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Útmutató imacsoport-vezetők számára

A három angyal imádságra hív
Köszöntelek a Tíznapos imaközösség 2022-es programján! Úgy hisszük, az imában születik a
megújulás. Isten rengeteg csodát tett az elmúlt években, miközben Őt kerestük együtt imában
és böjtben. A Szentlélek beszélgetésre indított bennünket, megújította szenvedélyünket az
evangélium iránt, újraélesztett gyülekezeteket, és helyrehozott kapcsolatokat.
Isten hangja elhívott már téged a megújulásra? A Biblia tele van neked szánt ígéretekkel:
„És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én
arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből,
megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket” (2Kir 7:14).
„És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem” (Jer 29:13).
„De mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül” (Jóel 2:32).
„Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok” (Jak 4:8).
„Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót,
bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem” (Jel 3:20).
Akárhogy is állsz jelenleg az életben, Isten közelebb van hozzád, mint gondolnád. Ki szeretné
árasztani áldásait a családodra, gyülekezetedre, közösségedre és az egész világodra.
Csatlakozz hozzánk, és válaszolj a három angyal imára való felszólítására!
Általánosságban a tíznapos imáról
Naponkénti témalapok
A tíz nap mindegyikére témalapot készítettünk. Mindegyik témalap tartalmaz egy igét, rövid
áhítatot, bibliai szakaszt, melyek alapján imádkozhatunk, valamint ima- és ének javaslatokat.
Tanácsoljuk, hogy másoljátok le a témalapokat mindenkinek, hogy követni tudják az alkalom
menetét.

A gyülekezetek ugyanazért a témáért imádkoznak minden nap, szerte a világon.
Csatlakozzunk egymáshoz, és imádkozzunk ugyanazon igehelyek, idézetek és imakérések
alapján, amelyek a témalapokon szerepelnek! Ám ne érezzétek azt, hogy kötelezően végig
kell rohannotok a javasolt imakéréseken! Megoldás lehet, hogy felosztjátok kisebb
csoportokra a jelenlévőket, és mindegyik csoport imádkozik néhány imakérésért.
Mellékeltünk egy dokumentumot is a világszéles Hetednapi Adventista Egyház imakérései
címmel. Fontos, hogy együtt imádkozzunk az egyház nagy családjáért, de alakíthatjátok
másképp is az ima idejét. Így általánosabb témákért is imádkozhattok, főleg olyan esetben, ha
kívülállók is részt vesznek az összejövetelen. Imádkozzatok úgy, hogy a vendégek a lehető
legotthonosabban érezzék magukat. Éreztessétek velük, hogy közénk tartoznak!
Javasolt időkeret az alkalom részeihez
Ajánlatos az imával töltött időt kicsit lerövidíteni, hogy a csoport ténylegesen tudjon figyelni
az imákra. Az, hogy mennyi időt töltünk az egyes részeknél, bizonyos mértékben változhat
minden alkalommal, amikor együtt imádkozunk. A következő beosztás egy javaslat, ami
általában jól működik:
● Köszöntés/Bevezetés: 2-5 perc
● Igehelyek és a rövid áhítat felolvasása: 5 perc
● Ima az „Imádság Isten Igéjével” című rész igeversei alapján (a napi
témalapokban található meg): 10-15 perc
● Ima az „Egyéb ima javaslatok” című rész felsorolása alapján (a napi
témalapokban található meg): 20-30 perc
● Hálaadás imában és énekben: 5-10 perc
Imádkozzunk másokért!
Arra bátorítunk mindenkit, hogy kérje Istent, mutasson neki öt-hét személyt, akikért a
Tíznapos imaközösség idején imádkozzon. Lehetnek ők rokonok, barátok, munkatársak,
szomszédok, vagy ismerősök. Bátorítsd őket, hogy kérjék a Szentlélek vezetését, amikor
ezeket a neveket kiválasztják és könyörögnek értük az elkövetkező tíz napban. Kioszthatunk
kis kártyákat vagy üres papírlapokat a résztvevőknek, hogy feljegyezhessék ezeknek a
személyeknek a nevét.
Szombati istentiszteletek a 2022-es 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 (Szombati ünneplés) további javaslatokat, ötleteket találhatsz.
A 2022-es Tíznapos imaközösség utómunkája
Imádkozz sokat azért, hogy Isten vezessen abban, miként is folytassa
gyülekezeted/imacsoportod azt, amit elkezdett veletek a 2022-es 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! Csatoltunk egy dokumentumot ajánlott
tevékenységekkel.
Bizonyságtételek
Kérünk, osszátok meg velünk, mit cselekedett Isten veletek a 2022-es Tíznapos
imaközösségben! Történeteitek valódi bátorítást jelentenek sokak számára! A
bizonyságtételeket
elküldhetitek
magyarul
a
Személyes
Missziószolgálatok
osztályvezetőjének hegyesgeza@adventista.hu e-mail címére, vagy angolul a
stories@ministerialassociation.org címre. Online is közölhetitek a www.tendaysofprayer.org
weboldalon.
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!
Igényeljük Isten ígéreteit!
Bátorítsd a résztvevőket, hogy hivatkozzanak Isten ígéreteire! Amikor imádkozunk, nagyon
könnyű a nehézségeinkre összpontosítani. De amikor Isten ígéreteit igényeljük, akkor
növekszik a hitünk, és emlékeztetjük magunkat arra, hogy Istennel semmi sem lehetetlen. Az
ígéretek segítenek, hogy ne a gyengeségeinkre, hanem Jézusra figyeljünk. 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.

Böjt
Az imacsoportban résztvevőkhöz intézz felhívást, hogy csatlakozzanak hozzád a böjtölésben.
Ez lehet tartózkodás a tévétől, a világi zenétől, a filmektől, az internettől, az édességektől,
vagy más, nehezen emészthető ételektől. Az így felszabaduló időt töltsétek imádsággal,
bibliatanulmányozással és azzal, hogy kéritek Istent: segítsen nektek és gyülekezeteteknek
teljesebb mértékben Krisztusban lakozni. Az egyszerűbb étrend hozzásegít ahhoz, hogy
elménk sokkal befogadóbb legyen a Szentlélek hangjának meghallására!
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,
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).
Naplóírás
Az imanapló vezetése a Tíznapos imaközösség idején jó módja annak, hogy a résztvevők
magukévá tegyék a napi imatémákat, konkrét vállalásokat tegyenek 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. Nagyon izgalmas és hitépítő visszaolvasni ezeket, és megfigyelni, hogyan válaszolt
Isten imáitokra!
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 lehetősége 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. 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 a 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). Amikor a vezető imádkozik, aközben Isten a többiek szívét érinti meg.
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Bevezető
Köszöntelek a Tíznapos imaközösség 2022-es programján! Úgy hisszük, az imában születik a
megújulás. Isten rengeteg csodát tett az elmúlt években, miközben Őt kerestük együtt imában
és böjtben. A Szentlélek beszélgetésre indított bennünket, megújította szenvedélyünket az
evangélium iránt, újraélesztett gyülekezeteket, és helyrehozott kapcsolatokat. Meg szeretnénk
osztani veletek néhány tapasztalatot az előző évekből:
„A Tíznapos imaközösség valóban megváltoztatta az életemet. Egy teljes 180 fokos fordulat
történt az életemben.” (Ruth K.)
„Annyira megérintett a téma! Az emberek kiöntötték szívüket Isten előtt imában. Most tudtuk
meg életünkben először, mit jelent Isten ígéretei szerint imádkozni és igényelni Jézus
legértékesebb ajándékát, a Szentlelket.” (Moureen K.)
„A Tíznapos imaközösség előtt sok beteg volt a gyülekezetemben, de az imahét felénél mind
meggyógyultak. Mindezek fölébe hét ember átadta az életét Jézus Krisztusnak és
megkeresztelkedett.” (Mugabe G.)
Isten hangja hívott már téged megújulásra? A Biblia tele van neked szánt ígéretekkel:
„És megalázza magát az én népem, a mely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én
arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből,
megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket” (2Krón 7:14).
„És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem” (Jer 29:13).
„De mindaz, a ki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül” (Jóel 2:32).
„Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok” (Jak 4:8).
„Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót,
bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem” (Jel 3:20).
Bármilyen élethelyzetben vagy jelenleg, Isten közelebb van hozzád, mint gondolnád. Ki
szeretné árasztani áldásait a családodra, gyülekezetedre, közösségedre és az egész világodra.
Tíznapos imaközösségünk témája: A három angyal imára hív

Ebben az évben, a Tíznapos imaközösség ideje alatt arra hívunk titeket, hogy keressétek a
megújulást a Szentlélek ereje által. Amint végig imádkozzuk a három angyal üzenetét,
ragyogjanak fel új jelentőséggel és vezessenek el téged és imacsoportodat egy mélyebb
tapasztalatra Jézussal.
Isten ma is hatalmas dolgokat szeretne véghezvinni életünkben és a gyülekezetünk életében.
Az ő tervei messze meghaladják képességeinket, és csupán folyamatos imával vagyunk
képesek véghezvinni azt a feladatot, amit előkészített számunkra. Ez az ígérete számunkra:
„Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, a
melyeket nem tudsz” (Jer 33:3).
Kérjük együtt imában a megújulást, odaszentelődésünk megújulását végidei küldetésünkhöz,
és a Szentlélek megígért kiáradását!
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.
⮚ Ne féljünk tőle, jó a csend, mivel lehetőséget biztosít mindenkinek, hogy meghalljuk a
Szentlélek hangját.
⮚ Szintén nagy áldást jelent énekelni, amikor a Szentlélek arra késztet. Nincs szükség
feltétlenül hangszeres kíséretre sem, anélkül is bátran énekeljünk!
⮚ Ahelyett, hogy beszélgetnénk imakéréseinkről, egyszerűen imádkozzunk azokért! Ha
így teszünk, mások is csatlakoznak kérésünkhöz, és igénylik az arra vonatkozó
ígéreteket.
Igényeljük Isten ígéreteit!
Kiváltságunk, hogy igényelhetjük Isten ígéreteit imában. Parancsolatai és tanácsai szintén
ígéretek. Sosem kér tőlünk olyasmit, amit az Ő ereje által ne tudnánk megvalósítani.
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. Őt szemlélve
hozzá hasonlóvá válhatunk.
Ellen White így bátorít: „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.
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 egyszerű ételeket, és azokból is keveset” (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. Ha szeretnénk
tisztább elmét, hogy így jobban halljuk Isten hangját, s ha közelebb szeretnénk húzódni
hozzá, akkor vigyázzunk, hogy táplálkozásunk ne gátoljon 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.
A Szentlélek
Mindig kérjétek a Szentlelket, hogy Ő mutassa meg, hogyan és mit kell kérni egy személy
életében, vagy konkrét helyzetében! A Biblia emlékeztet minket arra, hogy mi magunktól
nem tudjuk, miért kell imádkoznunk, de a Szentlélek az, aki 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).
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). Ellen White ezt is mondja: „Kérhetjük bármelyik ajándékot, amit Ő megígért.
Aztán hinnünk kell, hogy megkapjuk, és meg kell köszönnünk Istennek, amit kaptunk”
(Nevelés. Budapest, 2015, Advent Kiadó. 30. fejezet). Tehát tegyük szokásunkká, hogy előre
hálát adunk Istennek hit által, azért, amit tenni fog értünk, és ahogyan válaszolni fog
imáinkra.
Imádkozzunk másokért!
Arra bátorítunk, hogy a Tíznapos imaközösség idején imádkozz folyamatosan azokért az
emberekért, akiket Isten a szívedre helyezett! 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! Írd le a nevüket egy papírra, és tartsd jól látható helyen, mint például a Bibliád.
Csodálattal fog téged eltölteni, ahogyan Isten munkálkodik imáid által.
A Tíznapos imaközösség missziós kihívása
Jézus nem csak arra hív minket, hogy imádkozzunk, hanem, hogy segítsünk is a körülöttünk
élők szükségletein. „Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok,
jövevény voltam, és befogadtatok engem, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam,
és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám” (Mt 25:35-36, ÚRK).
A nagy Orvos lábnyomán című könyvben ezt olvassuk: „Kettős életet kell élnünk – az
elmélkedés és a cselekvés, a csendes imádkozás és a buzgó munka életét” (Budapest, 2001,
Advent Kiadó, 370. oldal). Olyan sok szeretetet kaptunk Megváltónktól; ne tartsuk meg
magunknak! Osszuk meg szeretetét barátainkkal, szomszédainkkal és szükséget szenvedő
idegenekkel is.
Bátorítunk titeket, a gyülekezeteket, hogy kérjétek Istent imában, mutassa meg, mit
tehetnétek másokért a Tíznapos imaközösség ideje alatt! Ám a szervezés közben se
engedjétek meg, hogy a sok egyeztetés elvonja figyelmeteket az imáról! „A másokért végzett
őszinte munkát előzze meg a titkos ima; mert nagy bölcsességet igényel az, hogy megértsük a
lelkek megmentésének tudományát. Mielőtt beszélgetnénk az emberekkel, legyünk
közösségben Krisztussal! A mennyei kegyelem trónjánál készülhetünk fel az emberek
szolgálatára” (Prayer [Ima], 313. o.).
Az online elérhető anyagokban találsz egy külön lapot, ahol javaslatokat olvashatsz arról,
hogyan tehetsz bizonyságot Jézusról tettekkel is a környezetedben.
Minden témalap megtalálható közvetlenül is bármely számítógépes és mobileszközre itt:
www.adventista.hu
A segédanyagokat a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának Lelkészi
Egyesülete készítette.
A naponkénti ima irányelveinek főszerkesztője: Mark A. Finley
A szerzőről

A 2022-es Tíznapos imaközösség anyagának főszerkesztője Mark A. Finley. Korábban az It
Is Written televízió szónoka és igazgatója, majd pedig nyugdíjasként a Generál Konferencia
egyik alelnöke volt. Evangélizátorként még mindig aktív, aki több mint 150 evangélizációs
sorozatot tartott több mint 80 országban, valamint a NET 17 sorozatot, amelyet világszerte
sugároztak. Rendszeres előadó nagy összejöveteleken, továbbképzési programokon és
missziós intézetekben. Több mint 70 könyv és sok más kiadvány szerzője, mint például
bibliatanulmányok, cikkek és evangélizációs segédanyagok. Neki és feleségének Ernestinenek három felnőtt gyermekük van: Deborah, Rebecca és ifj. Mark. Jelenleg Mark és felesége
az Élő Reménység Evangélizációs Oktatóközpontban (Living Hope School of Evangelism
Training Center) folytatják szolgálatukat a virginiai Haymarketben.
További segédanyagok
A Hármas angyali üzenettel kapcsolatos további angol nyelvű segédanyagokért látogasd meg
a következő honlapot: www.threeangels.info
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Imaéjszaka
Egész éjszakás imaalkalom a tizedik napra
Gondoljuk át, hogy tartunk egy egész éjszakás imaalkalmat a Tíznapos imaközösség
részeként! Például elkezdhetjük este 6 órakor, és befejezhetjük reggel 6 órakor. Válassz olyan
időbeosztást, mely a legmegfelelőbb a csoportod számára
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 az alkalmat dicsőítéssel. Dicsőítsétek Istent ima és énekek által.
Szánjatok egy kis időt bűnbánatra! Ez segíthet abban, hogy semmi ne akadályozza meg
Istent, hogy meghallgassa imáitokat. Szánjunk időt csendes bűnbánatra, majd csoportosan is
beszéljünk arról, amit megosztanánk. Emlékeztessük arra a csoport tagjait, hogy csak azt
osszák meg a többiekkel, amit nem gondolnak túl személyesnek. Dán 9:1-19 szakaszában
olvashatunk arról, hogy Dániel előállt, és nyilvánosan kért bűnbocsánatot Isten népének
bűneiért.
Imádkozzatok a résztvevők imakéréseiért. Nagyon sok ember szenved, vagy van szüksége
imádságra különböző okokból; másoknak pedig lehet, hogy éppen az ismerősi körében van
olyan, akinek kétségbeesetten szüksége van imákra. Alkossatok egy kört, tegyetek a kör
közepére egy széket, és üljön mindenki oda egyenként, akinek van valamilyen különleges
imakérése. Ezután a csoport gyűljön a szék köré, és egy vagy két ember imádkozzon az éppen
ott ülő személy kéréseiért, és igényelje Isten ígéreteit.
Válaszd a csoportot ketté! Az egyik szobában egy férfi vezető segítségével csak a férfiak
imádkozzanak, egy másik szobában női vezetővel pedig a nők. Több olyan személyes
probléma lehet, amiket nem lehet, vagy kellene megosztanunk mindenkivel. Néha könnyebb
ezeket megosztani azokkal, akik velünk azonos neműek.
Miután újra összegyűlt a csoport, imádkozzatok a közösség és a gyülekezet
szükségleteiért; valamint szánjunk időt a világszéles egyház imakéréseire is. (Ezek a
kérések egy külön dokumentumban vannak feljegyezve a Tíznapos imaközösség anyagai
között). Nem szabad úgy éreznünk, hogy csak gyorsan átfutunk az egész listán. Célravezető
kisebb csoportokra osztani az embereket, hogy mindegyik csoport a lista egy részéért
imádkozzon.
Imádkozzatok a kiválasztott öt-hét emberért, akikért a tíz nap során folyamatosan
imádkozni fogtok.
Imádkozzatok egy kiválasztott igeszakasz alapján!
Zárjátok az alkalmat újabb dicsőítéssel és hálaadással!

10 nap imádságban 2022
https://10napimadsagban.blogspot.com/

A Tíznapos imaközösség missziós kihívása
Jézus nem csak arra hív minket, hogy imádkozzunk, hanem hogy segítsünk a körülöttünk
élők szükségletein. „Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok,
jövevény voltam, és befogadtatok engem, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam,
és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám” (Mt 25:35-36, ÚRK).
A nagy Orvos lábnyomán című könyvben ezt olvassuk: „Kettős életet kell élnünk – az
elmélkedés és a cselekvés, a csendes imádkozás és a buzgó munka életét” (Budapest, 2001,
Advent Kiadó, 370. o.). Olyan sok szeretetet kaptunk Megváltónktól; ne tartsuk meg
magunknak! Osszuk meg szeretetét barátainkkal, szomszédainkkal és szükséget szenvedő
idegenekkel is.
Bátorítunk titeket, a gyülekezeteket, hogy kérjétek Istent imában, mutassa meg, mit
tehetnétek másokért a Tíznapos imaközösség ideje alatt! Ám a szervezés közben se
engedjétek meg, hogy a sok egyeztetés elvonja figyelmeteket az imáról! „A másokért végzett
őszinte munkát előzze meg a titkos ima; mert nagy bölcsességet igényel az, hogy megértsük a
lelkek megmentésének tudományát. Mielőtt beszélgetnénk az emberekkel, legyünk
közösségben Krisztussal! A mennyei kegyelem trónjánál készülhetünk fel az emberek
szolgálatára” (Prayer [Ima], 313. o.).
Készítettünk egy listát, amely ötleteket tartalmaz arra, hogyan segíthetünk másoknak.
Válasszuk ki a szolgálati körünkben élő emberek legégetőbb szükségleteinek megfelelő
módszereket. Ezen kívül pedig találjunk ki olyan szolgálati módszereket is, amelyek itt nem
szerepelnek!
* Főzzünk valami finomat egy betegnek!
* Hívjunk meg egy szomszédot/munkatársat egy közösségi alkalomra!
* Adjunk enni egy hajléktalannak!
* Adományozzunk ruhaneműt, de csak olyat, amilyet mi magunk is elfogadnánk!
* „Fogadjunk örökbe” egy idős személyt! Látogassuk meg rendszeresen, segítsünk neki a
házimunkában, a bevásárlásban, a főzésben, vagy a kerti munkában!
* Süssünk kenyeret, és vigyünk át a szomszédoknak is egy-egy veknit!
* Vegyünk részt a környéken önkéntes munkákban!
* Vállaljunk felügyeletet egy betegnél vagy mozgásképtelen személynél, hogy gondozója
elmehessen a saját ügyeit intézni!
* Ha új szomszédaink vannak, köszöntsük őket egy finom ebéddel, hogy érezzék: szívesen
látott lakók.
* Vegyünk gyümölcsöt-zöldséget, tartós élelmiszert, és vigyük el egy nélkülöző családnak!
* Adjuk oda valakinek már nem használt szemüvegünket!

* Ajánljuk fel valakinek, hogy bibliaórákat adunk neki!
* Látogassunk meg időseket a szeretetotthonokban!
* Adjunk pénzt élelmiszerre egy diáknak!
* Gyűjtsünk ruhákat a rászorulóknak! A gyülekezetnél is kialakíthatunk egy helyet, ahonnan
használt ruhákat vihetnek el a nélkülözők.
* Ajánljuk fel régi laptopunkat vagy más, működőképes elektronikai készülékünket!
* Adományozzuk jótékony célra használt autónkat!
* Szervezzünk „Egészség Expót”!
* Küldjünk üdvözlőkártyát, képeslapot ágyhoz kötött, gyengélkedő betegeknek!
* Szervezünk evangelizációs összejöveteleket!
* Hívjuk fel szomszédainkat és barátainkat, érdeklődjünk hogylétük felől!
* Adjunk valakinek ajándékba olyan könyvet, amiről gondoljuk, hogy tetszene neki!
* Osztogassunk GLOW füzeteket!
* Intézzünk kérést valakihez, akivel már vagyunk olyan mély kapcsolatban, hogy fogadja el
Jézust!
* Tartsunk főzőkört!
* Adjunk ajándékba bibliai témájú könyvet!
* Vigyünk ételt olyasvalakinek, aki jelenleg gyászol!
* Látogassunk meg valakit a kórházban, aki bátorításra vagy egyéb segítségre szorul,
* Olvassunk fel egy idős személynek!
* Látogassunk el egy gyermekotthonba, és ajánljunk fel valamilyen segítséget a
személyzetnek!
* Indítsunk egy varró/kötő/horgoló csoportot, hogy ruhákat készítsünk a szükségben
lévőknek!
* Olvassunk fel a Bibliából olyan valakinek, aki nem lát, vagy nem tud olvasni!
* Tartsunk ifjúsági kört otthonunkban!
* Vállaljunk önkéntes munkát olyan otthonban, ahol bántalmazott személyek találnak
oltalomra!
* Adományozzunk könyveket gyermekotthonoknak vagy anyaotthonoknak!
* Vigyünk gyermekcsoportot szeretetotthonokba! Mutassunk be az időseknek egy rövid
programot!
* Tervezzünk és valósítsunk meg egy programot különleges szükségletekkel rendelkező
gyerekek és családjaik számára!
* Tartsunk Segít7ek napot/hetet a környéken, amikor kitakarítjuk/kifestjük a környezetünk
egy szegletét!
* Indítsunk Életmód klubot a gyülekezetben! Hívjuk meg barátainkat, ismerőseinket!
* Kérdezzünk meg valakit, szeretne-e megnézni velünk egy lelki üzenetet tartalmazó DVD-t!
Miközben nézitek, imádkozzatok azért, hogy a Szentlélek szóljon az illető szívéhez!

* Tervezzetek egy saját projektet!
További segédanyagokért látogass el ide: www.revivalandreformation.org/resources/witnessing
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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 ad
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, ÚRK)
„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, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.” (Mt 18:19)
„És amit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.” (Mt 21:22)
„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 14:13-14)
„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 őhozzá 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)
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.”
(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-e 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 40:2831)
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)
„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 útjaikról, 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)

„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
„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 4:1618)
„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem
lankadunk.” (Gal 6:9)
„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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Szombati ünnep!
Az utolsó szombat javasolt formája

Szervezzük a Tíznapos imaközösség utolsó szombatját olyan módon, hogy az Isten jóságát és
hatalmas erejét dicsőítse. Oszd meg a gyülekezettel, ahogyan te megélted a tíz nap alatt a
megújulást és a Szentlélek kiáradását. Dicsérjétek együtt Istent, azért, amit eddig tett, amit
jelenleg tesz és azért, amit tenni fog értetek.
Nem minden gyülekezet ünnepel ugyanabban a formában. Tehát arra kérünk, dolgozzatok
össze a helyi vezetőkkel, hogy a helyi igényeknek megfelelően egy különleges szombati
alkalmat hozzatok létre. A továbbiakban felsoroljuk, miket ajánlunk a szombati
istentiszteletre.
Téma:
A három angyal imára hív
Alapige:
„És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén: az örök evangélium volt nála, és
hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és
nemzetnek” (Jel 14:6).

Ajánlott énekek:
Ó, áldott óra, meghitt perc
Áldásod gazdag folyóit
Kedvesen szólít még Megváltód szava
Emeld fel szemed Jézusra
Az Úr legyen áldott, nagy dolgokat tett
Igehirdetés:
Mondjon egy rövid igehirdetést a gyülekezet lelkésze vagy vénje. Témája: A három angyal
imára és megújulásra hív minket ezekben az utolsó napokban. Alapige: Jel 14:6-12
Vagy:
Kérjük meg a Tíznapos imaközösség résztvevőit, hogy 1-2 percben foglalják össze a tíz nap
témáit. Osszák meg a címet, az alapigét, és az aznapi rész fő gondolatát. (Ajánlott az
időbeosztásra előre gondolni, hogy minden összefoglaló 1-2 percen belül maradjon. A
legtöbb ember egy perc alatt 125-150 szót mond ki.)
Vagy:
Vonjátok be a fiatalokat, hogy ők mutassák be az igeszakaszokat, felolvasásokat, vagy
tartsanak rövid igehirdetést, melynek témája A három angyal imára és megújulásra hív
minket mielőtt Jézus visszajönne. A fiatalok segíthetnek a zenés szolgálatokban is, valamint
elmondhatják ők is tapasztalataikat.
Választható programötletek:
● Bizonyságtételek imameghallgatásokról
● Kiscsoportos ima
● Imaórák, összejövetelek bejelentése
● Gyermektörténet az imádságról
● Különleges zenei összeállítás
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A világegyház imakérései
● Urunk, kérjük add, hogy az egyszerű és igazi vallásosság hulláma végigsöpörjön
végidei egyházadon! Add, hogy kiálljunk az igazság mellett, szakadjon bár az ég!
● Imádkozunk a vallási és lelkiismereti szabadságért szerte a világon. Urunk, kérünk
nyiss ajtót a Te Igéd hirdetése előtt!

● Urunk adjad, hogy a Te egyházad elfogadja a hívást a hármas angyali üzenet széles
körben való hirdetésére minden népnek és nemzetnek! Mutasd meg nekünk, hogyan
összpontosíthatjuk ezeket az igazságokat Krisztus szeretete és igazsága köré!
● Bölcsességért imádkozunk, hogy kutassuk, megértsük és kövessük a Szent Bibliát!
Segíts bennünket helyesen hasogatni az igazság szavait és hűségesen megosztani
azokat másokkal.
● Urunk, segíts jobban értékelnünk azokat a mennyei útmutatásokat, amelyeket Ellen
White írásaiban találunk!
● Imádkozunk a Szentlélek késői esőjéért, amely erővel tölti meg a bizonyságtevésünket
és alkalmassá tesz bennünket a munka befejezésére, amelyet Isten bízott ránk, hogy
végezzük Jézus második eljövetele előtt.
● Urunk, gyógyításodért és irgalmadért imádkozunk azokért a világrészekért, amelyeket
súlyosan érintett a COVID-19 járvány!
● Imádkozunk az egészségügyi szakemberekért, tudósokért, kormányzati vezetőkért és a
közegészségügyi vezetőkért, hogy adassék bölcsesség nekik a sok döntésben, amit meg
kell hozniuk!
● Imádkozunk azért, hogy az adventisták világszerte gyakorlati segítséget és bátorítást
tudjanak nyújtani a szenvedőknek. Urunk, adj bátorságot, kreativitást és önzetlen
lelkületet, amikor a környezetünknek ránk van a legnagyobb szükségük!
● Imádkozunk azokért, akiket anyagi hátrány ért állásuk elvesztése vagy a bezárások
miatt.
● Urunk, kérünk, mutasd meg az egyház tagjainak, hogyan segíthetnek azoknak, akik
mentális egészségügyi problémákkal vagy az elszigetelődéstől szenvednek!
● Imádkozunk, hogy a lelkészek és gyülekezetek megtalálják a gyülekezeti tagok
összekapcsolásának lehetőségét a lezárások idején. Urunk, kérünk, kösd össze a te
gyülekezetedet az istentiszteletben és szolgálatban!
● Imádkozunk lelki ébredésért a hetednapi adventista fiatalok között, akik főiskolákra és
egyetemekre járnak az egész világon. Adjad, hogy Krisztus élettől lüktető küldöttei
legyenek!
● Imádkozunk a föld lakosságának azon 69%-ért, akik még nem kaptak világos ismeretet
Jézusról.
● Imádkozunk azért a 62 millió emberért, akik a volt Szovjetunió 28 legkevésbé elért
városában élnek (Euro-Ázsiai Divízió).
● Imádkozunk hozzád Istenünk, hogy támassz bátor misszionáriusokat, akik készek arra,
hogy abban a 746 népcsoportban dolgozzanak, amelyek a Közel-Kelet 20 országában
találhatók!

● Imádkozunk az adventisták hatalmas hullámáért, akik azzal szolgálják Istent, hogy
szeretik az embereket és készek közösséget vállalni olyan emberekkel, akik más
vallásokhoz és kultúrához tartoznak.
● Urunk, kérünk, támassz modern valdens diákokat, akik készek szolgálni Téged a világ
veszélyes helyein!
● Imádkozunk azokért az adventista gyülekezeti tagokért, akik hitük miatt üldözést és
börtönbüntetést szenvednek.
● Imádkozunk azért a 202 millió emberért, akik a Dél-Ázsia Csendes-óceáni Divízió
területén élnek, hogy megismerjék Jézust.
● Imádkozunk minden helyi gyülekezet Szombatiskola és Személyes Missziószolgálatok
osztályáért, ahogy igyekeznek betölteni Isten tervét a környezetükben élő emberek
elérésében szeretetteljes szolgálatokkal, bibliatanulmányozással és személyes
bizonyságtétellel!
● Imádkozunk az ADRA szolgálatáért, amint gyakorlati szükségleteket elégítenek ki az
egész világon.
● Imádkozunk azért a 16 millió emberért, akik a Dél-Csendes-óceáni Divízió 6
legkevésbé elért városában élnek.
● Imádkozunk, hogy a Szentlélek segítsen rájönni, hogyan tudjuk elérni azt a 406 millió
embert, akik az Észak-Ázsia Csendes-óceáni Divízió 105 legkevésbé elért városában
élnek.
● Kérünk, Urunk áldd meg az adventista börtönlelkészi szolgálatot, és azokat a
gyülekezeti tagokat, akik a börtönben lévőkért szeretnének szolgálni!
● Urunk, a szombatiskolai tanítóinkért imádkozunk. Kérünk, tudasd velük, hogy
gyermekeinkért végzett munkájuk mennyire fontos!
● Urunk, vezetésért imádkozunk a sok befolyásközpont, egészségügyi és családi
program, valamint cserkészcsapataink számára az egész világon.
● Imádkozunk hozzád Istenünk, hogy segíts szeretnünk, gondoznunk és tanítvánnyá
tennünk új gyülekezeti tagjainkat és vendégeinket!
● Urunk, mutasd meg nekünk, hogyan juttassunk el minél több, bibliai igazságot
tartalmazó irodalmat (nyomtatott vagy elektronikus) lakóközösségeinkhez! Azért
imádkozunk, hogy az emberek elolvassák, és hogy a Szentlélek meggyőzze őket a
bibliai igazságról.
● Urunk, oltalmat kérünk misszionáriusaink számára, akik veszélyes helyeken
dolgoznak.
● Kérünk, támassz könyvevangélistákat, diák önkénteseket, média szakértőket és
pénzügyi támogatókat, hogy a remény és az élet üzenete elterjedjen!

● Imádkozunk az adventista iskolákért, diákokért és tanárokért szerte a világon. Add,
hogy ezek az iskolák hűségesen tanítsák a bibliai igazságot és felkészítsék az
embereket a misszióra, a szolgálatra és a Krisztussal való megváltó közösségre!
● Urunk, kérünk, adj bölcsességet nekünk, hogy elérjük az elvilágiasodott kultúrákban
élő embereket, akiket nem érdekel a vallás. Szentlelked rombolja le azokat a falakat,
amelyek az elvilágiasodott emberek szívét körül veszik.
● Áldjál meg bennünket, hogy el tudjuk érni azokat az embereket, akik a szellemimádás,
a bálványimádás és az animista vallás rabjai! Segíts megértenünk világnézetüket és
abban is, hogy be tudjuk mutatni nekik a személyes Megváltót.
● Urunk, kérünk, indítsd a hetednapi adventistákat szerte a világon, hogy úgy
imádkozzanak, mint még soha! Taníts meg bennünket igényelni ígéreteidet, és elvárni
azt, hogy hegyek mozduljanak meg, amikor imádkozunk!
● Imádkozunk a Dél-Afrika Indiai-óceáni Divízió 18 országában élő 541 népcsoportért.
Kérünk vezesd el őket a bibliai igazságra!
● Mutasd meg, hogyan tudjuk kielégíteni a menekültek gyakorlati és lelki igényeit.
Bárcsak úgy ismernék egyházadat, hogy mindenkit szeretnek, függetlenül attól, hogy
kik ők és honnan jöttek!
● Imádkozunk, hogy támassz városi misszionáriusokat, akik gyülekezeteket alapítanak
abban a 806 népcsoportban, amelyek az Inter-Európai Divízió 20 országában
találhatók.
● Kérünk, indítsd munkások seregét, akik gyülekezeteket alapítanak abban a 948
népcsoportban, amelyek az Inter-Amerikai Divízió 38 országában találhatók!
● Kérünk, taníts meg minket arra, hogyan hirdessük az egyház hitalapelveit világosan,
kreatívan és bibliai hitelességgel! Adjad, hogy mindennek, amit hiszünk, Jézus
Krisztus szeretete legyen a középpontja!
● Urunk, kérünk, támassz fiatalokat, akik gyülekezeteket alapítanak abban a 789
népcsoportban, amelyek az Észak-Amerikai Divízió 9 országában találhatók.
● Kérünk, készíts fiatalokat, akik az Izraeli Misszióterület 70 népcsoportjában élő
embereket szolgálják!
● Kérünk, támassz orvos misszionáriusokat, akik gyülekezeteket alapítanak abban a 830
népcsoportban, amelyek az Kelet-Közép-Afrikai Divízió 11 országában találhatók!
● Kérünk, támassz imaharcosokat, akik közbenjárnak azért a 2 568 népcsoportért,
amelyek a Dél-Ázsiai Divízió 4 országában találhatók!
● Adjad, hogy családjaink bemutathassák a Te szeretetedet otthonaikban és
lakóközösségeikben! Kérünk, hogy hozz összhangot a családokba, gyógyítsd a beteg
kapcsolatokat, védd meg a kiszolgáltatottakat az erőszaktól, és mutasd meg a te
megszentelő hatalmadat a reménytelennek tűnő helyzetekben is!

● Kérünk, indíts ápolólat és orvosokat, akik gyülekezeteket alapítanak abban az 1 978
népcsoportban, amelyek az Nyugat-Közép-Afrikai Divízió 22 országában találhatók!
● Imádkozunk azért a 49 millió emberért, akik a Transz-Európai Divízió 19 legkevésbé
elért városában élnek.
● Imádkozunk a gyermekekért. Kérünk adj erőt nekik, hogy bátran kiálljanak Melletted,
amikor akadályokkal és ellenállással találkoznak! Segítsd őket, hogy bölcs döntéseket
hozzanak és kiálljanak az igazság mellett!
● Taníts Krisztus önzetlen példáját követni azáltal, hogy gondoskodunk azok napi
szükségleteiről, akik a környezetünkben élnek. Készíts fel, hogy egészségügyi
misszionáriusként, társadalmi önkéntesként és barátként szolgáljunk!
● Imádkozunk az ifjúságvezetőkért szerte a világon, akik hűségesen továbbadják
örökségünket a következő nemzedéknek: a Krisztusban levő identitásunkat, hetednapi
adventista missziónkat és az egyház vezetését.
● Imádkozunk fiataljainkért, akik veszélyes helyeken élnek az Úrért az Egy év a
misszióban vagy a Káleb misszióba való bekapcsolódásuk révén.
● Adjad, hogy gyülekezeti tagjaink, lelkészek és a vezetők szerte a világon naponta
táplálkozzanak a te Igédből! Adjad, hogy naponta keressünk téged személyes imában!
Emlékeztess minket arra, hogy Nélküled semmit sem tehetünk!
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A három angyal imára hív
1. nap – Az ima sürgető fontossága
„Mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?” (Lk
11:13)
Egy félelmetes feladat
A föld népessége robbanásszerűen növekszik. Friss népességi adatok arról szólnak, hogy
bolygónknak 7,8 millió lakosa van összetömörülve egy pörgő gömbön, amit Földnek
nevezünk, és amely 107 247 km/h sebességgel száguld az űrben. Miközben naponta kb.
385 000 csecsemő születik, vagyis 140 millió évente, elmerengünk azon a kérdésen, hogy
vajon elérjük-e valamikor az egész világot az evangélium jó hírével és Jézus
visszajövetelének üzenetével? Évente majdnem hétszer annyi ember születik, mint a
Hetednapi Adventista Egyház jelenlegi taglétszáma.

Vagy nézzük a kihívást egy kicsit más oldalról. A világ városai gyorsan növekszenek.
Legalább 548 olyan város van, amelynek lakossága meghaladja az egymilliót. Ezek közül a
legtöbb olyan országokban van, amelyekben az adventista jelenlét igen alacsony. A föld
elérésének ijesztő feladata óriási méretben terül el előttünk. Milliók halnak meg Krisztus
ismerete, a megváltás örömhírének ismerete és az Ő második eljövetelének a reménysége
nélkül. Az előttünk álló feladat lehetetlennek tűnik – és ez térdre kell, hogy kényszerítsen
bennünket.
A Szentlélek erejével
Nincs olyan mennyiségű emberi erő, amely elegendő lenne a világ Krisztus számára való
eléréséhez. Az emberi tervek erőtlenek, hacsak a Szentlélek meg nem tölti erővel. A világot
csak a Szentlélek ereje által tudjuk elérni a menny utolsó időre szóló üzenetével. Csak a
Szentlélek ereje által tudjuk elérni a nagy városok millióit. Csak a Szentlélek ereje által
tudunk bejutni az evangéliumnak ellenálló országokba. Csak a Szentlélek ereje által tudjuk
elérni lakóközösségünket. És a hihetetlen jó hír az, hogy Isten már dolgozik ezeken a nehezen
elérhető területeken. Arra hív, hogy keressük Őt az erőért az előttünk álló feladat
teljesítéséhez.
Mennyivel inkább?
Jézus mondta: „Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni,
mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?” (Lk 11:13).
Figyeljük meg a kifejezést: „mennyivel inkább?” kifejezést a szövegben! Jézus sokkal többet
akar tenni személyesen értünk és sokkal többet akar tenni egyházáért, mint elképzelhetnénk.
Arra bátorít, hogy kérjük a Szentlelket, hogy könyörögjünk a Szentlélekért, hogy keressük a
Lélek áldását teljes szívvel – nem azért, mert Ő nem hajlandó adni, hanem azért, mert
felkészületlenek vagyunk a fogadására. Amint elkezdjük a tíznapos imaközösséget ebben az
évben, igényeljük együtt ezt az ígéretet!
„A Szentlélek ígérete nem korlátozódik sem korra, sem fajra. Krisztus kijelentette, hogy
Lelkének szent befolyásában követői a világ végezetéig részesülnek. Kezdve pünkösd
napjától mind a mai napig, el is küldte a Vigasztalót mindazoknak, akik teljesen alárendelték
magukat az Úrnak és az Ő szolgálatának” (Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent
Kiadó, 32. o.).
Imádkozzunk együtt!
Az imádság ideje (30-45 perc)
Tapasztalat a 2021-es Tíznapos imaközösségből

„Hálás vagyok a Tíznapos imaközösségért. Úgy érzem, mintha újra gyúlt volna bennem a tűz.
Most több időt töltök a Bibliával és Istennel… Hálás vagyok és dicsőítem Istent azért, hogy
felnyitotta a szemem, a szívem és az elmém, hogy teljesen befogadjam Jézust és a Szentlelket
az életembe” (Constance).
Egy erőteljes ígéret
„Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban,
amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman
összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük” (Mt 18:19-20). »Kérjetek és én
meghallgatom kéréseteket.« Az ígéret egy feltételhez van kötve, a gyülekezet együttes
imájához és ezekre az imákra való válaszként nagyobb erő várható, mint az egyénileg
elmondott imákra. Az erő a testvérek egységével, valamint egymás és Isten iránti
szeretetükkel lesz arányos” (Ellen G. White: Manuscript Releases, 9. köt., 303. o.).
Minden csoport különféle módon imádkozik együtt. Arra bátorítunk, hogy a következő
30-45 percet töltsétek együttes imában, ahogyan a Szentlélek vezet benneteket. Lentebb
néhány javaslatot találhattok arra nézve, hogyan imádkozhattok az Ige segítségével.
Más szakaszokat is használhattok ehhez az imához. Nézzétek meg a vezetőknek szánt
útmutatót további imaötletekért.
Imádkozzuk Isten Szavát – Lk 11:13
„… mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?”
„Mennyivel inkább”
Istenem, te jó vagy. A javamat akarod, sokkal inkább, mint ahogy azt a legszeretetteljesebb
szülő valaha is meg tudta volna tenni. Szívem és lelkem legmélyét is ismered, és Te vagy
egyedül, aki meg tudsz érteni, és Te egyedül értesz ahhoz, hogy helyreállíts, meggyógyíts és
átalakíts engem.
„Szentlelket”
Jézusom, köszönöm a Szentlélek ígéretét. Ő hozza Isten áldásait az életünkbe. Ő dicsőít meg
téged a mi szívünkben. Ő alkalmazza a Golgotán megszerzett üdvösség áldásait életünkben.
Köszönjük ezt az ajándékot.
„Akik kérik Tőle”
Atyám, én ma igényelni szeretném Luk 11:13 ígéretét. Naponta örömmel fogom kérni, hogy
töltsd meg életemet a Szentlélek ajándékával, jelenlétével és erejével. Kérlek, távolíts el
mindent az életemből, ami útjában áll annak, hogy teljesen alárendeljem magam neked.
Keresztelj meg engem és az egész gyülekezetet Szentlelkeddel, hogy Jézust megdicsőíthessük
szavainkkal és tetteinkkel!

Egyéb imajavaslatok:
Hálaadás és dicsőítés: Adj hálát egy különleges áldásért életedben, és dicsérd Őt jóságáért!
Bűnbánat: Szánj pár percet a csendes bűnbánatra, és köszönd meg Isten bocsánatát!
Útmutatás: Kérd Isten áldását a helyi, területi és világszéles egyház tevékenységeire!
Egyházunk: Imádkozzunk a helyi gyülekezet és a világegyház szükségleteiért (ezeket az
imacélokat külön lapon találod meg).
Helyi imakérések: Imádkozzatok a gyülekezeti tagok, családjaik és ismerőseik aktuális
imacéljaiért)!
Figyelj a válaszra: Szánj időt, hogy meghalld Isten hangját, majd dicsérd őt imával és
énekkel!
Javasolt énekek: Isten élő lelke jöjj!; Erőnek és hitnek Lelke (HÉ 155) Ó áldott óra, meghitt
perc (HÉ 297 ). Ó, jöjj el Isten Lelke (HÉ 159)
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A három angyal imára hív
2. nap – Az örökkévaló evangélium és az ima
„És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén: az örök evangélium volt nála,
és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és
nemzetnek” (Jel 14:6)
A legfontosabb üzenet
Isten A jelenések könyve 14:6-12 hármas angyali üzenetében a legfontosabb üzenetet adta
világunknak, amelyet különösen a mi időnkre tervezett. A Pátmosz szigetére száműzött János
apostol bemutatja nekünk ezt az üzenetet. Három dolgot gondosan fontolóra kell vennünk,
mielőtt magát az üzenetet megnéznénk. Először, ez az üzenet isteni eredetű. Közvetlenül
Isten trónjától érkezik. Úgy van bemutatva, hogy az ég közepén repülő angyal adja az
emberiségnek. A második figyelemre méltó dolog az, hogy az angyal repül. Ez az üzenet
sürgős. Késedelem nélkül hirdetni kell. Harmadszor pedig, ez egy örökkévaló üzenet, amely
minden nemzedéknek szól. Nem függ kultúráktól, hogy csupán egy-egy etnikai vagy
nyelvcsoport ér el. Minden „népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek” hirdetni
kell.
Ennek az üzenetnek a szíve az „örök evangélium”, vagyis a Jézus Krisztus önfeláldozó
életének, szerető szolgálatának, engesztelő áldozatának, drámai feltámadásának, papi
közbenjárói szolgálatának, valamint dicsőséges eljövetelének jó híre. A jelenések könyve 14.
fejezete örökkévaló evangéliumról szóló látomása Jézusnak Máté 24-ben elmondott szavait

igazolja: „Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon,
bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég” (Mt 24:14). Krisztus szavai ígéretet
tesznek arra, hogy az Ő visszajövetele előtt az „evangéliumot az egész világon hirdetni
fogják.” Hatalmas ébredés lesz Isten népe között. Felnőnek a feladathoz, átérzik az idő
sürgetését és Szentlélekkel beteljesedve bemutatják Jézus szeretetét, kegyelmét és igazságát
egy bűnnel szennyezett, haldokló világnak.
Ellen White így beszél erről: „Mielőtt Isten utoljára látogatná meg ítéletével a földet, az Úr
népe között olyan lelki ébredés lesz, amire az apostoli idők óta nem volt példa. Isten Lelke és
ereje kiárad népére. Akkor sokan elkülönülnek azoktól az egyházaktól, amelyekben a világ
szeretete kiszorítja az Isten és Igéje iránti szeretetet. Sokan – lelkészek és egyháztagok –
boldogan elfogadják azokat a nagyszerű igazságokat, amelyeket Isten ebben az időben hirdet,
hogy elkészítsen egy népet az Úr második eljövetelére” (A nagy küzdelem. Budapest, 1985,
H. N. Adventista Egyház, 413. o.).
Mielőtt Jel 14 üzenete hirdettetik az egész világon, Isten népét egy lelki ébredés alkalmassá
teszi az Istennel való együttműködésre munkájának bevégzésében. Imádkozzunk együtt ezért
a lelki ébredésért, hogy megvalósuljon saját életünkben, felkészítve bennünket a föld
történelmének végső eseményeire.
Az imádság ideje (30-45 perc)
Tapasztalat a 2021-es Tíznapos imaközösségből
„A Tíznapos imaközösség egy gyógyulási csodához vezetett számomra. A Tíznapos
imaközösségkezdete előtt egy hirtelen megbetegedés folytán kórházba kerültem.
Reménytelennek éreztem magam, ahogy a szüleim is, mert az állapotom napról-napra
romlott. Aztán egy meghívást kaptam, hogy a kórházból kapcsolódjak be a Tíznapos
imaközösségbe. Életemben most kapcsolódtam be először. Az esti zoomos alkalmakon sokan
imádkoztak a gyógyulásomért. Hálás vagyok a testvérekért, akik olyan buzgón imádkoztak
mindannyiunk imakéréséért. Hálás vagyok Istennek, hogy még a Tíznapos imaközösség vége
előtt hazaengedtek. Az Ő gyógyító hatalma helyreállította az egészségemet. Beteg voltam, de
Ő megérintett engem. Ez egy valóságos imameghallgatás volt!” (Harley).
Imádkozzuk Isten Szavát – Jel 14:6
„És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén: az örök evangélium volt nála, és
hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és
nemzetnek.”
„az örökkévaló evangélium”

Istenem, add, hogy egyre jobban tudjam értékelni az evangélium üzenetét! Add nekem a
megváltás örömét és alakítsd át az életemet, hogy amikor az emberek látnak engem, az
evangélium erejét lássák munkálkodni, és közelebb kerüljenek Jézushoz.
„hirdette azoknak, akik a földön laknak”
Atyám, szeretnék egy evangéliumi tapasztalatot szerezni veled, hogy másoknak is hirdetni
tudjam azt szóval és tettel. Használj engem arra, hogy bizonyság legyek családom, barátaim,
munkatársaim, szomszédaim és mindazok számára, akik a befolyási körömbe tartoznak.
„minden népnek”
Ez a világ véget ér és még mindig milliók vannak sötétségben. Jézus, kérlek adj lehetőséget
ezen a héten, hogy valakinek beszélni tudjak az általad felajánlott megváltásról. Adj értelmet
és bölcsességet, hogy bizonyságot tehessek olyan embereknek, akik más néphez, más
kulturális vagy etnikai csoporthoz tartoznak. Köszönöm, hogy Te minden embert hívsz, hogy
higgyen Benned.
Egyéb imajavaslatok:
Hálaadás és dicsőítés: Adj hálát egy különleges áldásért életedben, és dicsérd Őt jóságáért!
Bűnbánat: Szánj pár percet a csendes bűnbánatra, és köszönd meg Isten bocsánatát!
Útmutatás: Kérd Isten áldását a helyi, területi és világszéles egyház tevékenységeire!
Egyházunk: Imádkozzunk a helyi gyülekezet és a világegyház szükségleteiért (ezeket az
imacélokat külön lapon találod meg).
Helyi imakérések: Imádkozzatok a gyülekezeti tagok, családjaik és ismerőseik aktuális
imacéljaiért)!
Figyelj a válaszra: Szánj időt, hogy meghalld Isten hangját, majd dicsérd őt imával és
énekkel!
Javasolt énekek: Tudom és érzem, Jézus enyém (HÉ 187); 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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A három angyal imára hív
3. nap – A misszió és az imádság (első rész)
„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)

Ígéret a lehetetlen küldetéshez
A hármas angyali üzenet egy sürgető hívás a misszióra. A világnak az evangéliummal való
elérésének látszólag lehetetlennek tűnő feladata lehetségessé válik a Szentlélek ereje által. A
misszió kihívása az utolsó időben hasonló ahhoz, amellyel az újszövetségi egyház találta
szembe magát Az apostolok cselekedeteiben. A Szentlélek ígéretét pontosan úgy kapjuk mi is,
ahogyan ők kapták ApCsel 1:8-ban: „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a
Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a
föld végső határáig.” A Szentlélek erejével az újszövetségi egyház hatást gyakorolt az akkori
világra. Tízezrek fogadták el Jézust, mint Messiást és keresztelkedtek meg.
Az apostolok cselekedeteiről írott könyv rámutat arra a szoros kapcsolatra, amely az
imádkozó gyülekezet és a Lélekkel betöltekezett bizonyságtevő gyülekezet között valósul
meg. ApCsel 1:14 kijelenti: „Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek
részt az imádkozásban.” ApCsel 2:42-ben: „Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli
tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.” ApCsel 4:31
hozzáteszi: „Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek
mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten Igéjét.” Figyeljünk meg három dolgot
az utolsó idézetben! A hívők imádkoztak, beteltek Szentlélekkel, aminek az lett az
eredménye, hogy bátran hirdették az Igét, vagy helyesebben fordítva, bizonyossággal. Az
ima, a Szentlélek és a misszió egységes egészet alkotnak.
Rendelkeznünk kell vele
A tanítványok tapasztalatát magyarázva Ellen White megjegyzi: „Nekünk is ugyanilyen
komolyan kellene a Szentlélek kitöltetéséért imádkoznunk, mint ahogy a tanítványok
imádkoztak pünkösd napján. Ha nekik abban az időben szükségük volt a Lélekre, nekünk ma
sokkal nagyobb szükségünk van rá” (Testimonies for the Church, 5. köt, 158. o.). Micsoda
isteni bölcsesség! Ha az apostoloknak szükségük volt a Szentlélek kiáradására ahhoz, hogy
elérjék az akkori világot az evangéliummal, mi még nagyobb szükségét tapasztaljuk a
Szentlélek erejének. A világ ma sokkal nagyobb, sokkal bonyolultabb és sokkal
istentelenebb.
Éppen ezért, itt az ideje, hogy imában keressük Istent a Szentlélek határtalan erejéért, hogy
megvalósítsuk az egyébként lehetetlent. Ellen White ezt írja: „A Szentléleknek az egyházra
való kitöltésére eljövendő eseményként tekintünk, de az egyház kiváltsága, hogy már most
rendelkezzen vele. Keresd, imádkozz érte, higgy benne! Szükségünk van Reá és a menny
várja, hogy adhassa” (Evangelism, 701. o.).
Keressük mindannyian a Szentlelket, hogy befejezhessük a Hármas angyali üzenet hirdetését
még ebben a nemzedékben! Keressük Istent együtt imában és kérjük a Szentlélek hatalmas
kiáradását!

Az imádság ideje (30-45 perc)
Tapasztalat a 2021-es Tíznapos imaközösségből
„Felnőtt életem nagy részét azzal töltöttem, hogy örömet találjak e világ dolgaiban.
Folyamatosan azt mondtam magamnak, hogy meg tudom találni az igazi férfit, az igazi
hivatást, le tudom adni a súlyfölöslegemet és végül megtalálom a boldogságot. Azonban
nagyon keveset fogtam fel abból, hogy minél inkább feláldozom magam a világ oltárán, annál
kimerültebbnek és üresebbnek érzem magam. E-mailben mindig megkaptam a Tíznapos
imaközösség anyagait, de őszintén bevallva, soha nem jutottam el a végéig. Túlságosan
lefoglalt a saját repedezett kútjaimnak ásása, miközben az Élő víznek forrása a közelemben
volt. Most viszont eldöntöttem, hogy kipróbálom Jézust és szaván fogom Őt. Micsoda
hihetetlen tíz nap volt ez! Mint Mária az Arimátiai József sírjánál én is megláttam Jézust és
biztosra mondhatom nektek, hogy él! Isten új szemszögből mutatta meg nekem az imát, az
engedelmességet és a hitet. Miután megvallottam bűneimet, újra átadtam a szívemet
Jézusnak, és megkértem, hogy maradjon velem. Most van amiért érdemes élni” (Thuto).
Imádkozzuk Isten Szavát – ApCsel 1:8
„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben,
egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.”
„erőt kaptok”
Istenem, tudom, hogy képtelen és erőtlen vagyok a Tőled kapott hármas angyali üzenet
hirdetésére. Túl nagy és emberileg lehetetlen feladat, de köszönöm a Szentlélek hatalmának
ígéretet. Elismerem, hogy naponként szükségem van a Szentlélek keresztségére és arra, hogy
bízzak ígéretedben, hogy Te erővel ruházod fel mindazokat, akik bíznak Benned.
„tanúim lesztek”
Jézus, köszönöm, hogy a Te szereteted, igazságod és átalakító hatalmad bizonyságává tettél
engem. Kérlek, adj nekem bátorságot, hogy bizonyságot tegyek a körülöttem élőknek a föld
történelmének utolsó napjaiban arról, amit értem tettél. Adj még több lehetőséget, hogy
bizonyságot tegyek Rólad és elmondhassam másoknak, hogy milyen csodálatos vagy.
„egészen a föld végső határáig”
Atyám, elismerem, hogy a misszióterületem otthon kezdődik és tovább terjed szomszédaimra,
lakóközösségemre, a falura, a városra és az egész világra. Mutasd meg, hogyan
csatlakozhatok missziódhoz ott, ahol ma vagyok, és hogyan támogathatom az evangélium
munkáját az egész világon.
Egyéb imajavaslatok:
Hálaadás és dicsőítés: Adj hálát egy különleges áldásért életedben, és dicsérd Őt jóságáért!
Bűnbánat: Szánj pár percet a csendes bűnbánatra, és köszönd meg Isten bocsánatát!
Útmutatás: Kérd Isten áldását a helyi, területi és világszéles egyház tevékenységeire!

Egyházunk: Imádkozzunk a helyi gyülekezet és a világegyház szükségleteiért (ezeket az
imacélokat külön lapon találod meg).
Helyi imakérések: Imádkozzatok a gyülekezeti tagok, családjaik és ismerőseik aktuális
imacéljaiért)!
Figyelj a válaszra: Szánj időt, hogy meghalld Isten hangját, majd dicsérd őt imával és
énekkel!
Javasolt énekek: Itt az éltem, Jézusom (HÉ 234); Átadom ma életemet; Amint vagyok, csak
úgy jövök; Megváltva; Ó, vezess kézen fogva (HÉ 208); Fel, mert eljő az éjjel (HÉ 292)
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A három angyal imára hív
4. nap – A misszió és az imádság (második rész)
„Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, amikor értetek
imádkozunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és arról a szeretetről, amely
valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van
számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az
evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és
növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán
megismertétek az Isten kegyelmét.” (Kol 1:3-6)
Gyors növekedés
Az újszövetségi egyház robbanásszerűen növekedett. A szívből jövő buzgó imákra való
válaszként a Szentlélek erőteljes kiáradását tapasztalták meg. Háromezer ember
keresztelkedett meg egy helyen és ugyanazon a napon. ApCsel 4 feljegyzi, hogy „akik
hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy ötezerre emelkedett” (ApCsel
4:4). Ha hozzáadjuk az asszonyokat és gyermekeket, pünkösd után néhány hónappal a hívők
száma elérhette a 15-20 ezret. Az apostolok cselekedeteiben a gyülekezet folytatta a gyors
növekedést. ApCsel 6 kijelenti, hogy sok pap és egyházi vezető is „engedelmeskedett a
hitnek” (7. vers). A könyv beszámol Filep samáriai prédikálásának történetéről, Pál missziós
útjairól a mediterrán térségben, Péter igetanulmányozásáról Kornélius házában és arról, hogy
a Szentlélekkel betöltekezett keresztények mindenütt bizonyságot tettek Krisztusról. Az
evangélium hatása olyan nagy volt, hogy az apostol kijelenthette, hogy az evangélium
„hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt” (Kol 1:23).
Az újszövetségi egyház tapasztalata tanulságul szolgál a mai egyház számára, akik várjuk az
Úr Jézus eljövetelét. Mi volt sikerük kulcsa? Miért növekedett az újszövetségi egyház olyan

gyorsan? Vizsgáljunk meg csupán néhány okot. Az újszövetségi egyház mindent, amit tett,
imádsággal itatott át. Istennek teljesen odaszentelt és Istentől függő életet éltek. Tudatában
voltak annak, hogy Jézus ereje nélkül képtelenek a Tőle kapott küldetést teljesíteni. Ellen
White tömören így fogalmaz:
„Szüntelen Jézusra kell tekintenünk, s felismernünk, hogy az Ő ereje végzi a munkát.
Miközben komolyan dolgoznunk kell az elveszettek megmentéséért, időt kell szakítanunk az
elmélkedésre, imádkozásra, Isten igéjének tanulmányozására is. Csak a sok imával
megvalósított és Krisztus érdemeivel megszentelt munka bizonyul végül elégségesnek,
jónak” (Jézus élete. Budapest, 2010, Advent Kiadó, 301.o.).
Isten missziója – Isten útja
Figyeljük meg gondosan ezt az útmutatást! Krisztus ereje végzi el a munkát, általunk. Nem a
mi bölcsességünk, értelmünk, karizmánk vagy ismeretünk. A lélekmentéshez szükséges
bölcsesség Jézustól származik. Az életeket megváltoztató erő Krisztus és egyedül Krisztus.
Csak a sok imával megvalósított és Krisztus érdemeivel megszentelt munka bizonyul végül
elégségesnek, jónak.
Vannak olyan szeretteid, akiket Isten országában szeretnél látni? Van olyan barátod vagy
munkatársad, akinek Jézusra van szüksége? Ismersz valakit, aki valamikor Isten népéhez
tartozott, de elsodródott? Írd fel a nevüket egy tiszta lapra és helyezd azt a Bibliádba 1Jn
5:14-17-hez. Minden nap igényeld Isten ígéreteit szeretteid számára! És most töltsünk néhány
pillanatot, kérve Istent, hogy juttasson eszedbe embereket, akiknek szeretné, hogy
bizonyságot tegyél, térdeljünk le és imádkozzunk együtt érettük!
Az imádság ideje (30-45 perc)
Imádkozzuk Isten Szavát – Kol 1:3-6
„Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, amikor értetek
imádkozunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és arról a szeretetről, amely
valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van
számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az
evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem
és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán
megismertétek az Isten kegyelmét.”
„mindenkor… imádkozunk”
Urunk, megvalljuk, hogy eddig nem töltöttünk elég időt az imádságban. Olyan sokszor a saját
bölcsességünkre és saját terveinkre hagyatkozunk mindenben, amit teszünk. És amikor a
Tőled kapott küldetésünket akarjuk teljesíteni, nem keressük eléggé a Te vezetésedet. Kérünk,
bocsásd meg ezt nekünk! Segíts abban, hogy imádkozó gyülekezet legyünk, amely sikere
érdekében reád támaszkodik, nem pedig az emberi ötletekre és tervekre. Adj megtérést
nekünk az imaéletünk területén, és adj megújulást!

„Krisztus Jézusba vetett hitetek”
Urunk, tudatában vagyunk annak, hogy csak a sok imával megvalósított és Krisztus
érdemeivel megszentelt munka bizonyul végül elégségesnek, jónak. Kérünk segíts, hogy az
őszinte és erőteljes imát első helyre tegyük, nem csupán az egyház minden missziós
erőfeszítésében és tevékenységében, hanem a személyes és családi életünkben is. Növeld
hitünket abban, hogy Te be tudod teljesíteni a nekünk tett ígéreteidet!
„a szeretetről valamennyi szent iránt”
Szeretet Istene, Te teremtettél bennünket azzal a képességgel, hogy a Te szeretetedben mindig
növekedni tudjunk. Köszönjük, hogy kiárasztottad szeretetedet a mi szívünkbe, hogy
viszonzásul mi is szeretni tudjuk a körülöttünk élőket.
Egyéb imajavaslatok:
Hálaadás és dicsőítés: Adj hálát egy különleges áldásért életedben, és dicsérd Őt jóságáért!
Bűnbánat: Szánj pár percet a csendes bűnbánatra, és köszönd meg Isten bocsánatát!
Útmutatás: Kérd Isten áldását a helyi, területi és világszéles egyház tevékenységeire!
Egyházunk: Imádkozzunk a helyi gyülekezet és a világegyház szükségleteiért (ezeket az
imacélokat külön lapon találod meg).
Helyi imakérések: Imádkozzatok a gyülekezeti tagok, családjaik és ismerőseik aktuális
imacéljaiért)!
Figyelj a válaszra: Szánj időt, hogy meghalld Isten hangját, majd dicsérd őt imával és
énekkel!
Javasolt énekek: Elhatároztam, követem Jézust; Isten Lelke, égi fény; A lábnyomomban
járjatok (HÉ 205); Veled járok, Üdvözítőm; Elmegyek szívesen (HÉ 204)
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A három angyal imára hív
5. nap –Az engedelmes élet és az ima
„Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint
kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor
tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle.” (1Jn5:14-15)
Mi erőtlenek vagyunk, de Ő erős
A három angyal üzenete engedelmes életre hív. Az első angyal üzenete felszólít, hogy
„Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája” (Jel 14:7). Az

Újszövetség görög nyelven íródott, és a félelemre használt szó ebben a szakaszban fordítható
tisztelettel és hódolattal. Ez az Isten iránti hűség magatartása, egy lélekben való felemelkedés,
hogy engedelmeskedjünk az Ő akaratának. Bölcs Salamon kijelenti: „Mindezt hallva a végső
tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége!
Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az” (Préd 12:1314).
Amikor Isten parancsolatainak megtartására gondolunk, könnyen beleesünk abba a hibába,
hogy saját gyengeségeinkre, gyarlóságainkra és tehetetlenségünkre tekintünk, hogy
megcselekedjük azt, amire legbensőbb lényünk vágyakozik. Gyakran vágyunk a jót tenni, de
nem találjuk az erőt vágyunk teljesítéséhez. Pál apostollal együtt el kell ismernünk, hogy
„amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem,
amit gyűlölök” (Róm 7:15). Mi volt az apostol megoldása erre dilemmára? A fejezet végén
felteszi a kérdést, hogy „Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?” És ezzel a pozitív
megerősítő kijelentéssel válaszol, hogy „Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus!” (Róm
7:24-25). Van megoldás a folyamatos kudarc, megbánás és az újabb kudarc problémájára. Pál
azt mondja, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus. Mi gyengék vagyunk, de Ő erős. Mi gyarlók
vagyunk, de Ő mindenható. Mi erőtlenek vagyunk, Ő pedig minden hatalommal rendelkezik.
Ellen White csodálatosan fogalmazza ezt meg egy 1897-ben írt cikkében:
„Krisztus példája mutatja, hogy a győzelmünk egyetlen reménye a Sátán támadásainak való
folyamatos ellenállásban van. Jézus, aki győzött a lelkek ellenségén a kísértések
küzdelmeiben, jól ismeri Sátán hatalmát az emberiség felett, de éppen a mi érdekünkben
győzte le őt. Győzelmét Jézus a javunkra fordítja: amikor Sátán kísértéseinek ellenállunk,
egyesíthetjük gyengeségünket az Ő erejével, érdemtelenségünket az Ő érdemeivel. Így az Ő
ereje tart meg bennünket az erős kísértés alatt, hogy mindenható nevével mi is ellenálljunk, s
győzelmet arassunk, amint ő is győzött” (Signs of the Times,1897. május 27.).
Igényeljük az Ő győzelmét
Győztesek leszünk keresztényi életünkben, ha Krisztus erejére összpontosítunk, nem pedig a
saját gyengeségünkre. Amint elkezdjük az imát, igényeljük 1Jn 5:14-15 ígéretét: „Az iránta
való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat
minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már
megkaptuk, amit kértünk tőle.” Amikor hitben ezt az ígéretet igényeljük, Jézus csodálatos
dolgokat fog tenni, hogy megerősítsen az istenfélő életben, miközben Jézus közeli
eljövetelére készülünk.
Az imádság ideje (30-45 perc)
Imádkozzuk Isten Szavát – Préd 12:13-14

„Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden
embernek kötelessége! Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár
rossz az.”
„Féld Istent”
Urunk, elismerjük, hogy Te vagy a Teremtő, mindenható, mindentudó Isten. Te meghaladod
korlátolt emberi értelmünket, de ennek ellenére közelebb vagy hozzánk, mint a legközelebbi
szeretteink. Csodáljuk magasztos voltodat, imádunk ás arra vágyunk, hogy életünkkel
megtiszteljünk Téged.
„tartsd meg parancsolatait”
Istenünk, saját erőnkből képtelenek vagyunk megtartani parancsolataidat és nem tudunk
összhangban élni a Te akaratoddal. Csak Jézus segíthet rajtunk. Vágyunk arra, hogy a Te
akaratodat cselekedjük, hogy hűségesek legyünk, de olyan gyakran vallunk kudarcot.
Köszönjük, hogy Jézus rendelkezik azzal az erővel, amely győzelemre segít. Rátekintünk és
alávetjük magunkat Neki. Jézus, arra kérünk, hogy éld a te életedet bennünk!
„minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az”
Atyám, tudatában vagyok annak, hogy előtted semmi sincs rejtve. Ismered a szívemet,
ismered a hullámhegyeimet és hullámvölgyeimet. Azt is jól tudod, hogy mi történik szerte a
világon. Köszönöm, hogy ha bárhogy érzek is, a Te gondolataid az irányomban tele vannak
szeretettel és kegyelemmel, és nem kell félnem az ítélettől, ha Jézusban maradok.
Egyéb imajavaslatok:
Hálaadás és dicsőítés: Adj hálát egy különleges áldásért életedben, és dicsérd Őt jóságáért!
Bűnbánat: Szánj pár percet a csendes bűnbánatra, és köszönd meg Isten bocsánatát!
Útmutatás: Kérd Isten áldását a helyi, területi és világszéles egyház tevékenységeire!
Egyházunk: Imádkozzunk a helyi gyülekezet és a világegyház szükségleteiért (ezeket az
imacélokat külön lapon találod meg).
Helyi imakérések: Imádkozzatok a gyülekezeti tagok, családjaik és ismerőseik aktuális
imacéljaiért)!
Figyelj a válaszra: Szánj időt, hogy meghalld Isten hangját, majd dicsérd őt imával és
énekkel!
Javasolt énekek: Mily fenséges a kegyelem; El ne távozz tőlem, Jézus (HÉ 269); Megváltva;
Tudom és érzem, Jézus enyém (HÉ 187); Veled járok Üdvözítőm (HÉ 202)
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6. nap – Bizalom az ítéletben és az ima
„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei
világának minden lelki áldásával a Krisztusban.Mert őbenne kiválasztott minket magának
már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre
el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint” (Ef
1:3-5)
Az ítélet órája elérkezett
A jelenések könyve első angyalának üzenete bejelenti, hogy az Ő ítéletének órája eljött (Jel
14:7). Az örökkévalóság ragyogó fényében a mennyei ítélet valósága arra indít, hogy
imádságos szívvel keressük az Istennel való mélyebb kapcsolatot. Az ősi Izraelben ünnepelt
engesztelési nap előrevetítette a mennyei szentély ítéletét. Az ószövetségi szentélyi rendszer
jelképes engesztelési napján az egész Izrael összegyűlt az oltár körül, megvallották bűneiket
és Istentől bocsánatot kértek. 3Móz 23:29 hangsúlyosan kijelenti, hogy „ha valaki nem
sanyargatja meg magát ezen a napon, azt ki kell irtani népe közül.” A megsanyargatás azt
jelentette, hogy az ember Istent kereste bűnbánatban és bűnvallomásban, és erőt kért az
istenfélő élethez.
Isten hírneve és tisztelete a tét a mennyei utolsó ítéletben. Jellemével kapcsolatos kérdések
merültek fel a világmindenségben. Igazságos-e Isten? Lehetetlen-e megtartani törvényeit?
Igazságos és szerető is ugyanabban az időben? Az ítéletben Isten kinyilatkoztatja, hogy Ő
mindent megtett az emberiség megváltásáért. Nincs olyan, amit még megtehetett volna.
Kegyelme mindere elégséges. A kegyelem vált meg minket a bűn büntetésétől és hatalmából
is. A kegyelem bocsátja a múltunkat és ad erőt a jelenhez.
Az ítélet üzenetének sürgető volta mélyebb kapcsolatra vezet Krisztussal. Vágyunk arra, hogy
megtiszteljük az Ő nevét, és semmit sem szeretnénk tenni, ami beszennyezi az Ő hírnevét.
Nem kell félnünk az ítélettől, mert Krisztus a mi ügyvédünk, a mi jogi képviselőnk és bíránk
(Jn 5:22). Krisztusban mi a világmindenség királyának a fiai és leányai vagyunk, a mennyei
királyi család tagjai. Dániel úgy írja le Jézust a mennyei szentélyben, mint aki megjelenik az
Atya előtt a mi érdekünkben a mennyei végítéletben. Mennyei lények tízezrei tömörülnek a
bírósági teremben. A jó és rossz közötti nagy küzdelem nemsokára befejeződik. Isten neve –
az Ő jelleme – felmagasztaltatik az egész világmindenség előtt (Dn 7:9-14). Úgy fogja
mindenki látni Őt, mint aki kegyelmes és igazságos, mint aki a menny legdrágább ajándékát
adta Jézusban.
Az örökkévalóság végtelen korszakain át ezt fogjuk mondani: „Áldott a mi Urunk Jézus
Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a

Krisztusban. Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy
szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad
minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges
kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában” (Ef 1:3-6).
A mai imaidőben vizsgáljuk meg a szívünket és kérjük meg Istent, hogy fedjen fel mindent,
ami nincs összhangban akaratával. Kérjük meg Őt, hogy tisztítson meg bennünket a mély és
rejtett bűnökből és aztán köszönjük meg az Ő kegyelmét, bocsánatát és a győzelemhez
szükséges erőt. És mindenek felett Jézusért mondjunk hálát!
Az imádság ideje (30-45 perc)
Imádkozzuk Isten Szavát – Jel 14:7
„Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája!
„Féljétek az Istent!”
Istenünk, imádunk Téged. Méltó vagy minden dicséretre és hódolatra. Te, a mennyei Felség,
Teremtő, Te az Örökkévaló – csodálunk Téged.
„Adjatok neki dicsőséget!”
Istenünk, milyen csodálatos arra gondolni, hogy Te általam akarod kinyilvánítani magadat,
szerető jellemedet! Kérlek, tölts be engem a Te Szentlelkeddel és láttasd meg a Te
dicsőségedet, amelyet megérdemelsz! Élj bennem és általam, és adj nekem győzelmet a bűn
felett. Hatalmazz fel arra, hogy akaratoddal összhangban éljek!
„eljött ítéletének órája”
Jézus, köszönjük az ítéletet. Köszönjük, hogy az ítélet értünk van és hogy helyreállítod az
igazságosságot a világmindenségben. Köszönjük, hogy Te vagy a mi Védőügyvédünk és
Főpapunk, és hogy a Te igazságod biztosítja számunkra azt a bizonyosságot, amelyre
szükségünk van ahhoz, hogy felemelt fővel és örömteli hálával álljunk meg előtted.
Emlékeztess bennünket az idő sürgető voltára, amelyben élünk, és segíts annyi embernek
bemutatnunk a Benned való örök üdvösséget, amennyinek csak tudjuk!
Egyéb imajavaslatok:
Hálaadás és dicsőítés: Adj hálát egy különleges áldásért életedben, és dicsérd Őt jóságáért!
Bűnbánat: Szánj pár percet a csendes bűnbánatra, és köszönd meg Isten bocsánatát!
Útmutatás: Kérd Isten áldását a helyi, területi és világszéles egyház tevékenységeire!
Egyházunk: Imádkozzunk a helyi gyülekezet és a világegyház szükségleteiért (ezeket az
imacélokat külön lapon találod meg).
Helyi imakérések: Imádkozzatok a gyülekezeti tagok, családjaik és ismerőseik aktuális
imacéljaiért)!
Figyelj a válaszra: Szánj időt, hogy meghalld Isten hangját, majd dicsérd őt imával és
énekkel!

Javasolt énekek: Te csak az Istennek országát keresd; Élj bennem, drága Jézus (HÉ 212);
Elrejt az Úr (HÉ 104); Az áldott Orvos már közel (HÉ 105); Megváltva; Ha szívemben Isten
békéje (267); Rád tekint már hitem (191)
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7. nap – A Hármas angyali üzenet, a szombat és az ima
„Akkor fenntartom nevük emlékét házamban és falaimon belül, különbül, mint a fiak és
a leányok. Örök nevet adok nekik, amelyet nem lehet eltörölni.Az idegeneket, akik
csatlakoznak az Úrhoz, és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét, és az ő szolgái lesznek,
mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ragaszkodnak
szövetségemhez,elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol
hozzám imádkoznak. Égőáldozataik és véresáldozataik kedvesek lesznek oltáromon. Mert az
én házam neve imádság háza lesz minden nép számára.” (Ézs 56:5-7)
Isten céllal teremtett
A hármas angyali üzenet egyértelmű felhívás a Teremtő imádatára. Mi nem kifejlődtünk.
Nem egy genetikai véletlen eredményei vagyunk. Isten teremtett bennünket és az élet
Jézusnak egy értékes ajándéka. János apostol kijelenti, hogy „Méltó vagy, Urunk és Istenünk,
hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden
a te akaratodból lett és teremtetett” (Jel 4:11). Csodálatra méltó gondolat az, hogy Isten
akaratából létezünk. A szombat arra emlékeztet, hogy Isten meghatározott céllal teremtett
bennünket. Visszavezet bennünket édeni otthonunkba és a szerető Teremtőre emlékeztet, aki
csak jót akar nekünk. A szenvedés, a betegség világában a teremtés Istene azt ígéri nekünk,
hogy „nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged” (Zsid 13:5). Ez a tény már
önmagában is térdre kényszerít bennünket az Isten dicsőítésére az élet ajándékáért, s hogy
felfedezzük, milyen különleges tervei vannak velünk.
A szombat – meghívás az imára, dicsőítésre és hirdetésre
A szombat a megváltás ajándékára is emlékeztet. Ahogy szombaton megpihenünk,
megnyugszunk Krisztusnak érettünk befejezett munkájában (Zsid 4:9-10). A szombat nem
egy Izraelnek adatott törvényeskedő követelmény. Ez egy kegyelemmel teljes nap az egész
emberiségnek, amely arra vezet, hogy egyedül és teljesen Krisztustól függjünk üdvösségünk
megszerzésében (Ézs 56:6-7). Jézus ezekkel a szavakkal zárta a teremtési hetet: „Így készült

el a menny és a föld és minden seregük. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával,
amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után” (1Móz 2:1-2).
Munkáját a kereszten is ezekkel a szavakkal zárta: „Elvégeztetett.” Mi nem segítettünk
semmit Jézusnak kezdetben. Ő elkezdte a teremtés munkáját és befejezte. Hasonlóképpen
semmit sem segíthettünk Krisztusnak a kereszten végbevitt megváltási munkájában sem. Ő
elkezdte a megváltás munkáját és befejezte. A szombat arra emlékeztet, hogy örüljünk az Ő
szeretetében, nyugodjunk meg gondoskodásában és dicsőségében, Aki a mi megváltásunkért
ilyen nagy árat fizetett. A szombat meghívás az imára, a dicsőítésre és arra, hogy hirdessük az
Ő jóságát.
A szombat arra is emlékeztet, hogy nem vagyunk magunkra hagyva a szomorúság elhagyatott
világában. A természet szépsége még mindig a Teremtő Istenünkről beszél a szenvedés
világában. A szombat visszamutat a teremtésre, de előre is mutat, az új égre és új földre, ahol
Isten a világot újjáteremti édeni dicsőségére.
A szombat a hálaadás napja is. Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy megteremtett
bennünket, és terve van az életünkkel. Hálásak vagyunk azért, hogy megváltott, és olyan
végtelen árat fizetett értünk. Hálásak vagyunk azért, hogy újra visszajön értünk, és új eget és
új földet teremt. Keressük Őt hálás szívvel, amikor imádkozunk.
Az imádság ideje (30-45 perc)
Imádkozzuk Isten Szavát – Ézs 56:5-7
„Akkor fenntartom nevük emlékét házamban és falaimon belül, különbül, mint a fiak és a
leányok. Örök nevet adok nekik, amelyet nem lehet eltörölni. Az idegeneket, akik
csatlakoznak az Úrhoz, és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét, és az ő szolgái lesznek,
mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ragaszkodnak
szövetségemhez, elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol
hozzám imádkoznak. Égőáldozataik és véresáldozataik kedvesek lesznek oltáromon. Mert az
én házam neve imádság háza lesz minden nép számára.”
„adok nekik” (Károli fordításban)
Urunk, te mindent nekünk teremtettél. A te akaratod hozott létre bennünket és örök
közösségre vágysz velünk. Igen, te az egész emberiség üdvösségére vágysz; minden nemzet,
törzs és embercsoport megmentésére. Dicsőítünk Téged! Köszönjük a heti szombatokat,
amelyek ennek a valóságára emlékeztetnek bennünket.
„mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot”
Urunk, milyen sokszor megtörtük a szombatot, és nem tartottuk azt szentnek! Kérünk, bocsáss
meg nekünk! Kérünk, segíts megőrizni a szombat óráit, és segíts különös módon értékelni és
magasra emelni Téged a szombatban. Nyisd meg a szemünket és a fülünket, hogy
megismerjük és cselekedjük a Te akaratodat minden nap, hogy így ünnepeljük és hirdessük
szombatona Te hűségedet, melyet hétközben megtapasztaltunk.

„ragaszkodnak szövetségemhez”
Jézus, köszönjük, hogy a szombat nemcsak egy jel és egy lehetőség, hogy Rád, mint
Teremtőnkre emlékezzünk, hanem a megváltás jele is. Köszönjük, hogy megnyugodhatunk a
Te igazságosságodban, amely betakar és betölt bennünket, miközben a Te szövetségedhez
ragaszkodunk. Adjad, hogy a szombatünneplésünk az irántunk való hűséged mindennapi
tapasztalatainak visszatükröződése legyen.
Egyéb imajavaslatok:
Hálaadás és dicsőítés: Adj hálát egy különleges áldásért életedben, és dicsérd Őt jóságáért!
Bűnbánat: Szánj pár percet a csendes bűnbánatra, és köszönd meg Isten bocsánatát!
Útmutatás: Kérd Isten áldását a helyi, területi és világszéles egyház tevékenységeire!
Egyházunk: Imádkozzunk a helyi gyülekezet és a világegyház szükségleteiért (ezeket az
imacélokat külön lapon találod meg).
Helyi imakérések: Imádkozzatok a gyülekezeti tagok, családjaik és ismerőseik aktuális
imacéljaiért)!
Figyelj a válaszra: Szánj időt, hogy meghalld Isten hangját, majd dicsérd őt imával és
énekkel!
Javasolt énekek: Szent szombat napja (HÉ 345); Ó, boldog béke napja (HÉ 338); Ó, áldott
szent szombat (HÉ 344); Ó, mily hű barátunk Jézus (HÉ 300); Erőnek és hitnek Lelke (HÉ
155); Isten Lelke, égi fény (HÉ 157); Ó, jöjj el, Isten Lelke (HÉ 159)
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8. nap – Babilon leomlása és az ima
„Ezek után egy másik angyalt láttam leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma volt,
és dicsősége beragyogta a földet. Hatalmas hangon így kiáltott: Leomlott, leomlott a nagy
Babilon, és ördögök lakhelyévé lett, minden tisztátalan lélek börtönévé, és minden tisztátalan
és utálatos madár börtönévé” (Jel 18:1-2)
A második angyal üzenete
A Jelenések 14-ben található, hármas angyali üzenettel Istennek egy konkrét terve van, hogy
felkészítsen egy népet Jézus eljövetelére. Ezen üzenetek kinyilatkoztatják Isten tervét, és
lerántják a leplet a sátán terveiről. A második angyal üzenete ünnepélyes figyelmeztetést tár
elénk: „Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város, amely a paráznaság szenvedélyének

borával itatott meg minden népet!” (Jel 14:8). Ahogy az ősi Babilon lázadt és harcolt Isten és
parancsolatai ellen, a lelki Babilon is éppúgy lázad Isten ellen. Körbe adja hamis tanításainak
„boros poharát”, hogy milliókat elhitessen. Ellen White így jellemzi Babilont: „Babilon nagy
bűne az, hogy „paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek”. A
megittasodás kelyhe, amelyet a világnak nyújt, azokat a hamis tanokat jelenti, amelyeket a
föld nagyjaival való meg nem engedett kapcsolat következtében fogadott el. A világgal való
barátság megrontja hitét, ő viszont olyan tanok hirdetésével áraszt romlott befolyást a világra,
amelyek a Szentírás legvilágosabb kijelentéseivel ellentétben állnak” (A nagy küzdelem.
Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház, o.). A paráznaság tiltott egyesülést jelent. A lelki
Babilon elfordul igaz Vőlegényétől, Jézustól, és az állammal vagy politikai hatalmakkal
egyesül.
Az egyház és állam egybefonódása – ahogy azt Jelenések 17 bemutatja – a fenevad
bélyegének kényszerítéséhez vezet. Babilon egy olyan vallási rendszert jelképez, amely
elferdíti a Szentírást, és az emberi tanításokat helyezi előtérbe. A második angyal üzenete –
hozzáfűzve a Jelenések 17-18. fejezetében található próféciákat – feltárja, mi jön majd a
földre lehengerlő meglepetésként. A hitehagyó vallási hatalmak egyesítik erőiket a politikai
és gazdasági hatalmakkal, hogy létrehozzák az egységet a világszerte eluralkodó válságban és
káoszban.
A második angyal üzenete sürgős felhívásként hangzik: imádkozzunk legalább három
területért. Először: figyelmeztet, hogy legyünk hűségesek Krisztushoz és Igéjéhez. Ha
személyes életünkben kompromisszumokat kötünk, az ahhoz fog vezetni, hogy a föld
történelmének utolsó óráiban Babilonhoz fogunk csatlakozni, és harcba szállunk Isten népe
ellen.
Másodszor: ez az üzenet olyan hitre hív, ami kiállja a próbákat. Isten prófétája komolyan
kérlel bennünket: „Kérlelhetetlen, vad erejű vihar közeleg. Készen állunk rá, hogy
belekerüljünk? Nem kell mondanunk, hogy a végidő veszedelmei hamar eljönnek ránk. Már
itt vannak. Most van szükségünk az Úr karjára, mely elhatol a lelkünk mélyéig, testi
vágyaink, kívánságaink és szenvedélyeink velejéig. Elménknek, amit átadtunk a képzelgő
gondolatoknak, meg kell változnia. … Gondolatainkat Istenre kell irányítanunk” (With God
at Dawn [Istennel alkonyatkor], 113. o.).
Harmadszor, ez az üzenet arra hív, hogy barátainkat is vezessük el a Jézussal való, mély
kapcsolatra, és ismertessük meg velük A jelenések könyve utolsó időre szóló tanításait.
Miközben letérdelünk imádkozni, kérjük a következő, konkrét dolgokat:
Isten Igéjének mélyebb megértését, Jézus iránti, lángolóbb szeretetet és megalkuvást nem
ismerő lelkületet.
Olyan hitet, amely kiállja a tűzpróbát.
Bátorságot, hogy bizonyságot tegyünk másoknak.

Az imádság ideje (30-45 perc)
Imádkozzuk Isten Szavát – Jel 14:8
„Egy második angyal követte őt, aki ezt mondta: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város,
amely a paráznaság szenvedélyének borával itatott meg minden népet!” (Jel 14:8).
„Leomlott Babilon”
Örökkévaló Atyánk, Szent Igéden kívül nincs e világban semmi, amiben megbízhatnánk, és
ami megbízható alapot adna az életünknek. Segíts, hogy kegyelmed és Lelked által csakis
Igédre építsük az életünket!
„borával itatott meg minden népet”
Istenünk, kiváltság, hogy ismerhetünk Téged, és Igéd által érthetjük az igazságot. Tudatában
vagyunk ebből következő felelősségünknek is. Ma imádkozunk azokért az embermilliókért,
akik hamis vallások csapdáiban vannak. Segíts megmutatnunk nekik az igazságot arról, hogy
ki vagy Te, mennyire szereted őket, és szeretnéd, hogy eljussanak a teljes igazság ismeretére!
„paráznasága szenvedélyének bora”
Jézusunk, elismerjük, hogy néha engedtük, hogy sátán számos szemfényvesztése és kísértése
elcsábítson. Időnként levesszük rólad a tekintetünket, és helyetted magunkat és az önző
tapasztalatainkat tartjuk fontosnak. Kérünk, bocsáss meg! Ments meg attól, hogy behódoljunk
testi természetünknek, és valósítsd meg bennünk a győzelmet, amit csak Te tudsz biztosítani!
Egyéb imajavaslatok:
Hálaadás és dicsőítés: Adj hálát egy különleges áldásért életedben, és dicsérd Őt jóságáért!
Bűnbánat: Szánj pár percet a csendes bűnbánatra, és köszönd meg Isten bocsánatát!
Útmutatás: Kérd Isten áldását a helyi, területi és világszéles egyház tevékenységeire!
Egyházunk: Imádkozzunk a helyi gyülekezet és a világegyház szükségleteiért (ezeket az
imacélokat külön lapon találod meg).
Helyi imakérések: Imádkozzatok a gyülekezeti tagok, családjaik és ismerőseik aktuális
imacéljaiért)!
Figyelj a válaszra: Szánj időt, hogy meghalld Isten hangját, majd dicsérd őt imával és
énekkel!
Javasolt énekek: Már eljönni kész (kórusének); Nyájasan szól ma még Megváltónk szava
(HÉ 423); Emeld fel szemed Jézusra; El ne távozz tőlem, Jézus (HÉ 269); Krisztus zászlaja
(HÉ 261); Most immár közeleg (HÉ 414)
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A három angyal imára hív
9. nap – A fenevad bélyege és az ima
„Ezek után hallottam, mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben: Halleluja,
az üdvösség, a dicsőség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő
ítéletei, mert elítélte azt a nagy paráznát, aki a földet megrontotta paráznaságával, és számon
kérte kezéből szolgái vérét. És másodszor is szóltak: Halleluja, felszáll a füstje is örökkönörökké! És leborult a huszonnégy vén és a négy élőlény, és imádta Istent, aki a trónon ült, és
ezt mondták: Ámen! Halleluja! És megszólalt egy hang a trón felől: Dicsérjétek a mi
Istenünket mindnyájan, ti szolgái, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok!” (Jel 19:1-5)
Ünnepélyes figyelmeztetés
A harmadik, s egyben utolsó üzenet a hármas angyali üzenetből a Biblia egyik legkomolyabb
figyelmeztetése. Olyan üzenet ez, amit sokan szeretnének figyelmen kívül hagyni, mert életet
megváltoztató, lelki igazságokat tartalmaz, amelyek a legmélyebb szükségleteinkre hatnak, és
közelebb vonzanak Jézushoz. János apostol ezt mondja: „Egy harmadik angyal is követte
azokat, aki hangosan ezt mondta: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását, és
felveszi annak bélyegét homlokára vagy kezére, az is iszik majd Isten haragjának borából,
amelyet elegyítetlenül készített el haragjának poharában, és tűzben és kénkőben gyötrődik a
szent angyalok előtt és a Bárány előtt” (Jel 14:9-10).
E figyelmeztetéssel kapcsolatosan az első, életet megváltoztató elv az, hogy a szerető Isten
szívéből származik, aki mindennél jobban akarja, hogy üdvösségünk legyen az ő országában.
Azért figyelmezteti népét, hogy ne engedje magát elcsábítani a bekövetkező csalások által.
Másodszor, az üzenet az imádatról szól. Az angyal ezt mondja: „ha valaki imádja a
fenevadat”. Ez éles ellentétpárt alkot az első angyal üzenetével (7. vers), ahol a Teremtő
imádatáról van szó. Ha a Teremtőt imádják, ez arra készteti Krisztus hűséges követőit, hogy
válaszoljanak szeretetére, bízzanak megváltó kegyelmében, és tartsák meg a parancsolatait.
Ellenben aki a fenevadat imádja, az énközpontú, Istentől független életvitelt folytat,
engedetlen az ő parancsolatai iránt. A központ az egó, nem pedig Jézus.
A bennünk élő sárkány
A harmadik angyal üzenete olyan időszakról beszél, amely akkor jön el, amikor az egyház és
az állam egyesülni fog a pápaság tekintélye alatt, és kikényszeríti a hét első napjának
megszentelését. A három angyal utolsó üzenete komoly, szívbéli imára szólít. Az
antikrisztusi alapelv – alázat helyett büszkeség, mások javáért való önfeláldozás helyett
önfelmagasztalás, a Szentírás isteni ihletettsége helyett az emberi bölcsességbe vetett bizalom

– mélyen gyökerezik bukott természetünkben. Mi a megoldás a bennünk élő fenevad
megfékezésére? Csak egy megoldás van, mégpedig Jézus: az Ő kegyelme, hatalma, szeretete,
amely betölti szívünket és életünket. Ha a hozzá való ragaszkodásunk nem lesz erősebb, mint
a világ csábítása, akkor már ma a fenevad elvei fognak igazgatni, és egy napon el fogjuk
fogadni a fenevad bélyegét. A hármas angyali üzenetben található, a fenevad bélyege elleni
figyelmeztetés térdre kell, hogy kényszerítsen bennünket, hogy alázattal rendeljük alá
magunkat Krisztusnak, könyörögjünk a Szentlélekért, hogy alaposan tisztítsa meg szívünket,
és végezze el az isteni kegyelem csodáját bennünk. Arra is rá kell, hogy vezessen bennünket,
hogy imádkozzunk családunkért, barátainkért, szomszédainkért, hogy ők is nyissák meg
szívüket Krisztus megmentő, végidőbeli üzenete előtt. Ez az üzenet motiváljon arra, hogy
várjuk a nagy napot, amikor Krisztussal együtt fogunk örvendezni trónja körül, örökkön
örökké (Jel 19:1-5).
Az imádság ideje (30-45 perc)
Imádkozzuk Isten Szavát – Jel 14:9-10
„Egy harmadik angyal is követte azokat, aki hangosan ezt mondta: Ha valaki imádja a
fenevadat és annak képmását, és felveszi annak bélyegét homlokára vagy kezére, az is iszik
majd Isten haragjának borából, amelyet elegyítetlenül készített el haragjának poharában, és
tűzben és kénkőben gyötrődik a szent angyalok előtt és a Bárány előtt.”
„Ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását”
Istenünk, gondviselő Isten vagy, aki azt szeretnéd, hogy mindenki üdvözüljön, és senki el ne
vesszen. Olyan sok ember fordul hamis vallásokhoz, bonyolult filozófiákhoz, modernkori
bálványokhoz, mert azokban véli megtalálni megtört életére a gyógyírt és kiteljesedést.
Köszönjük neked, hogy gondviselésedben őket is figyelmezteted, és azért is hálásak vagyunk,
hogy szerepünk lehet abban, hogy őket Jézushoz vezessük, mint egyetlen Megváltóhoz, aki
méltó az imádatra.”
„Isten haragja”
Istenünk, nagyon vigasztaló, hogy Te szent haraggal viszonyulsz a bűnhöz, a rosszhoz, a
gonoszsághoz. Köszönjük, hogy vágysz arra, hogy egy napon örökre megsemmisítsd a bűnt,
és helyreállítsd a tökéletes szeretetet, békességet és összhangot a világegyetemben.
Köszönjük, hogy világosan megmutattad nekünk Jézus által, hogy nem kárhoztatni akarod az
embereket, hanem megmenteni. Köszönjük, hogy minden embernek választási lehetőséget
adsz, és esélyt arra, hogy elfogadja az üdvösséget Krisztusban. Kérünk, ments meg, és óvj
meg attól, hogy az önfelmagasztalás és büszkeség antikrisztusi elveit kövessük! Ehelyett
vezess minket, hogy kövessük a Bárányt, valahová megy!
„… a Bárány előtt”
Jézusunk, nagyon vigasztaló tudni, hogy a végső ítéletben nyilvánvaló lesz, hogy részedről a
kegyelem és az üdvösség felajánlása nem elválasztható az igazságtól. Köszönjük, hogy

mindazok büntetését magára vetted, akik átadják magukat neked. Köszönjük, hogy bármilyen
nehéz is lesz látni azok megsemmisülését, akik úgy döntöttek, hogy a bűnhöz ragaszkodnak,
végül mindenki elismeri majd, hogy igazak, igazságosak, kegyelmesek a tetteid minden
tekintetben.
Egyéb imajavaslatok:
Hálaadás és dicsőítés: Adj hálát egy különleges áldásért életedben, és dicsérd Őt jóságáért!
Bűnbánat: Szánj pár percet a csendes bűnbánatra, és köszönd meg Isten bocsánatát!
Útmutatás: Kérd Isten áldását a helyi, területi és világszéles egyház tevékenységeire!
Egyházunk: Imádkozzunk a helyi gyülekezet és a világegyház szükségleteiért (ezeket az
imacélokat külön lapon találod meg).
Helyi imakérések: Imádkozzatok a gyülekezeti tagok, családjaik és ismerőseik aktuális
imacéljaiért)!
Figyelj a válaszra: Szánj időt, hogy meghalld Isten hangját, majd dicsérd őt imával és
énekkel!
Javasolt énekek: Ó, áldjuk most Őt (HÉ 36); Zengd Jézus nevét (HÉ 77); Krisztus zászlaja
(HÉ 261)
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A három angyal imára hív
10. nap – Isten népe, a maradék és az ima
„Itt van helye a szentek hosszútűrésének, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus
hitét!”(Jel 14:12)
A végcél
A hármas angyali üzenetnek egy végső célja van, egyetlen rendkívüli fókusza: felkészíteni
egy népet Jézus eljövetelére. Ezek az Istentől ihletett üzenetek Jel 14:12-ben érik el
csúcspontjukat, amikor János részletezi a menny végidei üzenete megértésének és
elfogadásának eredményét. Az apostol kijelenti, hogy ezen üzenetek nyomán olyan nép fog
létrejönni, amelyről fel lehet jegyezni, hogy „Itt van helye a szentek hosszútűrésének, akik
megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét!” (Jel 14:12).
A hosszútűrés szót úgy is fordíthatjuk: békességes tűrés, kitartás. Kegyelme által Isten
gyermekei ki fogják állni az utolsó napok megpróbáltatásait, és győztesként fognak kikerülni

azokból. Szembeszállnak a fenevad haragjával, és nem áldozzák fel lelkiismereti
meggyőződésüket. Bár nem adhatnak és nem vehetnek, üldözésekkel, bebörtönzéssel kell
számolniuk, sőt, életüket is adják Krisztus ügyéért, mégis engedelmeskednek
parancsolatainak. Nem lehet arra kényszeríteni őket, hogy feladják Krisztushoz való
hűségüket. Kegyelemmel teljes, Krisztust dicsőítő, engedelmes életet élnek a föld utolsó
óráiban, a bűnös, lázadó, engedetlen világban.
Jézus hite
Van valami más is, ami lenyűgöz bennünket Jel 14:12 versében. Ezeknek a végidei hívőknek
nem csak Jézusba vetett hitük van, de szívükben él Jézus hite is. Mit takar ez a fogalom?
Jézus hite az Istenbe vetett hitnek az a minősége, amilyet Jézus tanúsított a keresztfán.
Amikor Jézus a kereszten függött, s viselte az emberiség bűneinek súlyát, szégyenét,
kárhoztatását, azt érezte, hogy az Atya elhagyta Őt. A bűn olyan rémségesen nehezedett rá,
hogy azt érezte, Isten elfordult tőle. Ezért kiáltott fel haláltusájában: „Én Istenem, én Istenem,
miért hagytál el engemet?” (Mt 27:46). Vajon elhagyta Őt Isten? Természetesen nem! Atyai
szemével végigkísérte Fiát a kereszten is. Szerető szíve összetört, miközben szemlélte Fiának
agóniáját. Jézus azonban bízott benne, még ha nem is láthatta Őt. A hite felülemelkedett
mindazon, ami körülvette Őt. Ezért hangzottak így utolsó szavai: „Atyám, kezedbe ajánlom
lelkemet!” (Lk 23:46).
Mielőtt Jézus visszajönne – a Jelenések próféciái szerint – Isten gyermekeinek ismét úgy kell
bíznia, hogy közben úgy tűnik, minden összeesküdött ellenük. Mi ad nekik kitartást ezekben
a megpróbáló időkben? Jézus hite! Hogyan alakulhat ki bennünk Jézus hite? Először: az
üdvösség ajándékához hasonlóan, a hit is Isten ajándéka, amit Ő helyez a szívünkbe, és ha
gyakoroljuk azt, akkor növekedésnek indul (Róm 12:3-8). Amikor nehéz körülmények közé
kerülünk, és kétségbeesetten kapaszkodunk Isten ígéreteibe, akkor hitünk növekszik. Amikor
Isten Igéjével itatjuk át elménket, a hitünk növekszik (Róm 10:17). Amikor elismerjük hitünk
hiányát és arra kérjük Istent, hogy növelje hitünket, az növekedni fog (Lk 17:5).
Az imára szánt időben ma kérjük Atyánkat arra, hogy életünk próbái közepette adjon nekünk
kitartást. Imádkozzunk azért, hogy adja meg nekünk az erőt az engedelmességhez életünk
minden területén, és kérjük, hogy növelje hitünket; hogy „Jézus hite” töltse be életünket, és
készítsen fel bennünket a Föld végső válságára. Akkor majd Jézussal élhetünk egy
örökkévalóságon át!
Az imádság ideje (30-45 perc)
Imádkozzuk Isten Szavát – Jel 14:12
„Itt van helye a szentek hosszútűrésének, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét!”
(Jel 14:12).

„Itt van helye a szentek hosszútűrésének”
Urunk, olyan régen várunk eljöveteledre! Azt is tudjuk, hogy a te időzítésed mindig pontos, és
tudod, mi a legjobb számunkra. Köszönöm, hogy amint a Szentlelked lakozást vesz
szívünkben, megteremti a békességes tűrést és a kitartást bennünk. Mutasd meg, hogyan
használhatjuk fel legjobban az időnket, ami még van, a te dicsőségedre! Amikor próbákkal és
nehézségekkel szembesülünk, abban a tudatban találunk majd vigaszt, hogy Te adsz erőt és
tőled származó hosszútűrést.
„akik megtartják Isten parancsolatait”
A te akaratod, Istenem, a szeretet. Szeretet irántad és mások iránt. Szeretet, ahogy az Igében
és Jézus életében megnyilatkozik. Örülök annak a ténynek, hogy képes vagy és hajlandó is
átalakítani lázadó szívünket olyan szívvé, amely összhangban van a szeretet hatalmas
törvényével.
„… és Jézus hitét”
Istenem, lenyűgöz Jézus hite és hűsége, amelyet tanúsított itt, a Földön, különösen, amikor a
kereszten vívta haláltusáját. Ahogyan az Atyába vetett bizalma példaként szolgál számunkra,
ezt ma sem hagyja annyiban, hanem minden hívőnek lehetőséget biztosít kialakítani az
ugyanilyen, minőségi hitet. Jézus, kérünk, érleld a hitünket, minden nap egy kicsit jobban!
Átadjuk magunkat neked, drága, hűséges Megváltónk!
Egyéb imajavaslatok:
Hálaadás és dicsőítés: Adj hálát egy különleges áldásért életedben, és dicsérd Őt jóságáért!
Bűnbánat: Szánj pár percet a csendes bűnbánatra, és köszönd meg Isten bocsánatát!
Útmutatás: Kérd Isten áldását a helyi, területi és világszéles egyház tevékenységeire!
Egyházunk: Imádkozzunk a helyi gyülekezet és a világegyház szükségleteiért (ezeket az
imacélokat külön lapon találod meg).
Helyi imakérések: Imádkozzatok a gyülekezeti tagok, családjaik és ismerőseik aktuális
imacéljaiért)!
Figyelj a válaszra: Szánj időt, hogy meghalld Isten hangját, majd dicsérd őt imával és
énekkel!
Javasolt énekek: Az egyháznak csak Jézus (HÉ 306); Mily fenséges a kegyelem; Mennyei
otthonom, Éden (HÉ 150); Szent vagy, szent vagy (HÉ 10); Vezess Jézusunk (HÉ 242)

