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„Még vajmi kevés idő, és aki eljövendő eljön és nem késik” – Zsid. 10,37 

 

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a 2019-ben végzett 

szolgálatát, Istennek áldozott idejét, a közösséget építő lelki ajándékait és a 

sáfárságban tanúsított hűségét. 
 

„Vissza Várunk!” Ezzel a mottóval indulunk el a második évezred második 

évtizedében. 
 

Az életünk ideje szempontjából az idő múlik, fogy. A megváltási terv 

szempontjából az idő telik, halad a beteljesedés felé. 
 

2020-ban az áldott reménységre szeretnénk fókuszálni üzenetünket. A Duna 

Bibliakonferencia, a két nagy regionális Küldetés Konferencia, a Golgota 

utcai Hitéleti Konferencia és számos evangelizáció témája lesz a második 

advent. Nem eseményeket várunk, hanem egy Személyt, miközben látjuk a 

jeleket is, amelyekből folyamatosan azt olvassuk, hogy „még vajmi kevés 

idő”. A körülöttünk lévő világ még soha nem aggódott ennyire a bolygó 

jövőjéért.  
 

Másrészt mindent megtesz, hogy a figyelmünket elterelje a küldetésünkről. 

Sokan elfáradtak, mások szkeptikusok lettek, de nincs okunk kételkedni Isten 

ígéretében! Aki eljövendő, eljön, és Isten menetrendje szerint nem késik. 
 

Arra hívunk benneteket, hogy 2020-ban legyünk adventisták. Adjuk tovább 

a reményt: a bolygó ismét zöld lesz, a betegségek megszűnnek, nem lesz több 

háború, sem éhező ember. Minden gyülekezetünk szemléltesse Isten 

országának miniatűr képét azzal, ahogy bánik az emberekkel, a környezettel, 

a legkisebbekkel. Jézus visszajövetele a bolygónk egyetlen reménysége. 
 

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk minden gyülekezetnek Istentől megáldott 

Boldog Új esztendőt! 

 
 

Testvéri szeretettel: 

A DET ELNÖKSÉGE 

 

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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