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Útmutató az imacsoportok vezetői számára

K

öszöntünk a 2018-as Tíznapos imaközösségben! Isten ezernyi csodát tett a „Tíz nap a felházban” imaórák alkalmával
a program kezdete, azaz 2006 óta. A Szentlélek munkája megújulást, megtérést, az evangelizáció iránti lelkesedést és a
kapcsolatok gyógyulását eredményezte sok-sok ember életében. Az ima valóban a megújulás bölcsője!
Ezeket az irányelveket azért állítottuk össze, mert segíteni szeretnénk az imacsoportok vezetőinek. Az első részben
a 2018-as Tíznapos imaközösség témáiról lesz szó. A második részben gondolatokat, tippeket találtok, amelyek más
imacsoportok működésében hasznosnak bizonyultak, és bizonyára nektek és csoportotoknak is segítenek majd. Tartsátok
szem előtt, hogy ezek csupán segédletek és ötletek. Mindig engedjetek teret a Lélek vezetésének, és változtassatok a dolgokon, ha szükséges!
A Tíznapos imaközösség időszakában, amely 2018. január 10–20-ig lesz, csoportod tagjai naponta találkozzanak személyesen vagy telefonon keresztül egy órányi közös imádságra. Ha a csoportod valamilyen oknál fogva nem tud
összejönni a kijelölt napokon, válasszatok egy másik 10 napos periódust, amely megfelel nektek, és az áldásokban akkor
is részesültök majd. A 11. nap és január 20-a, szombatra esik. Ez ünnep lesz, amikor hálát adunk mindazért, amit Isten
tett közös imáinkra válaszul. Reméljük, hogy az alábbi ötletek és javaslatok hasznosak lesznek számotokra, és a 2018-as
Tíznapos imaközösség hatalmas tapasztalat lesz kiscsoportod és gyülekezeti családod számára egyaránt.
Amint elindultok erre az utazásra, szeretnénk megosztani veletek néhány bizonyságtételt olyan személyektől, akik
részt vettek a 2017-es Tíznapos imaközösségben:
SHADRECK CHARUMBIRA
„Köszönöm szépen! Gyülekezetünk megújult. Egységet tapasztalunk ott, ahol valamikor széthúzás volt. Megláttuk Krisztust a mennyei
szentélyben, és azért imádkozunk, hogy továbbra is megmaradjunk Őbenne. Az egység az egyik kézzelfogható válasz az imáinkra, de
személyes bizonyságtételeket is küldeni fogok, amint beérkeznek.”
GWEN PAKUA, SARAKOLOK KIMBE, PÁPUA ÚJ-GUINEA
„Köszönjük ezt a csodálatos kezdeményezést. Kicsiny gyülekezetemben imaszolgálat segédvezetőnek választottak meg. A programot egy
böjt- és imaszombattal kezdtük, a 10 napos imaközösséget pedig szerdán kezdtük el. A gyülekezeti tagok közül nagyon sokan eljöttek.
Imáinkra való válaszként gyülekezetünk lelkészt kapott, mert eddig több éve nem volt. Kérlek, imádkozzatok kicsiny gyülekezetünkért!”
DANNY MOONIE, DES BARRAS, ST. LUCIA
„Gyülekezetünk autóbuszt rendelt, hogy estéről estére elhozza a gyülekezeti tagokat a 10 napos imaközösségre. Ez a buszsofőr gyakran
hozott gyülekezeti tagokat a megszokott vasárnap és szerda esti istentiszteleteinkre, aztán visszajött értük a végén. Az első alkalommal
valaki meghívta a sofőrt, hogy maradjon ott az imaórán, és ott is maradt. Azon az estén, amikor hazament, megosztotta tapasztalatát
menyasszonyával, és biztatta őt, hogy a következő estén ő is jöjjön el. Mindketten eljöttek, és ezután minden este ott voltak. A 10 napos
imaközösség vége felé beszéltek a vezető presbiterrel terveikről, hogy hamarosan összeházasodnak, és követni fogják az Urat. Kérlek,
imádkozzatok érettük! Minden este áldás volt számunkra. Követtük a kapott anyagot, amihez hozzáfűztünk még egy elemet: szakaszokat
olvastunk fel a Bibliából Jézus életéről az utolsó vacsorától egészen a feltámadásig. Volt olyan este, amikor negyvenen voltunk jelen,
amelyből 20 vendég volt a környező lakóközösségből. Éreztük Isten jelenlétét, és biztos vagyok benne, hogy sokan imádkoztak akkor
érettünk. Arra vágyunk, hogy Isten továbbra is árassza Szentlelkét az egyházára.”
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DORIS JOHNSON, RICHMOND, VIRGINIA, USA
„A 10 napos imaközösség igazi áldás volt számunkra. Megtapasztaltuk a Szentlélek kiáradását az előadóra, a jelenlevő gyülekezeti tagokra és vendégeinkre. A vendégek öt különböző államból jöttek, és különböző felekezetűek voltak. Köszönjük Istennek, hogy használja
ezt a szolgálatot arra, hogy sok embert elérjen, és országába elvezessen.
BEAULITY DUBE
„Csodálatos tapasztalatban volt részem a 10 napos imaközösség alatt. Imádkoztam azért, hogy Isten gondoskodjon a tandíjamról – fogalmam sem volt, hogyan fog megoldódni. Mi egy élő Istent szolgálunk! Az imám már a második napon meghallgatásra talált, és én örökké
áldani fogom az Urat az Ő népéhez való hűségéért.”
ELIJAH MWAKIO, KENYA
„Az év elején Justin nagyon levert volt, amit különösképpen a pénzügyi és családi dolgok váltottak ki. A 10 napos imaközösség után
békességre és megelégedettségre lelt. Ez egy olyan dolog, amit ő addig sosem tapasztalt meg, és most vallja, hogy Isten jó és hatalmas.”
RONNIE NAIDOO, JOHANNESBURG, DÉL-AFRIKA
„Gyülekezetünk az elmúlt hat év alatt mindig megszervezte a 10 napos imaközösséget. Ebben az évben csoportunk szokás szerint összejött
imádkozni, Istent dicsőíteni, hogy aztán majd befejezzük az istentiszteletet és hazamenjünk. Azon az estén azonban egy üzenetet kaptunk,
hogy az egyik gyülekezeti tagunkat otthona előtt elrabolták és egy elhagyatott helyre vitték. A gyülekezeti tagok térdre borultak, és imák
szálltak fel a dicsőség Istenéhez, hogy semmi sérelem ne történjék ezzel a gyermekével. Egy óra múlva hírt kaptunk, hogy Wesley-t
sértetlenül kiszabadították. Nem tudom másként magyarázni ezt a csodát, mint azzal, hogy Isten összehívta az Ő angyalait és elküldte
gyermekének megsegítésére. Az autóját visszakapta, ő maga erős megrázkódtatáson ment át, de Istenben való hite megduplázódott. Az
incidens után két nappal már képes volt kijelölt szombati szolgálatait teljesíteni. Istené legyen a dicsőség, bennünket pedig bátorítson ez
a történet, bárhol is legyünk ezen a földön.”

Általánosságban a tíznapos imáról
Miért fontos tanulmányoznunk a főpap öltözetét?
Mindennek, amit Isten cselekszik, célja van. Minden részletnek értelme és célja van. Ez igaz a főpap öltözetére is. A Pátriárkák és próféták című könyvben azt olvassuk, hogy „mindennek, ami kapcsolatban volt a főpap öltözetével és magatartásával, olyannak kellett lennie, hogy felkeltse Isten imádatának, szentségének érzetét, sőt azt is, hogy milyen tisztaságot
követel azoktól, akik színe elé járulnak” (Budapest, 1993, Advent Kiadó, 309. oldal). Vizsgáljuk meg a főpap öltözetének
jelképeit, hogy meglássuk, mit tanulhatunk ebből a 21. században!
Naponkénti témák
A Tíznapos imaközösség minden napjára készítettünk egy-egy segédanyagot a napi témával kapcsolatosan. Az első részében egy javasolt tervet találunk a közös imádsághoz, amely magába foglal ötleteket az imádság módjával kapcsolatosan,
bibliai idézeteket, javasolt imacélokat és énekeket, amelyeket közösen énekelhetünk. A második lap Ellen White műveiből
összegyűjtött idézeteket tartalmaz, amelyek segítenek megérteni a napi témát. Javasoljuk, hogy ezeket a lapokat mindig
fénymásold le a résztvevők számára. Lehet egy lap két oldalára is másolni. Ennek segítségével mindenkinek lehetősége lesz
arra, hogy személyessé tegye az imaalkalmat.
A gyülekezetek szerte a világon csatlakozni fognak hozzátok a mindennapi témákért való imádságban. Társuljatok
hát ti is hozzájuk, és imádkozzatok a megadott igeversek, idézetek és javaslatok alapján! Minél inkább összpontosítasz a
témára, annál jelentőségteljesebbek lesznek az imák mindenki számára. Azonban nem kell kötelességnek érezni, hogy
végigrohanjatok az egész listán. Kisebb csoportokra oszthatod a résztvevőket, és eloszthatod közöttük az imacélokat.
Egyes imakérések a világszéles adventista egyházzal kapcsolatosak. Nagyon fontos, hogy gyülekezeti családunkért
együtt imádkozzunk, de lehetséges, hogy sokkal általánosabb célokért szeretnétek imádkozni, főleg, ha vendégek is jelen
vannak a környező lakóközösségből. Imádkozzatok azért, hogy Isten mutassa meg, hogyan fogadhatjátok a legjobban a
vendégeket és hogyan érhetitek el, hogy a csoport részének érezzék magukat.
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Ellen White idézetek a főpap öltözetének szimbolikus jelentőségéről
Minden alkalomra beiktattunk idézeteket Ellen White tollából és néhány bibliai szakaszt is. Ezek a szakaszok elmagyarázzák, hogy a főpapi öltözet különböző darabjai mit jelképeznek. Javasoljuk, hogy ezeket a szakaszokat együtt olvassátok át
az imaalkalom során. Erre szánhattok néhány percet rögtön az elején a téma bevezetőjeként, vagy az alkalom bármelyik
pontján.
Javasolt időkeret az alkalom mindegyik részéhez
Az, hogy mennyi időt töltünk az egyes részeknél, bizonyos mértékben változhat minden alkalommal, amikor együtt imádkozunk. A következő beosztás ajánlat, ami általában jól működik:







Köszöntés/Bevezetés 2-5 perc
Igehelyek és Ellen White idézetek olvasása 3 perc
Isten dicsőítése imában 10 perc
Bűnvallomás és a bűn feletti győzelem igénylése imában 3-5 perc
Könyörgés és közbenjárás imában 35 perc
Hálaadás imában 10 perc

Imádkozzunk hét személyért!
Arra bátorítunk mindenkit, hogy kérje Istent, mutasson neki hét személyt, akikért a Tíznapos imaközösség idején imádkozzon. Lehetnek ők rokonok, barátok, munkatársak, szomszédok, vagy ismerősök. Bátorítsd őket arra, hogy imádkozzanak azért, hogy a Szentlélek vezesse el ezt a hét személyt oda, hogy megtérjenek Istenhez. A csoport tagjai azt is kérjék
Istentől, hogy mutassa meg, hogyan imádkozzanak a különleges szükségletekért, és hogyan közelítsék meg ezt a hét személyt a tíz nap alatt.
Szombati istentiszteletek a 2018-as Tíznapos imaközösség során
Mindkét szombaton legyen különleges hangsúly az imán, és hangozzanak el bizonyságtételek is az imákra kapott válaszokkal kapcsolatban. Legyetek kreatívak, sokféleképpen megoszthatjátok gyülekezeti családotokkal a napi imaórákon
történteket!
Utolsó szombat – ünnepnap
Az utolsó szombatot ünnepnek tervezzétek, amikor boldogan adtok hálát mindazért, amit Isten tett értetek a tíz nap
során! Legyen elegendő idő a bizonyságtételekre, az imatapasztalatok megosztására, az imáról szóló biblikus tanításra/
prédikációra, és az éneklésre. Vezesd a gyülekezetet a közös imádságban, hogy azok is megtapasztalhassák ennek áldását,
akiknek nem volt alkalmuk veletek lenni a hét közben tartott alkalmakon! A 11. napra szóló anyagban további javaslatokat, ötleteket találhatsz.
A 2017-es Tíznapos imaközösség utómunkája
Imádkozz sokat azért, hogy Isten vezessen abban, miként is folytassa gyülekezeted/imacsoportod azt, amit elkezdett veletek a 2018-as Tíznapos imaközösség során! Lehet, hogy hetenkénti, közös imaórákat fogtok tartani; vagy egy újfajta
szolgálatot kezdtek el a gyülekezetben, vagy missziót a lakókörnyezetben. Legyetek nyitottak Isten vezetésére! Biztosan
lenyűgöző módon akar vezetni!
Bizonyságtételek
Kérünk, osszátok meg velünk, mit cselekedett Isten veletek a 2018-as Tíznapos imaközösségben! Történeteitek valódi
bátorítást jelentenek sokak számára! A bizonyságtételeket elküldhetitek magyarul a Személyes Szolgálatok osztályvezetőjének hegyesgeza@adventista.hu e-mail címére, vagy angolul a stories@ministerialassociation.org címre. Online is közölhetitek a www.tendaysofprayer.org weboldalon.
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Javaslatok, gondolatok a közös imához
Egyetértés, legyünk egy akaraton
Amikor valaki imádkozik egy célért Istenhez, legyetek biztosak abban, hogy a többiek is ugyanazért imádkoznak és egyetértésben vannak, mert ebben van az erő! Ne gondoljátok, hogy ha már valaki imádkozott azért a célért, akkor a többieknek
már nem kell. „Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak
kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám” (Mt 18:19). Milyen bátorító az, ha mások felemelnek bennünket imában!
Isten ígéreteinek igénylése
Bátorítsd a résztvevőket, hogy hivatkozzanak Isten ígéreteire! Ez segíteni fog hitük növekedésében, és emlékeztetni fogja őket arra, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Készítettünk egy listát Isten ígéreteiről, de bátorítsd őket arra, hogy
hivatkozzanak Isten más ígéreteire is. Ez segíteni fog nekik abban, hogy levegyék tekintetünket saját gyengeségeikről és
nehézségeikről. Minden gyengeségünkre és minden küzdelmünkre találhatunk olyan ígéreteket a Bibliában, amelyekre
hivatkozhatunk. Bátorítsd a résztvevőket, hogy keressék meg ezeket az ígéreteket, és jegyezzék fel azokat, hogy a jövőben
hivatkozhassanak rájuk.
„Szívbéli alázattal tárjuk fel szükségleteinket Urunk előtt, és hivatkozzunk ígéreteire olyan hittel és bizalommal, hogy
a gyülekezet tudja meg, hogy megtanultunk ima és Isten segítsége által győzedelmeskedni. Ez bátorítani fogja őket arra, hogy
elhiggyék, Isten jelen van az összejövetelen, és hogy megnyissák szívüket Isten gazdag áldásainak befogadására. Őszinteségetek
növelni fogja hitüket, és készen lesznek arra, hogy örömmel hallgassák a beszélő által közölt útmutatásokat” (Ellen G. White:
Evangelism. 146. oldal).
„Egész mennyet betöltő áldás van Istennél a vele együttműködők számára. Az engedelmesek bátran igényelhetik ígéretei teljesítését. Szilárdan, tántoríthatatlanul kell bíznunk Istenben. Az Úr sokszor késlelteti a választ, hogy megpróbálja
hitünket és kérésünk őszinteségét. Ha Igéje szerint kérünk, higgyünk ígéretében, és imádkozzunk olyan céltudatos kitartással,
amit nem lehet megtagadni” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1999, Advent kiadó. 95. oldal).
Böjt
Az imacsoportban résztvevőkhöz intézz felhívást, hogy csatlakozzanak hozzád a böjtölésben. Ez lehet az ételtől és/vagy
az italtól való teljes tartózkodás; tartózkodás a tévétől, a világi zenétől, a filmektől, az internettől, vagy az édességektől. Az
így felszabaduló időt töltsétek imádsággal, bibliatanulmányozással és azzal, hogy kéritek Istent: segítsen nektek és gyülekezeteteknek megteremni a Lélek gyümölcsét. Bátorítsd a résztvevőket, hogy éljenek egyszerű étrenden, amely hozzásegíti
őket ahhoz, hogy elméjük sokkal befogadóbb legyen a Szentlélek hangjának meghallására!
Szentlélek
Mindenképpen kérd, hogy a Szentlélek mutassa meg számodra, miért vagy hogyan imádkozz egy személyért vagy konkrét
élethelyzetért! A Biblia elmondja, hogy mi nem tudjuk, miért kellene imádkoznunk, ám arról is biztosít, hogy a Szentlélek
közbenjár értünk.
„Imáinkat ne csak Krisztus nevében mondjuk el, hanem a Szentlélek sugallata szerint is. Ez a magyarázata annak,
hogy a »Lélek esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal« (Róm 8:26). Az ilyen imára Isten örömmel felel. Amikor buzgósággal és mélységes áhítattal Krisztus nevében imát rebegünk, ez az áhítat, amelyet Isten ébresztett, biztosítja a
választ imánkra – »véghetetlen bőséggel... feljebb, hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk« Ef 3:20” (Krisztus példázatai.
Budapest, 1999, Advent Kiadó, 97. oldal).
Fizikai közelség
Amikor a közös imát elkezditek, kérj meg mindenkit, hogy jöjjenek közel egymáshoz. Ha egy szoros kört alkotunk, az segít az egység lelkületét megérezni, ami nagyon fontos az együttes imához. Ha az emberek egymástól távol, itt-ott foglalnak
helyet egy teremben, akkor még egymás hangját, imáját is nehéz meghallani.
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Imakérések jegyzetei
Az imanapló vezetése a Tíznapos imaközösség idején jó módja annak, hogy a résztvevők magukévá tegyék a napi imatémákat, konkrét elkötelezettségeket tegyenek meg Isten irányában, és felismerjék az Ő áldásait. Imáink leírása és Isten
válaszainak feljegyzése bizonyított módja a bátorításnak.
Többféle módja is van annak, hogy imanaplót vezethessetek a Tíznapos imaközösség ideje alatt, ha úgy akarjátok.
Az imaalkalom ideje alatt is szánhattok néhány percet arra, hogy a résztvevők saját imanaplójukba feljegyezhessék imakéréseiket, illetve az imájukra kapott válaszukat. Másik lehetőségként feljegyezhetitek a csoport imakéréseit, és az azokra
kapott válaszokat egy jegyzetfüzetbe, egy nagy lapra, vagy pedig egy internetes oldalon nyitott naplóba. A lapot egy függőleges vonallal oszd kétfelé, majd bal oldalra írd fel a kéréseket, a jobb oldalra pedig a válaszokat. Nagyon izgalmas és
hitépítő visszaolvasni ezeket, és megfigyelni, mi mindent tett az Úr értetek.
Tisztelet
Tanúsíts tiszteletteljes magatartást, és biztasd erre a jelenlévőket is! Amikor imádkozunk, a világegyetem Királyának tróntermébe lépünk. Se testtartásunkkal, se viselkedésünkkel ne nyilvánuljunk meg gondatlan, nemtörődöm módon az ima
ideje alatt! Az azonban nem várható el, hogy mindenki térdeljen egész idő alatt. Nyilván azt szeretnéd, hogy a résztvevők
ne szenvedjenek az egyórás összejövetelen, tehát kérd meg őket, hogy akinek egészségi állapota nem engedi meg, hogy
térdeljen, az üljön vagy álljon, ahogy megfelelőnek érzi.
Tőmondatos imák
Az imák legyenek rövidek és lényegre törők, hogy mindenkinek legyen alkalma az imára. Próbáljátok meg néhány mondatra korlátozni az imádságot! Egy személy nyugodtan imádkozzon többször is. A rövid, tőmondatokban megfogalmazott
imák érdekessé teszik az ima idejét, és a Szentlélek is jobban tudja vezetni a csoportot az imában. Nem muszáj minden
imát olyan kifejezésekkel kezdeni és zárni, hogy „Drága Istenem”, illetve „Ámen”, hiszen ez egy folytatólagos beszélgetés
Istennel.
Áhítatos csönd
Habár te vagy a vezető, ne urald az ima idejét! A cél az, hogy másokat bátoríts az imára. A csendes pillanatok is csodálatosak, mert akkor van ideje Istennek, hogy szívünkhöz szóljon. Engedd a Szentlelket munkálkodni, és hagyj mindenkinek
időt az imára!
Éneklés
Az imák közötti spontán éneklések még értékesebbé, szebbé teszik az alkalmat. A vezetőknek szóló, napi irányelvek végén
mindig felsorolunk néhány éneket. Ne érezd kötelezőnek, hogy csak ezeket szabad énekelni, hiszen csak javaslatok. Az
ének jó átmenet egyik imarészből a másikba.
Imakérések
Ne szólítsd fel a résztvevőket, hogy mondják el imakéréseiket, hanem inkább arra bátorítsd őket, hogy imában tárják fel
kéréseiket Istennek, mások pedig csatlakozzanak hozzájuk! Az ok pedig: az IDŐ! Ha elkezdetek beszélni az imakérésekről,
akkor maga az imára szánt idő szalad el! Sátán nagyon boldog, amikor rá tud venni bennünket arra, hogy inkább beszéljünk a gondjainkról, semhogy imádkoznánk azok megoldásáért! A csoport tagjai ilyenkor általában rögtön tanácsokat
kezdenek osztogatni, és megoldásokat próbálnak keresni. A hatalom Istené! Minél többet imádkozunk, annál több erőt
kapunk az Övéből!
Naponkénti csendes idő
Rendkívül fontos, hogy naponta legyen csendes időd Istennel! Mint imacsoport-vezető mindennap tölts időt Jézus lábánál, beszélgess vele, olvasd az Ő Szavát! Ha Isten megismerését teszed első helyre életedben, akkor csodálatos tapasztalatok
sora nyílik meg előtted! „A titkos imából fakadt az az erő, amely a nagy reformáció által megrázta a világot. Az Úr szolgái
az imádkozás helyén szent nyugalommal vetették meg lábukat Isten ígéreteinek szikláján” (A nagy küzdelem. Budapest, 1985,
H. N. Adventista Egyház, 191. oldal).
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Bevezető

K

öszöntelek a 10 nap imádságban 2018-as programján! Hálásak vagyunk Istennek, hogy ezt az évet is imával kezdhetjük. Isten sok csodát tett az elmúlt években, amikor imában és böjtben kerestük Őt. A Szentlélek munkája megújulást,
megtérést, az evangelizáció iránti lelkesedést és a kapcsolatok gyógyulását eredményezte sok-sok ember életében. Az ima
valóban a megújulás bölcsője!
Hiszünk abban, hogy az életetek és azok élete, akikért imádkoztok, meg fog változni, miközben imádkoztok hittestvéreitekkel a Szentlélek kitöltéséért, akit az Atya megígért, hogy megad azoknak, akik tőle kérik. Olvassátok el azok
válaszát, akik részt vettek az előző Tíznapos imaközösségben:
SHADRECK CHARUMBIRA
„Köszönöm szépen! Gyülekezetünk megújult. Egységet tapasztalunk ott, ahol valamikor széthúzás volt. Megláttuk Krisztust a mennyei
szentélyben, és azért imádkozunk, hogy továbbra is megmaradjunk Őbenne. Az egység az egyik kézzelfogható válasz az imáinkra, de
személyes bizonyságtételeket is küldeni fogok, amint beérkeznek.”
GWEN PAKUA, SARAKOLOK KIMBE, PÁPUA ÚJ-GUINEA
„Köszönjük ezt a csodálatos kezdeményezést! Kicsiny gyülekezetemben imaszolgálat segédvezetőnek választottak meg. A programot egy
böjt- és imaszombattal kezdtük, a 10 napos imaközösséget pedig szerdán kezdtük el. A gyülekezeti tagok közül nagyon sokan eljöttek.
Imáinkra való válaszként gyülekezetünk lelkészt kapott, mert eddig több éve nem volt. Kérlek, imádkozzatok kicsiny gyülekezetünkért!”
DANNY MOONIE, DES BARRAS, ST. LUCIA
„Gyülekezetünk autóbuszt rendelt, hogy estéről-estére elhozza a gyülekezeti tagokat a 10 napos imaközösségre. Ez a buszsofőr gyakran
hozott gyülekezeti tagokat a megszokott vasárnap és szerda esti istentiszteleteinkre, aztán visszajött értük a végén. Az első alkalommal
valaki meghívta a sofőrt, hogy maradjon ott az imaórán, és ott is maradt. Azon az estén, amikor hazament, megosztotta tapasztalatát
menyasszonyával, és biztatta őt, hogy a következő estén ő is jöjjön el. Mindketten eljöttek és ezután minden este ott voltak. A 10 napos
imaközösség vége felé beszéltek a vezető presbiterrel terveikről, hogy hamarosan összeházasodnak, és követni fogják az Urat. Kérlek,
imádkozzatok érettük! Minden este igazi áldás volt számunkra. Követtük a kapott anyagot, amihez hozzáfűztünk még egy elemet: szakaszokat olvastunk fel a Bibliából Jézus életéről az utolsó vacsorától egészen a feltámadásig. Volt olyan este, amikor 40-en voltunk jelen,
amelyből 20 vendég volt a környező lakóközösségből. Éreztük Isten jelenlétét, és biztos vagyok benne, hogy sokan imádkoztak akkor
értünk. Arra vágyunk, hogy Isten továbbra is árassza Szentlelkét az egyházára.”
DORIS JOHNSON, RICHMOND, VIRGINIA, USA
„A 10 napos imaközösség egy áldás volt számunkra. Megtapasztaltuk a Szentlélek kiáradását az előadóra, a jelenlevő gyülekezeti tagokra
és vendégeinkre. A vendégek öt különböző államból és különböző felekezetűek voltak. Köszönjük Istennek, hogy használja ezt a szolgálatot sok ember elérésére és országába való elvezetésére.
BEAULITY DUBE
„Csodálatos tapasztalatban volt részem a 10 napos imaközösség alatt. Imádkoztam azért, hogy Isten gondoskodjon a tandíjamról – fogalmam sem volt, hogyan fog megoldódni. Mi egy élő Istent szolgálunk! Az imám már a második napon meghallgatásra talált, és én
örökké áldani fogom az Urat az Ő népe iránti hűségéért.”

Tíznapos imaközösségünk témája: Főpapunk
A 2018-as Tíznapos imaközösség ideje alatt megvizsgáljuk az ószövetségi főpap öltözetét, és megnézzük, hogy milyen
tanulságokat vonhatunk le saját életünkre vonatkozóan.
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A Jézus élete című könyvben ezt olvashatjuk: „Minden ruhadarabnak, amit a pap viselt, teljesnek, folt és hiba nélkül
valónak kellett lennie. A gyönyörű szolgálati ruhákkal jelképezték a nagy előkép, Jézus Krisztus makulátlan lényét. Isten semmi mást nem fogadhat el csak a tökéletességet, ruhában és magatartásban, szóban és lélekben. Isten szent, és a földi istentiszteletnek az ő dicsőségét és tökéletességét kell képviselnie. Semmi más, csak a tökéletesség képviselheti megfelelően a mennyei
istentisztelet szentségét” (Budapest, 2010, Advent Kiadó, 611. oldal).
Mindennek, amit a pap viselt és tett, az volt a célja, hogy bizonyos benyomást keltsen az emberekben: „Mindennek,
ami kapcsolatban volt a főpap öltözetével és magatartásával, olyannak kellett lennie, hogy felkeltse Isten imádatának, szentségének érzetét, sőt azt is, hogy milyen tisztaságot követel azoktól, akik színe elé járulnak” (Pátriárkák és próféták. Budapest,
1993, Advent Kiadó, 309. oldal). Ezekben a napokban fel fogunk fedezni néhány lelki tanulságot abból, amit a pap ruházata jelképezett.

Tanácsok az imaalkalmakra
 Imáink legyenek rövidek – egy-két mondat egy imakérés. Aztán adjuk át a lehetőséget másoknak. Annyiszor imádkozhatsz, amennyiszer szeretnél, pontosan úgy, mint egy beszélgetésben.
 Jó a csend, mivel lehetőséget biztosít mindenkinek, hogy meghalljuk a Szentlélek hangját.
 Szintén nagy áldást jelent énekelni, amikor a Szentlélek arra késztet. Nincs feltétlen szükség hangszeres kíséretre, a
cappella éneklés teljesen megfelel.
 Ahelyett, hogy beszélgetnénk imakéréseinkről, egyszerűen imádkozzunk azokért! Ha így teszünk, mások is csatlakoznak kérésünkhöz, és igénylik az arra vonatkozó ígéreteket.
Igényeljük Isten ígéreteit!
Isten nagyon sok ígéretet tett számunkra Igéjében. A mi kiváltságunk, hogy imáinkban hivatkozzunk ezekre az ígéretekre.
Isten minden parancsa és tanácsa ígéret is. Soha nem fog olyat kérni tőlünk, amit ne lennénk képesek megtenni az Ő
erejével.
Amikor imádkozunk, nagyon könnyű szükségleteinkre, nehézségeinkre vagy kihívásainkra összpontosítani, nyafogni és sajnáltatni magunkat a helyzet miatt. De az imának nem ez a célja! Az ima arra való, hogy erősítse a hitünket.
Ezért bátorítunk titeket arra, hogy igényeljétek Isten ígéreteit az imaalkalom ideje alatt. Ez segít abban, hogy ne magatokra
figyeljetek és saját gyengeségetekre, hanem tekinteteteket Jézusra irányítsátok. Az Ő szemlélése által változunk el az Ő
képmására.
„Isten Igéjében minden ígéret számunkra íratott le. Imáinkban ismételjük el a Mindenható szövetséges igéit, és hittel
igényeljük ígéreteit! Az Ő szava a biztosíték arra, hogy megkaphatunk minden lelki áldást. Kérjünk kitartóan, és sokkal többet
kapunk annál, mint amennyit kérnénk vagy elgondolnánk” (Ellen G. White: In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 71.
oldal).
Hogyan igényelhetjük ígéreteit? Például, amikor békességért imádkozunk, igényeljük Jn 14:27 ígéretét, és mondjuk
el Istennek: „Uram, te azt ígéreted nekünk a Bibliában: »Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem
úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!« Add nekem, kérlek ezt a békességet!”
Köszönd meg Istennek, hogy Ő békességet ad, még akkor is, ha nem érzed ott és akkor.
Készítettünk egy dokumentumot: „Imában igényelhető ígéretek” címmel, különböző ígéretekkel, amelyeket igényelhetsz. Tartsd közeledben ezt, amikor imádkozol. Igényeld Isten ígéreteit egyéni és közösségi imáidban.
Böjt
Tanácsoljuk, hogy tarts egy dánieli böjtöt ez alatt a tíz nap alatt. Imával és böjttel kezdeni az évet, nagyszerű módja annak,
hogy Istennek szenteljük életünket az elkövetkező évre. Ellen White ezt mondja nekünk: „Most és a jövőben, az idők végezetéig Isten népe legyen sokkal igyekvőbb, sokkal éberebb, nem saját bölcsességükben bízva, hanem Vezetőjük bölcsességében.
Különítsenek el időt a böjtre és imára. Az ételtől való teljes tartózkodást nem biztos, hogy elvárhatjuk, de fogyasszanak kevés
és egyszerű ételeket” (Counsels on Diet and Foods. 188–189. oldal).
Dánielről tudjuk, hogy gyümölcsöt és zöldségfélét fogyasztott 10 napig. Hasonlóképpen javasoljuk, hogy éljünk
egy nagyon egyszerű étrenden ez alatt a tíz nap alatt. Egy olyan étrend, amelyből kihagyjuk a cukrot, a finomított élelmiszereket és az üdítőket, sokféleképpen lehet hasznos számunkra. Elsősorban az egyszerűbb ételek kevesebb előkészítési
időt vesznek igénybe, így több időt tölthetünk Istennel. Másodsorban, minél egyszerűbb egy étel, annál könnyebb a gyomornak az emésztése, és annál tisztább lesz az elménk. Mindnyájan tudjuk, hogy a cukor elhomályosítja gondolkodásunk
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központját, a homloklebenyünket. Ha tiszta elmét akarunk azért, hogy meghalljuk Isten szavát, és ha közelebb akarunk
kerülni hozzá, bizonyosodjunk meg arról, hogy étrendünk nem fog akadályozni ebben.
A böjt nem csupán az ételtől való tartózkodás. Arra is bátorítunk, hogy a böjtöd terjedjen ki a TV-nézésre, filmekre, számítógépes játékokra még a Fecebookra és a YouTube-ra is. Néha olyan dolgok, amelyek nem rosszak önmagukban,
mint a Facebook és a YouTube, sok időt el tudnak rabolni tőlünk. Minden lehetséges dolgot tegyél félre, hogy több időt
tölthess Istennel!
A böjt nem egy eszköz arra, hogy minél gyorsabban csodát kényszerítsünk ki Istentől. A böjt megalázkodás annak
érdekében, hogy Isten munkálkodni tudjon bennünk és általunk. „Bizonyos dolgokért az ima és a böjt ajánlott és helyénvaló. Isten kezében eszközök, amelyek által megtisztítja a szívünket és alkalmassá teszi elménket a befogadásra. Választ
kapunk imáinkra mivel megaláztunk magunkat Isten előtt” (Medical Ministry. 283. oldal).
Alázzuk hát meg magunkat Isten előtt, és keressük Őt teljes szívünkkel, egész elménkkel és minden erőnkkel. Kerüljünk közelebb hozzá ima és böjt által, és Ő is közelebb jön hozzánk.

A Szentlélek
Mindig kérjétek a Szentlelket, hogy Ő mutassa meg, hogyan vagy mit kell kérni egy személy életében, vagy konkrét
helyzetében! A Biblia elmondja számunkra, hogy mi nem tudjuk, hogy miért imádkozzunk, és azt is, hogy a Szentlélek
közbenjár érettünk.
„Imáinkat ne csak Krisztus nevében mondjuk el, hanem a Szentlélek sugallata szerint is. Ez a magyarázata annak, hogy a »Lélek esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal« (Róm 8:26). Az ilyen imára Isten örömmel
felel. Amikor buzgósággal és mélységes áhítattal Krisztus nevében imát rebegünk, ez az áhítat, amelyet Isten ébresztett,
biztosítja a választ imánkra – »véghetetlen bőséggel… feljebb, hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk« (Ef 3:20)” (Krisztus
példázatai. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 97. oldal).
Hit
A Prófétaság Lelke azt mondja, hogy „az ima és a hit megvalósítja azt, amire a földön semmilyen hatalom nem képes” (A
nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 368. oldal). Arra is bátorítást kapunk, hogy imádkozzunk és hig�gyük el azt, hogy Isten meghallgatott és válaszol imáinkra.
„Jézus azt mondja, hogy »kérjetek és megadatik nektek«. Ezekben a szavakban Jézus eligazítást ad arra nézve, hogy
hogyan imádkozzunk. Gyermeki egyszerűséggel kell mennyei Atyánkhoz közelednünk, kérve tőle a Szentlélek ajándékát. Jézus
ezt is mondta: »higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek.« Forduljatok az Atyához bűnbánattal és bűnvallomással, megüresítve lelketeket minden bűntől és szennytől, mert előjogotok igazolni
az Úr ígéreteit… Hinnünk kell Isten Igéjében, mert jellemünk próbája abban rejlik, hogy a legszentebb hitben épülhetünk fel.
Isten az Ő Igéje által tesz próbára, és vizsgál meg benneteket. Nem kell csodálatos érzésekre várnotok, mielőtt elhinnétek, hogy
Isten meghallgatott; ne az érzésekre támaszkodjunk, mert az érzések olyan változóak, mint az időjárás… Amíg ezen a földön
élünk, a mennyből segítséget kaphatunk… mert ezt már több ezerszer megtapasztaltam. Hitben járok és nem gyalázom meg
Istent hitetlenségemmel” (Review and Herald. 1892. okt. 11. – 1, 3, 6 bekezdések).
Isten ezt is üzeni nekünk: „… kérhetjük bármely ajándékát, amelyet megígért. Hinnünk kell, hogy elnyerjük, és hálát
kell adnunk, ha megkaptuk” (Ellen G. White: Előtted az élet. Budapest, 1992, Advent Kiadó. 256. oldal). Tegyük szokásunkká, hogy hit által előre megköszönjük Istennek, amit tenni fog, s hogy válaszol imáinkra!
Imádkozzunk hét személyért!
Arra bátorítunk, hogy a Tíznapos imaközösség idején imádkozz hét személyért, akiknek életében szeretnéd, ha megjelenne a Lélek gyümölcse! Lehetnek ők rokonok, barátok, munkatársak, szomszédok, vagy ismerősök. Szánj rá időt, és
kérdezd meg Istentől, kik legyenek azok, akikért imádkozol! Kérd azt is, hogy Isten adjon szívedbe égő szeretetet ezen
személyek iránt!
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Első nap – A felkenetési olaj
„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint mikor a drága
olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára!” Zsoltár 133:1–2
A KÖZÖS IMA JAVASOLT FORMÁJA
Dicsőítés
 Urunk, dicsőítünk téged a te Szentlelked ígéretéért.
 Dicsőítünk azért, hogy Szentlelkedet adod mindazoknak, akik kérik.
 Köszönjük, hogy a Szentlélek egységet tud teremteni a gyülekezeti tagok között
Bűnvallás és a bűn feletti győzelem kérése
 Urunk, kérünk, mutass rá, hogy milyen bűnöket kell megvallanunk szívünkben! Győzelmet kérünk ezek fölött a bűnök
fölött!
 Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy nem nyitottuk meg teljesen a szívünket Szentlelked munkája előtt!
 Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy nem mindig élünk és dolgozunk egységben másokkal.
Könyörgés és közbenjárás
 Atyánk, segíts meglátnunk azt, hogy szükségünk van a te Szentlelkedre! A te Lelked vezessen el bennünket minden
igazságra (Jn 16:13)!
 Adj alázatos szívet, amely békességre és a szent életre törekszik, amely nélkül senki sem látja meg az Urat (Zsid 12:14)!
 Kérünk, add Szentlelkedet nekünk, aki mindenre megtanít minket, és eszünkbe juttatja mindazt, amit nekünk mondtál
(Jn 14:26)!
 Urunk, a te Szentlelked segítsen bennünket a mi gyengeségeinkben és tanítson meg minket imádkozni (Róm 8:26)!
 Atyánk, add, hogy egyházad felmagasztalja a megfeszített Krisztusit, aki újra visszajön az övéiért! Adj felelősségérzetet
az elveszettekért!
 Kérünk, áldd meg a missziós törekvéseket ebben az évben! Különösképpen imádkozunk a Teljes tagbevonás kezdeményezésekért Japánban, Zambiában és a Fülöp-szigeteken.
 Imádkozunk lelki megújulásért a hetednapi adventista fiatalok között, akik nem az egyház által működtetett főiskolákon és egyetemeken tanulnak szerte a világon. Add, hogy élettel teli képviselőid lehessenek!
 Urunk, kérünk, áldd meg az Adventista Missziót! Adj munkásainknak bölcsességet, amint a gyülekezetalapítás munkáját koordinálják szerte a világon és pénzügyi forrásokat keresnek ahhoz, hogy globálmissziós úttörőket küldjenek a
még el nem ért területekre.
 Áldd meg kérünk a hűséges gyülekezeti tagokat, akik a te munkádat támogatják, akár kisebb, akár nagyobb adományokkal! Kérünk, indíts arra, hogy jó szívvel adakozzunk és megtapasztaljuk a hűséges sáfárság áldásait!
 Kérünk, áldd meg az Adventista Kápláni Szolgálatok Osztályát, amint káplánokat és önkénteseket képeznek, akik börtönökben, kórházakban, a hadseregben és egyéb helyeken szolgálnak!
 Urunk, imádkozunk azért a hét (vagy több) emberért, akik a személyes imalistáinkon vannak. Add, hogy engedjenek
a Szentlélek munkájának életükben!
 Imádkozunk e jelenlevők személyes szükségleteiért is.
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Hálaadás
 Köszönjük Istenünk, hogy olyan sok ígéretet adtál nekünk Szentlelkedről!
 Köszönjük Lk 11:13 ígéretét: „Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább
ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?”
 Köszönjük, hogy a te Szentlelked elvezet bennünket az igazságra.
Javasolt énekek: Te csak az Istennek országát keresd (kottás ének); Vonj engem Jézus (HÉ 200); Ó, jöjj el Isten Lelke (HÉ
159); Isten Lelke égi fény (HÉ 157)
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A felkenetési olaj
„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint mikor a drága
olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára!” Zsoltár 133:1–2
Az olaj, amellyel a papokat felkenték a Szentlelket jelképezi. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk missziós erőfeszítéseinkben, szükségünk van a Szentlélekre, az egyetlenre, aki egységet tud teremteni az egyházban.
„Életünket el kell rejtenünk Krisztussal az Istenben. Személyesen kell ismernünk Jézust, mert csak így tudjuk Őt megfelelően képviselni a világ előtt. Bárhol legyünk, ragyognunk kell Isten dicsőségét jó cselekedeteinkkel. Ez életünk nagy és
fontos feladata. Azok, akik valóban a Szentlélek befolyása alatt vannak, az örök igazság elveinek gyakorlati alkalmazásával
mutatják be az Ő hatalmát. Bemutatják azt, ahogy a szent olaj a két olajágból a lélek templomának kamráiba áramlik.
Szavaik átitatódnak a Szentlélek hatalmával, hogy meglágyítsák és meghódítsák a szívet. Nyilvánvalóvá lesz, hogy a kimondott szavak lélek és élet” (Reflecting Christ. 130. oldal).
„Az, aki érzi gyengeségét és Jákobhoz hasonlóan megküzd az Istennel, és aki Isten ősi szolgájához hasonlóan felkiált: „nem engedlek el, míg meg nem áldasz engem,” megkapja a Szentlélek friss kenetét. Az ilyen embert mennyei légkör
veszi körül. Befolyása pozitív erő lesz Krisztus vallásának a javára…” (Medical Ministry. 203. oldal).
„Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat
mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek” (Jn 16:13).
„Növekedjünk az igazság ismeretében, dicsőítsük és magasztaljuk azt, Aki egy az Atyával. Keressük szorgalmasabban a mennyei olajat, a Szentlelket. Legyen tiszta és növekvő a kereszténységünk, hogy a mennyei udvarban végül teljesnek nyilváníttassunk Krisztusban!” (Reflecting Christ. 219. oldal)
„A bevételnek és a kiadásnak, az elfogadásnak és az adakozásnak együtt kell járnia. Ez köt össze bennünket, Isten
munkatársait. Ez a keresztény ember életműve. Aki elveszti életét, megtalálja azt.
A szent olaj befogadásának képessége, amit a két olajfából kapunk, növekszik, ahogy a befogadó kiüríti magából
ezt az olajat a világba és cselekszik annak érdekében, hogy mások szükségleteiről gondoskodjon. Ez a munka egy értékes
és megelégedést adó munka – hogy folyamatosan kapunk és folyamatosan adunk.
Szükséges és elengedhetetlen az, hogy minden nap új utánpótlást kapjunk. És hány embernek segíthetnénk, ha
továbbadnánk belőle nekik! Az egész menny közvetítőkre vár, akiken át szent olaját tölti ki mások örömére és áldására.
Aki eggyé válik Krisztussal, nem kell félnie, hogy ügyetlen munkát végez. Ha Krisztus bennünk lakik, szüntelenül és fáradhatatlanul fogunk tevékenykedni, s munkánk maradandó lesz. Az odaszentelt emberi eszközön át Isten teljessége áramlik
mások számára” (Testimonies for the Church. 6. kötet, 116–117 oldal).
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„Ha a Szentlélek uralja gyülekezeteink tagjainak szívét, akkor gyülekezeteinkben sokkal magasabb színvonalú beszédet, szolgálatot és lelkiséget látunk majd. A gyülekezetek tagjait fel fogja üdíteni az élet vize és a munkások Krisztus
vezetésével Mesterüket tükrözik majd lelkületükben, szavaikban és cselekedeteikben. Egymást bátorítva haladnak majd
előre a nagy befejező munkában, amelyben tevékenykednek. Egészséges fogunk növekedni az egységben és szeretetben, és
ez bizonyság lesz az emberek előtt arról, hogy Isten azért küldte el Fiát e világra, hogy meghaljon a bűnösök megváltásáért.
Az isteni igazság felmagasztaltatik, és ahogy égő lámpaként világít, mindig jobban és jobban megértjük” (Counsels for the
Church. 100. oldal).
„Közeledünk a történelem végéhez, s az Úr felszólít minket, emeljük magasra a zászlót, a felirattal: »Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét.« Az Úr felhívja népét, hogy dolgozzon
tökéletes összhangban. A gyógyító szolgálattal foglalatoskodókat egységre hívja a lelkészi szolgálatot végzőkkel. Szólítja a
lelkészeket, egyesüljenek az egészségügyi misszionáriusokkal. S felhívja a gyülekezetet, vegye vállára kijelölt kötelességét,
emelje magasra az igazi reformáció zászlaját a maga területén, s tegye szabaddá a képzett és tapasztalt munkásokat, hogy
új területekre juthassanak be. Egyetlen csüggesztő szót se szóljunk senkihez, mert ez elszomorítja Krisztust, s nagyon
tetszik az ellenfélnek. Valamennyien rászorulunk a Szentlélek keresztségére. Tartózkodjunk a bíráló, leszóló megjegyzésektől, s húzódjunk közelebb Krisztushoz, hogy átérezhessük a súlyos felelősséget, amelyet Krisztus munkatársai hordanak.
»Tartsatok össze, tartsatok össze!«, ezek a mennyei Oktató szavai. Egységben az erő, széthúzásban pedig a gyengeség és
vereség” (Counsels on Health. 517–518. oldal).
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napos imaközösség
2018. január 10–20.

Második nap – Szentség az Úrnak
„Legyetek előttem szentek, mert én, az Úr, szent vagyok, és elkülönítettelek benneteket
a népektől, hogy az enyéim legyetek.” 3Mózes 20:26
A KÖZÖS IMA JAVASOLT FORMÁJA
Dicsőítés
 Urunk dicsőítünk téged, azért aki vagy – mindenható, bölcs, kegyelmes és szerető Isten.
 Dicsőítsük azért, hogy mindannyiunkat szentségre hívsz.
 Dicsőítünk hatalmadért, amely szentté tud tenni bennünket.
Bűnvallás és a bűn feletti győzelem kérése
 Urunk, kérünk, mutass rá, hogy milyen bűnöket kell megvallanunk személyesen! Győzelmet kérünk ezek fölött a bűnök fölött!
 Bocsáss meg azokért az alkalmakért, amikor saját erőnkkel akartunk győzni a bűn felett!
 Bocsáss meg azokért az alkalmakért, amikor kudarcot vallottunk abban, hogy jellemedet bemutassuk másoknak! Add,
hogy életünk mindig arról tegyen bizonyságot, hogy Te választottál ki bennünket és hozzád tartozunk!
Könyörgés és közbenjárás
 Atyánk, kérünk, mutasd meg nekünk, mint jelent szentnek lenni. Mutasd meg nekünk a te szentségedet!
 Mutasd meg nekünk, hogyan törekedjünk a szentségre, amely nélkül senki sem látja meg az Istent (Zsid 12:14).
 Urunk, kérünk, hogy lelkünk, elménk és testünk teljes épségben, feddhetetlenül őriztessen meg a mi Urunk Jézus
Krisztus eljövetelére (1Thessz 5:23)!
 Teremts mindannyiunkban egy új szívet (Zsolt 51:10)!
 Kérünk, mutasd meg nekünk azt, hogy hogyan tudunk téged megdicsőíteni a testünkben (1Kor 6:20)!
 Kérünk, áldd meg az ADRA szolgálatát, amint a szegényekért és elfeledettekért dolgoznak!
 Urunk, kérünk, erősítsd meg a hitünket, és segíts több időt töltenünk bibliaolvasással és imával! Segíts veled járni, úgy,
ahogyan Énók is tette!
 Kérünk, fordítsd a szívünket a világi szórakozástól az örök értékek felé! Óvj meg bennünket a világ befolyásától, amely
veszélyezteti lelki életünket!
 Atyánk, add, hogy ne a mi akaratunk, hanem a te akaratod legyen meg a mi életünkben és egyházunkban! Tégy bennünket alázatossá, taníthatóvá és hajlandóvá a te terveid elfogadására!
 Kérünk, segíts keresztre feszíteni énünk és arra, hogy Jézus hatalma által éljünk! Különösképpen arra kérünk, hogy
fiataljaink neked és szolgálatodra szenteljék egész életüket.
 Imádkozunk azért a hét (vagy annál több) emberért, akik az imalistáinkon szerepelnek. Adjad, hogy megnyissák a
szívüket, hogy őket is szentté tudjad tenni!
 Imádkozunk a jelenlevők személyes szükségleteiért is.
Hálaadás
 Urunk, köszönjük, hogy megmostál, megszenteltél és megigazítottál az Úr Jézus nevében, a mi Istenünknek Lelke által
(1Kor 6:11).
 Köszönjük, hogy új szívet tudsz nekünk adni (Ez 36:26).
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 Köszönjük, hogy a te Igéd megszentel bennünket (Jn 17:17).

Javasolt énekek: Jézus nyája szentülj meg (HÉ 298); Jézus, add, hogy véled járjam (HÉ 284); Itt az éltem, Jézusom (HÉ
234); Itt a szívem, égi Atyám (HÉ 218); Emeld fel szemed Jézusra
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Szentség az Úrnak
„Legyetek előttem szentek, mert én, az Úr, szent vagyok, és elkülönítettelek benneteket
a népektől, hogy az enyéim legyetek.” 3Mózes 20:26
„Szentség az Úrnak” – ez a felirat állt a főpap süvegén. Isten ugyanúgy hív bennünket is, ahogy az ősi papokat hívta,
hogy neki elkülönített szent életet éljünk. Életünk róla szóló bizonyságtétel.
„Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak: Vegyétek le róla a piszkos ruhát! Neki pedig ezt mondta: Nézd! Elvettem a
bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Majd így szólt: Tegyetek a fejére tiszta süveget! Akkor tiszta süveget tettek a fejére,
és tiszta ruhába öltöztették, miközben az Úr angyala ott állt” (Zak 3:4–5).
„Az Úr nem tagadta Jósua méltatlanságát, hanem azt bizonyította, hogy áron megvásárolta őt. Amikor felöltözteti
az igazság ruháiba, nem húzza rá a bűn és engedetlenség szennyes ruhájára, hanem ezt mondja: »Vegyétek le róla a piszkos
ruhát! Neki pedig ezt mondta: Nézd! Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Majd így szólt: Tegyetek a fejére
tiszta süveget! Akkor tiszta süveget tettek a fejére«, amelyre ez van írva: »Szentség az Úrnak.«” (Manuscript Releases. 20.
kötet, 190–191. oldal).
„A keresztény ember a mennyei elvek képviselője kell, hogy legyen. Szent elköteleződése készteti arra, hogy az
igazságot tisztán és szeretetteljesen képviselje. Szelídség, kedvesség és igazságosság szövődnek össze jellemében. Arra kell
nevelnünk magunkat, hogy a Szentlélek munkáját mutassuk be életünk minden területén. A Szentlélek soha nem fogja
tévútra vezetni Isten gyermekeit. A Szentlélektől kapott erő által ki fogunk gyomlálni minden megkérdőjelezhető dolgot
életünkből. Ha kijövünk abból a sötétségből, amely a hit hiánya miatt beárnyékolja lelkünket, és oda helyezzük magunkat, ahol Isten Igéjének fénye teljesen ránk vetülhet, lépésről lépésre haladhatunk azon az ösvényen, amely a szentségre
vezet…” (This Day with God. 281. oldal).
„Isten öröktől fogva a szentségre hívta el az embert. »Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek« (1Thessz 4:3).
Szavának visszhangja eljut hozzánk, mindig azt ismételve, hogy »Szentebb, még szentebb«, erre nekünk mindig így kell
válaszolnunk: »Igen, Uram, még szentebb.«
Senki sem kapja a szentséget elsőszülöttségi jogként vagy ajándékképpen egy másik embertől. A szentség Isten
ajándéka Krisztus által. Akik elfogadják a Megváltót, Isten fiaivá lesznek. Lelki gyermekeivé válnak, újjászületnek, megújulnak igazságban és valódi szentségben. Gondolkodásuk megváltozik. Tisztább értelemmel vizsgálják az örökkévaló
dolgokat. Isten befogadta őket családjába és átalakultak az Ő hasonlatosságára, Lelke által dicsőségről dicsőségre alakultak
át. Leghőbb szeretetük eddig önmagukra irányult, ezután az Isten és Krisztus iránti szeretet a legfontosabb számukra”
(Signs of the Times. 1902. dec. 17.).
„Megváltónk a teljes ember tökéletességére vált meg bennünket. Ő nem csupán lényünk egy bizonyos részének az
Istene. Krisztus kegyelme az egész emberi lény nevelésének munkáját végzi. Ő teremtette és váltotta meg az egészet. Ő
alkotta az elmét, az erőt és a testet éppúgy, mint a lelket, amely az isteni természet részese lehet. Mindenünk az Ő megvásárolt tulajdona. Teljes elménkkel, szívünkkel, lelkünkkel és erőnkkel Őt kell szolgálnunk. Szentjei által az Úr még a
velük kapcsolatos hétköznapi dolgokban is megdicsőül. »Szentség az Úrnak!« Ez az írás olvasható a homlokukon” (God’s
Amazing Grace. 230. oldal).
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„Ha az embernek minden szakmában gyarapítania kell képességeit ahhoz, hogy bölcs és sikeres legyen, mennyivel
inkább kell ezt tenni azoknak, akik képességeiket Isten országának építésére használják ebben a világban. Amennyiben
tudatosítjuk magunkban a tényt, hogy a világtörténelem végéhez oly közel vagyunk, bizony alaposabban fogjuk végezni
munkánkat. Jellemezzen bennünket több gondos várakozás, őrködés, ima és tevékenység! Minden vallásos szolgálat és
minden üzleti tevékenység viselje magán a menny pecsétjét: »Szentség az Úrnak.« Ez legyen a mottója minden munkásnak
az élet minden területén! Az ember törekedjék a tökéletességre, hogy eszményi keresztény lehessen, teljes a Jézus Krisztusban” (Review and Herald. 1905. okt. 5.).
„Hanem – mivel ő, a Szent hívott el titeket – magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint meg
van írva: »Szentek legyetek, mert én szent vagyok.«” (1Pt 1:15–16).
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napos imaközösség
2018. január 10–20.

Harmadik nap – Mezítláb
„Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz!” 2Mózes 3:5

A KÖZÖS IMA JAVASOLT FORMÁJA
Dicsőítés
 Urunk, azzal szeretnénk kezdeni imánkat, hogy dicsőítünk téged azért, aki vagy – páratlan jellemedért és isteni szeretetedért.
 Dicsőítünk téged Jézus példájáért, aki alázatosságba öltözött.
 Dicsőítünk téged, aki magasságban és szentségben lakozol, de a megtörttel és alázatos lelkűvel is. Aki felüdíti az alázatosak lelkét, és a megtörtek szívét (Ézs 57:15).
Bűnvallás és a bűn feletti győzelem kérése
 Urunk, kérünk, mutass rá minden bűnre, amelyet személyesen meg kell vallanunk! Győzelmet kérünk ezek fölött a
bűnök fölött.
 Kérünk, bocsáss meg nekünk azokért az esetekért, amikor nem rendelkeztünk alázatos szívvel!
 Bocsáss meg nekünk azokért az alkalmakért, amikor a büszkeségünk nem engedte meg, hogy teljesen elismerjük vétkességünket és azt, hogy rád van szükségünk!
Könyörgés és közbenjárás
 Urunk, kérünk, taníts meg arra, mit jelent az, hogy „Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy
felmagasztaljon titeket annak idején” (1Pt 5:6)!
 Kérünk, mutasd meg, hogyan vegyük magunkra a te igádat, és hogyan tanuljuk meg tőled, hogy te szelíd és alázatos
lelkű vagy (Mt 11:29)!
 Kérünk, mutasd meg életünk azon területeit, ahol alázatot kell tanulnunk!
 Urunk, kérünk hívj el istenfélő, alázatos egyházi vezetőket, akik krisztusi jellemet tanúsítanak szavaikban és tetteikben!
Mutasd meg, hogyan támogathatjuk vezetőinket imával, bátorítással és készséges szolgálattal!
 Add, hogy egyházunk hűségesen és teljességgel hirdesse Jelenések 14 hármas angyali üzenetét! Adj bölcsességet, hogy
Krisztus igazságát ezen üzenetek középpontjába tudjuk helyezni!
 Kérünk, áldd meg a befolyási központok létesítésére tett erőfeszítéseinket a nagyobb városokban! Add, hogy meglássuk
minden város igazi szükségletét! Adj kreativitást arra, hogy válaszolni tudjunk ezekre a szükségletekre! Mutasd meg,
hogyan vezethetünk embereket szeretettel hozzád!
 Urunk, imádkozunk hozzád megújulásért és reformációért saját életünkben, családjainkban, az egyházban és környezetünkben. Kezdd azzal, hogy átalakítod a szívünket, hogy a te kegyelmed áramolhasson rajtunk keresztül másokra!
 Urunk, kérünk, indítsd a hetednapi adventistákat szerte a világon, hogy úgy imádkozzanak, mint még eddig soha!
Add, hogy együtt könyörögjünk a Szentlélek késői esőjéért! Kérjük Jóel 2, Hóseás 6 és ApCsel 2 ígéreteinek teljesedését.
 Urunk imádkozunk azért a hét (vagy több) személyért, akik a személyes imalistáinkon szerepelnek. Add, hogy alázatosan megengedjék azt, hogy a Szentlélek tanítsa őket!
 Imádkozunk a jelenlevők személyes szükségleteiért is.
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Hálaadás
 Urunk, köszönjük ezt az ígéretet: „Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat” (Zsolt
25:9).
 Köszönjük Jézust, aki „megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil 2:8).
 Köszönjük, hogy az alázat a tisztesség előtt jár (Péld 15:33).
Javasolt énekek: Tisztítsd meg a szívemet; Mint látod hűtlen szolgaként (HÉ 177); Várj ember szíve készen (HÉ 193); Már
hallom, Jézusom (HÉ 195), Átadom ma életemet
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Mezítláb
„Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz!” 2Mózes 3:5
Isten arra intette Mózest, hogy ne közeledjen hozzá tiszteletlenül. A saru levétele azt a tiszteletteljes magatartást
jelképezi, amelyre szükség van az igazi imádathoz.
„Alázatosság és tisztelet kell jellemezze azok viselkedését, akik Isten jelenlétében állnak” (Pátriárkák és Próféták. Budapest,
1993, Advent Kiadó, 210. oldal).
„Jézus nevében bizalommal járulhatunk Isten elé, de nem közelíthetjük meg Őt elbizakodottan, mintha egy szinten
lenne velünk. Vannak, akik úgy szólítják meg a nagy, a mindenható és szent Istent – aki a megközelíthetetlen mennyei
világosságban lakozik – mintha velük egyenlő vagy alsóbbrendű lény volna. Vannak, akik úgy viselkednek Isten házában,
ahogy nem merészelnének viselkedni egy földi uralkodó termében… Istent nagy tiszteletben kell részesítenünk és mindazok, akik jelenlétének tudatában vannak, alázattal hajolnak meg előtte” (uo.).
„Az igazi alázatosság nem jelent szellemi törpeséget, a törekvések hiányát, gyáva meghunyászkodást, sem pedig a
kudarctól félve, a terhek lerázását. Az igazán alázatos ember Isten erejében bízva, végrehajtja a Menny szándékát” (God’s
Amazing Grace. 270. oldal).
„De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja”
(Jak 4:6).
„Isten maga választja ki az emberi eszközöket. Néha egészen egyszerű embereket a legnagyobb feladatokkal bíz
meg, mert hatalma az emberi gyengeség által mutatkozik meg. Nekünk megvan a saját mércénk, és ahhoz mérten jelentjük ki az egyik dolgot nagynak, a másikat pedig kicsinek. Isten azonban nem a mi normánkkal mér. Ne gondoljuk, hogy
Istennek nagy, ami nekünk nagy; vagy ami nekünk kicsi, neki is az.
Rosszul tesszük, ha saját érdemeinkkel büszkélkedünk… Nem a cselekedeteinkért kapjuk a jutalmat, nehogy bárki
is dicsekedjék. Minden jutalom kegyelemből van…
Az »én« felmagasztalása nem egyeztethető össze a vallással. Akinek öndicsőítés a célja, az nélkülözi azokat a jellemvonásokat, amelyek hatékony munkássá tehetik Krisztus szolgálatában. A gőg és elbizakodottság lerontja a munkát…
A keresztény, aki magánéletében is keresztény; aki bizonyságot tesz kereszténységéről naponkénti önmegtagadásával, szándékai őszinteségével, gondolatai tisztaságával, a bosszúságok közötti szelídségével, hitével és kegyességével, a
kicsi dolgokban való megbízhatóságával; aki családi életében Krisztus jellemét képviseli, Isten szemében még a világszerte
ismert misszionáriusnál és mártírnál is becsesebb lehet…” (God’s Amazing Grace. 270. oldal).
„»Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején« (1Pt 5:6). Az
egész Menny partnerségi kapcsolatba lép azokkal, akik az örök élet elnyeréséért Krisztushoz jönnek, alárendelik magukat
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neki, mint azok, akik mindenüket alárendelték Istennek. Isten elvárja szolgáitól, hogy álljanak Immánuel véráztatta zászlaja alá, igyekezve az Ő erejével megtartani az igazság elveit tisztán és makulátlanul. Soha nem távolodhatnak el az alázat
és önmegtagadás ösvényétől, amelyen minden igaz keresztény halad. Amint együttműködnek Istennel, Krisztus kiábrázolódik bennük, mint a »dicsőség reménysége«. Szelídségébe és alázatosságába öltözve, a legnagyobb örömüket lelik az Ő
szolgálatában. A világi ambíciók utat engednek a Mester szolgálata vágyának” (Review and Herald. 1897. május 11, 14.
bekezdés).
„Közelebb kell húzódnunk Istenhez és meg kell vizsgálnunk, van-e bennünk féltékenység, gonosz gondolkodásmód,
amely az Üdvözítőt távol tartaná. Az önzés és önelégültség Jézus előtt bezárja a szív ajtaját. Az ilyen ember ezt mondja:
»Nem a te utadat választom, hanem az enyémet.« Alázzátok meg magatokat Isten keze alatt és Ő felemel benneteket! Ha
egyszerűen és őszintén megvalljátok keményszívűségeteket, világiasságotokat, a feltűnés és az élvezetek szeretetét, Isten
meghallgat benneteket és e bűnökre úgy fogtok tekinteni, ahogyan a szent Isten látja azokat” (Testimonies to Southern
Africa. 78. oldal).
„Az Úr kijelöl embereket az Ő művében való szolgálatra, és addig használja őket, amíg alávetik magukat az Isten
jó akarata szerint való használatra. Soha senkit sem használhat, aki valaki mást akar megalázni. Testvéreim, önmagatokat
alázzátok meg! Amikor ezt teszitek, a szent angyaloknak lehetővé válik, hogy kapcsolatba lépjenek veletek, és előnyös
helyzetbe hozzanak benneteket. Így nem fogtok eltévelyedni és tapasztataitok tele lesznek örömmel. Igyekezzetek összhangba kerülni Isten vezetésével, és akkor fogékonyak lesztek a Szentlélek hatalmára” (North Pacific Union Gleaner. 1910.
március 23.).
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napos imaközösség
2018. január 10–20.

Negyedik nap – A palást
„Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség
ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám.” Ézsaiás 61:10
A KÖZÖS IMA JAVASOLT FORMÁJA
Dicsőítés
 Istenünk, dicsőítünk téged azért, aki vagy – igaz, tiszta és hatalmas vagy!
 Köszönjük, hogy kész vagy nekünk adni Krisztus igazságának a palástját.
 Dicsőítünk azért, hogy „Az igazság békét teremt, és az igazság a békét és a biztonságot szolgálja örökké” (Ézs 32:17).
Bűnvallás és a bűn feletti győzelem kérése
 Urunk, kérünk, mutass rá, hogy mely bűnöket kell megvallanunk neked!
 Bocsáss meg azokért az alkalmakért, amikor Krisztus igazságának a palástja helyett, saját igazságunk ruháját viseltük!
 Bocsásd meg önelégültségünket!
Könyörgés és közbenjárás
 Urunk, kérünk, vezess el bennünket oda, hogy elfogadjuk Krisztus igazságának a palástját!
 Segíts mindannyiunkat, hogy rájöjjünk arra, hogy „minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha” (Ézs 64:5). Segíts
úgy látnunk a mi igazságunkat, ahogyan te látod! Kérünk, taníts meg minket arra, hogyan kerüljük el az ifjúkori kívánságokat és hogyan törekedjünk az igazságra, a hitre, a szeretetre és a békességre (2Tim 2:22).
 Taníts minket, hogy ne test szerint járjunk, hanem Lélek szerint, azért, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk
(Róm 8:4)!
 Kérünk, gyarapíts bennünket az igazság gyümölcsében!
 Kérünk, oltalmazd fiataljainkat a világi kísértésektől! Irányítsd tekintetüket Jézusra!
 Atyánk, kérünk, taníts meg minket arra, hogyan oszthatjuk meg az Élet kenyerét másokkal! Adj erőt, amikor gyengék
vagyunk! Adj bátorságot, amikor félünk!
 Imádkozunk megújult érdeklődésért Dániel és Jelenések könyveinek és egyéb bibliai próféciák tanulmányozása iránt.
Adj egyházunknak biztos reménységet a jövőre és add, hogy világosan megértsük a Krisztus és Sátán közötti küzdelmet!
 Urunk, taníts meg bennünket arra, hogyan tanulmányozzuk a te Igédet személyesen mindennap! Indíts több embert,
hogy bekapcsolódjanak a Higgyetek az Ő prófétáinak! programba, hogy mint világegyház együtt olvassuk a Bibliát
és a Prófétaság Lelkének írásait!
 Segíts, hogy értékeljük és kutassuk azt az ihletett bölcsességet, amelyet egyházunknak a Prófétaság Lelkének írásaiban
adományoztál! Add, hogy ezek a tanácsok mélyebben elvezessenek bennünket a Szentírás üzeneteibe.
 Urunk, imádkozunk azért a hét (vagy több) személyért, akik a személyes imalistáinkon szerepelnek. A te Szentlelked
formálja át az ő elméjüket és szívüket.
 Imádkozunk a jelenlevők személyes szükségleteiért is.
Hálaadás
 Köszönjük Urunk, hogy mindazok, akik vágynak Krisztus igazságára, ingyen megkaphatják!
 Köszönjük neked Jézus életét és halálát, melyek által megkaphatjuk a te igazságodat!
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Javasolt énekek: Emeld fel szemed Jézusra; Tudom és érzem, Jézus enyém (HÉ 187); Ne én, de Krisztus (HÉ 215); Egy
drága forrást ismerek (HÉ 132); Szent Bibliámat szeretem (HÉ 73); Isten küldte drága szózat (HÉ 74); A megnyitott szent
Biblia (HÉ 476)
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A palást
„Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség
ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám.” Ézsaiás 61:10
A palást Krisztus igazságának a jelképe, amely betakarja mezítelenségünket akkor, amikor elfogadjuk azt.
„Mindazok, akik felöltözködnek Krisztus igazságának ruháiba, úgy állnak majd előtte, mint választottak, hűségesek és
igazak. Sátánnak nincs hatalma arra, hogy kiragadja őket Krisztus kezéből. Krisztus egyetlen olyan embert sem hagy az
ellenség hatalmában, aki bűnbánattal és hittel kéri segítségét. Így szól: »Avagy fogja meg erősségemet, kössön békét velem,
békét kössön velem« (Ézs 27:5). A Józsuénak adott ígéret mindenkinek szól: »Ha az én útaimban jársz, és ha parancsolataimat megtartod, ...ki- s bejárást engedek néked ez itt állók között« (Zak 3:7). Isten angyalai kísérik őket már ezen a földön
és végül az Isten trónját körülvevő angyalok között fognak állni” (Counsels for the Church. 351–352. oldal).
„Krisztus igazsága teszi a bűnbánó bűnöst elfogadhatóvá Isten előtt és munkálja az ő megigazulását. Akármilyen
bűnös volt az élete, ha hisz Jézusban, mint személyes Megváltójában, Isten előtt Krisztus neki tulajdonított igazságának
makulátlan ruhájában áll” (Faith and Works. 106. oldal).
„Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van
igazságom Istentől a hit alapján” (Fil 3:9).
„A bűnös, aki eddig halott volt a bűneiben, feltámad a Jézusban való hit által. Hit által meglátja, hogy Jézus a Megváltója, aki örökkön örökké él és »üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy
esedezzék értük.« Az engesztelésben, amely érette történik, a hívő megláthatja hatékonyságának szélességét és hosszúságát,
mélységét és magasságát – láthatja a megváltás teljességét, amelyért olyan végtelen árat fizettek, így a lelke megtelik dicsőítéssel és hálaadással. Mint egy tükörben látja az Úr dicsőségét, és ugyanazon ábrázatra elváltozik Isten Lelke által. Látja
Krisztus igazságának palástját, amely a mennyei szövőszéken készült, az Ő engedelmessége által lett megmunkálva és a
bűnbánó léleknek lett tulajdonítva az Ő nevében való hit által.
Amikor a bűnös meglátja Jézus páratlan kedvességét, a bűn már nem vonzza őt, mert ő meglátta azt, Aki tízezer
közül is kitetszik, aki mindenestől kedves. Személyes tapasztalatból ismeri az evangélium hatalmát, amelynek a szépségét,
csak a célszerűségének értéke éri utol.
Midőn Isten népe megszaggatja szívét az Úr előtt, és tiszta szívért könyörög, elhangzik a parancs: »Vegyétek le róluk
a szennyes ruhákat!«, és e bátorító szavakat intézik hozzájuk: »Íme, levettem rólad a te álnokságodat és ünnepi ruhákba
öltöztetlek téged!« Isten megpróbált, megkísértett, de mégis hűséges gyermekeit felöltöztetik Krisztus igazságának szeplőtlen palástjába. A megvetett maradékot dicső ruhákba öltöztetik, hogy a romlott világ többé sose szennyezze őket. Nevük
ott marad az élet könyvében minden korszak hűségesei között. Ők ellenálltak a csaló fortélyainak. A sárkány ordítása se
térítette el őket hűségüktől, ezért most örökre biztonságban vannak a kísértő csalásai ellen. Bűneiket ráhelyezték a bűn
szerzőjére, okozójára” (Counsels for the Church. 353. oldal).
„Az általános hit nem elég. Magunkra kell öltenünk Krisztus igazságának palástját és nyíltan, bátran, elszántan kell
viselnünk, bemutatva Krisztust. Ne várjunk túl sokat a véges embertől, hanem szüntelenül nézzünk Jézusra, és bűvöljön el
bennünket az Ő jellemének tökéletessége. Így személyesen be fogjuk mutatni Krisztus jellemét, és nyilvánvalóvá tesszük,
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hogy bennünket az igazság éltet, mivel megszenteli a lelket és foglyul ejt minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre” (Reflecting Christ. 108. oldal).
„Az őszinte igazak, akik valóban szeretik Istent, bőségben és nélkülözésben egyaránt viselik Krisztus igazságosságának palástját. Azok, akik igazán kapcsolatban vannak Istennel, az önmegtagadás, önfeláldozás, jóság, kedvesség, szeretet,
türelem, erő és keresztényi bizalom gyümölcseit termik naponként. Lehet, hogy tetteiket nem ismeri el a világ, ők mégis
naponta küzdenek a gonosszal, és értékes győzelmet aratnak a kísértések és a rossz felett” (God’s Amazing Grace. 31. oldal).
„Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által
gyógyultatok meg” (1Pt 2:24).
„Mindegyikünknek heves harcot kell vívni, hogy leküzdjük a bűnt a saját szívünkben. Időnként ez fájdalmas és
csüggesztő feladat, mert jellemünk torz oldalait nézegetjük, ahelyett, hogy tekintetünket Jézusra függesztenénk, és magunkra öltenénk az Ő igazságos tetteinek ruháját. Mindenki, aki belép Isten városának gyöngykapuin, az győztesen megy
be, és legnagyobb győzelme a saját énje felett aratott győzelem lesz” (God’s Amazing Grace. 31. oldal).
„Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért” (Zsolt 23:3).
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napos imaközösség
2018. január 10–20.

Ötödik nap – Az efód
„Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak,
én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg.” Ézsaiás 46:4
A KÖZÖS IMA JAVASOLT FORMÁJA
Dicsőítés
 Urunk, dicsőítünk azért, aki vagy – hatalmas vagy és türelmes, és meg tudsz váltani bennünket.
 Dicsőítünk téged azért, hogy át tudsz vezetni bennünket a nehézségeken.
 Köszönjük, hogy tartós békességünk és örömünk lehet benned.
Bűnvallás és a bűn feletti győzelem kérése
 Urunk, kérünk, mutasd meg, hogy mely bűnöket kell nyilvánosa és melyeket személyesen megvallanunk! Győzelmet
kérünk ezek fölött a bűnök fölött!
 Bocsáss meg azokért az esetekért, amikor saját erőnkből akartunk sikereket elérni, és nem engedtük meg, hogy te
hordozzál bennünket!
 Köszönjük, hogy 1Jn 1:9 szerint megbocsátasz nekünk.
Könyörgés és közbenjárás
 Urunk, kérünk, hordozz bennünket, amikor gyengék vagyunk!
 Add, hogy a te erőd a mi erőteleségünk által jusson el céljához (2Kor 12:9)!
 Atyánk, kérünk, segíts, hogy ne nyugtalankodjék a szívünk (Jn 14:1)!
 Segíts bíznunk ígéretedben, amelyet Ézsaiás 41:10-ben tettél: hogy megerősítesz, megsegítesz, és győzelmes jobboddal
támogatsz!
 Kérünk, hogy segítsd át egyházunk fiataljait és családjait ezeken a nehéz időszakokon!
 Mutasd meg azokat az embereket a környezetünkben, akik szenvednek! Kérünk, segítsd át őket az ő nehézségeiken!
 Urunk, kérünk, mutasd meg, hogyan rendeljük alá életünket teljesen neked! Tégy bennünket eggyé Krisztusban! Egyesíts minket a világnak szóló utolsó hangos kiáltás hirdetésében!
 Urunk, Te megáldottad egyházunkat a bibliai igazság mélységes megértésével. Add, hogy alázattal és örömmel megosszuk azt a körülöttünk élőkkel!
 Atyánk, kérünk, áldd meg a kiscsoportos erőfeszítéseket és házi gyülekezeteket szerte a világon! Kérünk, indíts még
több hűséges gyülekezeti tagot arra, hogy bizonyságot tegyenek Jézusról és csodálatos jelleméről saját szomszédságukban!
 Urunk, kérünk, taníts meg bennünket arra, hogy hitelveinket tisztán, kreatívan és bibliai hitelességgel hirdessük. Add,
hogy Jézus szeretete legyen mindennek a középpontjában, amit hiszünk!
 Urunk, imádkozunk azért a hét (vagy több) személyért, akik a személyes imalistáinkon szerepelnek. Bárcsak meglátnák szükségleteiket és megnyitnák szívüket a Szentlélek előtt!
 Imádkozunk a jelenlevők személyes szükségleteiért is.
Hálaadás
 Istenünk, köszönjük, hogy „akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el” (Ézs 40:31).
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 Köszönjük, hogy „akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott”
(Róm 8:28).
 Köszönjük, hogy válaszolsz azokra az imáinkra, amelyek akaratod szerint hangzanak el!

Javasolt énekek: Tüzed, Uram Jézus; Az én napom Jézus (HÉ 80); Jézus vezessél, mint pásztor (HÉ 313); Az áldott égi
szó vezet (HÉ 217); Világosságom vagy, Uram (HÉ 252); A megnyitott szent Biblia (HÉ 476)
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Az efód
„Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak,
én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg.” Ézsaiás 46:4
Ahogy a főpap a vállán viselte az efódot, úgy hordozza a mi Főpapunk terheinket, megerősít bennünket próbáinkban
és képessé tesz arra, hogy bizonyságot tegyünk, még a nehéz körülmények között is.
„Drága Megváltónk meghívott, hogy Őhozzá csatlakozzunk, egyesítsük gyöngeségünket az Ő erejével, tudatlanságunkat
bölcsességével, érdemtelenségünket érdemeivel” (The Faith I Live By. 96. oldal).
„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok” (1Pt 5:7).
„Van biztos orvosság a csüggedtek számára: a hit, az ima és a munka. A hit és tevékenység napról napra növekvő
biztonságérzetet és megelégedést ad. Kísért-e az a gondolat, hogy átengedd magad a nyugtalanító balsejtelmeknek és a
teljes csüggedésnek? A legsötétebb napokban se félj! Akkor sem, ha a látszat nagyon ijesztő. Higgy Istenben! Ő tudja, mire
van szükséged. Nála van minden hatalom. Szeretete és könyörülete végtelen, kimeríthetetlen. Ne félj attól, hogy ígéretét
nem váltja be! Ő az örök igazság. Soha nem változtatja meg szövetségét, amelyet az Őt szeretőkkel kötött. Szükségletük
szerinti erőt ad szolgáinak. Pál apostol tanúsította: »De ő ezt mondta nekem: ‚Elég neked az én kegyelmem; mert az én erőm
erőtlenség által ér célhoz’... Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős« (2Kor 12:9–10)” (Próféták és királyok.
Budapest, 1995, Advent Kiadó, 105. oldal).
„Napról napra megújul azok ereje, akik szeretik és szolgálják Őt. Rendelkezésükre bocsátja értelmét, hogy miközben szándékát megvalósítják, ne tévedjenek. Isten szolgálatában semmi keresnivalója a reménytelenségnek. Hitünknek el
kell viselnie a ránehezedő nyomást. Isten képes és készséges is megadni szolgáinak a kellő erőt. Nemcsak teljesíti, hanem
túl is tesz a benne bízók legbátrabb váradalmain. Aszerint ad bölcsességet nekik, amint különböző helyzetük megköveteli”
(Testimonies for the Church. 8. kötet, 10–11. oldal).
„Önmagunktól nem tudjuk elsajátítani és gyakorolni Krisztus vallását. Csalárdabb a szív mindennél, de Jézus a
lelkek nagy orvosa, aki tévedhetetlen hozzáértéssel olvas a szívekben, jobban, mint az ember a sajátjában, megmutatta,
hogyan tisztulhatunk meg a bűntől. »Elég néked az én kegyelmem« (2Kor 12:9) – mondja azoknak, akik siránkoznak gyarlóságaikon. »Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.«
Aki hív, hogy kövessük Őt, minden terhet megvizsgál, mielőtt a vállunkra helyezi. Minden megpróbált és megkísértett
léleknek ezt mondja: meg tudlak erősíteni keresztényi kötelességeid teljesítésére. Hitünk szerzőjére és bevégzőjére tekintve
meglátjuk arcának ragyogását, visszatükrözzük képmását, és az érett férfiúság teljességének mértékére jutunk. Vallásunk
mások számára vonzóvá válik, mert Krisztus igazságosságának illata járja át. Boldogok leszünk, mert lelki ételünk és italunk a szentség, békesség és öröm lesz” (Review and Herald. 1897. május 4.).
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„Nagyszerű dolog, ha szívünk békében él Istennel, összhangban a Teremtőnkkel. Amikor a gonosz példa ragályossága megtévesztő megjelenésével eltántorítaná az embert kötelességtől, Isten angyalokat küldj megmentésére. De hogyha
mi csalogattuk magunkra a kísértést, akkor nem kapunk Istentől segítséget, hogy legyőzzük. A három ifjú azért viselte el
a tüzes kemencét, mert Jézus járt velük a lángok közt. Ha maguk jószántából mentek volna a tűzbe, akkor megemésztette
volna őket. Így lesz ez velünk is. Ha nem megyünk szándékosan a kísértésbe, Isten meg fog őrizni, mikor ránk tör” (Signs
of the Times. 1897. szeptember 2.).
„Az Úr embereket támaszt, Szentlelkét adja nekik és felkészíti őket az elvégzendő munkára. Maga Isten, az igazság
Istene képesíti őket arra, hogy erőteljes és elő bizonyságtevői legyenek. Nem a saját indíttatásukból indulnak el; Isten Lelke
készteti őket arra, hogy önkéntesen védjék az igazságot. Isten gondoskodik róluk; látja, hogy mire van szükségük, és évről
évre intézkedik, hogy terve működjön. Isten nem engedi meg az embernek, hogy oda sodródjon, ahova akar. Ha az ember
ember marad, Isten munkálkodni fog benne és általa” (Review and Herald. 1897. május 25.).
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napos imaközösség
2018. január 10–20.

Hatodik nap – Az öv
„Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek,
aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.” 1Péter 3:15
A KÖZÖS IMA JAVASOLT FORMÁJA
Dicsőítés
 Urunk, imánkat azzal kezdjük, hogy dicsőítünk téged azért, aki vagy – védelmezőnk és oltalmunk.
 Köszönjük annak az előjogát, hogy bizonyságtevőid lehetünk.
 Köszönjük, hogy amikor elhívsz a szolgálatodra, erőt és képességeket is adsz hozzá.
Bűnvallás és a bűn feletti győzelem kérése
 Atyánk, kérünk, mutass rá arra, hogy mely bűnöket kell személyesen megvallanunk! Győzelmet kérünk ezek fölött a
bűnök fölött.
 Bocsánatot kérünk azért az időért, amikor nem akartunk szolgálni neked.
 Bocsánatot kérünk azért az időért, amikor nem akartunk a bizonyságtevőid lenni.
Könyörgés és közbenjárás
 Urunk, kérünk, adj készséges szívet, hogy neked szolgáljunk!
 Taníts bennünket arra, hogy úgy ragyogjon a mi világosságunk az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteinket, és
dicsőítsék a mi mennyei Atyánkat (Mt 5:16)!
 Segíts meglátnunk a lehetőségeket, amelyeket azért adsz, hogy neked szolgáljunk!
 Kérünk, adj megfelelő szavakat a bizonyságtevésre, amikor erre lehetőség nyílik!
 Urunk, segíts, hogy csak egy Urat szolgáljunk (Mt 6:24)!
 Add, hogy családjaink bemutassák a te szeretetedet otthonainkban és környezetünkben! Kérünk, teremts összhangot
az otthonokban, gyógyítsd a széttört kapcsolatokat, védd a gyengéket az erőszaktól és mutasd meg a te megszentelő
hatalmadat a látszólag reménytelen helyzetekben!
 Urunk, imádkozunk a sok száz globálmissziós úttörőért, akik gyülekezeteket alapítanak a még el nem ért emberek
között! Közülük sokan egyedül vagy nehéz körülmények között dolgoznak. Ezért imádkozunk az ő biztonságukért,
bölcsességért és sikerért.
 Áldd meg az Adventista Szakemberek Hálózatának erőfeszítéseit! Adj nekik lehetőséget, hogy tanítványokká tegyék a
tanult és előkelő embereket a városi környezetben!
 Különleges oltalomért imádkozunk azok számára a gyülekezeti tagok számára, akik napi rendszerességgel tapasztalnak
zaklatást és fenyegetettséget vallásos meggyőződésük miatt. Adj nekik bölcsességet és bátorságot!
 Urunk, imádkozunk azért a hét (vagy több) személyért, akik a személyes imalistáinkon szerepelnek. Adjad, hogy megnyissák életüket a te Szentlelkednek, és bizonyságtevőiddé váljanak!
 Imádkozunk a jelenlevők személyes szükségleteiért.
Hálaadás
 Köszönjük, Urunk, hogy formálod a mi jellemünket a te szolgálatod által.
 Köszönjük azt az örömet, amely a rólad való bizonyságtevésből származik.
 Köszönjük, hogy Jézus példát adott nekünk arra, hogy hogyan szolgáljunk.
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Javasolt énekek: Fel, mert eljő az éjjel (HÉ 292); Ó, Sion, ébredj (HÉ 294); Vigyázzatok és imádkozzatok (HÉ 437); Ébredj
bizonyságtévő lélek (HÉ 291); Ó! Jézusunk az ügy tied (HÉ 296); Oly szent a szeretet (HÉ 311); Isten szívén megpihenve
(HÉ 310); Ó, mily hű barátunk Jézus (HÉ 300); Csak egy kicsiny kis gyertya
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Az öv
„Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek,
aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.” 1Péter 3:15
A főpap számára az a tény, hogy selyemövvel körül volt övezve azt jelentette, hogy teljesen fel volt készülve a szolgálatra. Így nekünk is mindig késznek kell lennünk a szolgálatra és a bizonyságtevésre.
„Isten népét az alapján lehet felismerni, hogy mint nép mindenestül, teljes szívéből Őt szolgálja, nem a maga dicsőségét
keresve, valamint szem előtt tartja, hogy igen ünnepélyes szövetség által az Úr és kizárólag az Ő szolgálatára kötelezték el
magukat” (Christian Service. 236. oldal).
„Mit jelent Istent szolgálni? – azt, hogy hasonlítunk jellemére, az Ő példáját követjük. Istent szolgálni azt jelenti,
hogy engedelmeskedünk neki, hogy megtartjuk az Ő parancsolatait, hogy nyíltan megvalljuk álláspontunkat, nem a nagy
hitehagyó fekete zászlaja alatt, hanem Immánuel véráztatta zászlaja alatt. Azok, akik Istent szolgálják, hűségesen igyekeznek engedelmeskedni akaratának. Így mutatják meg, hogy melyik hadsereghez tartoznak” (Signs of the Times. 1899.
február 1.).
„Bármi legyen a foglalkozásunk, Isten Igéje azt tanítja, hogy »az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok.« »Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed«, »tudván, hogy ti az Úrtól
veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok« Róm 12:11; Préd 9:12; Kol 3:24” (Krisztus példázatai.
Budapest, 1999, Advent Kiadó, 239. oldal).
„Mindig legyél készen másoknak is adni abból a világosságból, amit kaptál! Valld meg a tetteid mögött rejlő elveket;
ne titkolózz! Vallj színt, mert látványossága vagy a világnak, az angyaloknak és az embereknek! Ne vonakodj felelősséget
vállalni! Nem szolgálhatsz Istennek és a Baálnak. Isten arra vágyik, hogy fiai és lányai bátran kiálljanak az igazság mellett,
hogy az emberek megtalálják őket a nehézség idején” (Signs of the Times. 1900. augusztus 1.).
„Az Úr azt szeretné, hogy lélekmentők legyetek, ezért – bár nem kell ráerőltetni az emberekre a hitelvi pontokat –,
de »mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és
félelemmel« (1Pt 3:15). Miért félelemmel? Féljetek attól, nehogy szavaitok önelégültség-ízűek legyenek, nehogy rosszul átgondolt szavakat ejtsetek ki, nehogy szavaitok vagy beszédmódotok ne legyenek krisztusiak. Járjatok szorosan Krisztussal
és úgy mutassátok be az igazságot, ahogy az Őbenne van!” (Manual for Canvassers. 34. oldal).
„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt 5:16).
„Isten arra vágyik, hogy minden hívő lélekmentő legyen; és Ő meg fog áldani mindenkit, aki bizalommal fordul
hozzá bölcsességért és vezetésért. Ahogy körültekintően mozdulnak, a bölcsesség útján járnak és hűségesek maradnak az
Úrhoz Izrael Istenéhez, Krisztus egyszerűsége és tisztasága, amely megmutatkozik az élet dolgaiban, bizonysága lesz igazi
vallásosságuknak. Mindennel, amit mondanak és tesznek, megdicsőítik annak nevét, akit szolgálnak.
A hívő, aki át van itatódva a misszionáriusi lelkülettel, egy élő levél, akit mindenki ismer és olvas. Az igazság nem
színlelt szavakkal hagyja el ajkait. Kegyessége, buzgalma és odaszentelt ítélőképessége nap mint nap növekszik és a hitetlen
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világ meglátja, hogy élő közösségben van Istennel és tőle tanul. A megtért ajkakról származó szavakhoz erő társul, amely
megérinti a hitetlenek hideg szívét; mert még azok is, akik nem ismerik Istent, meg tudják különböztetni az emberit az
istenitől.
Testvéreim, érzitek a szent igazság megszentelő erejét szívetekben, életetekben és jellemetekben? Rendelkeztek azzal
a bizonyossággal, hogy Isten az Ő drága Fiáért megbocsátotta bűneiteket? Igyekeztek olyan lelkiismerettel élni, amelyből
hiányzik az Isten és ember elleni támadás? Gyakran könyörögtök Istenhez barátaitokért és szomszédjaitokért? Ha megbékéltetek Istennel és mindent oltárára helyeztetek, sikeres lélekmentők lehettek” (Manuscript Releases. 8. kötet, 212–213.
oldal).
„Szavaink legyenek kedvesek, amikor lelkeket akarunk nyerni. Isten bölcsesség lesz azok számára, akik a bölcsességet isteni forrásból keresik. Mindenütt lehetőséget kell keresnünk. Imádkozva kell figyelnünk és készen kell lennünk
arra, hogy mindenkinek megválaszoljunk, aki a bennünk levő reménységről kérdez. Azért, hogy ne keltsünk kedvezőtlen
benyomást abban az emberben, akiért Krisztus meghalt, szívünket Istenhez kell emelnünk, hogy amikor a lehetőség jelentkezik, rendelkezzünk a megfelelő szavakkal, amelyeket a megfelelő időben tudunk elmondani. Ha felvállalod az Istenért
való munkát, a Szentlélek lesz a segítőd. A Szentlélek alkalmazni fogja a szeretetben mondott igazságot az emberben,
akinek bizonyságot teszünk. Az igazság csíraképes lesz, amikor Krisztus kegyelmének a befolyása alatt mondjuk” (The
Publishing Ministry. 307. oldal).
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napos imaközösség
2018. január 10–20.

Hetedik nap – A hósen
„A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok,
és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel
igazodjatok egymáshoz.” 1Korinthus 1:10
A KÖZÖS IMA JAVASOLT FORMÁJA
Dicsőítés
 Urunk, dicsőítünk téged azért, aki vagy – a szeretet, a béke és az egység Istene vagy.
 Dicsőítünk az egység példájáért, amely a tanítványok között volt tapasztalható pünkösd után.
 Köszönjük, hogy békességet teremthetsz ma a gyülekezetekben és az otthonokban.
Bűnvallás és a bűn feletti győzelem kérése
 Atyánk, kérünk, mutasd meg, hogy mely bűnöket kell nyilvánosan és melyeket személyesen megvallanunk! Győzelmet
kérünk ezek fölött a bűnök fölött!
 Kérünk, bocsáss meg nekünk azokért az alkalmakért, amikor széthúzást idéztünk elő Krisztus testében szavainkkal és
tetteinkkel!
 Köszönjük, hogy 1Jn:9 szerint megbocsátasz nekünk.
Könyörgés és közbenjárás
 Urunk, kérünk, hogy vezesd el népedet „a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus
teljességét elérő nagykorúságra” (Ef 4:13)
 Segíts, hogy semmit se tegyünk önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsuk egymást önmagunknál!
 Urunk, kérünk, adj nekünk alázatos szívet és szeretetet azok iránt, akikkel nehéz együtt élni és dolgozni!
 Urunk, kérünk, mutasd meg nekünk, hogy az egység akadályai vagyunk-e a gyülekezetben vagy a családi kapcsolatainkban! Kérünk, lágyítsd meg a szívünket és teremts egységet közöttünk a te terved szerint!
 Egységért imádkozunk a helyi gyülekezet vezetői között és a világegyház vezetői között is.
 Add, hogy a hetednapi adventisták világszerte megragadják a Teljes tagbevonás látását! Adjad, hogy mindannyian
aktívak legyünk a személyes bizonyságtevésben, a kiscsoportos misszióban és a nyilvános evangelizációkban.
 Kérünk, küldd el a te Szentlelkedet, hogy felkészítse az Adventista Világrádió hallgatóinak szívét, különösképpen a
nagyvárosi környezetben! Adjad, hogy a gyülekezet tagjai hűséges utómunkát végezzenek, és tanítványokká tegyék
azokat, akik keresnek téged!
 Áldd meg az együttműködést az egyházszervezet és a támogató szolgálatok között az evangelizáció nagy munkájában!
Add, hogy a te szolgáid együtt munkálkodjanak az egymás és az irántad való szeretetben!
 Urunk, kérünk, mutasd meg, hogyan küldhetnénk több igazsággal teljes irodalmat (nyomtatott és elektronikus formában) a környezetünkben élőknek! Hívj el könyvevangélistákat, diák önkénteseket, szerzőket, média szakembereket és
anyagi támogatókat, hogy a remény és az élet Igéje még jobban terjedjen!
 Urunk, imádkozunk azért a hét (vagy több) személyért, akik a személyes imalistánkon szerepelnek. Add, hogy megengedjék a Szentléleknek, hogy munkálkodjon életükben!
 Imádkozunk a jelenlevők személyes szükségleteiért is.
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Hálaadás
 Istenünk, köszönjük Jézust, aki néped egységéért imádkozott Jn 17-ben.
 Köszönjük, hogy egyházad egysége segít a világnak elhinni, hogy Jézus az Isten Fia.
Javasolt énekek: Emeld fel szemed Jézusra; (Van szívednek bánata búja…); Ne én, de Krisztus (HÉ 215); Isten szívén
megpihenve (HÉ 310); Oly szent a szeretet (HÉ 311); Isten oly jó; Az egyháznak csak Jézus (HÉ 306); Fel, mert eljő az
éjjel (HÉ 292)
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A hósen
„A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok,
és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel
igazodjatok egymáshoz.” 1Korinthus 1:10
A 12 kő, amely Izrael 12 törzsét jelképezte a hósenen volt található, amelyet a főpap a szívéhez közel viselt. Ebből
megtanulhatjuk, hogy milyen fontos összetartani, egynek lenni Krisztus szeretetében és kinyilvánítani ezt a szeretetet
a gyülekezeten belül és azon kívül.
„Isten művében sikerünk titka az lesz, ha népünk összhangban munkálkodik. Összehangolt cselekvésre van szükség. Az Úr
ügyében Jézus Krisztus testének minden egyes tagja el kell végezze a maga részét, azon képességek mértékében, amit a menny
nekik adott. Össze kell tartanunk a nehézségekkel és az akadályoztatásokkal szemben, váll a vállhoz, szív a szívvel együtt.
Ha a keresztények összhangban munkálkodnának, egy emberként törve előre a mennyei erő irányításával egy cél
betöltése érdekében, megmozgatnák az egész világot” (Christian Service. 75. oldal).
„Nincs magasztosabb munka a missziós könyvterjesztésénél, mert ez a legmagasabb erkölcsi kötelességek végzését
foglalja magában. A résztvevőknek szüntelenül a Szentlélek irányítása alatt kell állniuk. Itt nincs helye az önfelmagasztalásnak. Mivel rendelkezik bármelyikünk, amit nem Krisztustól kapott? Szeressük testvéreinket, s egymás segítésével
mutassuk ki a szeretetet! Legyünk együtt érzők és előzékenyek! Tartsunk össze, húzzuk egyenletesen az igát! Csak akik
életükbe ültetik, s gyakorlatba viszik át Krisztus imáját, azok állhatnak helyt a világra következő próbákban. A magukat
magasztalók Sátán hatalmába adják magukat, csalásai befogadására készülnek fel. Az az Úr szava népéhez, hogy emeljük
a zászlót mindig magasabbra. Ha engedelmeskedünk, velünk dolgozik, ezért siker fogja koronázni erőfeszítéseinket. Munkánkra felülről származó áldást nyerünk, s kincseket tartalékolunk Isten trónjánál” (The Colporteur Evangelist. 25. oldal).
„Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál” (Fil 2:2–3).
„A hírnökök között túlságosan felütötte fejét a függetlenség, önállósodás lelkülete. Ezt a lelkületet félre kell tenniük,
és Isten szolgáinak közelebb húzódni egymáshoz. Túl sokan kérdezik: »Testvérem őrizője vagyok?« Az angyal így szólt:
»Igenis, őrizője vagy. Őrködj nyitott szemmel testvéred fölött, gondoskodj jólétéről, táplálj iránta szerető, jóindulatú lelkületet. Tartsatok össze, tartsatok össze!« Isten arra vágyik, hogy az ember legyen nyílt és becsületes minden színlelés nélkül;
szelíd és alázatos egyszerűséggel. Ez a Menny elve, Isten rendelte így” (Gospel Workers. [1892], 259. oldal)
„Túl sok a hidegség és a közömbösség – túl sok a »nem érdekel« lelkület a magukat Krisztust követőinek vallók
között. Mindnyájunknak törődnie kell a másikkal, féltő szeretettel vigyázva a másik érdekeire. »Szeressétek egymást!«
– és akkor erős falat építünk Sátán gonosz cselszövései ellen. Az ellenállás és üldözés közepette ne csatlakozzunk a
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gyűlölködőkhöz, ne egyesüljünk a nagy lázadóval, akinek az a különleges munkája, hogy vádolja az atyafiakat, hogy rágalmazza és jellemüket bemocskolja.
Az év hátralevő részében legyünk hatékonyabbak a keserűség gyökere minden sejtjének elpusztításában, eltemetve
azokat az óév sírjában. Kezdjük az újévet sokkal gyöngédebb lelkülettel, mélyebb szeretettel Isten családjának minden
tagja iránt. Tartsatok össze! »Egységben megállunk, a széthúzásban elbukunk.« Foglaljatok el magasztosabb, nemesebb
álláspontot, mint eddig bármikor!” (Our High Calling. 370. oldal).
„Ha Sátán valami bírálatot tud szítani az Úr hitvalló népe körében, az futótűzként terjed egyik testvértől a másikig.
Ne adjatok helyt a bírálgatás lelkületének, mert az Sátáni tudomány! Ha befogadjátok, irigység, féltékenység és gyanúsítgatás fog megmutatkozni közöttetek.
»Tartsatok össze! – hallom a parancsot üdvösségünk Vezérétől. Tartsatok össze!« Ahol egység van, ott erő is van.
Akik az Úr oldalán állnak, összetartanak. Tökéletes egységre és szeretetre van szükség az igazság hívei körében. Minden
olyan dolog az ördögtől van, amely széthúzáshoz vezet. Az Úr azt kívánja, hogy népe olyan egységben legyen vele, mint
a szőlővesszők a szőlőtővel. Ekképpen ők is egyek lesznek egymással” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 3. kötet,
Budapest, 2010, Advent Kiadó, 320. oldal).
„Mindenki törekedjék betölteni Krisztus imáját: »Legyenek mindnyájan egyek, mint Te, Atyám, bennem vagy, és én
Tebenned« (Jn 17:21). Milyen csodálatos egység ez! Krisztus így szól: »Arról ismeri meg mindenki, hogy a tanítványaim
vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt« (Jn 13:35)” (Testimonies for the Church. 5. kötet 488–489).
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napos imaközösség
2018. január 10–20.

Nyolcadik nap – Az Urim és Tummim
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt,
mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.”
Efézus 5:15–17
A KÖZÖS IMA JAVASOLT FORMÁJA
Dicsőítés
 Urunk dicsőítünk téged azért, aki vagy – Vezetőnk és Barátunk.
 Köszönjük, hogy a Biblia nagyon világossá teszi akaratodat.
 Dicsőítünk azért, hogy elküldted Jézust, aki kinyilatkoztatta a te akaratodat nekünk.
Bűnvallás és a bűn feletti győzelem kérése
 Atyánk, kérünk, mutasd meg nekünk, hogy mely bűnöket kell személyesen megvallanunk! Győzelmet kérünk ezek
fölött a bűnök fölött.
 Kérünk, bocsásd meg azokat az eseteket, amikor nem akartuk követni akaratodat, amelyet Igédben találhatunk meg!
 Köszönjük, hogy megbocsátasz nekünk 1Jn 1:9 szerint.
Könyörgés és közbenjárás
 Urunk, segíts emlékeznünk Jer 29:11 ígéretére: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: békességet
és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.
 Adj nekünk olyan szívet, amely nem a saját akaratának, hanem a te akaratodnak teljesítésében leli örömét!
 Add, hogy mindannyian kövessük Jézus példáját, aki nem azért jött, hogy saját akaratát teljesítse, hanem az Atya akaratát (Jn 6:38)!
 Urunk, adj bölcsességet, amikor a te akaratodat keressük konkrét helyzetekben! Adjad, hogy téged keressünk és engedelmeskedjünk a te Szavadnak!
 Imádkozunk fiataljainkért, hogy megértsék akaratodat párválasztásukban.
 Kérünk, vezesd és mutasd meg a te akaratodat azoknak, akiket az egyház vezetésére hívtál el!
 Imádkozunk bibliatanulmányaink, brosúráink és könyveink szélesebb körben való terjesztéséért, mint például a Jézushoz vezető út című könyv. Adjad, hogy ezek az eszközök elhintsék az igazság magvait az emberek szívében, és elvezessék őket a Szentírás tanulmányozására!
 Add, hogy a gyülekezeti tagok, lelkészek szerte a világon naponta táplálkozzanak a te Igédből! Adjad, hogy naponta
keressünk téged személyes imában! Emlékeztess bennünket arra, hogy nélküled semmit sem tehetünk!
 Urunk, tégy készségessé, hogy kövessünk téged életünk minden részletében. Amikor hitben meg kell tennünk az engedelmesség következő lépését, mutasd meg nekünk, hogy mi az.
 Kérünk, növeld a szombatiskolai látogatottságot szerte a világon. Vezess el gyülekezeti tagokat és vendégeket egy életet
megváltoztató közösségre, misszióra, bibliatanulmányozásra és bizonyságtevésre!
 Urunk, imádkozunk azért a hét (vagy több) személyért, akik a személyes imalistáinkon szerepelnek. A te Szentlelked
mutassa meg nekik a te akaratodat!
 Imádkozunk a jelenlevők személyes szükségleteiért is.
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Hálaadás
 Urunk, köszönjük, hogy kész vagy kinyilatkoztatni akaratodat számunkra.
 Köszönjük Péld 3:5–6 ígéretét: „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj
rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.”
 Köszönjük, hogy Jézus az Út, az Igazság és az Élet (Jn 14:6).
Javasolt énekek: Átadom ma életemet; Én életemnek Istene (HÉ 40); Nyisd meg a szemem; Csak téged dicsér mindenkor
(HÉ 45); Tégy foglyoddá Uram (HÉ 192); Ne én, csak Krisztus (HÉ 215); Nagy kegyelmed árad (HÉ 57); Szent Bibliámat
szeretem (HÉ 73); Jó pásztorom nékem (karének)
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Az Urim és Tummim
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt,
mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.”
Efézus 5:15–17
Az Urimot és Tummimot a főpap a vállain viselte, és ezzel adta tudtára Isten népével kapcsolatos akaratát. Lényeges
megértenünk Krisztus munkáját és az Ő akaratát életünkkel kapcsolatosan.
„Minden egyes ember üdvözülhet, illetve elveszhet. Mindenkinek az ügye függőben van Isten ítélőszéke előtt. Mindenkinek szemtől szemben kell a nagy Bíróval találkoznia. Milyen fontos tehát, hogy mindenki sokat elmélkedjen ezeken az
ünnepélyes jeleneteken: az ítélők leülnek, a könyvek megnyílnak, és a napoknak végén Dániellel együtt minden egyes
ember felkel sorsára” (Evangelism. 222. oldal).
„Az élet kisebb és nagyobb dolgaiban az első kérdés ez legyen: Mi Isten akarata? »többet ér az engedelmesség az
áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél.« Krisztus felszólítja gyermekeit, hogy szabaduljanak meg minden önzéstől,
minden kapzsiságtól és minden tisztátalanságtól. »Jöjjetek énhozzám – mondja – és én nyugalmat adok nektek.« Vessétek
alá magatokat az én képzésemnek. Vessétek alá akaratotokat az én akaratomnak, utaitokat az én utaimnak. Életetek váljon eggyé az én életemmel. Így olyan kincset szereztek, amely megmarad az örökkévalóságra” (Signs of the Times. 1902.
február 19.).
„Mi Isten akarata? Mit tehetek, hogy megdicsőítsem Istent? Elköteleztem magam arra, hogy osztatlan ragaszkodással szolgálom Megváltómat. Mindent szemétnek ítélek azért, hogy megnyerjem Krisztust. A menny, az örök élet mindent
megérnek nekem, és Krisztus meghalt azért, hogy az enyém legyen a dicsőség örök ajándéka…” (That I May Know Him.
203. oldal).
„Férfias dolog minden erőfeszítés a rossz szokásokkal való szakításra. Isten akarata, hogy eltökélt erőfeszítéssel
eljussunk a tiszta élet méltóságára; az Istentől kapott képességek gyakorlásával lelki és erkölcsi erőt nyerünk. A mennyei
angyalok örülnek akkor, amikor a fiatalok határozott győzelmet aratnak Jézus Krisztus nevében” (The Youth’s Instructor.
1896. november 12.).
„»Mert ez az Isten akarata, a ti szentté lételetek« (1Thessz 4:3) – írja Pál apostol. Isten mindazzal, amit gyermekeiért tesz, a gyülekezet megszentelődését célozza. Örök időktől fogva kiválasztotta őket, hogy szentek legyenek. Fiát
odaadta érettük a halálba, hogy megszentelődjenek az igazság iránti engedelmességük által, és megszabaduljanak minden
kicsinyességtől. Személyes munkát követel tőlük. Személyes odaadást. Istent hitvallói csak úgy tisztelhetik, ha igyekeznek
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képére áthasonulni, ha engedelmeskednek vezetésének. Akkor hirdethetik, mint az Üdvözítő tanúbizonyságai, hogy mit
művelt értük az isteni kegyelem” (Az apostolok története. Budapest, 1978, Advent Kiadó, 383. oldal).
„»Mert ez az Isten akarata«, veletek, »a ti szentté lételetek« (1Thessz 4:3). Vajon ez a ti óhajotok is? Ha bűneitek,
mint magas hegyek állják el utatokat, de megvalljátok azokat, ha megalázkodtok és bíztok a megfeszített és feltámadott
Üdvözítő érdemeiben, akkor megbocsát nektek, és megtisztít minden igazságtalanságtól. Isten teljes engedelmességet,
alkalmazkodást követel tőletek törvénye iránt. Törvénye visszhangja szavának, amely így kiált felétek: Legyetek szentek,
mindig szentebbek! Kérjétek Krisztus kegyelmének teljességét. Teljen meg szívetek forró vággyal szentsége, igazsága után,
amelyről Igéje kijelenti: »És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké«”
(Az apostolok története. 388. oldal).
„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre” (2Kor 5:17).
„Sok gondoskodás történt abból a célból, hogy Isten népe elérje a jellem tökéletességét. Az apostol azt mondja,
hogy »Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek.« Mindenki merítsen a maga számára az erkölcsi és értelmi erő kimeríthetetlen forrásából, hogy az igazság cselekedeteit cselekedje. A Golgota keresztje által minden adottság rendelkezésre
áll, amely által az ember egységben lehet embertársával és összhangban Krisztussal az Istenben. Az Atya azt mondja, hogy
Ő annyira szereti azokat, akik hisznek abban, hogy Krisztus meghalt érettük, mint ahogyan az Ő egyszülött Fiát szereti.
A Golgota keresztje biztosíték, hogy mi teljesek lehetünk Őbenne. »Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.« Krisztusban kiválóság, értelmi nagyság és erkölcsi erő van”
(Review and Herald. 1897. november 30.).
„Isten most felszólít, hogy fél kézzel ragadjátok meg hatalmas karját, s a másikkal, a szeretettel, nyúljatok a pusztulásba rohanó emberek után. Krisztus az út, az igazság és az élet. Kövessétek Őt! Ne a test szerint járjatok, hanem a lélek
szerint! Tegyetek úgy, amint Ő tett! Isten akarata ugyanis az, hogy szentté legyetek. Az a kötelességetek, hogy végrehajtsátok annak akaratát, aki az Ő dicsőségére tartja fenn életeteket. Ha csak magatokért serénykedtek, mit sem használ nektek.
Ha viszont másokért fáradoztok, ha kevesebbet gondoltok magatokra, s ha buzgóbban Istennek szenteltek mindent, az
majd elfogadható lesz előtte, és gazdag áldásával jutalmaz meg érte” (Testimonies for the Church. 2. kötet, 170. oldal).
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napos imaközösség
2018. január 10–20.

Kilencedik nap – A tömjénező
„Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez,
hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük.” Zsidók 7:25
A KÖZÖS IMA JAVASOLT FORMÁJA
Dicsőítés
 Urunk, dicsőítünk téged azért, hogy Jézus a mi közbenjárónk.
 Köszönjük azt, hogy ha Jézus érdemei által jövünk hozzád, az Ő papi ruháiba öltözünk fel.
Bűnvallás és a bűn feletti győzelem kérése
 Atyánk, kérünk, mutass rá azokra a bűnökre, amelyeket személyesen kell megvallanunk. Győzelmet kérünk ezek fölött
a bűnök fölött.
 Kérünk, bocsáss meg, ha nem értékeltük megfelelően Jézus közbenjárói szolgálatát! Add, hogy az Ő kegyelmére támaszkodjunk!
 Köszönjük, hogy 1Jn 1:9 szerint megbocsátasz nekünk.
Könyörgés és közbenjárás
 Urunk, segíts megértenünk és értékelnünk Jézus értünk végzett közbenjárói szolgálatát!
 Urunk, adj felelősségérzetet, hogy imában másokért közbenjárjunk! Mutasd meg mindannyiunknak, hogy kiért imádkozzunk!
 Imádkozunk a szülőkért, akik közbenjárnak gyermekeikért, akik nem szeretnek téged. Azért imádkozunk, hogy kitartsanak az imában és ne adják fel.
 Imádkozunk azokért, akik reménytelenségben vannak. Add, hogy megtanulják Jézusra vetni a terhüket!
 Urunk, imádkozunk azokért, akik már nem járnak gyülekezetbe. Segíts, hogy a te szereteteddel fogadjuk őket, amikor
visszatérnek!
 Kérünk, áldd meg minden gyülekezet missziós szolgálatait, mint a Nők Szolgálata, Férfiak Szolgálata, Szombatiskola és
Személyes Missziószolgálatok, Cserkészek, Fürkészek, Adventista Közösségi Szolgálat. Mutasd meg, hogyan lehetünk a
te kezed és lábad mások számára!
 Urunk, add, hogy az igazi istenfélelem hatalmas megújulása söpörjön végig egyházadon az utolsó napokban. Segíts,
hogy kiálljunk az igazság mellett, szakadjon bár az ég!
 Kérünk, áldd meg a Hetednapi Adventista Egyház médiamisszióját! Add, hogy kiválóságra törekedjünk, amint megcélozzuk a 21. század emberét az örökkévaló evangéliummal!
 Urunk, ajándékozz meg a csodálat és hála lelkületével, ahogy az általad teremtett világot szemléljük! Adjad, hogy hűségesen ragaszkodjunk a teremtés bibliai tanításához, és tanítani tudjuk fiataljainkat, hogy észrevegyék hatalmadat és
szeretetedet a természetben.
 Taníts meg követnünk Krisztus önzetlen példáját abban, ahogy a környezetünkben élő rászorulók napi szükségleteiről
gondoskodunk! Szerelj fel bennünket arra, hogy egészségügyi misszionáriusok, közösségi önkéntesek és barátok lehessünk a szükségben lévők számára!
 Urunk, imádkozunk azért a hét (vagy több) személyért, akik a személyes imalistáinkon szerepelnek. Add, hogy megnyissák szívüket a Szentlélek előtt.
 Imádkozunk a jelenlevők személyes szükségleteiért is.
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Hálaadás
 Atyánk, köszönjük azt, hogy Jézus közbenjárásának következtében reménységünk és jövőnk lehet.
 Köszönjük, hogy a „Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal” (Róm 8:26).
 Köszönjük azt, hogy Jézus „üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy
esedezzék értük” (Zsid 7:25).
Javasolt énekek: Ó, mily hű barátunk Jézus (HÉ 300); Egy drága forrást ismerek (HÉ 132); Szeret az Isten (HÉ 62); Az
áldott égi szó vezet (HÉ 217); A sziklára bátran építünk (HÉ 257); Adjátok a szent Bibliát (HÉ 403); Tied lenni taníts
engemet (HÉ 442); Szent Bibliámat szeretem (HÉ 73)
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A tömjénező
„Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez,
hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük.” Zsidók 7:25
A tömjénező és a tömjén Krisztus érettünk való közbenjárását jelképezi.
„Közbenjáróként elvégzi maga választotta munkáját, és a tömjénezőt makulátlan érdemeivel, népének imáival, bűnvallomásával és hálaadásával Isten elé tartja. Mindez Krisztus igazságának jó illatával száll fel Istenhez. Isten elfogadja az
áldozatot, és bocsánatával elfedez minden vétket” (Krisztus példázatai. Budapest, 1999, Advent Kiadó, 104. oldal).
„Krisztus, a mi közbenjárónk az Atya jobbján, mindig szem előtt tart bennünket, mert ugyanolyan szükséges, hogy
megtartson minket az Ő közbenjárása által, mint az hogy megváltson bennünket az Ő vérével” (Our High Calling. 50. oldal).
„Hálás vagyok azért, hogy bízhatunk Istenben. Istent dicsőítjük meg akkor, amikor bizalmunkat belé vetjük és
minden terhünket hozzá visszük… Jehova Isten nem tartotta teljesnek a megváltás elvét amíg kizárólag az Ő szeretete nyilvánult meg benne. Olyan szószólót nevezett ki oltárához, aki magára vette természetünket. Közbenjáróként az a feladata,
hogy bennünket Isten előtt úgy mutasson be, mint fiait és lányait. Krisztus közbenjár azokért, akik befogadták Őt. Nekik
erőt ad – saját érdemeire való tekintettel – hogy a királyi család tagjai legyünk, a mennyei Király gyermekei. Az Atya
Fiai iránti szeretetét fejezi ki – aki az Ő életével kifizette értünk a váltságdíjat – amikor Krisztus barátait az Ő barátaiként
köszöntheti. Isten elégedett az engeszteléssel. Megdicsőül Fia testet öltésében, életében, halálában és közbenjárásában…
Micsoda leereszkedés! Micsoda előjog! Jézus a kapocs Isten és az ember között… Amikor Krisztus érdemei által
közeledünk Istenhez, az Ő papi ruháját öltjük magunkra. Magához közel von bennünket, és körül ölel emberi karjával,
miközben isteni karjával megragadja az Örökkévaló trónját. Érdemeit édes illatú tömjénként teszi a tömjénezőbe és a mi
kezünkbe, hogy bátorítson könyörgéseinkben. Megígéri, hogy meghallgatja és válaszol imáinkra. Igen, Jézus az ima közvetítő eszköze lett az ember és Isten között. És az áldások közvetítő eszköze is Isten és az ember között. Ő az összekötő
kapocs az emberi és az isteni között” (In Heavenly Places. 77. oldal).
„Jézus közbenjár értünk, a Lélek pedig dolgozik a szívünkben, ahonnan imát, bűnbánatot, dicsőítést és hálaadást
hoz elő. A háládatosság, amely az ember ajkakról származik, annak az eredménye, hogy a Szentlélek megpengeti a lélek
húrjait és szent zenét csal elő.
Krisztus népének az imája, dicsőítése és bűnbánata áldozatként száll fel a mennyei szentélybe, de nem makulátlan
tisztaságban. A romlott emberi csatornákon áthaladva annyira beszennyeződnek, hogy ha Főpapunk nem tisztítaná meg,
nem lennének elfogadhatóak Istennél. Jézus a tömjénezőbe gyűjti népe imáit, dicsőítését és áldozatait, és hozzá teszi makulátlan igazságának érdemeit. Így Krisztus engesztelésének tömjénjével illatosítva teljesen és egészében elfogadhatóak,
amint felszállnak Istenhez és onnan kegyelmes válaszok érkeznek” (The Youth’s Instructor. 1903. április 16.).

35

10
„Isten gondoskodásai és adományai nem ismernek határt. Maga a kegyelem trónja a legnagyobb vonzerő, mert az
ül benne, aki megengedi, hogy Atyánknak nevezzük. Ámde Isten nem tartotta teljesnek a megváltás elvét amíg kizárólag
az Ő szeretete nyilvánult meg benne. Olyan szószólót nevezett ki oltárához, aki magára vette természetünket” (Testimonies
for the Church. 6. kötet, 363. oldal).
„Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan
kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk,
és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk” (Zsid 4:15–16).
„Amint Krisztus közbenjár értünk, az Atya megnyitja előttünk kegyelmének összes kincsét, hogy vegyük birtokba,
örvendezzünk neki, és közöljük másokkal is. Kérjetek az én nevemben, mondja Krisztus. »Nem mondom, hogy kérlelem
értetek az Atyát, mert ő maga szeret titeket, mivel szerettek engem. Hivatkozzatok rám. Ez majd hatékonnyá teszi imáitokat,
az Atya pedig nektek adja kegyelmének gazdagságát. Azért hát kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen« (Jn
16:24)” (Testimonies for the Church. 6. kötet, 364.).
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napos imaközösség
2018. január 10–20.

Tizedik nap – Csengettyűk és gránátalmák
„Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket,
mert közeledik a megváltásotok!” Máté 21:28
A KÖZÖS IMA JAVASOLT FORMÁJA
Dicsőítés
 Urunk, köszönjük, hogy kinyilatkoztattad nekünk második eljöveteled jeleit.
 Dicsőítünk téged azért, hogy Jézus visszajön, hogy örökre hazavigyen bennünket.
Bűnvallás és a bűn feletti győzelem kérése
 Urunk, kérünk, mutass rá, hogy mely bűnöket kell nyilvánosan megvallanunk és melyeket személyesen! Győzelmet
kérünk ezek fölött a bűnök fölött!
 Bocsáss meg, kérünk, hogy annyira elkényelmesedtünk ebben a világban és elmulasztottuk észrevenni visszajöveteled
jeleit!
 Köszönjük, hogy megbocsátasz nekünk 1Jn 1:9 szerint.
Könyörgés és közbenjárás
 Urunk, imádkozunk a körülöttünk élő emberekért, akik nem vesznek tudomást második eljöveteledről. Kérünk, ébreszd fel lelküket!
 Kérünk, mutass rá azokra a dolgokra életünkben, amelyeket nem rendeltünk alá neked. Neked adjuk ezeket, és megkérünk, hogy újítsd meg a szívünket!
 Kérünk, folytasd jellemünk csiszolását, és készíts fel bennünket a te eljöveteledre!
 Urunk, vond magadhoz közelebb azokat az embereket, akik félnek eljöveteledtől. Add, hogy alárendeljék életüket neked!
 Kérünk, használj fel bennünket arra, hogy elmondjuk az evangélium jó hírét másoknak is!
 Mutasd meg, hogyan gondoskodhatunk a menekültek gyakorlati és lelki szükségleteiről! Add, hogy egyházunkat arról
ismerjék, hogy szeretnünk minden embert, függetlenül attól, hogy honnan származnak!
 Különösen azokért a menekültekért imádkozunk, akik olyan országokból érkeztek, amelyek zárva vannak az evangélium előtt. Ahogy szükségleteikről gondoskodunk, és őket hozzád vezetjük, kérünk, nyiss lehetőséget arra, hogy
visszatérjenek országaikba, hogy megosszák a te szeretetedet másokkal is.
 Atyánk, kérünk, add, hogy érezzük, mennyire sürgős az, hogy érted szolgáljunk! Add, hogy nap mint nap abban a
reménységben éljünk, hogy Jézus nemsokára jön, hogy mindent rendbe tegyen!
 Urunk, kérünk, hogy áldd meg a hetednapi adventista oktatókat szerte a világon! Erősítsd meg a tanárokat, a szülőket,
asz ifjúságvezetőket, a szombatiskola tanítókat, akik a fiatalok generációját felkészítik a te szolgálatodra!
 Kérünk, áldd meg a Fogyatékkal Élők Szolgálatát! Adj együttérzést, amikor azok szükségleteinek kielégítésén dolgozunk, akik siketek, vakok vagy fizikai illetve lelki területen sérültek!
 Urunk, imádkozunk azért a hét (vagy több) személyért, akik a személyes imalistáinkon szerepelnek. Add, hogy meglássák szükségleteiket és kinyissák szívüket a Szentlélek előtt!
 Imádkozunk a jelenlevők személyes szükségleteiért is.
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Hálaadás
 Urunk, köszönjük ezt az ígéretedet: „aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára” (Fil 1:6).
 Urunk, köszönjük, hogy minden településen vannak olyan emberek, akik vágyakozva tekintenek fel az égre.
 Köszönjük, hogy munkálkodsz azoknak az embereknek a szívében, akikért imádkozunk.
Javasolt énekek: Ó, Jézus a szívem úgy vár! (HÉ 136); Néped oly várva vár (HÉ 137); Mondd miért szunnyadsz (HÉ 138);
Ó! Jöjj, ó, jöjj, Immánuel (HÉ 139); Úgy várjuk visszajöttödet (HÉ 140); Élj bennem drága Jézus (HÉ 212); Én Jézusom
téged (HÉ 213); Ne én, de Krisztus (HÉ 215); Egy drága forrást ismerek (HÉ 132); Megváltva (karének); Tudom és érzem
(HÉ 187)

[

*
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Csengettyűk és gránátalmák
„Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket,
mert közeledik a megváltásotok!” Máté 21:28
A csengettyűk a főpap ruháján hallható jelét adták annak, hogy él és közbenjár értük a Szentek szentjében. Ahogy Jézus közbenjár értünk a Szentek szentjében, noha nem halljuk a csengettyűk hangját a ruháján, figyelnünk kell azokra
a jelekre, amelyek jelzik, hogy befejezi főpapi szolgálatát és eljön, mint Bíró és Király.
„A főpap egy évben csak egyszer mehetett be a szentek szentébe a leggondosabb és legünnepélyesebb előkészület után.
Halandó szem nem láthatta annak a helynek szent nagyszerűségét, csak a főpap, mivel a nép eközben ünnepélyes csendben várta visszatérését. Komolyan vágyakoztak Isten áldására. A kegyelem királyi széke előtt Isten társalgott a főpappal.
Ha a főpap a szokottnál hosszabb ideig maradt a szentek szentében, a nép gyakran megrettent attól való félelmében, hogy
bűneik vagy a főpap bűne miatt Isten dicsősége megölte őt. Amikor azonban hallották a ruháján levő csengők csilingelését,
nagyon megélénkültek, megörültek. Ekkor a főpap kijött, és megáldotta a népet” (The Spirit of Prophecy. 1. kötet, 274–275.
oldal).
„Midőn Jézus kilépett a szentek szentjéből, hallottam a ruhája szegélyén lévő csengők szavát; s miután elhagyta azt,
sötétség borult a föld lakóira. Most már nem volt többé Közbenjáró a bűnös emberek és a megbántott Isten között” (Early
Writings. 280. oldal).
„Krisztus meghagyta népének, hogy figyeljen adventjének jeleire, és örvendezzen, amikor látja Királya közeledtének jeleit. »Mikor pedig ezek kezdenek meglenni – mondta –, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti
váltságtok.« Felhívta követői figyelmét a tavasz rügyező fáira, és így szólt: »Mikor immár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatokról tudjátok, hogy közel van a nyár. Ezenképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van
az Isten országa« (Lk 21:28, 30–31)” (A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház, 276. oldal).
„Krisztus az Olajfák hegyén második adventjéről beszélt tanítványainak. Felsorolt jeleket, amelyek jövetelének közelségét jelzik. Arra szólította tanítványait, hogy vigyázzanak, és legyenek készen. Figyelmeztetését megismételte: »Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek Fia eljő.« Azután elmondta, mit jelent
vigyázni. Az időt nem tétlen várakozással, hanem szorgalmas munkával kell tölteni” (Krisztus példázatai. Budapest, 1999,
Advent Kiadó, 223. oldal).
„Ma is sokan élnek a földön, akik behunyják szemüket olyan jelek előtt, amelyeket Jézus adott az embereknek, hogy
figyelmeztesse őket az újra-jövetele előtti időkre. Minden aggodalmukat elaltatják; közben pedig a végidők jelei gyorsan
teljesednek és a világ rohamosan közeledik ahhoz az időponthoz, amikor az Emberfia megjelenik az égnek felhőiben. Pál
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arra tanít, hogy nagy bűn közönyösen viselkedni azon jelekkel szemben, amelyek megelőzik Krisztus visszajövetelét. Aki
ezt a mulasztást elköveti, azt az éjszaka és a sötétség gyermekének nevezi. A buzgókat és ébereket ekképpen bátorítja: »De
ti atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és
józanok«” (Az apostolok története. Budapest, 1978, Advent Kiadó, 175. oldal).
„Mély szomorúságot érzünk egyházunk állapota fölött, amelynek tagjai régóta birtokában vannak azon jelek ismeretének, amelyek a prófétai történelem teljesedéseképpen meg fognak történni az idők végéhez közeledve. Krisztus jön
hatalommal és nagy dicsőséggel, és »a halottak a könyvbe írottak alapján megítéltetnek cselekedeteik szerint.« Az a valaki,
aki közbenjárójuk volt, aki meghallgatta minden könyörgésüket és bűnbánatukat, akinek a fejét szivárvány övezte – ami a
kegyelem és szeretet jelképe –, nemsokára befejezi szolgálatát a mennyei szentélyben. A kegyelem és az irgalom leszállnak
a trónról és helyüket az igazság foglalja el. Ő, akit népe annyira várt, elfoglalja jogos szerepét – a Legfelsőbb bíró szerepét.
»az Atya… az ítéletet egészen a Fiúnak adta; És hatalmat adott néki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia…« Ő volt
az, akiről Péter azt mondta, hogy »ítélni fog eleveneket és holtakat.« Mert »rendelt egy napot, amelyen megítéli majd a föld
kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt«” (Review and Herald. 1889. január 1.).
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napos imaközösség
2018. január 10–20.

Tizenegyedik nap – A mi Főpapunk
Az utolsó szombat javasolt formája
Ez az utolsó szombat az öröm napja, amikor megköszönjük Istennek, amit értünk és gyülekezetünkért tett a Tíznapos
imaközösség ideje alatt. Úgy tervezzétek meg ezt a napot, hogy megünnepeljétek Isten jóságát és hatalmát. Gondoljuk át,
milyen módon tapasztaltuk meg a Szentlélek kiáradását ebben a tíz napban! A szombat egy lehetőség arra, hogy megünnepeljük mindazt, amit Ő tett, tesz és tenni fog értünk.
Alapige: Zsid 4:14–16 – „Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk
hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk
hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy
irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.”
Minden gyülekezet egyéni szükségletekkel rendelkezik, tehát kérlek, dolgozzatok együtt a helyi vezetőkkel, hogy kidolgozzatok egy egyedülálló tervet a gyülekezetnek. Néhány javaslatot mi is tudunk adni, hogy mit tartalmazzon az utolsó
szombati istentisztelet:
 Bibliai tanítás Zsid 4:14–16 alapján: Ez lehet akár prédikáció vagy egy rövidebb beszéd, de akár közösen is elmélkedhettek az igevers alapján arról, hogy miként dolgozott Isten a a Tíznapos imaközösség ideje alatt.
 Tapasztalatok: Hagyjunk bőséges időt azokra a tapasztalatokra, amelyek a megválaszolt imákról szólnak. Azok, akik
részt vettek a Tíznapos imaközösségben, biztosan rendelkeznek sok olyan történettel, amiket megoszthatnak a gyülekezettel, de hívjuk fel figyelmüket arra, hogy röviden mondják el tapasztalataikat, hogy mindenki részt tudjon venni.
Jó lehet, ha van néhány előre betervezett történet, nyitásképpen.
 Imádság: Hívjuk az egész gyülekezetet arra, hogy csatlakozzanak hozzánk együttes imában. Az ima lehet interaktív is,
ahogyan azt a hét során gyakoroltuk. Imádkozhattok egy bizonyos igevers alapján is. Imádkozhatunk kis csoportokban
is, vagy pedig mindenki együtt. A másik választási lehetőség pedig lehet az, hogy az istentisztelet során többféle módon
imádkozunk: Biblia alapján, kiscsoportosan, egyénileg, együttesen, csendben és röviden.
 Ének: Ez az a nap, amikor örülünk annak, amit Isten tett értünk, és a zene egy nagyszerű módja az ünneplésnek. Ha
van olyan ének, ami mottóének lett a csoportodban, akkor énekelje el azt az egész közösség!
 Jövőbeli tervek: Ha a Tíznapos imaközösség ideje alatt Isten elhívott téged valamilyen különleges misszióra vagy
szolgálatra, oszd meg terveidet gyülekezeti családoddal, és bátorítsd őket, hogy csatlakozzanak ők is hozzád!
 Gyerekek/Ifjúság: Minden bizonnyal egy imádságról szóló gyermektörténet helyénvaló lenne. Valamint, ha részt vettek gyerekek, vagy fiatalok az imaórákon, engedjük, hogy elmondják tapasztalataikat és/vagy vezessék a gyülekezetet
imádságban!
 Rugalmasság: Bizonyosodj meg arról, hogy a szombatra elkészített tervek rugalmasak, így követheted a Szentlélek
vezetését istentisztelet közben!
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Imaéjszaka
Egész éjszakás imaalkalom a tizedik napra

Miért tervezzünk imaéjszakát?
Semmi szentség nincs abban, ha egy egész éjszakán vagy az éjszaka egy részében ébren maradunk és imádkozunk. Azonban gyakran ez az egyetlen időpont, amikor az elfoglalt emberek nem rohannak. Bízunk abban, hogy a célotok nem az
lesz, hogy egy egész éjszaka fennmaradjatok, hanem az, hogy olyan hosszan imádkozzatok, amilyen hosszan szükséges
ahhoz, hogy minden szükséges imacélért imádkozzatok.
Javasoljuk, hogy több ember vezesse az éjszakai imádkozást. Biztosítsatok néhány szünetet is. Mint vezető a hangulatból érzékelheted, hogy mikor van szükség egy szünetre, és mikor kell elkezdeni a következő imaszakaszt. Minden kilencven percben legalább tíz perc szünetet javasolunk. Beiktathatod bizonyos bibliai szakaszok felolvasását is az imádkozás
idejébe. Az alábbi javaslatok közül talán mindegyiket gyakorolni akarod, vagy talán csak néhányat, attól függően, hogy mi
a legmegfelelőbb a csoport számára. Szabadon megváltoztathatod az ajánlott lista sorrendjét.
Íme egy javasolt minta az imaéjszakához:
 Kezdjétek dicsőítéssel! Dicsőítsétek Istent imáitokban és énekekkel is!
 Szakítsatok időt a bűnvallásra, megbizonyosodva arról, hogy semmi sem akadályozza meg Istent abban, hogy meghallgathasson. Adj időt a személyes bűnvallásra, de biztosíts lehetőséget a közösségi bűnvallásra is! Bátorítsd a részvevőket, hogy a titkos bűneiket személyesen vallják meg, és csak a nyilvánosakat vallják meg nyíltan. Dán 9:1–19-ben
arról olvashatunk, hogy Dániel közbenjárt, és nyilvánosan vallotta meg Isten népének a bűneit. Bátorítsd a résztvevőket, hogy nyilvánosan vallják meg a gyülekezet/egyház bűneit!
 Imádkozzatok a jelenlevők szükségleteiért! Oly sokan szenvednek, és oly sok embernek van szüksége arra, hogy
imádkozzanak érte, vagy ismernek másokat, akiknek szintén kétségbeejtően szükségük van az imáinkra. Alakíts egy
kört, a közepére helyezz egy széket, majd hívd meg azokat, akiknek különleges imakérései vannak, hogy jöjjenek
egyenként, és mondják el kéréseiket. Aztán gyűljetek köréjük, és két vagy három ember imádkozzon a kéréseikért,
Isten ígéreteit igényelve számukra. Meg fogtok lepődni, mennyi embernek van szüksége arra, hogy érte imádkozzanak!
 Oszd ketté a csoportot! A hölgyek imádkozzanak egy teremben, a férfiak egy másikban. Válassz egy hölgyet a női
csoport vezetőjének és egy férfit a férfi csoport vezetőjének. Sok esetben személyes szükségleteket nem lehet és nem is
szabad megosztani bárkivel. Bizonyos dolgokat azonos neműekkel könnyebb megosztani.
 Miután újra együtt van a két csoport, imádkozzatok az alábbi listán található imakérésekért!
 Imádkozzatok azért a hét személyért, akikért az elmúlt tíz napban imádkoztatok!
 Válasszatok egy bibliai szakaszt és imádkozzatok fölötte!
 Zárjátok az imaközösséget egy újabb dicsőítéssel és hálaadással!
Imacélok
 Istenünk add, hogy magasra emelhessük Jézust, a megfeszítettet, aki ismét el fog jönni! Adj felelősségérzetet az elveszettek iránt!
 Kérünk, áldd meg a világszéles missziós kezdeményezéseket ebben az évben! Különösképpen a Teljes tagbevonással kapcsolatos erőfeszítésekért imádkozunk Japánban, Zambiában és a Fülöp-szigeteken.
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 Imádkozzunk lelki megújulásért a hetednapi adventista fiatalok számára, akik világi főiskolákon és egyetemeken tanulnak szerte a világon! Imádkozzunk azért, hogy lelkes követei és misszionáriusai legyenek Krisztusnak!
 Urunk, kérünk, áldd meg az Adventista Missziót (Adventist Mission)! Adj bölcsességet munkásainknak, akik a gyülekezetalapításokat koordinálják az egész világon, hogy a szükséges anyagi forrásokat megtalálják ahhoz, hogy globálmissziós úttörőket küldjenek ki a még el nem ért területekre!
 Kérünk, áldd meg a hűséges egyháztagokat, akik művedet támogatják, akár kicsi, akár nagyobb adományokkal! Kérünk, indíts mindannyiunkat, hogy jó szívvel adakozzunk, és megkapjuk a hűséges sáfárság áldásait!
 Imádkozunk a Kápláni Szolgálatok Osztályáért, akik káplánokat és gyülekezeti tagokat mozgósítanak, akik a börtönökben, kórházakban, hadseregben és egyéb helyeken lévőknek szolgálnak! Add, hogy reményt és lelki gyógyulást
vihessenek elfeledett gyermekeidnek!
 Kérünk, áldd meg az ADRA szolgálatát, amint a szegények és elfeledettek megsegítésén dolgoznak!
 Urunk kérünk, erősítsd meg a hitünket, és segíts abban, hogy több időt fordítsunk a Biblia tanulmányozására és imára!
Segíts naponta veled járni, ahogy Énok is tette.
 Kérünk, fordítsd a szívünket a világi szórakozásoktól az örök értékekhez! Óvj meg bennünket a világ befolyásától,
amely veszélyezteti lelki életünket!
 Atyánk, legyen meg a te akaratod a mi életünkben és az egyházban, és ne a mienk! Tégy bennünket alázatossá, taníthatóvá és hajlandóvá magunkévá tenni a te terveidet!
 Kérünk, vezess el mindannyiunkat arra, hogy megfeszítsük énünket, és Jézus erejével éljünk! Különösképpen azért
imádkozunk, hogy segítsd fiataljainkat arra, hogy teljes életüket a te szolgálatodra szenteljék!
 Urunk, kérünk, támassz istenfélő, alázatos egyházi vezetőket, akik krisztusi jellemet tanúsítanak szavaikban és tetteikben! És mutasd meg, hogyan támogassuk vezetőinket imával, bátorítással és szívesen vállalt szolgálattal!
 Add, hogy egyházad hűségesen és teljességgel hirdesse Jelenések 14 hármas angyali üzenetét! Adj bölcsességet, hogy
Krisztus igazságát ezen üzenet központjává tegyük!
 Kérünk, áldjad meg erőfeszítéseinket abban, ahogy befolyásközpontokat létesítünk nagyobb városainkban! Adj bölcsességet, hogy meglássuk, mi az igazi szükséglete minden városnak. Adj kreativitást, hogy válaszolni tudjunk ezen
szükségletekre! Mutasd meg, hogyan vezethetünk embereket szeretetteljesen a te Igédhez!
 Urunk arra kérünk, hogy hozz megújulást és reformációt saját életünkben, családunkban, gyülekezetünkben és lakóközösségünkben! Kezdd a mi szívünk megújításával, hogy kegyelmed rajtunk keresztül másokra is áradhasson!
 Urunk, kérünk, lelkesítsd a hetednapi adventistákat az egész világon, hogy úgy imádkozzanak, mint még eddig soha!
Segíts, hogy együtt könyörögjünk a Szentlélek késői esőjéért, imádkozunk Jóel 2, Hóseás 6 és ApCsel 2 ígéreteinek a
teljesedéséért!
 Kérünk, oltalmazd fiataljainkat a világi kísértésektől! Fordítsd tekintetüket Jézusra, és segítsd őket, hogy naponta időt
szenteljenek az imára és a Biblia tanulmányozására!
 Atyánk, kérünk, taníts meg bennünket arra, hogy hogyan osszuk meg az Élet kenyerét másokkal! Amikor gyengék
vagyunk, add nekünk a te erődet, amikor félünk, add nekünk a te bátorságodat.
 Imádkozunk azért, hogy új hangsúlyt kapjon Dániel és Jelenések könyvének a tanulmányozása egyéb próféciákkal
együtt! Kérünk, adj egyházadnak erős reménységet a jövőre, továbbá és a Krisztus és Sátán közötti küzdelem világos
megértését!
 Urunk, kérünk, taníts minket arra, hogy naponta személyesen tanulmányozzuk Igédet! Serkents több embert, hogy
bekapcsolódjon a Higgyetek az Ő prófétáinak! programba, hogy a világegyházzal együtt olvassák a Bibliát és a
Prófétaság Lelkének írásait.
 Segíts mindannyiunkat, hogy értékeljük, és kutassuk az egyházunknak adott bölcsességet a Prófétaság Lelkének írásai
ban! Add, hogy ezek a tanácsok még mélyebbre vezessenek bennünket a te Igédben, a Bibliában!
 Urunk, mutasd meg, hogyan vethetjük alá életünket teljesen akaratodnak! Tégy bennünket eggyé Krisztusban! Egyesíts
bennünket az utolsó hangos kiáltás munkájában!
 Urunk, te megáldottad egyházunkat a Biblia igazságainak mélységes ismeretével. Add, hogy alázatosan és örömmel
tegyünk ezekről bizonyságot a környezetünkben élőknek!
 Atyánk, kérünk, áldd meg a kiscsoportos és házi gyülekezetekkel kapcsolatos erőfeszítéseinket az egész világon! Arra
kérünk, hogy támassz még több hűséges gyülekezeti tagot, akik saját környezetükben bizonyságot tesznek Jézusról, és
az Ő csodálatos jelleméről.
 Urunk, taníts bennünket arra, hogyan hirdessük az egyház alapvető tanításait világosan, kreatív módon és bibliai hitelességgel. Add, hogy Jézus szeretete legyen a középpontja mindannak, amit tanítunk!
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 Kérünk, adjad, hogy családjaink bemutassák szeretetedet otthonainkban és környezetünkben. Arra kérünk, hogy teremts összhangot az otthonokban, gyógyítsd az összetört kapcsolatokat, védd a gyengéket az erőszaktól, és nyilatkoztasd ki megszentelő hatalmadat a reménytelennek tűnő helyzetekben!
 Urunk, imádkozunk a sok ezer globálmissziós úttörőért, akik gyülekezeteket alapítanak el nem ért területeken! Sokan
magányosan dolgoznak, nehéz körülmények között, ezért imádkozzunk biztonságukért, bölcsességért és sikeres szolgálatért!
 Áldd meg az Adventista Szakemberek Hálózatát! Adj nekik lehetőséget, hogy tanítványokká tegyék a világ képzett és
elit rétegének képviselőit világunk nagyvárosi környezetében!
 Imádkozunk különös oltalomért gyülekezeti tagjaink számára, akik naponként tapasztalnak zaklatást és fenyegetettséget vallásuk miatt! Kérünk, adj nekik bölcsességet és bátorságot! Arra is kérünk, segíts bennünket abban, hogy tanúidként éljünk egy olyan világban, amely nem ismer téged!
 Add, hogy a világon minden hetednapi adventista megragadja a Teljes tagbevonás látását! Add, hogy mindannyian
aktívak legyünk a személyes bizonyságtevésben, a kiscsoportos misszióban és a nyilvános evangelizációk területén!
 Kérünk, küldd el Szentlelkedet, hogy előkészítse az Adventista Világrádió hallgatónak szívét, különösképpen a világ
nagyvárosaiban! Add, hogy a gyülekezeti tagok hűségesen bekapcsolódjanak az utómunkába, és tanítványokká tegyék
azokat, akik keresnek téged!
 Áldd meg az egyházi szervezetek és a támogató szolgálatok közötti együttműködést az evangéliumi misszió nagy munkájában! Add, hogy szolgáid egymás és irántad való szeretettel együtt tudjanak munkálkodni!
 Urunk, kérünk, mutasd meg, hogyan küldhetnénk több igazsággal teljes irodalmat (nyomtatott és elektronikus formában) a környezetünkben élőknek! Hívj el könyvevangélistákat, önkéntes diákmisszionáriusokat, szerzőket, média
szakembereket és pénzügyi támogatókat, hogy terjesszék a remény és az élet szavait!
 Imádkozunk a bibliatanulmányok, brosúrák és könyvek széleskörű terjesztéséért, mint például a Jézushoz vezető út
című könyv. Add, hogy ezek a könyvek elhintsék az igazság magvait az emberek szívében, és elvezessék őket oda, hogy
tanulmányozzák Isten Igéjét!
 Add, hogy gyülekezeti tagjaink, lelkészeink és vezetőink az egész világon naponta táplálkozzanak Isten Igéjéből! Add
azt is, hogy naponta keressünk téged személyes imáinkban! Emlékeztess bennünket arra, hogy nélküled semmit sem
tehetünk!
 Urunk, tégy bennünket készségessé, hogy kövessünk téged életünk minden területén! Amikor hitben meg kell tennünk
az engedelmesség következő lépését, mutasd meg, mi az! Töltsd be életünket a te hatalmaddal!
 Kérünk, növeld a szombatiskolai látogatottságot az egész világon! Vezesd el gyülekezeti tagjainkat és vendégeinket egy
életet átalakító közösségre, a misszióra, a bibliatanulmányozásra és a bizonyságtevésre!
 Kérünk, erősítsd meg minden helyi gyülekezet missziós szolgálatait, mint a Női Szolgálatok, Férfi Szolgálatok, Szombatiskola és Személyes Missziószolgálatok, Cserkészek, Fürkészek és az Adventista Közösségi Szolgálatok. Mutasd meg,
hogyan lehetünk a te kezed és a te lábad mások számára!
 Urunk, add, hogy az igazi istenfélelem megújulásának hullámai átjárják az utolsó időben élő egyházadat! Add, hogy
kiálljunk az igazság mellett, szakadjon bár az ég!
 Kérünk áldd meg az Adventista Médiaszolgálatok bizonyságtevő szolgálatát, beleértve a közösségi médiát is! Segíts
kiválóságra törekedni, miközben megpróbáljuk elérni a 21. század emberét az örökkévaló evangéliummal!
 Urunk, ajándékozz meg bennünket a csodálat és a hála lelkületével, amint az általad teremtett világot szemléljük! Add,
hogy hűségesen tiszteljük a teremtés bibliai igazságát és tanítsuk fiataljainkat, hogy megérezzék a természetben a te
hatalmadat és szeretetedet!
 Urunk, taníts bennünket követni Krisztus önzetlen példáját azzal, hogy kielégítjük a hozzánk közel élők napi szükségleteit! Szerelj fel bennünket, hogy orvos misszionáriusként, közösségi önkéntesként szolgáljunk és legyünk barátai a
szükséget szenvedőknek!
 Mutasd meg kérünk, hogyan segíthetünk lelki és gyakorlati módon a menekültek szükségletein! Add, hogy egyházunkat arról ismerjék, hogy mindenkit szeretünk, függetlenül attól, hogy kicsoda és honnan jött.
 Különös módon imádkozunk azokért a menekültekért, akik olyan országokból érkeztek, amelyek zártak az evangélium
előtt. Ahogy szükségleteikről gondoskodunk és hozzád vezetjük őket, kérünk, nyiss lehetőséget arra, hogy visszatérjenek országaikba, és megosszák Isten szeretetét másokkal!
 Atyánk, kérünk, tudatosítsd bennünk, hogy az érted való munka igen sürgős! Add, hogy naponta abban a reményben
éljünk, hogy Jézus hamar eljön, és mindent helyreállít!
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 Urunk, kérünk, áldd meg az adventista oktatók munkáját minden szinten, az egész világon! Erősítsd meg iskolai tanárainkat, a szülőket, az ifjúságvezetőket és a szombatiskolai tanítókat, miközben az ifjúság új generációját felkészítik a
te szolgálatodra!
 Kérünk, áldd meg a Fogyatékkal Élők Szolgálatát! Adj nekünk együttérzést, amikor azok szükségleteiről gondoskodunk, akik siketek, vakok és akik fizikai vagy mentális problémákkal küszködnek!
 Arra kérünk, hívj el orvos misszionáriusokat, akik gyülekezeteket alapítanak abban a 830 népcsoportban, amelyek az
Euro-ázsiai Divízió 11 országában élnek!
 Arra kérünk, küldj fiatalokat, akik gyülekezeteket alapítanak abban a 750 népcsoportban, amelyek az Euro-ázsiai Divízió 11 országában élnek!
 Arra kérünk, küldj városi misszionáriusokat, akik gyülekezeteket alapítanak abban a 806 népcsoportban, amelyek az
Inter-európai Divízió 20 országában élnek!
 Arra kérünk, küldd seregét a munkásoknak, akik gyülekezeteket alapítanak abban a 948 népcsoportban, amelyek az
Közép-amerikai Divízió 38 országában élnek!
 Arra kérünk, hogy küldj mártírokat, akik készek dolgozni abban a 746 népcsoportban, amelyek az Közel-keleti és
Észak-afrikai Unió 20 országában élnek!
 Imádkozunk az adventista vezető üzletemberekért, hogy bizonyságot tudjanak tenni abban a 691 népcsoportban, amelyek az Észak-ázsiai és Csendes-óceáni Divízió 8 országában élnek!
 Arra kérünk, hogy készíts fel fiatal szakembereket, akik gyülekezeteket alapítanak abban a 789 népcsoportban, amelyek
az Észak-amerikai Divízió 9 országában élnek!
 Arra kérünk, hogy nyiss lehetőséget gyülekezetalapító misszionáriusok képzésére, akik készek dolgozni abban a 676
népcsoportban, amelyek Dél-amerikai Divízió 9 országában élnek!
 Kérünk, Urunk, készíts fel önkénteseket arra, hogy szolgáljanak abban a 70 népcsoportban, amelyek Izrael területén
élnek!
 Arra kérünk, hogy hívj el nyugalmazott tanárokat, akik szolgálnának abban a 2566 népcsoportban, amelyek a Dél-ázsiai és Csendes-óceáni Divízió 14 országában élnek!
 Arra kérünk, hogy hívj el imaharcosokat, akik közbenjárnak azért a 2568 népcsoportért, amelyek az Dél-ázsiai Divízió
4 országában élnek!
 Arra kérünk, hogy hívj el imaharcosokat, akik közbenjárnak azért a 893 népcsoportért, amelyek a Transzeurópai Divízió 25 országában élnek!
 Arra kérünk, hogy hívj el nővéreket és orvosokat, akik új gyülekezeteket alapítanak abban az 1978 népcsoportban,
amelyek a Nyugat-közép-afrikai Divízió 22 országában élnek!
 Arra kérünk, hogy hívj el fiatalokat, akik tanítványokká tesznek embereket abban az 1495 népcsoportban, amelyek a
Nyugat-közép-afrikai Divízió 20 országában élnek!
 Bölcsességet kérünk a szekuláris kultúrák elérésére, amelyekben az emberek nem érdeklődnek egyetlen vallás iránt
sem. Add, hogy a Szentlélek ledönthessen minden falat, amely elzárja őket tőled!
 Urunk, mutasd meg kérünk, hogyan osszuk meg az evangéliumot muzulmán csoportokkal. Azért imádkozunk, hogy
meghallják kegyelmi felajánlásodat és pozitívan válaszoljanak rá!
 Imádkozunk ázsiai népcsoportokért, beleértve a buddhistákat és hindukat. Sokan még egyáltalán nem hallottak Jézusról. Adj különleges bölcsességet ahhoz, hogy megértsük szükségleteiket, és elérjük szívüket!
 Áldj meg kérünk, amikor megpróbáljuk elérni azokat az embereket, akiket fogságban tart a szellemimádás, a bálványimádás és az animista hit! Segíts megértenünk világnézetüket, hogy be tudjunk mutatni nekik Jézust, mint személyes
Megváltót!
 Urunk, adj hatékonyságot a 10/40-es ablakban élők elérésére, akik a világnak azon a részén élnek, ahol nagyon csekély
a keresztény befolyás. Nyisd meg a szíveket, hogy befogadják a Jézusról szóló evangéliumot! Add, hogy az emberek
meglássák szeretetedet az életünkben!
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napos imaközösség
2018. január 10–20.

Imában igényelhető ígéretek
A Szentlélek ígérete
„Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn” (Zak
10:1).
„Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szentlelket
azoknak, akik tőle kérik?” (Lk 11:13).
„Ama vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe
juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek... És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi
az ítélet” (Jn 14:26; 16:8).
„Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekeszem;
és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt” (Jn 14:12–14).
„Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! Azt mondja a Seregeknek Ura” (Zak 4:6).

Ígéretek, hogy Isten meghallgatja az imákat
„Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek” (Jn
15:7).
„Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas
időben való segítségül” (Zsid 4:16).
„Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek” (Mk 11:24).
„És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem” (Zsolt 50:15).
„Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám” (Mt 18:19).
„És amit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. (Mt 21:22).
„És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsõíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én
nevemben, én megcselekszem azt” (Jn 14:13–14).
„És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az
Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen” (Jn 16:23–24).
„És ez az a bizodalom, amellyel õhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket: Ha pedig
tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle.” (1Jn 5:14–15).
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Isten hatalmával kapcsolatos ígéretek
„Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami?” (1Móz 18:14).
„Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg” (2Móz 14:14).
„Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges” (Mk 10:27).
„Hű az, aki elhívott titeket és ő meg is cselekszi azt” (1Thessz 5:24).
„Tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál” (Jób 42:2).
„Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?” (Róm 8:31–32).
„Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Ígér-e
valamit, hogy azt ne teljesítené?” (4Móz 23:19).
„Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a föld határait? Nem fárad és nem lankad el;
végére mehetetlen bölcsessége! Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak
és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!” (Ézs 40:28–31).

Ígéretek Isten vezetésére
„Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak
jársz” (Józs 1:9).
„Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem
teljesítem, amit megígértem neked” (1Móz 28:15).
„Íme, én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton és bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem” (2Móz 23:20).
„De ha keresni fogod ott az Urat, a te Istenedet, megtalálod, ha teljes szívvel, lélekkel keresed” (5Móz 4:29).
„Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!” (Jer 33:3).
„Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá!
Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. – Az Úr maga mondja ezt” (Ézs 40:4–5).
„Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem” (Zsolt 32:8).
„Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!” (5Móz 31:8).
„Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza” (Zsolt 25:12).
„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet” (Péld 3:5–6).
„Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz,
mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a
jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz” (Ézs 58:10–11).
„Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom” (Ézs 65:24).

A szív cseréjének ígérete
„Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Ők népemmé lesznek, én pedig Istenük leszek,
mert teljes szívükkel megtérnek hozzám” (Jer 24:7).
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„Szívedet és utódaid szívét körülmetéli Istened, az Úr, szeretni fogod Istenedet, az Urat teljes szívedből és teljes lelkedből, és
élni fogsz” (5Móz 30:6).
„Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek” (Ezék 36:26).
„Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára” (Fil 1:6).
„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).
„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre” (2Kor 5:17).
„Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit
most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem” (Gal 2:20).
„Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt” (1Thessz
5:23–24).

A megbocsátás ígéretei
„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).
„Megbocsátottad néped bűnét, elengedted minden vétkét” (Zsolt 85:3).
„Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz, nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak” (Zsolt 86:5).
„És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket” (Mk 11:25).
„Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a
Krisztusban” (Ef 4:32).
„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól” (1Jn 1:9).
„Jöjjetek, szálljunk vitába! – mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor,
fehérekké lehettek, mint a gyapjú” (Ézs 1:18).
„Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem” (Ézs 43:25).
„Megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre” (Jer 31:34).
„Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából” (Ef 1:7).

A bűn feletti győzelem ígérete
„Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk” (1Jn 5:4).
„De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket” (Róm 8:37).
„De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!” (1Kor 15:57).
„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal
támogatlak” (Ézs 41:10).
„Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát” (Ef 6:16).
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„Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit
most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem” (Gal 2:20).
„Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően” (Fil 2:13).
„Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek” (Gal 5:16).
„A békesség Istene pedig összezúzza a Sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek”
(Róm 16:20).
„És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata,
mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes” (Róm 12:2).
„Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete” (1Jn 2:15).

A gyógyítás ígéretei
„Ezt mondta: Ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek tart, figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket
Egyiptomra bocsátottam. Mert én, az Úr, vagyok a te gyógyítód” (2Móz 15:26).
„élteden át tartson erőd!” (5Móz 33:25).
„Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint
a sasé” (Zsolt 103:2–5).
„Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat! Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak”
(Péld 3:7–8).
„Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem
törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása
sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg” (Ézs 53:3–5).
„Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek” (Jer 17:14).
„Bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat - így szól az Úr. Mert eltaszítottnak hívnak téged, Sion, akivel senki sem
törődik” (Jer 30:17).
„Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik: milyen kincs az igazi béke” (Jer 33:6).
„De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd,
mint a hizlalóból kiszabadult borjak” (Mal 3:20).
„Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer”
(Jak 5:14–15).

Az erő ígérete Isten akaratának teljesítéséhez
„Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat” (Zsolt 27:14).
„Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert
a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók” (2Kor 4:16–18).
„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk” (Gal 6:9).
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„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem” (Fil 4:13).
„mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően” (Fil 2:13).
„De ő ezt mondta nekem: »Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.« Legszívesebben tehát az
erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem” (2Kor 12:9).

Ígéretek, hogy Isten tanúbizonyságai leszünk
„Ne rettegjetek, és ne féljetek! Hiszen régóta hirdettem, megmondtam, és ti vagytok a tanúim! Van-e isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla, nem tudok róla!” (Ézs 44:8).
„Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége” (Ézs 60:1).
„Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát”
(2Kor 5:18).
„Az Úr azonban ezt mondta nekem: Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak
parancsolok!” (Jer 1:7).
„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában,
sőt egészen a föld végső határáig” (ApCsel 1:8).
„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy
tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket” (1Pt 2:9).
„Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki
számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet” (1Pt 3:15).
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napos imaközösség
2018. január 10–20.

A főpap bemutatása

A

főpap ruhája fenséges tisztségéhez illően drága anyagból mesterien készült öltözet volt. A papok vászonruhája mellett
a főpap még egy egy darabban szőtt, kék színű köntöst is viselt. Ennek a köntösnek az alját arany csengettyűk és kék,
bíborpiros és skarlátvörös gránátalmák díszítették. A köntösön kívül volt az efód, egy rövidebb arany, kék, bíbor, skarlát és
fehér színekből álló öltözék. Ezt az efódot ugyanilyen színű, gyönyörűen kidolgozott öv szorította össze. Az efód ujjatlan
volt, és az arannyal kihímzett vállpántjain ónixkő ékeskedett, amelyekbe Izrael tizenkét törzsének a nevét vésték be.
Az efód felett volt a mellvért, a papi díszruha legszentebb darabja. Ezt ugyanabból az anyagból készítették, mint az
efódot. Alakja négyszögletű, nagysága arasznyi volt. Aranykarikákba fűzött kék zsinóron függött le a pap válláról. A szélét
különböző értékes kövekből formálták. Ezek a kövek ugyanazok a kövek voltak, amelyek Isten városának tizenkét alapját
alkotják. A mellvérten tizenkét követ foglaltak aranyba. Ezeket négy sorban rendezték el, és miként a vállpántokban levő
kövekbe, ezekbe a kövekbe is belevésték a tizenkét törzs nevét. Az Úr parancsolta: „És viselje Áron az Izrael fiainak neveit
az ítélet hósenén, az ő szíve felett, amikor bemegy a szenthelyre, emlékeztetőül az Úr előtt szüntelen” (2Móz 28:29). Így Jézus
Krisztus, a nagy Főpap, mentségül hozza fel vérét az Atya előtt a bűnösökért, mert a szívén viseli minden bűneit megbánt
ember nevét. A zsoltáríró ezt mondja erről: „Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot”
(Zsolt 40:18).
A mellvértnek a jobb és a bal szélén egy-egy nagy és csillogó kő volt. Ezek Urim és Thumim-ként voltak ismertek. Isten ezeken keresztül ismertette meg akaratát a főpappal. Amikor ügyeikben az Úr elé járultak döntés végett, és a
világosság dicsfénye jobbról világította meg az értékes követ, az az isteni beleegyezés jele volt, míg Isten tiltakozásának és
rosszallásának bizonyítéka volt, ha balról árnyékolta be a követ.
A főpap süvege fehér vászonból készített turbán volt. Ehhez kék csipkével egy arany lemezt csatoltak, amely ezt a
feliratot hordozta: „Szentség az Úrnak”. Mindennek, ami kapcsolatban volt a főpap öltözetével és magatartásával, olyannak
kellett lennie, hogy felkeltse Isten imádatának, szentségének érzetét, sőt azt is, hogy milyen tisztaságot követel azoktól,
akik színe elé járulnak.
Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 308–309. oldal.
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