akár úgy döntesz, hogy böjtölsz, akár nem, 
hisszük, hogy Isten különleges áldást tartogat számodra. 
 
Az Üzenet az ifjúságnak című könyvében Ellen White ezt írja: „Semmitől sem fél 
jobban a Sátán, mint attól, hogy Isten népe megtisztítja az utat és eltávolítja az 
akadályokat, hogy így az Úr Lelkével eláraszthassa elernyedt egyházát és megtéretlen 
gyülekezetét (133. o.).  
 
Most nem a széthúzás ideje van, hanem annak, hogy imában összefogjunk, és 
igyekezzünk szívünket alkalmassá tenni a késői eső kiáradására (Hós 6:3). 
 
Zsid 20:24-25 ezt írja: „Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó 
cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek 
szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik 
az a nap.” 
 
Közeledik az a nap. Kérjük Istent, hogy vizsgálja meg és tisztítsa meg szívünket 
minden szennytől. Kérjünk tőle osztatlan szívet! Nem késlekedhetünk. Jézus hamar 
eljön! 

 
Útmutató a vezetőknek 

 
Ez az imanapi segédanyag a következő részeket tartalmazza: 
 

• Különleges imára hívás: Nyomtasd ki ezt a meghívót, és oszd szét a 
gyülekezeti tagoknak 1-2 héttel az imanap előtt, hogy meg tudják tervezni 
részvételüket. 
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• Ötletek a szombat délelőtti istentisztelethez. Motiváld a gyülekezeti tagokat 
a délutáni imaórán való részvételre azzal, hogy egy olyan délelőtti 
istentiszteletet tervezel, amely ennek a negyedévnek az imatémájára 
összpontosít. Megadjuk a lehetséges prédikációcímeket, a prédikáció 
előkészítését segítő szentírási szövegeket és a javasolt énekeket. Minden 
lelkipásztort/igehirdetőt arra bátorítunk, hogy az üzenetet tegye személyessé 
és hitelessé.  

• Ajánlott gyermektörténet. Ez a történet kihangsúlyozza azt, hogy szívünk 
legyen osztatlanul Jézusé. Fordíts időt arra, hogy megtanuld a történetet, hogy 
ne kelljen olvasnod. 

• Ajánlott program a délutáni imaközösséghez. A délutáni imaórához 
találkozhatunk a gyülekezet imatermében, kint a természetben, egy árnyékos 
fa alatt (nyáron), és ha a csoport nem túl nagy, egy testvérünk otthonában, ahol 
zavartalanul lehetünk együtt. Ha a személyes találkozás nem lehetséges, 
használhatunk videókonferenciát, vagy telefonkonferencia hívást is.  

• Délutáni áhítat. Az áhítat-felolvasás a negyedév témájára összpontosít. Az 
imavezető felolvashatja ezt az áhítatot, vagy megkérhet valaki mást erre. 

• Váltás az imára. Mielőtt az imákat elkezdenétek, osszátok meg ezeket a 
gondolatokat és ihletett idézeteket a csoporttal. 

• Kiosztandó anyagok 1: Imafókusz és vázlat. Ezt a vázlatot úgy terveztük 
meg, hogy segítse a csoportot az osztatlan szívért való imára. Ez csak egy 
javaslat, engedjétek, hogy a Szentlélek vezesse a délutáni imaalkalmat! 

• Kiosztandó anyagok 2: Erőteljes imaígéretek. Ezek az ígéretek elmélyíthetik 
imatapasztalatodat, és az Istennel töltött időt sokkal hasznosabbá tehetik. 
Használhatod a délutáni imaórán, vagy elküldheted a gyülekezeti tagoknak, 
hogy otthoni áhítataikon használják.  

 
Javaslatok az Imanap tervezéséhez: 
 

• Javasoljuk minimum 2-5 óra rászánását a délutáni imaalkalomra. Sokan 
szeretnek imádkozni egy egész délutánon át, amelyek agy különleges 
agapévacsora és esti tapasztalatmegosztás követ. Engedjétek a 
Szentléleknek, hogy vezesse terveiteket. 

• Az idő nagy részét töltsük összevont imaközösségben, de ha az idő 
megengedi, kiscsoportokra is osztódhatunk a személyesebb imakérésekhez. 
Zoomon is lehet kisebb csoportokat alkotni, ha online tartjuk az imaalkalmat. A 
csoportokat zárásként hívjuk vissza közös hálaadásra.  

• Ha lehetséges, nyomtassuk ki, vagy e-mailben küldjük ki a két kiosztandó 
anyagot a délutáni imaalkalom előtt (Imafókusz és vázlat, valamint az Erőteljes 
imaígéretek).  

 

Ötletek a szombat délelőtti istentisztelethez 

 
Az első negyedév témája: Építsük újjá az oltárt – Imádkozzunk osztatlan szívért! 
 
Lehetséges prédikáció címek:  
Építsük újjá az oltárt – Imádkozzunk osztatlan szívért! 
Válasszatok még ma! 
Mindenki az országért! – megfelelően sózott  
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Illés elhívása – az apák szívének visszafordítása a fiakhoz 
Szeressük Istent teljes szívvel, testtel, elmével és lélekkel! 
 
Lehetséges Igeszakaszok, amire a prédikációt építeni lehet: 

• Józs 24:15 – Válasszatok ma, hogy kit szolgáljatok 

• Mt 6:24 – Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak 

• 2Tim 3:1-7 – Menekülj a „kegyesség látszatától” és élj Isten erejével 

• Jóel 2:12-32 – Szíveteket szaggassátok meg és ne ruhátokat 

• Lk 1:17 – Az apák szívének visszafordítása a fiakhoz 

• Jer 29:13 – Keressétek az Urat teljes szívvel 

• Ézs 55:6-13 – Keressétek az Urat, amíg megtalálható 

• Jak 4:8 – Tisztítsátok meg szíveteket ti kétlelkűek 

• Róm 2:28-29 – Legyetek keresztények belsőképpen 

• Lk 11:39 – A farizeusok képmutatása: kívül tiszta, belül szennyes 

• Zsolt 51:6 – Isten a belső tisztaságra vágyik 

• Mt 5:13 – Mi történik, amikor a só ízét veszti? 

• Mt 22:37; Mk 12:30; Lk 10:27 – Szeresd Istent teljes szívvel, lélekkel és elmével  
 
Ajánlott történet a prédikációhoz: 
Mondj el egy személyes megtérési tapasztalatot, vagy beszélj arról az időről, amikor 
eldöntötted, hogy nem akarsz tovább kettős keresztényi életet élni. (Légy őszinte és 
sebezhető. A személyes történetek megérintik a szívet és megváltoztatják a hallgató 
gyakorlati életét). 
 
Lehetséges énekek: 
Jövel az élet vízéhez 
Isten Lelke, béke Lelke 
Minden szerinted legyen Uram 
Átadom ma életemet 
Nyájasan szól ma még Megváltónk szava 
Ó áldjuk most őt, az égi királyt 
 
Gyermektörténet: „Énekeljünk teljes szívvel!” (megtalálható az anyagok között). 
 

Ajánlott gyermektörténet  
 
Énekeljük teljes szívvel 
 
Néhány híres énekes már gyermekkorában lelkesedett a zenéért, de nem ez volt a 
helyzet Gabriellával. Bolíviában nőtt fel és szíve tele volt Jézus iránti szenvedéllyel. 
Édesanyja születésétől fogva Jézus szeretetére és a Bibliai ismeretére nevelte.  
 
Amikor kilenc éves lett, életét keresztség által Jézusnak ajándékozta. 
 
De ahogy teltek az évek, kezdte úgy érezni, hogy vonzzák a világ örömei, és ezeknek 
az örömöknek az ajtaja a zene volt. 
 
Gabriella az iskolai szünetekben hobbiból énekelt. Aztán felkérték, hogy csatlakozzon 
egy zenei együtteshez, és ő örömmel beleegyezett, mert úgy gondolta, hogy zenei 
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karriert kezdhet, és híres lehet. 19 éves korára már biztos volt benne, hogy az éneklés 
az élete. 
 
Egyetemi tanulmányai során Gabriella több zenei együttesben is énekelt. Aztán 
néhány barátjával új együttest alapított, amely azonnal sikert aratott. Az együttes 
számos rendezvényen lépett fel, Gabriella pedig szívesen járt bulikba, és szívesen 
költött pénzt puccos dolgokra. 
 
Szeretett énekelni, és különösen szeretett pénzt költeni. De, amikor nem énekelt, vagy 
nem költött pénzt, belül üresnek érezte magát. Úgy tűnt számára, hogy az életnek 
nincs értelme. 
 
Gabriella nem maradt el teljesen az adventista gyülekezetből. Néhány szombat 
délelőttön megpróbált kereszténynek lenni, de az istentiszteletek után visszatért másik 
életéhez. 
 
Egy szombat délelőtt a gyülekezetben a zenei szolgálatot hallgatta, amikor a szívében 
megszületett a vágy, hogy Istennek énekeljen. 
 
„Szeretnék énekelni a gyülekezetben” – gondolta. „Anyám olyan büszke lenne, ha a 
lánya a gyülekezetben énekelne.” 
 
Gabriella elkezdett rendszeresen gyülekezetbe járni, nemcsak a délelőtti 
istentiszteletre, hanem a délutáni programra is. Adventista énekeseket kezdett 
hallgatni. Arra gondolt, hogy elhagyja a világi zenét, de még mindig küzdött azzal a 
vágyával, hogy híres legyen. 
 
Imában Istentől kért segítséget. 
 
Aztán a COVID-19 világjárvány mindent leállított. Gabriella nem tudott többé színpadra 
lépni. A kétségbeesés helyett inkább hatalmas megkönnyebbülést érzett. Most már 
könnyebben megszakíthatott minden kapcsolatot élete üres, értelmetlen részével. 
 
Hamarosan bibliatanulmányokba kezdett. Amikor befejezte a bibliatanulmányokat, úgy 
döntött, hogy újrakeresztelkedéssel ismét Istennek szenteli a szívét. Úgy érezte, hogy 
Isten új lehetőséget ad neki, hogy érte éljen. 
 
Gabriella kevesebb mint egy évvel a járvány kitörése után lépett a keresztelő 
medencébe. Imájában kijelentette, hogy minden, amije van, Istené. Neki akarta adni 
egész szívét. 
 
„Életemet, lelki ajándékaimat és tehetségemet a Te szolgálatodra adom” – imádkozta. 
 
Most Isten dicsőségére énekel, és szemináriumokat és bibliatanulmányokat tart 
azoknak, aki ezt igénylik. Az ő hatására már négy ember megkeresztelkedett. 
 
Gabriellának különleges üzenete van a fiatalok számára, akik hozzá hasonlóan 
kísértésbe eshetnek, hogy a világ vonzerejének engedjenek. „Ne vesztegessétek az 
időtöket a világban – mondja. „Minden embernek vannak adottságai és tehetsége, 
csak fel kell fedezni azokat, és Isten dicsőségére használni.” 
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Gabriella megtanulta, hogy valóban megéri Jézusnak adni a tehetségünket. Kérjük 
Jézust, hogy segítsen nekünk, hogy Neki adjuk a talentumainkat, mert soha nem 
fogjuk megtalálni a boldogságot, ha a világot követjük. A legnagyobb öröm akkor van, 
ha teljes, osztatlan szívvel szolgáljuk Jézust. 
 

Ajánlott program a délutáni imaközösséghez 

 
Köszöntés és hirdetések 
 
Kezdő ima 
 
Dicsőítés és imádat 
 
Délutáni áhítat: Olvassuk el a mellékelt áhítatot a csoportnak 
 
Váltás az imára: Osszuk meg a mellékelt gondolatokat és idézeteket a csoporttal! 
 
Az imádság ideje 
 

• Kezdjük a Kiosztandó anyagok 1: Imafókusz és vázlat kiosztásával 

• Röviden mondjátok el ezt az útmutatást az összevont imához: 
o Nem beszéljük meg az imacélokat előre. A Gonosz örül annak, amikor 

kéréseinkről beszélünk, ahelyett, hogy imádkoznánk azokért 
o Kövessük a vezetőt! Mielőtt más témákra térnénk át, előtte dicsőítsük 

Istent, tehát tartogassuk imakéréseinket egészen addig, míg az 
imavezető átvezet bennünket ehhez a részhez.  

o Beszélj hangosan, amikor imádkozol, hogy hallhassák az imádat! 
Ha Zoomon vagytok, tartsd a mikrofonodat lenémítva. Csak akkor 
kapcsold be, ha imádkozol. 

o Amikor lehetséges, élj a Biblia ígéreteivel imádban. Imádkozd Isten 
ígéreteit. Használd a Kiosztandó anyagok 2 lapokat, vagy nyisd meg a 
Bibliádat vagy a Zsoltárokat. 

o Igényeld imában Jézus igaz életét és áldozatát! Az Ő élete teszi 
elfogadhatóvá imáinkat Isten előtt (Jn 14:14; Jel 8:3).  

o Imádkozz röviden! Egy gondolatot mondj el, vagy 1-2 mondatot. A 
hosszú imákat tartogasd a belső szobád személyes imaidejére. A 
hosszú imák fárasztják a hívőket és az angyalokat egyaránt (Imádság 
258. o.).  

o Többször is imádkozhatsz (röviden) az összevont imádkozás ideje alatt, 
de arra kérünk, hogy adj lehetőséget másoknak is az imára, hogy ők 
is örülhessenek az áldásoknak. 

o Válassz kényelmes testhelyzetet az ima idejére! Dönts szabadon, hogy 
ülsz, állsz vagy térdelsz. Közben meg is változtathatod testhelyzetedet. 
Ha Zoomon vagytok, az ima alatt kikapcsolhatod a kamerádat. 

• Az ima ideje: Használd a Kiosztandó anyagok 1: Imafókusz és 
vázlatanyagot, hogy Isten imádatában és az osztatlan szívért való imádságban 
vezesd a csoportot. 

 
Befejező énekek: Több dicsőítő énekkel fejezzétek be az alkalmat! 
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Záró ima: Adjatok minden dicsőséget Jézusnak! 
 
Bátorítsd a gyülekezeti tagokat, hogy továbbra is imádkozzanak együtt: Az 
imaóra végeztével bátorítsd az embereket, hogy imádkozzanak egymásért, vagy 
indítsanak otthonukban kis imacsoportokat. Ha a tagok szeretnének naponta 
imádkozni a világ minden tájáról származó adventista hívőkkel, bátorítsuk őket, hogy 
csatlakozzanak a 24/7 United Prayerhez. (Ez egy egyesített imaszolgálat, amely a nap 
24 órájában online zajlik. Több nyelven is elérhető. Magyarországon az Imaszoba 
szolgálatba kapcsolódhatsz be: 
https://www.facebook.com/groups/1500962713516181 
 
Agapé vacsora lehetőség: A gyülekezetek dönthetnek úgy, hogy agapé vacsorát és 
tapasztalati estét szerveznek az imaalkalom után. Ha ezt teszitek, a vacsora legyen 
egyszerű, a hangulat pedig és az ételek legyenek különlegesek. Ha online vagytok, 
tartsatok egy „dicsőítő pikniket.” Felváltva mondjatok tapasztalatokat a meghallgatott 
imákkal kapcsolatosan, akár a Zoom-on is. 
 
AJÁNLOTT IDŐBEOSZTÁS A 2-5 ÓRÁS KÖZÖS IMAALKALOMHOZ 
 
Dicsőítés:            Összevont imádság (15-30 perc) 
Bűnvallomás:      Egyéni és összevont imádság (15-30 perc) 
Imakérések:         Összevont és kiscsoportos imák (30-60 perc)  
Áldások köre:      Összevont imádság (1-3 óra) 
Záró dicsőítés:    Összevont (10-15 perc) 
 
SZEMÉLYES TANÁCS AZ IMAVEZETŐKNEK 
 
A szív felkészültsége az imavezetők számára létfontosságú. Ha a délutáni imaórára 
való felkészülést elsietted és lelked lámpása nem lángol, az imaóra nem biztos, hogy 
olyan jól fog sikerülni, mint remélted. De ha személyesen szántál időt az imádkozásra, 
a saját szíved átvizsgálására, a saját bűneid megvallására és az Úr áldásának 
kérésére, akkor meg fogsz lepődni azon, ahogyan Ő fog munkálkodni ezen az 
alkalmon. 
 
Ha aggódsz, mert még soha nem vezettél egyesített imát, többet megtudhatsz a 
következő oldalakon az Imádkozz esőért című könyvből: Útmutató az egyesített imádság 

gyakorlásához. Online letölthető innen magyar nyelven: 
http://cdn.ministerialassociation.org/docs/languages/hungarian/UnitedPrayer-
Hungarian.pdf 
 
 

Délutáni áhítat  
 
Építsük újjá az oltárt! Imádkozzunk osztatlan szívért! 
 
Az Ószövetség beszámol egy Illés nevű prófétáról, akit Isten elküldött, hogy térítse 
vissza Izraelt az Ő imádatához. Abban az időben a kánaáni isten, Baál imádatát a 
legfelsőbb vezetéstől egészen a népig elfogadták és támogatták Izraelben, és a 
legtöbb izraelita az élő Istent a Baálra cserélte le. Az ország tele volt a Baál oltáraival. 

https://www.facebook.com/groups/1500962713516181
http://cdn.ministerialassociation.org/docs/languages/hungarian/UnitedPrayer-Hungarian.pdf
http://cdn.ministerialassociation.org/docs/languages/hungarian/UnitedPrayer-Hungarian.pdf
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Illés összegyűjtötte honfitársait a Kármel-hegy tetejére. A tömeget szemlélve, bátor 
felhívást intézett az egész tömeghez: „Meddig fogtok még kétfelé sántikálni? 
Döntsétek el végre, ki az igazi Isten! Ha az Örökkévaló az Isten, akkor őt kövessétek! 
Ha pedig Baál, akkor kövessétek őt!” (1Kir 18:21 ERV). A tömegből senki sem mondott 
egy szót sem.  
 
Még aznap később Illés összegyűjtötte a tömeget az élő Isten lerombolt oltára köré. 
Csendben, a szétszórt kövekből újjáépítette az oltárt. Miután az oltár elkészült, a fát 
és az áldozatot elhelyezte rajta. 
 
Illés mindent kockára tett azzal, hogy ahhoz az Istenhez kiáltott, akit a nép már nem 
tisztelt. Így imádkozott: „Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek Istene! Hadd tudják 
meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izráelben, én pedig a te szolgád vagyok, és 
mindezt a te parancsodra tettem! Felelj nekem, Uram, felelj nekem, hadd tudja meg ez 
a nép, hogy te, az Úr, vagy az Isten, és te fordítsd vissza szívüket!” (1Kir 18:36-37). 
 
Abban a pillanatban, amikor Illés befejezte imáját, Isten tüzet küldött, hogy 
megeméssze az áldozatot és magát az oltárt is. Ezt kiáltották: „Az Úr az Isten, az Úr 
az Isten!” (1Kir 18:39). 
 
Századokkal később Illés munkáját megismételte János, Zakariás fia. A Szentírás ezt 
mondja Jánosról: „és őelőtte jár az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a 
gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült 
népet állítson az Úr elé” (Lk 1:17). 
 
1999-ben, egy hideg téli éjszakán Michiganben meghallottam Illés hívását, hogy 
fordítsam vissza a szívemet a gyermekeink felé. Ezt a hívást nem egy prédikáció vagy 
egy könyv egy fejezete által hallottam. Illés hívását a gyermekeink sírásán keresztül 
hallottam meg. 
 
Összeszedtem a papírjaimat és az aktatáskámat, hogy ki tudjak rohanni az ajtón egy 
fontos megbeszélésre, ahol egy nagyobb imaház építését terveztük. Nagyon siettem. 
Jason és Julie 6 és 3 évesek voltak. Hallották, hogy indulni készülök. Odarohantak 
hozzám, és kérdezősködtek: „Hová mész, apa?” 
 
„Egy gyűlésre megyek” – válaszoltam tényszerűen. 
 
„Apa, maradj itthon ma este!” – kérleltek. „Te mindig elmész. Apa, te már soha többé 
nem fogsz velünk játszani!”  
 
Odahajoltam, hogy gyorsan megöleljem és megcsókoljam a fiunkat és a lányunkat. A 
kis karjaik szorosan átöleltek. Amikor megpróbáltam felállni, nem engedtek el! 
Kétségbeesetten kapaszkodtak belém. Próbálták otthon tartani a túlságosan elfoglalt 
apukájukat. 
 
Óvatosan le kellett fejtenem a karjukat a nyakamról, hogy el tudjak menni. Sírni 
kezdtek. „Apu, csak ma este! Kérlek, maradj itthon!" 
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Kihátráltam a házból, és becsuktam az ajtót. Ahogy kisétáltam a hóba, a síró és felém 
nyúló gyermekeink képe erősen ott maradt a szívemben. Miközben a hóban 
lépkedtem, Isten szólt a szívemhez. A nevemen szólított. Megálltam. Azon az 
éjszakán, amikor a hó csendesen hullott körülöttem, Isten visszahívott a 
gyermekeinkhez. Most először szólt hozzám a gyermekeink sírásán és szeretetén 
keresztül: „Apu, maradj otthon!” 
 
Ez egy nagyon nehéz döntés volt számomra. Gyakran hetente hét estét töltöttem távol, 
másoknak segítettem, miközben elhanyagoltam a saját gyermekeinket. Ez egy 
fájdalmas hívás volt, mégis az irgalom hívása, amely gyógyuláshoz vezetett köztem 
és a gyermekeink között. 
 
Attól a naptól kezdve elkezdtem nemet mondani sok kérésre, hogy igent mondhassak 
a családomnak. Nem volt könnyű! Isten segített nekem, hogy elkezdjem biztosítani az 
időt minden egyes gyermekkel, ahogyan a feleségem, April és én is prioritásként 
kezeltük az együtt töltött időt. 
 
Eleinte a gyerekeink nem mindig akartak velem időt tölteni. Túl sokszor mondtam 
nemet a kérésükre, hogy velük játsszak. Gyakran úgy éreztem, hogy kudarcot 
vallottam. De Illés hívása az Úr gyógyító erejével érkezett. Az Úr segített a 
gyerekeinknek, hogy megbocsássanak nekem. Szó szerint visszafordította a szívemet 
feléjük, és az ő kis szívüket vissza hozzám! Dicsőség ezért Istennek! 
 
János a Szentléleknek ugyanazon erejével készítette fel a népet a Messiás 
eljövetelére, mint hajdan Illés. Illéshez hasonlóan megújulásra szólított. Így prédikált: 
„Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” (Mt 3:2). Illés az apák szívét 
visszafordította a fiakhoz. János hasonlóan tett. Mi is erre hívattunk ma. János 
felkészítette az első század embereit, hogy Jézust Messiásként fogadják el. A mi 
küldetésünk ma, hogy egy népet készítsünk fel elfogadni Jézust, mint királyok Királyát, 
aki nemsokára eljön az ég felhőin.  
 
A család gyógyulása a megújulás kulcsfontosságú része. A megújulás otthonaink 
mindennapi szívverése. Ahogy családjaink naponta megtapasztalják a Jézussal való 
megújulást az Ő írott Igéje és az imádság által, Isten Lelke felkészít minket arra, hogy 
hamarosan találkozzunk Jézussal! Itt az ideje, hogy megéljük Illés üzenetét ezekre az 
utolsó napokra! 
 

Váltás az imára 
 
Az imént hallottuk az áhítatot Illés üzenetéről, amely apákat, anyákat, fiúkat, lányokat 
és minden embert visszahív Jézushoz, vissza az otthonaikba és az igazi 
istentisztelethez. Arra is elhívást kaptunk, hogy az embereket hívjuk, hogy készüljenek 
fel Jézus közeli eljövetelére. Mielőtt azonban hatékonyan szolgálhatnánk a saját 
családunknak, vagy másokat hívhatnánk Őhozzá, valaminek meg kell változnia 
bennünk. El kell vetnünk minden megalkuvást és a felszínes kereszténység minden 
formáját. Szükségünk van egy valódi tapasztalatra Jézussal és Szentlelkének 
gazdagabb kiáradására. 
 
Ezért imádkozunk ezen a napon kifejezetten azért, hogy Isten segítsen nekünk 
újjáépíteni az imádat oltárait, és adjon nekünk osztatlan szívet Jézus számára, mert 
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amikor valóban imádjuk Őt, és a szívünk teljesen az övé, az Ő Lelke be fog tölteni 
minket. 
 
A Timóteusnak írt második levélben azt olvassuk, hogy az utolsó időben hatalmas 
nehézségekkel találkozunk majd. Mi okozza ezeket a bajokat? A Biblia ezt mondja: 
„Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, 
istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; 
szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem 
hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint 
az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét 
megtagadják. Fordulj el tehát ezektől” (3:2-5). 
 
Szomorú, de ezek a szavak a mai nemzedéket írják le tökéletes pontossággal. Te is 
így látod? 
 
Most az az idő következik, amikor imádkozni fogunk és kérni fogjuk Istent, hogy 
szabadítson meg bennünket minden lelki alakoskodástól, a kegyesség (istenfélelem) 
látszatától, de előtte töltsünk egy kis időt azzal, hogy Ellen White kijózanító 
gondolatairól elmélkedünk, amelyeket az okos és balga szüzek kapcsán írt. Amint 
szavait olvassuk, arra a meggyőződésre jutunk, hogy elérkezett annak az ideje, hogy 
megszabaduljunk a „kegyesség látszatának” erőtlenségétől. Hallgassuk szavait:  
 
„A szüzek példázatában, öt okosnak és öt bolondnak van minősítve. A »bolond 
szüzek« elnevezés azoknak jellemét írja le, akik nem rendelkeznek az Isten Lelke 
által végzett valódi munkával szívükben. Jézus eljövetele nem változtatja a bolond 
szüzeket okosakká. Amikor Krisztus eljön, a mennyei mérlegek megmérik a jellemet, 
és eldöntik, hogy tiszta és megszentelt, vagy pedig tisztátalan és alkalmatlan a 
mennyek országára. Azok, akik megvetették a rendelkezésükre álló isteni kegyelmet, 
amely alkalmassá tette volna őket arra, hogy a menny lakói legyenek, azok lesznek a 
bolond szüzek. Minden világossággal, minden tudással rendelkeztek, de a 
kegyelem olaját nem kapták meg; nem fogadták be az igazságot a maga 
megszentelő erejében” (The Review and Herald, 1890. aug. 19.). 
 
„A példázatban mind a tíz szűz kiment a vőlegény elé. Mindegyiknek volt lámpája és 
olajosedénye. Egy ideig nem látszott, hogy különbség van köztük. Így van ez a 
közvetlen Krisztus második eljövetele előtt élő egyházban is. Tagjai ismerik a 
Szentírást. Mindnyájan hallották, hogy Krisztus hamar eljön, és hisznek eljövetelében. 
De mint ahogy a példázatban történt, úgy van ma is. Várniuk kell, és ez próbára teszi 
hitüket. Az »Ímhol jő a vőlegény! Jöjjetek elébe!« kiáltás sok várakozót készületlenül 
ér. Nincs tartalék olajuk. Hiányzik életükből a Szentlélek. 
 
Isten Lelke nélkül az Ige ismerete nem ér semmit. Elméleti igazság – ha nem kíséri 
a Szentlélek – nem tudja megeleveníteni az ember lelkét, sem megszentelni szívét. 
Ha Isten Lelke nem vési szívünkbe az igazságot, hiába ismerjük a Biblia parancsait és 
ígéreteit, jellemünk nem alakul át. A Lélek világossága nélkül az ember nem tudja 
megkülönböztetni az igazságot a tévedéstől, és elbukik Sátán mesteri kísértései 
nyomán. 
 
A bolond szüzek által képviselt emberek nem képmutatók. Tisztelik és pártfogolják az 
igazságot; szeretik azokat, akik hisznek az igazságban; mégsem vetik alá magukat 



 

11 

a Szentlélek munkájának. Nem estek a Sziklára, Krisztus Jézusra, és nem 
engedik, hogy régi természetüket szétzúzza. Akárcsak a köves talajjal ábrázolt 
hallgatók. Szívesen hallgatják az Igét, de nem igazodnak elveihez. Az Ige hatása nem 
tartós. A Szentlélek csak akkor munkálkodik az ember szívében, csak akkor 
alakítja új lénnyé, ha az ember vágyik erre, és hagyja, hogy a Lélek alakítsa. A 
bolond szüzekkel ábrázolt osztály azonban megelégszik felszínes 
cselekedetekkel. Nem ismerik Istent. Nem tanulmányozták jellemét, nincs 
közösségük vele. Ezért nem tudnak bízni Istenben, és hinni Igéjében. 
Istenszolgálatuk formasággá süllyedt. »Eljőnek hozzád, ahogy a nép össze szokott 
jőni, s oda ülnek elődbe, mint az én népem, és hallgatják beszédidet, de nem 
cselekszik, hanem szerelmeskedő énekként veszik azokat ajkukra, szívük pedig 
nyereség után jár« (Ez 33:31). Pál apostol hangsúlyozza, hogy elsősorban ez a lelkület 
fogja jellemezni a Krisztus második eljövetele előtt élőket. Ezt mondja: »Az utolsó 
napokban nehéz idők állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, ... 
inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, 
de megtagadják annak erejét«” (2 Tim. 3:1-5) (Krisztus példázatai. Budapest, 1999, 
Advent Kiadó, 283-284. o). 
 
Imádkozzunk a mai délutánon, hogy Isten formálja át a szívünket és a gyermekeink 
szívét! Imádkozzunk azért, hogy örökre megszabaduljunk az istenfélelem 
mesterséges formáitól, és kérjük Isten erejét, hogy felkészülhessünk Jézus közeli 
eljövetelére.  
 

Kiosztandó anyagok 1: Imafókusz és vázlat 

 
(Ennek a vázlatnak csak annyi a szerepe, hogy elindítson és ötleteket adjon. Ne 
rohanj, és ne gondold azt, hogy a csoportnak mindent pontosan kell követni. 
Imádkozzatok, ahogy a Szentlélek indít és figyeljetek oda egymásra is.) 
 
A dicsőítés ideje – Összevont imádság 
(Megjegyzés: ha nehéznek tűnik kitalálni, hogy miért dicsőítsd Istent, csak nyisd ki a 
Bibliádat, és kezdd el imádkozni a Zsoltárokat! Függetlenül attól, hogy mennyi 
nehézséged van, sok okot találhatsz, amiért dicsőítheted Istent.) 
 

• Köszönd meg Istennek, hogy Ő egy olyan Isten, aki meghallgatja az imákat (Mt 
7:7) 

• Köszönd meg Istenek, hogy Ő nem hazudik, és hogy az Ő Igéje nem tér vissza 
Hozzá üresen (Ézs 55:11) 

• Köszönd meg Istennek, hogy amikor az Ő akarata szerint kérünk valamit, akkor 
Ő meghallgat (1Jn 5:14) 

• Köszönjük meg Istennek a mindent felülmúló, értékes ígéreteit (2Pt 1:4) 

• Köszönjük meg Istennek, hogy nem kell tudósoknak lennünk ahhoz, hogy az 
igazságot megértsük (2Tim 3:15) 

• Köszönjük meg Istennek a bűnbocsánatot és a Jézusban való győzelmet (1Jn 
1:9; 1Kor 15:57) 

• Köszönjük meg Istennek a hit általi megigazulás csodálatos üzenetét (Róm 
3:26) 

• Köszönjük meg Istennek a Szentlélek ajándékát és a késői eső eljövetelét (Jóel 
2:28; Hós 6:3) 
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• Köszönjük meg Istennek, hogy a trónon ül és az Ő dicsőségére uralkodik (Jel 
4:2-3) 

• Köszönd meg Istennek a kis áldásokat, amelyeket eddig természetesnek vettél 

• Köszönj meg Istennek mindent, amit eszedbe juttat és szívedre helyez. 
Áradjanak tovább a dicséretek! 

 
 A bűnvallomás ideje – Egyéni és összevont imádság 
(Megjegyzés: a személyes bűnöket csak Istennek valljuk meg, vagy azoknak, akiket 
megsértettünk; azonban mindnyájan vétkesek vagyunk valamilyen bűnben – például 
azokban, amiket lentebb felsoroltunk – amiket helyes testületként megvallanunk. 
Tegyük félre a büszkeséget és engedjük meg, hogy a Szentlélek szóljon hozzánk és 
az engedelmesség és megtérés új szintjére vezessen bennünket. 
 

• Valld meg azt, ahogy a lelki oltárod meggyengült, vagy összeomlott! 

• Valld be azokat az eseteket, amikor te okoztál sérülést, ahelyett, hogy „romlás 
javítója” lettél volna! 

• Valld be a büszkeség és a közömbösség bűneit, vagy azokat az alkalmakat, 
amikor csupán az „istenfélelem formáját” élted! 

• Valld meg azt, hogy langymeleg voltál vagy kettős életet éltél, nem a 
hitvallásodhoz megfelelően! 

• Valld meg önzésedet és énközpontúságadat! 

• Valld meg azt, hogyan okoztál fájdalmat Jézusnak! 

• Valld meg azt, hogy időnként nem engedted meg, hogy Ő legyen az Úr 
életedben! 

• Valld meg azt, hogy néha nem engedtél a Szentlélek meggyőző erejének! 

• Valld meg, ahogyan megsebeztél családtagokat, gyülekezetedet vagy másokat! 

• Valld meg bálványaidat, vagy bármit, ami közéd és Isten közé állt! 

• Valld meg azokat az eseteket, amikor kudarcot vallottál abban, hogy igaz 
bizonyságtevő legyél! 

• Vallj meg mindent, amit a Szentlélek eszedbe juttat! 
 
Az imakérések ideje – Összevont és kiscsoportos imák 
(Megjegyzés: Hallgass a Szentlélekre és hallgasd, ahogy mások imádkoznak! 
Ámennel erősítsétek egymás imáját, ha egyetértetek vele, és imádságotok egyezik az 
övével. Kérdezzétek meg a Szentlelket, hogy miért szeretné, ha imádkoznátok és 
igényeljétek Jer 33:3-at! Ennek a résznek befejezése előtt az imavezető megkérhet, 
hogy alkossatok kétfős csoportokat, hogy egymásért imádkozzatok.) 
 

• Hitvallásodra alapozva, imádkozz bátorságért, hogy elkezdj cselekedni és új 
életet élj! 

• Imádkozz osztatlan szívért! (Jak 4:3) 

• Imádkozz új és megújított szívért! (Zsolt 51:10; Ez 36:26) 

• Imádkozz azért, hogy Isten mutasson rá azokra a területekre, ahol csak 
látszatkeresztényként éltél! (Zsolt 139:23-24) 

• Imádkozz, hogy Isten távolítson el minden közönyt, és adjon iránta való 
szenvedélyt! (Jer 24:7) 

• Imádkozz Szentlélekért – többre van szükségünk Belőle! (Lk 11:13) 

• Imádkozz hajlandóságért, hogy mindenben alárendeld magad és kövesd 
Jézust! (Mt 16.24) 
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• Imádkozz azért, hogy az Ő Igéjének cselekvője legyél, ne csupán hallgatója! 
(Jak 1:22) 

• Imádkozz minden lelki sérülésed gyógyulásáért, hogy te is romlás javítója legyél 
mások számára! (Ézs 58:12) 

• Imádkozz gyógyulásért és helyreállításért a családodban vagy azokért, akiket 
megbántottak! (Zsolt 147:3) 

• Imádkozz családtagjaidért, szeretteidért és azokért, akik nem tértek még meg 
Istenhez! 

• Imádkozz gyülekezeted fiataljaiért és gyermekeiért! 

• Imádkozz lelkészedért és gyülekezeted vezetőiért! 

• Imádkozz gyülekezeted szolgálataiért, programjaiért és missziós terveiért! 

• Imádkozz bármiért, amit Isten eszedbe juttat vagy szívedre helyez! 
 
Áldások köre – álljatok körül sorban mindenkit és imádkozzatok értük! 
(Az útmutatásokat lentebb megtaláljuk. Ha egy nagyobb csoportban imádkoztok, 
imádkozzatok együtt kb. 30 percig, aztán alakítsatok kisebb (10-es) csoportokat, hogy 
befejezzétek az imára szánt időt, a lenti modellt követve.) 
 

• Alkossatok egy kört, az imavezető pedig egyesével fog szólítani, hogy álljatok 
a kör közepére egy különleges imához. 

• Aki a kör közepén van, ossza meg a csoporttal terheit, szükségleteit és 
küzdelmeit. Ez nem annak az ideje, hogy élettörténetedet elmondd. Légy 
konkrét és lényegre törő; mondd el mindazt, amit csak szükségesnek érzel. 
Talán egy személyes lelki győzelemre van szükséged, gyógyulásra a 
házasságodban, vagy erőre vagy hitre, hogy tovább tudj menni az életben. 
Talán segítségre van szükséged egy függőség leküzdéséhez. Talán egy 
eltávolodott gyermekedért fáj a szíved. Nem baj, ha könnyezel. Légy 
sebezhető, légy önmagad. Tedd félre a büszkeséget! 

• Miután röviden megosztottad a szükségletedet, a csoport többi tagja szorosan 
összezárul körülötted. Néhányan talán a kezüket is rád teszik. (Sátán 
megpróbál minket távol tartani egymástól, de össze kell zárnunk!) 

• Ketten vagy hárman röviden imádkoznak szükségleteidért, aztán az imavezető 
lezárja az imát. 

• Ha lehetséges, énekeljetek egy éneket, miközben az illető visszatér a 
csoportba. 

• Hívjátok a soron következőt az imakör közepébe – bárkit, aki szeretné, hogy 
érte imádkozzanak. 

• Folytassátok egészen addig, míg mindenkiért nem imádkoztok, aki szeretné, 
hogy érte imádkozzatok. 

 
Befejező dicsőítés – Összevont imaközösség 
 

 
Kiosztandó anyagok 2: Erőteljes imaígéretek 

 
 

Bibliai ígéretek és gondolatok a Prófétaság Lelkétől 
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„Mert valahány ígérete van Istennek, azokra őbenne van az igen, és ezért általa van 

az ámen is, az Isten dicsőségére általunk.” (2Kor 1:20)  

 

„Ragadják meg ígéreteit, mint az élet fájának leveleit: „Aki hozzám jő, semmiképpen 

ki nem vetem" (Jn 6:37). Amikor hozzá fordulsz, hidd el, hogy Ő elfogad, mert 

megígérte. Míg ezt teszed, nem pusztulhatsz el – soha” (A nagy orvos lábnyomán. 

Budapest, 2001, Advent kiadó, 39. o).  

 

„Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy 

örömötök teljes legyen.” (Jn 16:24)  

 

„Isten tervét képezi az is, hogy a hittel elmondott imánkra válaszként megadja azt, amit 

kérés nélkül nem árasztott volna reánk.” (A nagy küzdelem. Budapest, 1995, Advent 

Kiadó, 467.o.)  

 

„Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit 

akartok, kérjétek, és megadatik nektek.” (Jn15:7)  

 

„Ha vágyunk arra, hogy megismerjük akaratát, ígérete nekünk is szól?” (Jézus élete. 

Budapest, 2010, Advent Kiadó, 207.o.)  

 

„Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges” 

(Mk 10:27).  

 

„Természeti lehetetlenségek nem akadályozhatják a Megváltó munkáját.” (Jézus élete, 

250.o.)  

 

„Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy 

meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének” (Jak 5:16).  

 

„Sátánnak jobban kell rettegnie, ha akár a legszerényebb lélek a mennyhez 

folyamodik, mint kormányok rendeleteitől vagy királyok törvényeitől” (In Heavenly 

Places, 82. o.).  

 

„Boldogok, akik nem látnak és hisznek.” (Jn 20:29)  

 

„Attól nem kell félnünk, hogy az Úr figyelmen kívül hagyja népe imáját. Az a veszély 

azonban fennáll, hogy a kísértésekben és próbákban elcsüggedve felhagyunk az 

imádkozással.” (Krisztus példázatai. Budapest, 1999, Advent Kiadó, 117. o.).  

 

„Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik 

tiszta szívvel az övéi” (2Krón 16:9).  

 

„Trónja becsülete múlik szava beváltásán” (Krisztus példázatai, 98. o.).  
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„Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre 

való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. 

Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a 

legnagyobbak: hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljetek 

attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban” (2Pt 1:3-4).  

 

„De megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, 

keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, 

megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat” (2Krón 7:14).  

 

„Amíg az egyház megelégszik a kis dolgokkal, addig alkalmatlan Isten nagy dolgainak 

befogadására.” (Home Missionary, 1893 november 1.) 

 

„Kérjetek esőt az Úrtól a tavaszi eső idején! Az Úr alkot viharfelhőket, ő ad záporesőt 

és mezei növényeket mindenkinek.” (Zak 10:1)  

 

„A Szentléleknek az egyházra való kitöltésére eljövendő eseményként tekintünk, de az 

egyház kiváltsága, hogy már most rendelkezzen vele. Keresd, imádkozz érte, higgy 

benne! Szükségünk van Reá és a menny várja, hogy adhassa” (The Review and 

Herald, 1895 március 19.).  

 

„Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel 

inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?” (Lk 11:13).  

 

„Hajlandók vagyunk imában küzdeni Istennel? Megkapjuk a Lélek keresztségét? Erre 

van szükségünk és meg is kaphatjuk erre az időszakra… Ha hajlandók vagyunk 

alázatosan Istennel járni, akkor Isten is velünk lesz” (Review and Herald, 1909 október 

21.). 

 

„Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön 

mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol 

ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük” (Mt 18:19-

20).  

 

„A legnagyobb áldás, amit Isten adhat az embernek, az a komoly ima lelkülete. Az 

imádkozó ember előtt megnyílik az egész mennyország... Krisztus követeinek hatalma 

lesz az emberek előtt, miután komoly könyörgéssel Isten elé járulnak.” (Az imádság 

82. o. – Editura Viata si Sanatate 2018).  

 

„Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, 

meghallgat minket” (1Jn 5:14). 
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„Mindaz, amit Krisztus kapott Istentől, a mienk is lehet. Tehát kérj, és akkor kapsz. 

Jákób állhatatos hitével, Illés rendíthetetlen kitartásával igényeld mindazt, amit Isten 

megígért!” (Krisztus példázatai, 99. o.). 

 

„És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok” (Mt 21:22). 

 

„Az ima és a hit megvalósítja azt, amire a földön semmilyen hatalom nem képes.” (A 

nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 368.o.). 

 

„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek… 

egészen a föld végső határáig” (ApCsel 1:8).  

 

„Ha erőre van szükségetek, elnyerhetitek. Csupán higgyetek Istenben, fogjátok öt 

szaván, cselekedjetek hitből fakadón, s akkor az áldás meg fog érkezni.” (Az imádság, 

83. o.).  

 

„Akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által” (Ef 2:22).  

 

„Nincs határa annak, mennyire lehet hasznos az az ember, aki félreteszi az ént, és 

teret enged a Szentlélek munkájának a szívében, és teljesen Istennek szenteli életét” 

(Keresztény szolgálat. Budapest, 2010, Advent Kiadó, 260.o.). 

 

„Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve: 

Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és alázatos lelkűvel is. 

Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét.” (Ézs 57:15) 

 

„Ő semmit sem tart vissza attól, aki átérzi a rászorultságát. Az ilyen embernek 

korlátozás nélküli bejárása van Őhozzá, akiben az egész teljesség lakozik. (Jézus 

élete, 246.o.). 

 

„Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem 

veted meg, Istenem!” (Zsolt 51:19). 

 

„Krisztus egyházának és a keresztény embernek nem azok a legnagyobb győzelmei, 

amelyeket tehetséggel vagy műveltséggel, gazdagsággal vagy az emberek 

jóindulatával elér, hanem amelyeket Isten fogadótermében arat, amikor komoly, küzdő 

hite belekapaszkodik Isten hatalmának erős karjába.” (Pátriárkák és próféták. 

Budapest, 1993, Advent Kiadó, 162. o.).  

 

„Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy 

gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint” (Ef 3:20).  
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„Az Úr nemcsak valóra váltja a benne bízók legdrágább reményeit, hanem annál 

többet tesz. Megadja azt a bölcsességet, amelyre különböző helyzetekben szükség 

van.” (Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 242.) 

 

„Ó, Uram, Uram! Te alkottad az eget és a földet nagy hatalommal és kinyújtott karral. 

Neked semmi sem lehetetlen” (Jer 32:17).  

 

„Nem a képességeid tesznek eredményessé - ha meg is növeled őket -, hanem az, 

amit az Úr tesz érted. Sokkal kevésbé bízzunk abban, amit az ember tud tenni, és 

sokkal inkább abban, amit Isten tehet minden hívő lélekért! Az Úr szeretné, ha hittel 

hozzá fordulnál. Szeremé, ha nagyszerű dolgokat várnál tőle” (Krisztus példázatai, 96. 

o.).  

 

„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik 

nektek” (Mt 7:7). 

 

„Őszinte szívből és lelki sóvárgással kiálts Istenhez. Tusakodj a mennyeiekkel, míg ki 

nem vívod a győzelmet. Helyezd az Úr kezébe egész lényed, lelkedet, testedet, 

elmédet – és tökéld el, hogy szerető, odaszentelt eszköz leszel. Isten akarata által 

cselekszel, az ő értelme által irányítva, lelke által átitatva” (Az imádság, 82. o.). 

 

„Mi pedig tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek is, akit 

azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki” (ApCsel 5:32).  

 

„Egyedül nagy szükségünk alapján tarthatunk igényt Isten kegyelmére…. A százados 

nem bízott saját jóságában, érvelése az volt, hogy rászorult a segítségre…Így minden 

bűnös Jöhet Krisztushoz.” (Jézus élete, 260.o.).  

 

„Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna 

nekünk vele együtt mindent?” (Róm 8:32).  

 

„Krisztusra kell néznünk; úgy kell ellenállnunk, ahogy Ő ellenállt; úgy kell imádkoznunk, 

ahogy Ő imádkozott; úgy kell küzdenünk, ahogy Ő küzdött, ha úgy akarunk győzni, 

ahogy Ő győzedelmeskedett” (That I May Know Him, 34. o.). 

 

„Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. 

Mond-e olyat, amit meg ne tenne, ígér-e olyat, amit nem teljesít?” (4Móz 23:19). 

 

„Csak higgyetek, dicsérjétek Istent és menjetek előre! Már majdnem otthon vagyunk… 

Bízzátok minden terheteket Isten ígéreteire. Higgyetek! A ti kiváltságotok, hogy 

higgyetek” (31-es levél, 1887 január 31).  

 

„De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!” (1Kor 

15:57).  
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„Ne nekünk, URam, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget 

szeretetedért és hűségedért!” (Zsolt 115:1).  


