Kedves Testvéreink!
Szeretnénk megosztani veletek néhány gondolatot Alan Vincent: Harcoló királyság című könyvéből,
amelynek alcíme: A sötétség eloszlatása közbenjárással.

A királyi légierő bevetése (20-21. oldal)
Hiábavaló megkísérelnünk a Királyság terjesztését szellemi
harccal, ha csak a földi szintre korlátozzuk a küzdelmet. Ha
hatékonyak akarunk lenni, először is azt kell megtanulnunk,
hogyan hatolhatunk be a mennyei helyekre, hogy leszámoljunk
az ott már megállapodott démoni fejedelemségekkel és
erőkkel.
Ha ezt elmulasztjuk, olyan hadsereghez hasonlítunk, amely
csupán a gyalogságával igyekszik megnyerni egy háborút a
légierő segítsége nélkül. Manapság ostoba stratégia lenne a
létfontosságú légierő mellőzése. Egyetlen hadsereg sem
próbálna meg előrenyomulni egy völgyben a tankjaival és a
gyalogságával, ha előbb nem utasította volna a repülőket, hogy
célozzák meg és iktassák ki az ellenséges állásokat a körülvevő
hegyeken. Ha e nélkül kísérelnék meg az előrehaladást, az
ellenséges puskák a hegyekről golyózáport zúdítanának a
menetelőkre, és súlyos veszteségeket okoznának.
Sajnos pontosan ez történik. Az egyház nagy része már igen régen nem használja a Királyi Légierőt,
ami pedig a szellemi harc nélkülözhetetlen eleme. A gyülekezet túlzottan földhözragadt. Még nem
látja a rendelkezésére álló összes lehetőséget, és nem tudja használni mennyei légierejét a
levegőégben. Csak akkor kezdjük majd átélni az áttörést a földön, ha megtanuljuk stratégiai szellemi
harccal eltávolítani a démoni fejedelemségeket a mennyei helyekről.
Ezért vizsgáljuk meg a szellemi harc lényegi összetevőit ebben a könyvben. Ehhez szemügyre kell
vennünk és meg kell értenünk a sötétség birodalmában már felépült erősségek szerkezetét, mert így
tanulhatjuk meg hatékonyan legyőzni őket.
A kiadó engedélyével.
A könyv megvásárolható a Zúgó Szél Alapítványnál 06/1-280-0655 valamint a www.zugoszel.hu honlapon.

Hírek, információk
Regionális imatalálkozó

Regionális
Imatalálkozót
tartottunk
február 25-én Budapesten az MPE Agape
Gyülekezetben. A fiatal dicsőítő csoport
szolgálata
hamar
ráhangolta
a
résztvevőket a mennyei hullámhosszra.
Imádságos, dicsőítő, és imádó lelkület
alakult ki, amellyel kapcsolatosan a
zsoltárossal együtt mi is valljuk: „Az Úr
közelsége oly igen jó nekem”. Áldott
perceket élhettünk át. A folytatásban Paul Gracza testvérünk igei szolgálatát hallhattuk, amelyet az
Ap. csel. 1, 8 verse alapozott meg. A PTF rektora „Az
imádkozás és az egyház növekedése” összefüggésébe
helyezve a mondanivalót először az indulásról beszélt.
Az Ige 3 területet említett meg. Jeruzsálemben,
Júdeában és Samáriában, s a föld végső határáig. Isten
azért küldte a Szentlelket, hogy az Ő munkája
növekedjen egészen a föld végső határáig. Ez az ígéret.
A tanítványok ezt kezdték el várni, engedelmeskedtek
Jézus szavának. Együtt voltak az imában és a 10.
napon jött a megígért Szentlélek és vele az erő is.
Mindnyájan beteltek Szentlélekkel. Péter előállt és
prédikált a többezres tömeg előtt, és ezen a napon
megszületett a Gyülekezet! Háromezer ember megtért,
majd néhány nap múlva újabb ötezer fő.
Együtt voltak kitartóan, kutatták az Igét, tanítottak,
közösséget gyakoroltak, imádkoztak, szívük-lelkük egy
volt. Az eredmény: Az Úr napról-napra szaporította a
gyülekezetet
az üdvözülők
számával. Amikor Pétert és Jakabot bebörtönözték, a
többiek felemelték a szavukat, imádkoztak, megteltek erővel
és bátorsággal, beteltek Szentlélekkel, és hatalommal
hirdették az Isten Igéjét. Az Úr kiszabadította a foglyokat.
Később a diakónusok kiválasztásánál is a Szentlélekre
hagyatkoztak. Az Úr beindította a missziót. A mag
Jeruzsálem volt, ez a kiindulási pont. Innen ment tovább az
evangélium új területekre. Nagyon fontos a megerősödés,
megszilárdulás, növekedés, a Szentlélekben való járás. Jó, ha
ez a gyülekezetben megtörténik, és utána kerülnek
kiküldésre a szolgálók.
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A továbbiakban szinte végigmentünk az Apostolok Cselekedetei című könyvön, mindenütt
megállapítva, hogy a Szentlélek munkája, az imádkozás által növeli a megtérők számát, úgy a zsidók,
mint a pogányok között. Kimondható tehát, hogy a Szentlélek általi imádkozás és a gyülekezet (vagy
misszió) növekedése között szoros összefüggés van. Teljünk meg Szentlélekkel és imádkozva
munkálkodjunk!
Az igei üzenet után az országos célimádságok, majd az ott lévő gyülekezeti képviselők által hozott
imakérések kerültek sorra. Alkalmunkat szeretetvendégséggel és testvéri beszélgetésekkel zártuk.
Közbenjárók Közössége

Közbenjárók Közössége imaalkalmat tartottunk Budapesten március 5-én. Ennek a délutánnak a
témája az „egybeszerkesztés” volt, az alábbi igei gondolatok alapján: „…az igazságot követvén
szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. Akiből az egész test szép
renddel egyberakatva és egybeszerkesztve az Ő segítségének minden kapcsaival, minden egyes
tagnak mértéke szerint való munkásággal teljesíti a testnek növekedését a maga felépítésére
szeretetben.” Ef. 4, 15-16
Egybeszerkesztésre van szüksége az eklézsiának az alábbi
területeken: az imádság területén, az egyházak és felekezetek
közötti elfogadás tekintetében, a lelkészek közötti kapcsolatok
javulásában, a városok és régiók gyülekezeti összefogása
tekintetében. Ennek megvalósulásáért álltunk oda az Úr elé egy
akarattal. Közöttünk az Úr már kimunkálta ezt, de mi tudatosan
tovább erősítve az egységet, úrvacsorai közösséget is gyakoroltunk.
A témához illő igei üzenettel Simon Sándor lelkipásztor szolgált
közöttünk.
Az Ezékiel 22,30 igevers alapján a következőkről szólt. Az Úr keresi
azokat, akik a résre, törésre állnak. Ilyenek a közbenjárók. Az ima az
alap olyan, mint a cipőtalp, azon járunk, minden erre épül. Isten
azért ráz meg dolgokat, mert a maradandóakat keresi, azokat
akarja megtartani. Isten sok helyen akar új imacsoportokat, új
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harcosokat előhozni, mert új dolgokat akar megcselekedni. Új megközelítéseket akar kezünkbe adni.
Formálni akarja a látásunkat, összefogásokat akar, olyan testvérek tömegét akarja előhozni, akik
kezüket nyújtják egymás felé.
Nehémiás szolgálatánál és abban a helyzetben az ellenség generálta a problémát, akadályokat
épített, de az Úr népe összefogott. Falépítés és fegyver a kéznél. Harc és építés. Isten fel fogja építeni
a falat (az Ő Királyságát) veled, vagy nélküled!
Isten küld olyan embereket, aki az Ő népe javát akarják. Ezek az Ő eszközei! Te is lehetsz ilyen eszköz!
Te is vallhatod Nehémiással: „…A
mennynek Istene, Ő ad jó szerencsét
nekünk, és mi mint az Ő szolgái
kelünk föl és építünk….”. Neh. 2,20
Szükségünk
van
a
vezetésre,
kinyilatkoztatásra,
prófétai
beszédekre, a nemzetet megszólító
kijelentésre, útmutatásra. Az ellenség
folytatja cseleit, de Isten eszközöket
adott a kezünkbe azok kivédésére. A
munka folytatása és véghezvitele
fontos. Folytasd azt, amire az Úr
rendelt Téged!
Az Ige után imaidőt tartottunk, majd beszámolók hangzottak el a 21 napos januári böjt kapcsán. Soksok bizonyság szólt arról, hogy az Úr előtt kedves, ha az övéi ilyen módon összekapcsolódnak. Számos
helyen történtek csodálatos gyógyulások, megújulások, betöltekezések. Ezekért hálát adtunk, egy
újabb imaidővel elcsendesedve, és Urunkat dicsőítve.
Szó esett még a Reménység Fesztiválról. Úgy ítéljük, hogy az Úr óriási lehetőséget adott a magyar
egyház és a társadalom egésze számára, hogy a nemzetünket elérjük az evangéliummal. Ez minden
magyar hívő számára a lehetőség mellett felelősség is egyben, ezért szükséges az egybeszerkesztés.
Minden területen összefogásra van szükség, hogy ezt a célt elérjük. Ezért külön imaidőt szentelve
csoportokban imádkoztunk, majd egymás kezét megfogva megvallást tettünk az egységről, amit
éppen akkor és ott gyakoroltunk, és megéltünk. A végén még aktuális imatémákért imádkozva zárult
ez az imanap. Legközelebb június 4-én 13 órától találkozunk a Mahanaim Gyülekezet imatermében
(Damjanich út 2.).
Reménység Fesztivál Imanapot

Reménység Fesztivál Imanapot tartottunk 2012. március 10-én
Budapesten a Református Skót Misszió templomában. Az
imanap alapgondolatát a Máté 9, 35-38 igeversek adták. A
dicsőítés után ezek alapján szolgált az Igével Dr. Tatai István a
hatvani református gyülekezet lelkipásztora. Beszédében
kiemelte, hogy Jézus „belső részei megindultak”, amikor látta az
elgyötört sokaságot. Ez sokkal mélyebb könyörület volt, mint
amit első olvasatra a bibliai szövegből meglátunk. Mindezek
ellenére Jézus úgy tekintett rájuk, mint az Isten Országa
számára learatandókra. Ugyanilyen indulatra van szükségünk
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nekünk is, hogy a mai viszonyok között szolgálhassunk a megkeseredett, megnyomorodott tömegek
felé. Isten szolgáinak össze kell fogniuk, hogy Júniusban a reménység üzenetét át tudjuk adni az
embereknek.
Az igei üzenet után Rácz Lajos testvér az
alkalom házigazdája (a Reménység Fesztivál
Imabizottságának
elnöke)
megosztott
néhány információt a jelenlévőkkel, majd
felvezette az imablokkok menetét, ami
alapján imádkoztunk. Az első blokkot Simon
Sándor lelkipásztor vezette, ennek témája:
Kapjunk Istentől jövő látást és szánalmat,
mert nemzetünk elgyötört és elesett
állapotban van. A korábbi igei üzenet
nyomán rá tudtunk hangolódni az odaszánt
imádságra. A második blokkot Nyeste
Ferenc OIH vezető vezette, itt a téma a
következő volt: Hálaadás a learatnivaló sokaságért. Hála, hogy Jézus szemével nézhetünk rájuk, és
hála, hogy Isten munkatársai lehetünk a megmentésükben. A harmadik blokkot Magyarné Balogh
Erzsébet lelkésznő vezette, az ő témája ez volt: Munkások elkérése az aratás urától. Itt imádkoztunk
új munkásokért is, de a már szolgálatban állók megújulásáért, és összefogásáért is.
Kedves színfoltja volt az alkalom befejezésének, amikor Lajos testvér előrehívta a Reménység
Fesztivál jelenlévő munkatársait, akiket az imádkozók körbevettek, és megáldottak. Azután együtt
mondtuk el az Ároni Áldást.
Kérünk minden imádkozót, hogy kísérjétek figyelemmel, a fesztivállal kapcsolatos friss információkat,
és aktuális imakéréseket a www.remenysegfesztival.hu oldalon! Szeretettel várunk az április 28-án
ugyanitt (Vörösmarty út 51) 10-13 óráig tartó imanapra. Hívjátok imatársaitokat is! Kiáltsunk együtt
Urunkhoz országunkért! A Reménység Fesztivál időpontja: 2012. június 1-2-3. Helyszíne: Budapest
Papp László Sportaréna. Ezt kell megtöltenünk Isten kegyelmére szomjazó, és Jézushoz megtérni
vágyó lelkekkel. Ezért imádkozz és dolgozz! Ora et labora!
Információk az Imatáborról

Januári Hírlevelünkben kértük azokat, akik imatáborozni szeretnének,
hogy egy előjelentkezést adjanak február végéig. Néhány napot még
várva, összesítettük a jelentkezők számát, amely az OIH vezetői
gárdával együtt 15 fő lett. Ez egy házi imacsoportnak megfelelő
létszám. Ennek ismeretében kimondjuk, hogy 2012-ben nem tartunk
imatábort. A jelentkezőket és az érdeklődőket átirányítottuk a Krisztus
Iskolája Konferenciára, amely április 13-14-én Ózdon kerül
megrendezésre. E Hírlevél megjelenésének időpontjában már lejárt az
oda való jelentkezés határideje. Kérjük imádkozó testvéreinket, hogy
koncentráljanak a Regionális Imatalálkozókra, mert az eddigieken
eléggé alacsony részvételt kellett tapasztalnunk. Az ózdi konferencia
miatt, az Ózdra tervezett Regionális Imatalálkozót május 19-re
helyeztük át, akkor várjuk a térségből az imádkozó testvéreinket. Gyere
el te is!
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Regionális Imatalálkozó

Regionális Imatalálkozót tartottunk március
31-én Kalocsán. Az alkalom bensőséges volt
(talán a létszám miatt is) 15-en voltunk
mindössze. A meghívó 11 helyre lett kiküldve,
de csak 3 helyről jöttek el. Akik ott voltunk, már
a dicséret alatt megtapasztalhattuk, hogy igaz
az ígéret, ha ketten vagy hárman összejönnek
az Úr nevében, Ő ott van közöttük. Felemelő
volt az Urat imádni, és engedni, hogy áradjon a Szentlélek. A dicséret után Városi Ferenc keceli
lelkipásztor szólta az Úr Igéit. Szolgálata alapjául a meghívó levélben idézett Igét választotta Neh. 2,
17-18, majd még 4,14-et olvasta hozzá.
Nehémiás felismerte, hogy neki küldetése van. Ezt
elmélyítette magában. Amikor a romlás helyére ért, akkor
megvizsgálta (egyedül), majd látva a problémát, hordozta
azt az Úr előtt. Azután érlelte a dolgot belül, nem harsogott,
nem sietett megosztani és másokra terhelni. Először
egyedül akarta érezni a feladat súlyát. Nem keresett
bűnbakokat, nem a múlton siránkozott, hanem előre nézett,
és a feladatra koncentrált. Csak ezek után osztotta meg a
vezetőkkel, hogy mit bízott rá az Úr. Az ima, az Úr előtt való
csendesség és várakozás, mindig a helyes irányba tereli a
keresőt. A megoldás felé vezérel. A helyzetértékelés jó, ha
pontos, és nem esik egyik végletbe sem. A felszínes és a
túldramatizáló is, véglet. A Szentlélek segíteni akar nekünk,
hogy szembesüljünk a valósággal, és erőt akar nekünk adni
az újjáépítésben, a megújulásban. Ezt látjuk az apostolok
életében és szolgálatában. Ők erőt és hatalmat kaptak az
evangélium hirdetésére, a szellemi újjáépítésre. Mi sem
maradhatunk némák, amikor látjuk a romlást. Benne
vagyunk egy küldetésben, hogy a falak felépüljenek, a kapuk a helyükre kerüljenek. Olyan „védett”
helyet kell építenünk, ahol oltalmat találnak azok,
akiket az Úrhoz vezetünk. Erősítsük meg a kezeinket
a jóra!
Az országos imatémákat Bálint Miklós a házigazda
gyülekezet pásztora vezette. Néhány témáért
közösen, a többiért felkért imádkozók imavezetése
által vittük kéréseinket az Úr elé. A térségért való
ima kapcsán három imakérés hangzott el, amelyet
az onnan jött testvérek tártak a többiek elé. Ezekért
is
együtt
imádkoztunk,
majd
egy
kis
asztalközösséggel zárult az alkalom.
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