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Kedves Gyülekezet!  

 

 

Egy érdekes történetet olvastam az elmúlt napokban. 

Néhány évvel ezelőtt egy öreg lélekvesztőn került viharba 

néhány tengerész. Soha életükben nem néztek szembe még 

ekkora viharral, tomboló széllel és hatalmas hullámokkal. 

Megrettentek és féltek...nem tudták mit hoz a jövő. Az 

egyikük felment a kapitányhoz és megkérdezte tőle: 

„Biztonságban vagyunk? A hajó nagyon öreg és minden 

eresztékében recseg és ropog, a kazánok is rövidesen 

felmondják a szolgálatot...” A kapitány ránézett a fiatal 

matrózra és így válaszolt: „Hogy őszinte legyek nem csak ez a probléma, 

hanem az is, hogy sok helyen a víz is beömlik már a hajótestbe. Isten tudja 

mi lesz velünk, túléljük vagy elveszünk, de mindenesetre folytatjuk az utat...”  

 

Talán valahol mi is így állunk ennek az új évnek a hajnalán. A világ számos 

tekintetben recseg és ropog körülöttünk, olyan problémákkal néz szembe, 

amelyekkel még sohasem korábban. De mindenképpen folytatjuk, nem igaz? 

Egy új év startkövén állunk és egyikünk sem tudja megmondani mit tartogat 

a számunkra. Ez a bizonytalanság az, amely sok ember szívét és lelkét 

félelemmel töltheti el. Mint a középkori térképek készítőit, amikor az akkor 

még ismeretlen területek mellé azt írták: itt már sárkányok tanyázhatnak... 

nem láttak még sárkányt, de feltételezték, hogy ott már lehetnek... az 

ismeretlenben.  

 

A Gondviselő Isten kegyelméből azonban bátran léphetünk az új évbe. Az új 

esztendőre is igaz az Úr szava: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak 

téged.” Ezért bizakodva mondjuk: „Velem van az Úr, nem félek, ember mit 

árthat nekem?” (Zsid.13.f.) Az Ő jelenléte az életünkben garancia arra, hogy 

megérkezünk Hozzá! Isten szeretetében és kegyelmében bízva kívánok                                                                                                          

Boldog Új Évet! 
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Tíznapos imaközösség – 2020. január 8-18. 
 

Szívünk mélyéből mondunk hálát azért, hogy ezt az évet is imával kezdhetjük! Isten 

sok csodát tett az elmúlt években, a program 2006-os elindulása óta, amikor imában 

és böjtben kerestük Őt. A Szentlélek munkája megújulást, megtérést, az 

evangelizáció iránti lelkesedést és a kapcsolatok gyógyulását eredményezte sok-sok 

ember életében. Az ima valóban a megújulás bölcsője! 
 

„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. o.) 
 

„A Szentlélek személy, hiszen bizonyságot tesz lelkünkkel együtt arról, hogy Isten 

gyermekei vagyunk. Amikor ez a bizonyságtétel megszületik, akkor magában 

hordozza saját bizonyosságát. Ilyenkor tele vagyunk hittel, és bizonyossággal, hogy 

valóban Isten gyermekei vagyunk.” (Ellen White: Evangelizálás, 616. o.)  
 

A Szentlélek életünkben végzett munkájának három szakasza van (Jn 16:8–11). 

Először, meggyőz bennünket a bűnről, hogy Jézushoz vigyen bennünket. 

Másodszor, meggyőz bennünket Krisztus igazságáról, ami elegendő a 

megmentésünkhöz. Harmadszor, kiűzi Sátánt és a bűnt az életünkből (Jn 16:11). 
 

Mindig kérjétek a Szentlelket, hogy Ő mutassa meg, hogyan vagy mit kell kérni egy 

személy életében, vagy konkrét helyzetében! A Biblia elmondja számunkra, hogy 

mi nem tudjuk, hogy miért imádkozzunk, és azt is, hogy a Szentlélek közbenjár 

érettünk. 
 

Hisszük azt, hogy életed és mindazok élete, akikért imádkozol, megváltozik majd, 

miközben csatlakozol testvéreidhez a Szentlélek kiárasztásáért való imádságban, 

akit az Atya ígért azoknak, akik kérik tőle. 
 

„A 2018-as imaközösség napjaiban történt, hogy barátnőm, Alicia, öt konkrét személyért imádkozott, 

hogy jöjjenek Jézushoz. Isten sok imájára válaszolt, de még mindig maradt egy név a listáján, mégpedig 

a húga neve, aki nem reagált Isten hívására. Ám a következő évben, 2019-ben, Alicia húga eljött az 

imaórákra, és átadta magát Jézusnak! Most bibliaórákat vesz, és készül a keresztségre. A Tíznapos 

imaközösség további két résztvevője is döntött a keresztség mellett. Dicsőítjük Istent a munkájáért, és 

ezért a csodálatos imaszolgálatért! Mindannyian megtapasztaltuk egy mélyebb kapcsolatot Jézussal, 

miközben napról napra együtt imádkoztunk!” (J. J., Észak-Karolina, USA) 
 

(Részletek a Tíznapos imaközösség c. anyagból. Az egész anyag letölthető a 

www.adventista.hu oldalról.) 
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