
Női Szolgálat Osztály, Generál Konferencia, 
Hetednapi Adventista Egyház

Kérem, juttassák el sür-
gősen a Női Szolgálatok 
Osztály felelőséhez.  
Köszönjük!  

 
A Nők Nemzetközi Imanapja 

2019. március 2.

Jézussal járni
 

További tartalom:
Bízhatunk-e Istenben, amikor elhív: „Kövess Engem”? 

 

 
Szerkesztette: Cordell Liebrandt és Karen J. Pearson

Fordította: Bartha Sándor
Korrektúra: Papp Andrea





Tartalom

Imacélok ............................................................................. 6

A szerzőről .......................................................................... 7

Prédikáció: Jézussal járni .................................................... 8

Szombatiskolai program ...................................................19

Szombat délutáni tevékenység ......................................... 24

Idézetek az imáról ............................................................. 29



4 A Nők Nemzetközi Imanapja – 2019. március 2.

2018. szeptember 18.

Kedves testvérnők,

Örömmel köszöntelek. Ismét elérkezett a nők nemzetközi imanapja. 
Az ezt megelőző és ezt követő héten, igyekezzetek minél több időt tölteni 
imában. Az ima létfontosságú eleme a Jézussal való naponkénti kapcso-
latunknak. Az ima megerősít, általa kerülünk közelebb Isten trónusához. 
Imában mondhatjuk el Istennek aggodalmainkat, és mindazt, amit földi 
embernek sosem mondanánk el. A Szentlélek emeli az Atya színe elé imá-
inkat, bemutatva mindazt ami szívünk mélyén rejtőzik. 

Ezen az imanapon meghívlak, hogy „minden imádsággal és könyör-
géssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban 
vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért” 
(Ef 6:18). Mindannyian szoktunk imádkozni családunkért és barátain-
kért, viszont ezen az imanapon gondoljunk másokra is: a kormány tagjaira 
(említsük meg a nevüket), a környék gyülekezeteinek vezetőire, utcán 
élő emberekre, az özvegyekre, a világon bárhol szenvedő gyermekekre, 
a hitü kért üldözött személyekre, a magányosokra, a visszaélések áldoza-
taira, stb. Megtörténhet, hogy minden nap újabb embereket csatolunk 
ima listánkhoz. 
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A mai prédikáció a tanítványságra összpontosít. Az ima a tanítványság 
fontos eleme. A tanítványok arra kérték Jézust, hogy tanítsa meg őket 
imádkozni (Mt 11:1). Világszéles egyházunk számos területén a tanítvány-
ság szerepe az új hívők táplálása, növekedésük elősegítése. A tanítványság 
azonban nem egyszeri feladat; egy életen át tartó folyamat. A prédikáció 
az elhívatottságról, valamint a tanítványság áráról és következményeiről 
szól. Azért imádkozunk, hogy az üzenet, és ez a teljes anyag bátorítson 
imára és tanítványságra. Imádkozzatok olyan emberekért is, akiket nem 
ismertek. Isten őket is meghívta népe körébe.

Áldást és örömöt kívánok mindannyiotok számára. 

Tisztelettel:

Heather-Dawn Small, igazgató 
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600 USA 

• Office (301) 680 6608 • women.adventist.org
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IMACÉLOK
Imádkozásra hívattunk. Ellen G. White, az ima embere a következőt 

 tanácsolja:
„Mi sem gátolhat meg bennünket, hogy szívünket bensőséges imában 

Istenhez emeljük. Az utca zajában, a mindennapi üzleti ügyek intézése 
közben is fohászkodhatunk és kérhetjük Isten vezetését, miként Nehémiás 
is tette, mikor kérését Artaxerxes király elé tárta. Az Istennel való benső 
közösséget mindenütt ápolhatjuk. Szívünk ajtaja legyen mindig nyitva, és 
szüntelenül küldjük fel Jézushoz sóhajtásunkat: »Jöjj és maradj szívemben 
mint mennyei vendég«” (Jézushoz vezető út, 99. old.). 

Idei célunk: imádkozni a városokért. 
Íme, néhány javaslat:
• Imádkozzatok a vezetőkért. 
• Imádkozzatok nyugalomért és békéért. 
• Imádkozzatok a vallásszabadságért. 
• Imádkozzatok az édesapákért és a családokért. 
• Imádkozzatok a nőkért. 
• Imádkozzatok a gyermekekért. 
• Imádkozzatok egészségért. 
• Imádkozzatok az oktatásért. 
• Imádkozzatok az utcán élő emberekért. 
• Imádkozzatok az árvákért. 
• Imádkozzatok az elveszettekért.

Ne feledjétek azt a 6 kihívást, amivel a nőknek szerte a nagyvilágon 
szembesülniük kell, és ezekért is imádkozzatok. 

1. Visszaélések. 
2. Szegénység. 
3. Egészség. 
4. Analfabetizmus.
5. Túlterheltség a munkában. 
6. Vezetői képességek fejlesztése. 

„Imáitokat jellemezze az őszinteség és a hit. Az Úr kész mindent meg-
tenni értünk, „azon felül is, amit kérünk, vagy megértünk.” (Ef 3:20). Ajka-
tokról szóljon a hit” (Ellen G. White, Bizonyságtételek, 7., 273. old.). 
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A szerzőről

PRÉDIKÁCIÓ: Jézussal járni

Cordell Liebrand meggyőződése, hogy Isten hívja el és ruházza fel 
gyermekeit az Ő munkájának végzésére. Szenvedélyesen tanít másokat 
képességeik széleskörű fejlesztésére. Tanulmányait, a dél-afrikai Helder-
berg Egyetemen végezte, jelenleg három gyülekezetben szolgál, valamint 
a Cape Egyházterület két iskolájának és két egyetemének a lelkésze. Az 
Egyházterület illetve az Unió Női Szolgálatok Osztályának igazgatója. 
A Hope Tv „Finding Grace” (Megtalálni a kegyelmet) című adásának veze-
tője. Férje, Allistair, szolgálatának legnagyobb támogatója.

TEVÉKENYSÉG: Bízhatunk-e Istenben, amikor elhív: „Kövess Engem”?

Karen J. Pearson bízik az imákat meghallgató Isten erejében. Legna-
gyobb öröme, hogy megtaníthatja embertársait hatékonyan imádkozni. 
Harminc éve tevékenykedik a Női Szolgálat Osztályban, műsorvezető, 
író, az Ellen G. White szombatiskolai kommentárok szerkesztője. A 3ABN 
tele vízió „Emlékoszlopok” című műsorának producere, írója és műsorve-
zetője volt. Kilenc éven át dolgozott a Pacific Press® Publishing Associa-
tion reklám- illetve közönségszolgálat osztályának igazgatójaként. Férje, 
 Michael oldalán, több mint 40 évig szolgált lelkészként. Jelenleg az Idaho 
Egyházterülethez tartozó Meridian Adventista Gyülekezet egyik lelkésze. 
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Prédikáció

Jézussal járni
Írta: Cordell Liebrandt

A történet egy fiatal lányról szól, aki az egyetemi felvételire készülve, 
összeszoruló szívvel olvasta a bejelentkezési űrlapon megjelenő kérdést: 

„Vezető vagy?” Lelkiismeretes és őszinte személy lévén nemleges választ 
jelölt be, visszaküldte az űrlapot, és felkészült a legrosszabbra. Meglepe-
tésére az egyetemről a következő válaszlevelet kapta: „Kedves jelentkező. 
A jelentkezési űrlapok áttekintése nyomán megállapítottuk, hogy az idei 
évben egyetemünknek 1452 új vezetője lesz. Azért fogadtuk el a jelentke-
zésedet, mert hisszük, hogy ezeknek az új vezetőknek feltétlenül szüksé-
gük van legalább egy követőre.” 

7 milliárdos lakosságú világunkban, Isten országának Krisztust követő 
emberekre van szüksége. A baj csak az, hogy sokan, a magukat Krisztus 
tanítványainak vallók közül a vezetőségre törekszenek, és elfelejtetik, hogy 
elsődleges felelősségük kereszténynek, Jézus alázatos követőjének lenni. 
Mielőtt a tanítvány vezetővé válik, követőként kell közelről szemlélnie 
Mesterét. 

Krisztus követői naponta a menny felé tekintenek, ahol ima és bibliata-
nulmányozás által fedezik fel a tanítványság jelentőségét, és azt, hogy mit 
is jelent ragaszkodni az Úr Jézushoz és az Ő művéhez. A tanítvány hallgat 
és tanul. Tévedhet a dolgok megítélésében, ezért alá kell vetnie magát az 
igazi fenség megértésének.

Az ima olyan alkalom, amikor a tanítvány tanulhat Mesterétől, és 
párbeszédet folytathat Vele. Ellen G. White figyelmeztet: „Lehetetlenség 
 virágzó lelki életet élnünk, amíg az ima nem elménk rendkívüli igénybe-
vétele.”1 Ugyancsak ő írja: „Azoknak, akik a Mester szolgálatában akarnak 

1. Ellen G. White, Bizonyságtételek, 2., 189. old.



92019. március 2. – A Nők Nemzetközi Imanapja 

fáradozni, az eddiginél magasabb, mélyebb és szélesebb tapasztalatra van 
szükségük. Sokan, akik már tagjai a mennyei családnak, nem tudják, mit 
jelent az Ő dicsőségét szemlélni és átváltozni dicsőségről dicsőségre.”2

„A bűnbe süllyedt emberiség legforróbb vágya visszatérni a mennyel 
való bensőséges kapcsolatba” – írja egyik munkatársam. „Könyörögjünk 
Istenhez, hogy vizsgáljon meg, és feltétel nélkül szeressen bennünket. Sze-
retetre vágyunk, nem akarunk elveszni. Amikor majd Isten fiaiként és leá-
nyaiként vágyódunk bensőséges kapcsolatra Ővele, amikor szavainkban és 
tetteinkben Jézushoz szeretnénk hasonlítani, akkor kezdődik el számunkra 
a tanítványság folyamata. A Jézussal ápolt közösség, az ima, olyan szoro-
san Őhozzá láncol, hogy egy örökkévalóságon át követhessük Őt, nem tö-
rődve, mibe is kerül számunkra a tanítványság.” (Rebecca Turner)

Miközben a tanítvány egyre jobban bízik Mesterében, úgy engedel-
meskedik, hogy nem tesz fel kérdéseket, és teljes odaadást tanúsít mes-
tere munkája iránt. A sikeres és győzedelmes kereszténynek Jézus nyom-
dokain kell járnia, hiszen Ő mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; 
senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam” (Jn 14:6). 

Ma reggel, miközben Lk 9:57-62 verseit elemezzük, Krisztus három 
követőjéről fogunk tanulni, és az Ővele folytatott beszélgetésüket fogjuk 
megvizsgálni. E három eset által fedezzük fel, hogy mit is jelent Krisztus 
igazi követőjének lenni. 

„Lőn pedig, mikor menének, valaki monda néki az úton: Követlek té-
ged Uram, valahová mégy! És monda néki Jézus: A rókáknak barlangjuk 
van, és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs fejét hová 
lehajtania. Monda pedig másnak: Kövess engem. Az pedig monda: Uram, 
engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. 
Monda pedig néki Jézus: Hadd temessék el a halottak az ő halottaikat: te 
pedig elmenvén, hirdesd az Isten országát. Monda pedig más is: Követlek 
téged Uram; de előbb engedd meg nékem, hogy búcsút vegyek azoktól, 
akik az én házamban vannak. És monda néki Jézus: Valaki az eke szarvára 
veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.”

57. v. Az első esetben egy ösztönösen cselekvő személlyel találkozunk. 
Nem vár hívást, hanem ajánlja magát. Ezért figyelmezteti őt Jézus, mert 

2. Ellen G. White, Az evangélium szolgái, 274. old. 
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voltaképpen nem is tudja, mit tesz. Úgy tűnik, nem igazán érti, hogy mit 
jelent Jézussal élni. 

59. v. A második esetben Jézus egy olyan személlyel találkozik, akit 
érdekkonfliktusok gyötörnek, ezért azonnal meggyőző hívást intéz hozzá: 

„Kövess engem!” Az illető válasza mutatja, hogy elveszített egy számára 
kedves személyt. Ebben az esetben valószínűleg gyászol, és mielőtt Krisz-
tust követné, szeretné eltemetni atyját. Erős késztetést érez Krisztus kö-
vetésére, viszont más, számára fontosabb felelősségek gyötrik. Válságos 
pillanatokat él át. Talán mégis el kellene fogadnia Jézus követésének szent 
kötelességét? Tudja, hogy semmi földi dolog – még a legfontosabb köte-
lesség – sem állhat közé és Krisztus közé. 

61. v. A harmadik történet egy megosztott szívű emberről szól. Állítja, 
hogy kész követni Jézust – „Követlek téged, Uram” –, ám hozzáteszi, hogy 
előbb el kell búcsúznia családjától. Tudja, hogy Krisztus követése a legjobb 
dolog amit megtehet, de előbb szeretné lebonyolítani saját üzletkötéseit, 
betartani saját határidőit. 

Mindezek akár elfogadható okok is lehetnek arra vonatkozóan, hogy 
valaki ne vágyjon késedelem nélkül követni Jézust. Közülünk hányan él-
tünk már ehhez hasonló kifogásokkal? Sietve ajánlkozunk a szolgálatra, az-
tán nem tartjuk be az ígéreteinket. 

Ma reggel a tanítványság három vetületéről beszélünk. Elsősorban 
a tanítványságra hívásról; aztán a tanítványság áráról; végül pedig a tanít-
ványság következményeiről. 

Jézus figyelmeztet, hogy mielőtt válaszolnánk a hívásra, előbb számít-
suk ki az árat, és értsük meg a következményeket. „Ha valaki én utánam 
akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és 
kövessen engem” (Lk 9:23). 

Elhívás a tanítványságra 
Ez parancsolat – „Kövess Engem!” – visszhangzik a századokon át. 

 Jézus eme sürgető hívására válaszolni életünk legnagyobb döntését je-
lenti. Csakhogy a világ telve van olyan hangokkal, amelyek megpróbálják 
elvonni a figyelmünket, időnket, energiánkat és odaadásunkat követelik. 
Némelyek közülük arra hívnak, hogy csatlakozzunk valamely szervezethez, 
támogassunk egy nemes ügyet, vagy új irányba induljunk el. 
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Az évszázadok során sok karizmatikus személy hívott el követőket, 
a popsztároknak is számos követőjük akad. Létezik viszont egy meghall-
gatásra váró hang – a tanítványságra hívás hangja. Sokan utasították el 
a meghívást, de az még mindig olyan erővel hangzik, mint kétezer évvel 
ezelőtt. Jézus férfiakat és nőket hív el igazi tanítványságra, e szavakkal: 

„ Kövess Engem!”

A tanítványságra hívás első példáját szemlélteti Simon Péternek és test-
vérének, Andrásnak a tapasztalata (Mt 4:18-20). Jézus a Galileai-tenger 
partján találkozik ezekkel a halászokkal, és így szól: „Kövessetek engem, és 
azt mívelem, hogy embereket halásszatok.” Máté leírja, hogy azonnal el-
hagyták a hálóikat, és követték az Urat. Ezzel a gyors válasszal találkozunk 
Jakab, valamint a testvére, János elhívása esetében is. Azonnal elhagyták 
a hajójukat, valamint atyjukat, és késedelem nélkül követték Jézust (21-22. 
v.). Hátrahagyták a munkájukat, javaikat és családjukat. A tanítványságra 
hívás nem hagy teret a bizonytalanságnak vagy tétovázásnak, hanem 
azonnali cselekvést követel.

Mindent hátrahagytak, mivel sokkal nagyobb tisztességnek tartották, 
hogy elhívattak a Mester követésére. Ezek a halászok intellektuális szem-
pontból nem tűntek ígéretesnek, és valószínűleg nem is rendelkeztek 
olyan képességekkel, amelyek miatt más tanítók tanítványaivá válhattak 
volna. Azonban megértették Jézus szavait: Méltókká tétettetek, hogy az 
Én diákjaimmá legyetek, és Hozzám hasonló tanítókká váljatok, hogy mi-
után majd elmegyek, az Én nevemben folytassátok az általam megkezdett 
munkát.

A Messiás új szövetségi kapcsolatra szólítja fel gyermekeit. A tanítvány-
ságra hívás Istentől, és nem az embertől ered. Krisztus felszólít férfiakat 
és nőket, hogy tagadják meg önmagukat, vegyék fel a keresztet, és kö-
vessék Őt. A tanítványságra hívás lényegében az engedelmességre hívást 
jelenti: Jézus hív, mi pedig válaszolunk. 

Mint Andrást és Pétert, úgy hív el bennünket is Jézus, hogy embere-
ket halásszunk. Sokakat hívott el tanítványságra. Ám nem mindenki kész 
a teljes odaadásra vagy új tanítványok elhívására – még ha látszólag már 
tanítványságban jár is. Némelyek azért követik Jézust, mert csodákat tesz, 
míg mások az eljövendő Isten országában magas pozíciót akarnak szerezni, 
ismét mások pedig puszta kíváncsiságból. 
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A tanítványság ára
1. eset (57. v.). Lk 9:57 versében olvassuk, hogy Jézus a tanítványok tár-

saságában halad az úton, és egy adott pillanatban találkozik egy emberrel, 
aki önként felajánlja, hogy a tanítványa lesz. Ösztönösen és meggondolat-
lanul ígéri: „Követlek téged Uram, valahová mégy!” 

Őt nem Jézus hívta el. Ettől eltekintve feltevődik a kérdés, hogy  miért 
nem örült Jézus annak, hogy önként ajánlotta fel szolgálatait. Figyeljük 
meg jól Jézus válaszát az 58. versben: „A rókáknak barlangjuk van, és az 
égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs fejét hová lehajtania.” 
Krisztus semmit sem kínálhatott fel számára abból, amit a világ nyújt. 
Tudta, hogy ez az ember sietett ígéretet tenni, ám egyáltalán nem számolt 
a követés árával. Az Úr látja minden őszinte tanítvány szívét, és tudja, ha 
nem áll készen a kellő áldozathozatalra. 

A tanítványság ára a következő: elhagyni mindent és mindenkit, to-
vábbá nélkülöző, önfeláldozó életet élni. 

A statisztikák szerint Jézus 2000 évvel ezelőtt bekövetkezett halála és 
feltámadása óta hozzávetőlegesen 43 millió keresztény halt mártírhalált 
azért, mert bármibe is kerül, Krisztus követése mellett döntött. Napjaink-
ban is hallani a hírekben hitükért meggyilkolt vagy bebörtönzött már tí-
rokról. 

1945. április 9-én a náci Németország egyik börtönében hét férfit vezé-
nyeltek az akasztás helyszínére. Azért végezték ki őket, mert merészkedtek 
Hitler náci rendszere ellen fordulni, és az evangéliumot hirdetni. Közöttük 
volt az ifjú lelkész, Dietrich Bonhoeffer is, aki elgondolkodtató, ám a rend-
szer számára kényelmetlen könyvet írt A tanítványság ára címmel. Krisztus 
követésének hatalmas áráról ír, és figyelmeztet az olcsó kegyelem elfoga-
dásának veszélyeire. 

Az olcsó kegyelem – mondja az író – ellensége az egyháznak, mivel 
semmit sem vár el tőlünk. Úgy vezet a megbocsátás kereséséhez, hogy 
közben nem kér engedelmességet és tanítványságot. 

Akik azt hiszik, hogy a kereszténység a jóléthez vezető legrövidebb út, 
ne feledjék az Üdvözítő szavait. Lk 9:23-25 verseiben Jézus elmondja, hogy 
amennyiben szeretnénk Őt követni, készek kell lennünk félretenni sze-
mélyes terveinket és kényelmünket, és minden nap felvenni a keresztet.  
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A tanít vány ság ára mindennapos elhívatást, a kereszt felvételét, vala-
mint Jézus követését jelenti. Jézus még hozzáteszi, hogy az embernek 
semmit sem használ a világi javak megszerzése, ha végül örökre elvész. 

Kétségtelen, hogy a tanítványság legnehezebb része a földi nyereség-
ről való lemondás, mert az ellentétben áll természetünkkel. Mindenkiben 
erős a vágy az önmegvalósításra, az élet irányítására, az anyagi kényelem 
kialakításának érdekében végzett kemény munkára. 

A korábbi életünktől való elszakadás is a tanítványság ára. Más szóval, 
megváltozik, vagyis meg kell változzon értékrendünk, hogy a Krisztus iránti 
engedelmesség kerüljön az első helyre.

Luther Márton mondta: „Haszontalan az a vallás, amely semmit sem 
nyújt, semmibe sem kerül, és semmit sem szenved el.” 

A tanítványság áráról elmélkedve ne feledjük mennyit kellett Krisztus-
nak fizetnie azért, hogy a tanítványaivá válhassunk.

• Tanítvánnyá válásunk érdekében Jézusnak le kellett mondania a 
mennyei angyalok hódolatáról, és egy olyan életet kellett vállalnia, 
amely során az emberek kinevették, gúnyolták és megvetették. 

• Tanítványságunk ajándéka Jézusnak, mennyei dicsőségébe és fensé-
gébe került, amit a szenvedéssel és megaláztatással teli életre cse-
rélt. 

• Tanítványságunk Jézusnak a mennyei Atyjával alkotott egységből 
való kiszakadásába került.

• Tanítványságunk ajándéka Jézus életének az elvesztésébe került, 
a kínos kereszten kellett meghalnia. 

Jézus szereti az elveszetteket, és kész volt lefizetni a bűn árát, hogy 
megválthasson bennünket. Ilyen nagy értéket tulajdonít tehát nekünk. 

A tanítványság következményei
2. eset (59. v.). A tanulmányozott igeszakaszban a második személy, aki 

Jézus követője szeretne lenni, a következő utasítást hallja: „Kövess Engem!” 
Kész követni Jézust, ám kötelességek terhelik, el kell temetnie halott édes-
apját. A halottat általában a halál beálltának napján temették el, tehát 
kifogása lényegében a Jézus követésének elhalasztását jelentette, mivel 
örökös fiúi minőségében még számos kötelesség hárult rá. 
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Ez a közönséges kifejezés – „Engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek 
és eltemessem az én atyámat” – minden bizonnyal azon kötelességeire 
utal, hogy segítenie kell a gazdasági munkákban atyjának, míg meghal. Ez 
azonban csak egy későbbi időpontban fog bekövetkezni. 

A 60. versben Jézus szokatlan választ ad: „Hadd temessék el a halottak 
az ő halottaikat: te pedig elmenvén, hirdesd az Isten országát.” Valószínű-
leg azt akarta mondani, hogy a lelki halottaknak kell eltemetniük a halot-
takat. Egy másik alkalommal így szólt hallgatóihoz: „Ha valaki én hozzám jő, 
és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvé-
reit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom” 
(Lk 14:25-33). Kemény szavaknak tűnhetnek, ám Jézus azt hangsúlyozza, 
hogy senki sem foglalhatja el életünkben az első helyet. A tanítványság 
egyik következménye az, hogy Jézus parancsolatai elsőbbséget élveznek 
az életünkben. 

3. eset. A 61. versben egy megosztott szívű személy szeretne Jézus kö-
vetője lenni. Úgy gondolja viszont, hogy előbb kötelessége búcsút venni 
szeretteitől. 

Első látásra úgy tűnhet, hogy ez az ember egyszerűen csak tudatni 
akarja családjával a döntését, és el akar köszönni. Ám egy alaposabb ta-
nulmányozás rámutat arra, hogy lényegében időre volt szüksége, hogy üz-
leti ügyeit elrendezze. Más szóval, előbb bizonyos feltételek teljesedésére 
várt. Ha hazatér elbúcsúzni, egyesek negatívan befolyásolhatják a dönté-
sét. Alkalma adódik meghallgatni mások véleményét is. Vagy talán túl sok 
dolga akad, sok minden elvonja majd a figyelmét, és nem tér vissza Jézus-
hoz. A tanítványság következménye az, hogy bár szereted a családodat, 
mégsem engeded meg, hogy ez akadályt jelentsen Isten iránti szerete-
ted, valamint az Ő parancsolatai iránti engedelmességed előtt.

Sokan szeretnék követni Krisztust, ám olyan sok az akadály ezen az 
úton, hogy azokat igazán sosem fogják legyőzni. Bármennyire elfogadható 
kifogásnak tűnik, hogy ne kövessük azonnal Jézust, mégis azt igazolja, hogy 
valaki vagy valami, fontosabb Krisztusnál. Ennek következtében tehát azt 
mondjuk az Úrnak, hogy követjük Őt, majd azonnal hozzátesszük a „de” 
szócskát. Más esetben pedig vállaljuk a követést, ám „előbb” még valamit 
el kell végeznünk – állítjuk. 

Az elhívottak közül sokan ígérik, hogy követik Jézust, viszont csak keve-
sen tartják be az ígéretet. Szeretnénk betartani az ígéretet, ám az élet erős 



152019. március 2. – A Nők Nemzetközi Imanapja 

áramlatai gyakran eltérítenek a céltól. Ki ne ígért volna meg bármit is, és 
miközben erős vágyat érzett ígérete betartására, mégis azon kapta magát, 
hogy máris lemondott róla?

A más vallási rendszerekből kereszténységre térni vágyók közül sokan 
vesztek el, mert családtagjaik érzelmi nyomás alatt próbálták lebeszélni 
őket Krisztus követéséről. A Biblia viszont érthetően fogalmaz: inkább 
Isten nek, mintsem az embereknek kell engedelmeskednünk. 

Jézus kijelentéseit nehezen hallják meg az emberek, mivel szerintük túl 
sokat vár el hallgatóitól. Teljes valónkat és mindenünket kéri. Nála nincs 
részleges mérce, vagy „de” szabadkozás. A legtöbb esetben azt kéri, hogy 
adjunk többet annál, mind amennyiről készek lennénk lemondani. 

A Lk 9. fejezetéhez még visszatérünk, most viszont figyeljük meg a Mt 
19:16-22 verseiben található gazdag ifjú történetét. 

„És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót csele-
kedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig monda néki: Miért mondasz 
engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az 
életre, tartsd meg a parancsolatokat. Monda néki: Melyeket? Jézus pedig 
monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanúbizonyságot 
ne tégy; tiszteld atyádat és anyádat; és: szeresd felebarátodat, mint tema-
gadat. Monda néki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; 
mi fogyatkozás van még bennem? Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz 
lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz 
mennyben; és jer és kövess engem.”

Majd Máté leírja ennek az embernek, a kegyelem hívására adott vá-
laszát:

„Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok 
jószága vala.” 

A történetből megfigyelhetjük, hogy a törvénynek való engedelmes-
ség és Jézus követése két különálló dolgot jelent. A tanítványság egyik 
következménye az, hogy minden esetben Krisztussal közösségben kell 
engedelmeskedned a törvénynek. 

Most pedig térjünk vissza Lk 9:62 verséhez. Jézus a mélységes lelki 
igazság közlésének érdekében egy, az akkori időkben használatos szálló-
igét mond el. Figyeljük meg: „Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra 
tekint, nem alkalmas az Isten országára.” Mit jelent az eke szarvára vetni 
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a kezet? Ez a közmondássá vált kifejezés bizonyos munka vagy felelősség 
felvállalását jelenti. Azt jelenti, hogy ha sikert szeretnénk elérni egy bizo-
nyos területen, akkor nem hátra, hanem folyton előre kell tekintenünk. 

Megtörténhet, hogy némelykor megbánjuk, hogy felvállaltunk bizo-
nyos felelősségeket, dolgokat. Lelki értelemben teljes szívvel kell vállal-
nunk a tanítványságot, és sosem szabad megbánással tekintenünk hátra. 

Krisztus figyelmeztet, hogy a hátratekintés kizárhat Isten országából: 
„Emlékezzetek Lót feleségére! Valaki igyekezik az ő életét megtartani, el-
veszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveníti azt” (Lk 17:32-33). Lót felesé-
gének nem állt szándékában eltökélten haladni előre az angyallal; a szíve 
Sodomában maradt. Amint visszatekintett, sóbálvánnyá változott (1Móz 
19:26). 

Jakab apostol írja az előrehaladás és a hátratekintés között ingadozó 
emberről, hogy „kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember” (Jak 1:8). 

Hasonlóképpen tehát, ha Krisztus elé hozzuk összes földi vágyunkat, de 
nem állunk készen lemondani mindarról, ami meggátol, akkor nem állunk 
készen Isten országára. A fejlődésre kellene összpontosítanunk. Engedjük 
meg Istennek, hogy vezessen, és ne tekintsünk hátra a családra, a bará-
tokra, a világi kívánságokra. 

Bizonytalanságunk következményeképpen egyre bizalmatlanabbakká 
válunk Istennel szemben, ami oda vezet, hogy nem nyerhetjük el Isten 
országát. Ha azt mondjuk: „Követlek Uram, de előbb…”, lényegében bizo-
nyítjuk, hogy félünk Istenre bízni életünket és javainkat. Inkább olyan dol-
gokban bízunk, amelyek nem nyújtanak örök megváltást: anyagi javakban, 
munkahelyben, társadalmi pozícióban és pénzben. 

„Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pe-
dig ne támaszkodjál” – olvassuk Péld 3:5 versében. Jóllehet a nélkülözés és 
a szenvedés önmagában nem vezet üdvösségre, viszont elvezethet a Krisz-
tus iránti teljes bizalomra. 

Hasonló gondolattal találkozhatunk Zsid 10:38 versében: „Az igaz pe-
dig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem.” Pál azt 
sugallja, hogy csak úgy lehetünk tanítványok, ha hitből élünk, ám ha ezt 
a hitet félretesszük, az üdvösségünket kockáztatjuk. 

Charles Spurgeon, a nagy prédikátor mondta: „Az Istenbe vetett biza-
lom üdvösségre vezet, a bizalmatlanság azonban azt jelenti, hogy Ő már 
nem tud megmenteni.” A tanítványság egyik következménye lehet az is, 



172019. március 2. – A Nők Nemzetközi Imanapja 

hogy hátrafordulunk, szem elől tévesztjük Jézust, elfelejtünk bízni Benne, 
és elveszítjük az üdvösséget. 

Ma reggel láthattuk, mit követel az igazi tanítványság:
• Határozottan és jóindulattal válaszoljunk Jézus hívására, mivel nincs 

vesztegetni való időnk. 
• Engedelmesen kövessük Őt, még ha ez szenvedéssel és áldozattal 

is jár. 
• Teljes mértékben bízzunk az Úrban, és ne tétovázva, hanem hittel 

válaszoljunk hívására. 
• Legyen legfontosabb számunkra a Jézussal ápolt kapcsolat, ami tar-

talmazza az imádkozást és Isten Igéjének tanulmányozását. 
• Hagyjuk el a világi kívánságokat, mert azok hátrafordulásra kész-

tetnek. 

Bár az élet bizonytalan, egy dolog azonban biztos. Kemény munkával 
bármit megszerezhetünk, bármit felhalmozhatunk, de semmi sem tart 
örökké. Minden mulandó, semminek sincs örök értéke. Minden eltűnik, 
mint napfelkelte után a harmat. És mindezzel éles ellentétben áll az, amit 
Jézus kínál: örökélet a mennyben és az újjáteremtett földön. Véget nem 
érő korszakokon át élhetünk Istennel, Aki értékesebb mindennél, amit 
e világ kínál számunkra. 

Mintegy következésképpen tartsunk ma önvizsgálatot, és tegyük fel 
magunknak az alábbi fontos kérdéseket: 

• Melyek azok a kényelmet nyújtó dolgok vagy javak az életemben, 
amelyeket fontosabbnak tartok Istennél? 

• Melyek azok a kapcsolataim, amelyeket fontosabbnak tartok a Krisz-
tussal való kapcsolatomnál? 

• Mitől vagy kitől függőnek tartom a biztonságomat és a jólétemet? 

Bíznunk kell Jézusban, csak így válhatunk szeretett tanítványaivá. 
Örök igazsággal lettünk megáldva, egy magasztos üzenettel, amelyet 

el kell vinnünk a világnak; valamint a még ma is érvényes „Kövess Engem” 
jézusi elhívatással. Emberek milliárdjai akarják hallani a jó hírt. Kész vagy 
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lemondani a kényelmedről, és feláldozni mindent annak érdekében, hogy 
az Úr tanítványaivá tedd az embereket? 

Áldjon meg a jó Isten, miközben őszintén imádkozunk azért, hogy ki-
áradjon ránk a Szentlélek mintegy válaszként igazi tanítványságunkra és 
odaszentelődésünkre. 
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Szombatiskolai program

Uram, taníts minket 
imádkozni

Írta: Cordell Liebrandt

A tevékenység vázlata:

• Kezdő ének: Adventista Énekeskönyv, 189: „Egy csendes alkony jött”

• Kezdő ima

• Köszöntések

• Bevezető

• Zeneszolgálat

• Igeszakasz: Lk 11:1

„És lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda 
néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni.”

• Program: Uram, taníts minket imádkozni

• Tapasztalatok meghallgatott imákról (opcionális tevékenység)

• Befejező ének: Adventista Énekeskönyv, 701: „Édes Jézus, vezess Te!”

• Befejező ima 
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Bevezető 
A Generál Konferencia Női Szolgálat Osztálya 1990-ben alapította a 

Nők Nemzetközi Imanapját. Ez egy különleges nap, amelyet március első 
szombatján tartunk meg, amikor is a nők szerte a nagyvilágon imában 
egyesülnek. 

Az ima embere
„És lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda 

néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni…” (Lk 11:1).
Mint a tanítványok esetében, Isten a mi lelkünkbe is elhintette az 

imádkozás utáni vágy magvait. A mélységes, őszinte ima nem természetes 
a szívnek, ezért kell megtanulni, megtapasztalni és megérezni. Talán so-
sem volt ennyire fontos, mint napjainkban, a kérés: „Uram, taníts minket 
imádkozni!” 

Ma reggel szeretnél-e olyan imát tanulni, amely életeket változtat meg 
és köt össze a mennyel? Meggyőződésem, hogy Isten ma felszólítja népét, 
hogy váljék az imádkozás népévé! Jézus ereje és kitartása, mennyei Atyjá-
val imában ápolt szoros kapcsolatából fakadt. 

„Az Atyával eltöltött reggeli órák tették lehetővé, hogy az embereknek 
mennyei világosságot vigyen. Szavainak és cselekedeteinek erejét a tanít-
ványok már régen ezekkel az imaórákkal hozták kapcsolatba, s most, ami-
kor könyörgését figyelték, szívük megalázkodott, és szent félelemmel telt 
meg. Meggyőződve saját fogyatkozásaikról és ínségükről – mikor imáját 
befejezte – ezzel a kéréssel járultak elé: »Uram, taníts minket imádkozni«” 
(Lk 11:1). (Ellen G. White, Gondolatok a hegyibeszédről, 102. old.).  

Még sosem volt ekkora szükség a kitartó imára, mint most! Isten népé-
nek még sosem lehetett ilyen könnyen elterelni a figyelmét. Ha valaha az 
ima emberévé kellett válni, akkor az AZ IDŐ MOST VAN! 

Szeretnétek az ima emberévé válni? Szeretnétek, ha gyülekezetetek 
imádkozó gyülekezet néven válna ismertté? Ó, én szeretném! Ez a szívem 
vágya: amikor a szomszédok vagy a közösség válságba kerül, és lázasan ke-
resni kezdi Istent, akkor ösztönösen forduljon hozzánk, gyülekezetünkhöz, 
mivel tudja, hogy az ima emberei vagyunk! 
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Az ima embere
Figyeljük meg a három tényezőt, amelyek segítenek jobban megérteni, 

hogy miként válhatunk az ima emberévé: 
Elsősorban, a tanítványokhoz hasonlóan be kell ismernünk a szüksé-

get: „Uram, taníts minket imádkozni!” 
Úgy tűnik, hozzánk képest a tanítványok előnyösebb helyzetben voltak. 

Hiszen ők személyesen hallhatták Jézus imáit. 
Végighallgattad-e valaha olyan ember imáját, aki valóban tudott imád-

kozni? 
Amikor Istennel élő kapcsolatban levő emberek imáját hallgatjuk, a 

mennyei jelenlét légkörébe kerülünk. Pontosan ezt élték át a tanítványok 
is, amikor hallották Jézust imádkozni. És ez ébreszt bennünk is hasonló 
tapasztalat megszerzése utáni éhséget, vágyat. 

Olvasva Jézus imáját (Jn 17.), irántunk érzett szeretetének és szenvedé-
lyének hallatán egyre inkább tudatosul bennem, hogy még sok tanulniva-
lóm van az imádkozásról. Jézus imája rámutat szükségleteimre, és a tanít-
ványok imája visszhangzik bennem: „Uram, taníts meg engem imádkozni!”

Többféle ima létezik: közbenjáró ima, kérés és vallomás. 
Az imádkozás megtanulásának folyamatában a következő lépéseket 

kell megtennünk:

1.   Ha az ima emberei akarunk lenni, be kell ismernünk, hogy szüksé-
günk van az imádkozásra. 

„Jézus maga is gyakran imádkozott, amikor közöttünk járt. Magára vette 
fogyatkozásainkat, gyengeségeinket, és áhítattal kért mennyei Atyjától tá-
mogatást és segítséget, hogy kötelességeire és próbáira felvértezze. Min-
den tekintetben Ő a mi példaképünk…” (Ellen G. White, Jézushoz vezető 
út, 93. old.). 

2.   Gyakran és kitartóan kell imádkoznunk. Miért gyakran és miért 
kitartóan? 

„Folytonos ima és buzgó éberség nélkül abban a veszélyben vagyunk, 
hogy hanyagokká leszünk, és az egyenes ösvényről letérünk. Ellenfelünk 
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folytonosan akadályozni akarja a kegyelem trónjához vezető utunkat, hogy 
a bensőséges imát és hitet nélkülözve ne jussunk ahhoz a kegyelemhez és 
erőhöz, mellyel a kísértéseket legyőzhetjük” (Ellen G. White, Jézushoz ve-
zető út, 94. old.). 

Mi történik, ha a kitartó imát választjuk? Legyünk őszinték, a kitartó 
imához kellő akarat szükséges. Ha eldöntjük, hogy kitartóak leszünk az 
imában, számíthatunk arra, hogy történni fog valami – mivel az ima válto-
zást eredményez. Az ima bennünket is megváltoztat.

3.   Ha rendszeresen imádkozunk… életünk a következőképpen válto-
zik meg: 

Kezdenek megváltozni az imára késztető okok. 
A kötelességérzet helyett felfedezzük, hogy egyszerűen nem tudunk 

betelni Istennel. „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr!” – mondta 
a zsoltáros. Ha ez bekövetkezik, az imára késztető okaink átváltoznak az 
Isten jóságának megtapasztalásává, és az imádkozás többé nem csak egy 
elvégzendő feladat lesz. 

Ha kitartóan imádkozunk, megerősödik bennünk a vágy, hogy engedel-
meskedjünk Isten akaratának. Saját akaratunk helyett fontosabbnak tart-
juk az isteni akarat iránti engedelmességet. 

Ha a kitartó imádkozás mellett döntünk, hitünk növekedni fog Isten-
ben. A folyamatos imádkozás nyomán átváltozunk. 

„Bele kell kapaszkodnunk Krisztusba, és Őbenne kell horgonyoznunk, 
mígnem átformáló kegyelme megmutatkozik az életünkben” (Ellen G. 
White, Istennel ma, 285. old.). 

4.   A kitartó ima nem csak bennünket alakít át, hanem szeretteink 
életét is.

5.   Ha az ima emberévé válunk, imában kérjük, hogy jussunk el Isten 
megismerésére, továbbá készek leszünk befogadni az Ő szeretetét. 

Hogyan segíthet tehát az ima megismerni Istent? 
„Szívünket feltárni Istennek mint barátunknak, ez az ima” (Ellen G. 

White, Jézushoz vezető út, 93. old.). A barátainkkal beszélgetünk. Tulaj-
donképpen, szívesen beszélünk barátainkkal. Így ismerjük meg egymást. 
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Így alakulnak ki a barátságok – egymással beszélve, egymást meghallgatva. 
Az ima szívünk kitárulkozását jelenti Barátunk, Isten előtt. Vele időzve, 
Vele beszélgetve és Őt hallgatva ismerjük meg. 

Hogyan segít tehát az ima Isten szeretetének elfogadásában? 
Önmagunkat az Ő szemével kezdjük látni. És mit lát Isten, amikor rám 

néz? 
„Mennyei Atyánk arra vár, hogy ránk áraszthassa az áldások teljessé-

gét. Kiváltságunk, hogy szüntelenül merítsünk és igyunk határtalan szere-
tete forrásából. Nem különös-e mégis, hogy olyan keveset imádkozunk?!” 
( Ellen G. White, Jézushoz vezető út, 94. old.). 

Meghívlak, döntsük el együtt, hogy az ima emberévé válunk. 
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Szombat délutáni tevékenység

Bízhatunk-e Istenben, amikor elhív:  
„Kövess Engem”?

Írta: Karen J. Perason

A tevékenység vázlata:

• Igeszakasz: „Bizony ez az Isten a mi Istenünk mindörökké, ő vezet 
minket mindhalálig!” (Zsolt 48:15) 

• Ima

• Zeneszolgálat

• Tanulmány: Bizony ez az Isten a mi Istenünk mindörökké, ő vezet 
minket mindhalálig!

• Csoportos tevékenység

• Összefoglalás és következtetések

• Befejező ének: Adventista Énekeskönyv, 335: „Szívem hoztam áldo-
zatul”

• Ima
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Tanulmány
Átlagos napként kezdődött. Az a tény, hogy Dávid az édesapja nyájait 

zöld legelőkhöz és csendes vizekhez terelgeti, még egyáltalán nem annak 
a jele, hogy valami fontos dolog fog történni. És semmi sem utal arra, hogy 
Isten részéről még aznap elhangzik az elhívás, és a pásztorfiút királlyá ke-
nik. Végeredményben ő csak egy átlagos fiatalember. Isai nyolc fia közül 
a legfiatalabb – Dávid –a Betlehemet övező dombokon tölti napjait, és 
idejét teljesen lefoglalja a nyájról való gondoskodás. 

Amikor aznap reggel Sámuel próféta megérkezett Betlehembe, a város 
vénei azonnal érdeklődni kezdtek: „Békességes-e a te jöveteled?” A pró-
féta látja az emberek rémületét és félelmét, ezért rámutat a magával ho-
zott borjúra: „Békességes, azért jöttem, hogy áldozzam az Úrnak. Szentel-
jétek meg azért magatokat, és jertek el velem az áldozatra. Isait és az ő 
fiait pedig megszentelé, és elhívá őket az áldozatra.” 

A próféta arra várva rejtette el a palástja alá a felkenetéshez szükséges 
olajat, hogy az Úr majd megmutatja, melyik a kiválasztott fiú, aki majd 
Saul helyett elfoglalja Izrael trónját. Sámuel első látásra lenyűgözőnek 
tartja Isai elsőszülött fiát, Eliábot. A délceg fiatalember Sámuel szerint tö-
kéletes alkattal rendelkezik ahhoz, hogy Izrael királya legyen. Bizonyára ő 
az Úr felkentje – gondolja magában. 

Az Úr azonban figyelmezteti: „Ne nézd az ő külsőjét, se termetének 
nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; 
mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szív-
ben van.” (1Sám 16:7) 

Isai hét fia sorra megjelenik a próféta előtt, és az Úr mindegyikre vo-
natkozóan kijelenti, hogy nem ő a kiválasztott. Sámuel meglepetten fordul 
Isai felé: „Mind itt vannak-é már az ifjak?” Az édesapának eszébe jut Dávid, 
és a próféta unszolására azonnal elküld valakit a fiúért. Amikor Dávid csat-
lakozik a többiekhez, az Úr így szól Sámuelhez: „Kelj fel és kend fel, mert ő 
az!” Ekkor Sámuel a többiek szeme láttára fogja az olajos szarut, és felkeni 
a pásztorfiút – Izrael jövendőbeli királyát. „És attól a naptól fogva az Úrnak 
lelke Dávidra szálla, és azután is” (13. v.). 

A felkenetés utáni nap is átlagos nap volt. Majd a következő, valamint 
az azt követő is. És minden ezt követő nap ilyen átlagos, megszokott volt. 
Dávid talán azon gondolkodott, hogy mikor foglalhatja már el a trónt, mi-
kor viselheti már a királyi koronát, és atyja juhainak legeltetése helyett 
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mikor uralkodhat alattvalóin. Azonban Isten felkentjének lenni nem min-
dig olyan, amilyennek képzeljük. Végeredményben, amikor Isten elhív egy 
feladat elvégzésére az Ő érdekében, Szentlelkét is elküldi, hogy legyen ve-
lünk. De sokszor várnunk kell, míg a dolgok a helyükre kerülnek, és minden 
kialakul. Meghívlak, nézzük meg, mi történt Dáviddal a felkenetés után. 

Az idő lassan telik. Továbbra is édesapja juhait terelgeti. Aztán egy nap 
Isai elküldi, hogy látogassa meg a Saul seregében szolgáló testvéreit. Nem 
kell sok időnek eltelnie, és Dávid máris szembe találja magát az óriással, 
aki Isten elleni átkokat szór a két sereget elválasztó völgyön át. Dávidot 
felháborítják a látottak, és arról biztosítja a királyt, hogy az az Isten, aki 
vele volt a nyáj őrzése közben, amikor meg kellett küzdenie az oroszlán-
nal és a medvével, vele lesz az óriással vívott csatában is. Figyelem, Dávid 
megtanulta azt a leckét, amit nekünk is meg kellene tanulnunk: Bízhatunk 
Istenben, amikor elhív: „Kövess engem!”

Dávid megöli Góliátot, majd visszatér a juhok őrzéséhez. Időnként 
meghívást kap a palotába, ahol a zavart elméjű király megnyugtatása ér-
dekében hárfán kell játszania, mígnem egy nap Saul fogja a dárdáját, és 
át akarja döfni vele a fiút. Dávid elmenekül, és a következő néhány évben 
Saul király elől bújdosik. Barlangok mélyén, bálványimádó idegenek között 
elkeseredett pillanatokat él át, és felkiált: Miért Uram? Hát Te hol vagy? El-
küldted a prófétádat, hogy királlyá kenjen, én mégis itt rejtőzöm a barlang 
mélyén. Hol vagy Te, Uram? 

A nehézségek ellenére azonban Dávid úgy dönt, hogy tovább bízik ab-
ban, Aki elhívta őt. Ahogy a nyáj hallgatott rá, úgy hallgat ő Pásztorára, és 
követi Őt mindenhová. Ahogy a nyáj bízott benne, úgy bízik Dávid a meny-
nyei Pásztorban. 

Végül a pásztorfiúból Izrael királya lesz, akit Isten, szíve szerinti em-
bernek nevez. Királyként elkövetett súlyos vétkei ellenére, Isten szereti őt, 
Dávid pedig követi Pásztorát. 

Halála után több évszázaddal, egy hideg téli éjszakán a fia, Salamon 
által épített templom udvarában Jézus sétál. Kíváncsi emberek veszik kö-
rül, meg olyanok, akik okot keresnek a megöletésére (lásd Jn 10:22-39). 

„Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, 
mondd meg nékünk nyilván! „Felele nékik Jézus: Megmondtam néktek, és 
nem hiszitek: a cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én Atyám nevé-
ben, azok tesznek bizonyságot rólam. De ti nem hisztek, mert ti nem az én 
juhaim közül vagytok. Amint megmondtam néktek: Az én juhaim hallják 
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az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem: És én örök életet 
adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket 
az én kezemből.” (24-28. v.) 

Majd Ábrahám eme leszármazottjai, Isten választott népének tagjai le-
hajolnak, követ ragadnak, hogy megkövezzék a Messiást. Jézus azonban 
Atyja kezébe kapaszkodott, és senki sem szakíthatta ki Őt az Atya akaratá-
ból. Bízott Atyjában. Ismerte Atyja akaratát, mivel minden nap kapcsolat-
ban volt Vele. Ismerte az Atya hangját. 

De mit mondhatunk magunkról? Felismerjük az élet zajában, meghall-
juk hangját? A számos hívás közepette halljuk suttogását? Az utunkba ke-
rülő óriások között,vagy az utazásunk során általunk megjárt nyirkos bar-
langok mélységeiben látjuk-e Őt? Dávidhoz hasonlóan elkeseredünk, és 
talán azt gondoljuk, hogy sosem jutunk be a palotába? 

Jézushoz és Dávidhoz hasonlóan meg kell hallanunk Pásztorunk hang-
ját, mivel csak így tanulhatunk meg bízni Benne, amikor elhív: „Kövess En-
gem!” Csendes imádkozási helyünkön meghalljuk Őt. Ellen G. White írja: 

„Mikor minden más hang elcsitul, s nyugodtan várakozunk Előtte, a lélek 
csendje még érthetőbbé teszi Isten hangját” (Ellen G. White, Jézus élete, 
363. old.). Ismerjük-e a hangját? Felismerjük Pásztorunk hangját? És ami-
kor szeretettel szól hozzánk, van-e bizodalmunk bárhová követni Őt? 

Csoportos tevékenység

1.   A jelenlevők létszámának függvényében alkossunk 5–10 személyes 
csoportokat.

2.   Minden csoport válasszon egy vezetőt, aki levezeti a beszélgetést, 
majd adjunk választ az alábbi kérdésekre:
• Milyen„óriásokkal” vagy „barlangokkal” találkoztál az életben? 
• Miért nem könnyű bármilyen körülményben bízni Istenben? 
• Véleményed szerint a múltban átélt tapasztalataid befolyásol-

ják-e bizalmadat Istenben, és ha igen, akkor milyen pozitív mód-
szerek alapján orvosolható ez a probléma? 

• Hogyan „hallhatjuk meg” imában Isten hangját? 
• Honnan tudhatjuk, hogy az Ő hangját halljuk-e vagy sem? 
• Milyen szerepe van a Bibliának az isteni hang „felismerésében”? 
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• Milyen mértékben segíti a Biblia lelki életünket? 
• Azonosítsd azon lépéseket, amelyeket meg kell tenned annak ér-

dekében, hogy növekedjen a bizalmad, hogy felismerhesd Isten 
hangját és az Ő akaratát függetlenül attól, hogy hol tartasz az 
Úrral való járásodban? 

3.   Szánjatok kellő időt a megbeszélésre, végül pedig a vezetők mutas-
sák be a csoportok következtetéseit. 

Összefoglalás és következtetések
Bízhatunk-e Istenben, amikor elhív: „Kövess engem”? 
Az alábbi ígérettel szeretnélek bátorítani. Bízhattok Istenben függet-

lenül attól, hogy milyen óriásokkal találkoztatok, vagy milyen hosszú időt 
töltöttetek a barlangban. A következőket mondja: 

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! 
Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem 
borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel 
téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izráelnek Szentje, a te 
megtartód... Mivel kedves vagy az én szemeimben… Ne félj, mert 
én veled vagyok…” (Ésa 43:1-5). 

A zsoltáros a következőképpen fogalmaz: „Bizony ez az Isten a mi Iste-
nünk mindörökké, ő vezet minket mindhalálig!” (Zsolt 48:15). Igen! Bízha-
tunk Istenben, amikor elhív: „Kövess Engem!”

Befejező ének és ima. 
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Idézetek az imádkozásról

Meghívás: „Úgy éld az életedet, hogy amikor reggel a térdeid megérin-
tik a padlót, Sátán megrémülve mondja: »Ó, nem… hiszen ő él!«”

„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstek-
ben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten 
előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg 
fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” – Fil 4:6-7

„Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és 
meg nem restülni.” – Lk 18:1

„Ennek okáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, akik ő általa járul-
nak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök.” – Zsid 7:25

„Isten erejéhez képest semmi sem túl nagy, szeretetéhez viszonyítva 
pedig semmi sem túl piciny.” – Corrie Ten Boom

„Az élet legnagyobb tragédiája nem a válasz nélkül maradt ima, hanem 
az el nem mondott ima.” – F. B. Meyer

„Amikor elhanyagoljátok a testi, érzelmi és lelki betegekért mondott 
imát, nagy áldásoktól fosztjátok meg őket; mivel Isten angyalai készen 
állnak kéréseitekre válaszolni ezen lelkeknek.” – Ellen G. White, Medical 
Ministry, 195. old. 

„Szolgáló angyalok várakoznak a trónnál, hogy azonnal engedelmes-
kedve Jézus Krisztus parancsának, választ hozzanak a komoly, élő hittel 
felajánlott imákra.” – Ellen G. White, Szemelvények, 2., 377. old. 

„Isten tervét képezi az is, hogy a hittel elmondott imánkra válaszként 
megadja azt, amit kérés nélkül nem árasztott volna reánk.” – Ellen G. 
White, A nagy küzdelem, 525. old. 
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„Amikor arra kéred Istent, hogy segítsen azonosítanod és értékelned 
a gyermekeidnek adott különleges ajándékokat, lényegében arra kéred, 
hogy tegye olyanná őket, amilyennek Ő látja: csiszolatlan gyémántokká.” 

– Jodie Berndt, Praying the Scriptures for your Children, 47. old. 

„Amikor Isten áldását kéred a gyermekeidre, mondj le saját terveidről, 
hagyatkozz Istenre, hogy az Ő akarata és terve teljesüljön.” – Jodie Berndt, 
Praying the Scriptures for your Children, 33. old.

„Amikor már minden módszerről lemondunk, amikor a szakadék szé-
lére sodródunk, amikor üres kézzel és megszomorodott szívvel közeledünk 
Istenhez, akkor közelítettük meg valójában az imádkozás lényegét.” – Jerry 
Sittser, 32. old. 

„Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgól-
kodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem 
hiábavaló az Úrban.” – 1Kor 15:58
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Jegyzetek




