Kedves Imádkozók!
Megosztunk veletek néhány gondolatot Charles G. Finney: Az ébredéshez vezető út című írásából (5. 17. és 18.
oldal).

„Mikor várható az ébredés?
Akkor lehet ébredésre számítani, ha már láthatók az előjelei. A
figyelmes szemlélők, gyakran nagy bizonyossággal rá tudnak
mutatni a közelgő ébredésre.
Ébredés várható akkor, ha a nem hívők istentelensége
megalázza, és fájdalommal tölti el a hívőket. Néha úgy tűnik,
hogy a hívőket egyáltalán nem zavarja az őket körülvevő
istentelenség, vagy olyan hidegen beszélnek a dologról, mint akik
teljesen feladták a várakozással kapcsolatos reménységet.
Hamar készen állnak az ítélettel, megbélyegzéssel, de a bűnösök
iránt együtt érző krisztusi szeretet hiányzik. Mégis vannak ma is a
hívők között olyanok, akiket ez az állapot imádságra sarkall. Éjjelnappal könyörögnek a még nem hívők megtéréséért. Ekkor
várható az ébredés, illetve már el is kezdődött.
Gyakran az ébredés előtt, különösen nagy a bűnösök ellenállása. Ha ekkor a hívők imádkozni
kezdenek, Isten hamarosan hatalmasan fog cselekedni. Amikor az istentelenség növekszik, ez nem
jelenti az ébredés, a misszió végét, ellenkezőleg! Isten cselekedni fog! Az ébredést gyakran a sátán
különféle akciói vezetik be. Ennek mindig két következménye lehet: Vagy közelebb kerülnek a hívők
Istenhez, vagy eltávolodnak, s eluralkodik rajtuk a világi gondolkodás. Ezzel többet ártanak, mint
használnak. A pokol erői sem akadályozhatják meg az ébredést, ha Isten gyermekei az Úrhoz
alázkodnak imában, szent élettel”.
„Ha a hívők belső kényszerként ébredésért imádkoznak, teljes odaadással, akkor közel van az
ébredés. A hívők gyakran imádkoznak a még nem hívők megtéréséért, de nem a saját gyülekezetük
felébredéséért. Ha a Szentlélek a gyülekezetet meggyőzheti közömbösségéről, tétlenségéről, akkor
nagy buzgósággal fognak ébredésért imádkozni, míg csak el nem érkezik. Isten nem fog ébredést
ajándékozni oda, ahol ezt nem várják, nem kérik”.
„Ha a hívők fölébrednek álmukból, a világ megtérésére sem kell sokáig várni!”

Hírek, információk
Krisztus Iskolája
Krisztus Iskolája Konferencia volt Ózdon április 13-14-én. A konferencia szerkezete lehetővé tette,
hogy az idő 55%-a legyen a dicséret és a tanítás, a 45%-a pedig imádság. Az imádság formája eltérő
volt, az OIH alkalmain korábban megszokott imatábori célzott imádságtól. Itt a hangsúly az Úrral való
személyes közösség elmélyítésén volt. Mindenkinek szabadsága volt arra, hogy az imaidőt milyen
formában gyakorolja. Akik február végéig jelezték, hogy imatáborozni szeretnének (30 fő) azokkal
hozzácsatlakoztunk a konferenciához, amelyen összesen mintegy 100 fő vett részt. A célkitűzések
között szerepelt, hogy a résztvevők:


frissüljenek fel a Krisztussal való közösségükben,



hallják meg Isten személyükre szóló üzenetét,



erősödjenek meg a teljes odaszánásukban,



váljanak az oltár embereivé.

A dicsőítésben az Ózdi Gyülekezet dicsőítő csoportja szolgált. A tanításban Lee Shipp amerikai pásztor
és D. Nagy Tamás testvér szolgáltak.
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Reménység Fesztivál
Reménység Fesztivál Imanapot tartottunk április 28-án Budapesten a Skót Misszió templomában. Az
imanapot Rácz Lajos testvér szervezte és vezette, az Ima Bizottság elnökeként. A bizottság tagjai
együtt szolgáltak az imavezetésben. Az alkalom felekezetközi jellegű volt, amelyre az együtt működő
gyülekezetek imádkozói voltak hivatalosak. Több mint 50-en jöttek el, hogy együtt imádkozzunk a
magyar népért, országunkért, és a fesztiválért. Mézes László szabad keresztény lelkipásztor buzdító
szolgálata után Magyarné Balogh Erzsébet, Nyeste Ferenc és Simon Sándor vezették az imablokkokat.
Az összejövetel végén együtt mondtuk el az Ároni áldást.
Regionális Imatalálkozó
Regionális Imatalálkozót tartottunk május 12-én
Pécsen, amely „városi imanappá” alakult át, mivel
a környéki gyülekezetekből senki nem jött el. Így
pécsiek voltak együtt az imában. A dicséret után
igei buzdítás következett, amelyet most Nyeste
Ferenc végzett. A téma címe: Összefogás az
imában. Alapige az Ap. Csel. 4,23-24, és 29-32
versek voltak. Nagyon jó helyzet az, ha a hívők
bizonyos esetekben mehetnek az „övéikhez”, és
elmondhatják a problémáikat. Ezt tették az
apostolok is, amikor megfenyegették őket a
nagytanácsban. Példaértékű az, az összefogás,
amit a szentíró úgy fejez ki, hogy egy szívvel-lélekkel, azaz teljes egységben együtt imádkoztak. Erre
az együttmozdulásra és elszántságra van ma is szükség. Követendő az a helyzetfelismerés is, amely
nem menekülési útvonalat keresett, hanem az ellenállás fegyverét fordította a helyezettel szembe.
Imanyilaikra ez volt írva: Urunk, tekints az ő
fenyegetéseikre…, adjad a te szolgáidnak, hogy teljes
bátorsággal szólják a te beszédedet, nyújtsd ki kezedet
jelekre és csodákra, stb. Isten válasza az egységben
megnyilvánuló könyörgésre az volt, hogy megmozdult a
hely, más fordítás szerint megrendült a hely, azaz megtelt
isteni erővel. Beteltek Szentlélekkel, bátorságot vettek az
Úrtól, tovább erősödött az egységük. Gyakorlattá tették az
imádkozást. Foglalatosak maradtak a könyörgésben.
Később Péterért könyörögtek ugyanilyen intenzitással. Az
Úr válasza: elküldte angyalát és kiszabadította szolgáját a
börtönből! Isten ma is válaszol az egységben elmondott
imáinkra. Adjon az Úr imagyőzelmeket nekünk!
Az igei buzdítás után az országos imatémák következtek.
Ezt az imát Iván László imacsoport vezető vezette. A záró
részben három pécsi gyülekezet imakéréseit vittük az Úr
elé imában, majd asztalközösséggel zártuk az alkalmat.
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Regionális Imatalálkozó
Regionális Imatalálkozót tartottunk Ózdon május
19-én. A szép számú helyi résztvevők mellett,
három másik helyről érkeztek testvérek az
alkalomra. A jó szellemi légkör megteremtésében
nagy szerepe volt a helyi dicsőítő csoport
szolgálatának. Felemelő volt belefeledkezni az Úr
jelenlétébe, és örömmel imádni Őt, aki méltó a
tiszteletre és hódolatra. A dicséret után igei üzenet
átadására került sor. Ebben Nyeste Ferenc szolgált,
aki az Imádság erejéről beszélt az Ap. csel. 16, 2534 alapján. Pál és Sílás szolgálatában a döntő
helyzet előtti előzmények a következők voltak:
hirdették az evangéliumot, imádkoztak (a folyónál), ördögöt űztek (a jövendőmondó leánykából),
törvény elé állították őket, megvesszőzték
őket. A döntő pillanat: börtönben vannak,
sebek a hátukon, kaloda a lábukon, méltatlan
helyzetben vannak. Ami megváltoztatta a
helyzetet: Az ima és a dicsőítés! Az ima és a
dicsőítés ma is megváltoztatja a helyzetet.
Ami történt ezután: földrengés, megrendült a
börtön, tömlöcajtók megnyíltak, bilincsek és
kaloda
lehullott.
Az
események
következményei: Isten dicsősége, és hatalma
nyilvánvalóvá vált, Isten bizonyságát adta
annak, hogy vele van az Ő szolgáival, a foglyok látták és hallották azt, ami történt, megtért a börtönőr
az egész családjával együtt, felismerte Pálban és Sílásban az Isten szolgáit, és örvendezett az új
hitének. Néhány tanulság: Ahol az igazságtalanul, gyalázattal illetettek imával és dicsőítéssel
reagálnak, ott a fogva tartó erősségei megrendülnek, celláinak
ajtói kinyílnak, bilincsei lehullnak. Az imádság kiszabadítja a
szellemi foglyokat! Az ördög néha az önigazultság, a
sértődöttség, a felháborodás, a méltatlankodás „börtönébe”
akar bezárni bennünket. Az ima és dicsőítés kihoz minket innen.
Az imádság győzelemre változtatja, a vesztesnek induló
helyzetet. Éljünk az imádság erejével!
Az igei üzenet után Nyeste Zoltán ózdi imacsoport vezető hat
csoportra osztotta a jelenlévőket. Mindegyik csoport egy-egy
imatémáért imádkozott, majd egyvalaki hangosan fejezte be az
imát, amelyre így az összes résztvevő áment tudott mondani. A
hozott imakérések alapján szolgáltunk egymás felé szeretetben,
megáldva egymás szolgálatát, és kérve Urunk áldását az adott
csoportra, gyülekezetre. Az ózdi gyülekezet finom ebéddel
szolgált a jelenlévők felé. Ezzel az asztal közösséggel zárult az
imanap.
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Reménység Fesztivál (háttér)
Aréna bejárást tartottunk május 24-én a Reménység Fesztivál helyszínén a Budapest Papp László
Sportarénában. A több mint 15 gyülekezetből jött, kb. 50-55 fős csoport fegyelmezett rendben
imádkozva járta végig a leendő történések helyszíneit. Különös figyelmet szenteltünk az ajtóknál való
imának, hogy a kapukon csak a jó szándékú emberek jöhessenek be. Dicséretes volt ez a
felekezetközi jellegű imaösszefogás. Akik ezt komolyan vették, azok egy szellemi érettségről tettek
tanúbizonyságot. Ez jó alapot adott arra az összefogott imára, amit majd az alkalmak alatt kell
folyamatosan végezni, mint imaközbenjárást. A mintegy kétórás imabejárás alatt a különböző
helyeken Igéket vallottunk meg, kijelentéseket kaptunk, és harcos imádsággal mentünk ellene az
ellenség minden készülő, zavaró tevékenységének. Köszönet mindazoknak, akik vállalták a
fáradságot és az időt (néhányan vidékről jöttek fel), hogy Krisztus Testének imádkozó részeként együtt
könyörögjünk a nemzetünk eléréséért az evangéliummal.

Imaháttér a Reménység Fesztivál alatt (június 1,2,3.)
A rendezők egy imaszobát biztosítottak a
közbenjáróknak a csarnok egyik emeleti
területén. Az imádságot a Reménység
Fesztivál Imabizottsága koordinálta, Rácz
Lajos testvér vezetésével. A három napon
több mint 120 imádkozó vállalta, hogy
rövidebb-hosszabb
időt
eltölt
az
imaszobában. A péntek esti imádságot
Simon Sándor az észak pesti Agape
Gyülekezet pásztora, a szombat estit
Nyeste Ferenc OIH vezető, a vasárnapit
pedig Prazsák László a budapesti Imatorony vezetője vezette más munkatársak bevonásával. Nagyon
jó imaközösséget éltünk meg, annak ellenére, hogy több
gyülekezet adta az imádkozókat. Már az elején kinyilvánítottuk,
hogy közöttünk csak a szeretet és egymás elfogadása nyilvánulhat
meg, mert harcostársai lettünk egymásnak. Egységünket közös
úrvacsorával is megalapoztuk. Sok-sok imameghallgatásról
kaptunk visszajelzést, ami megerősít
bennünket abban, hogy a mi munkánk
nem hiábavaló az Úrban! „Ima
kommandósaink” kettesével járták
körbe a csarnokot kívül és belül, és a
stratégiailag fontos helyeken megmegállva imádkoztak. Arra is volt
lehetőségünk, hogy váltással egy 10
fős csoport beülhetett egy fenntartott
helyre. Ők ott bent csendesen
imádkoztak, majd beszámoltak az
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imaszobában a benyomásaikról. Egy mobil csoportot minden nap átküldtünk a Syma csarnokba is,
ahol több mint 1000 fő volt alkalmanként résztvevőként. Így sok fronton történt a folyamatos
imádság a szolgálókért, az Ige üzenetéért, a megtérőkért egyaránt. Köszönet mindazoknak, akik
vállalták az imaszolgálatot.

Információk a Reménység Fesztiválról
Mindenekelőtt, szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az imafelhívást komolyan vették,
és rendszeresen imádkoztak egyénileg és imacsoportokban a fesztiválért. Egyben tájékoztatunk is
benneteket a fesztivál eredményeiről. A három nap folyamán 36 175 ember volt részese a fesztivál
történéseinek. Az előrehívásokra 2 727 fő reagált, illetve mondta el a bűnösök imáját, és adta meg az
elérhetőségeit. Az esemény szervezésében több mint 300 keresztény gyülekezet működött együtt,
több ezer önkéntessel, valamint a Billy Graham Evangélizációs Társaság munkatársai csapata.
Szervezetten 278 busszal érkeztek vidékről és a határokon túlról a fesztiválra. Hisszük, hogy azokon
túl, akik előrementek, érintést kaptak sokan, a mag el lett hintve, ami majd ezután fog kikelni.
Szükséges, hogy imádkozzunk azért, hogy a fesztiválon hirdetett Ige, még több gyümölcsöt hozzon.
Imádkozzatok az utógondozásért!

Imaháttér a Pünkösdi konferencián (2012. május 28.)
Az MPE elnöksége felkért bennünket, hogy biztosítsunk imahátteret a konferencia időtartama alatt.
Az imádság két fronton történt. Egyrészt az otthon maradók imái által. Öt helyszínen óránkénti illetve
félórás váltással imádkoztak a testvérek ugyanazokért az imatémákért. Az imádság a konferencia
kezdetétől a végéig tartott, Petneházán, Ózdon, Pécsen, Hajdúsámsonban és Budapesten az Agape
Gyülekezet imádkozói által. A másik „front” a konferencia helyszínén lévő imaszobában történt,
folyamatosan a kezdéstől. Ide az alkalomra érkezők közül hívtunk be „vállalkozó” kedvű imádkozókat,
akik nem túl sokan voltak. Több visszajelzést kaptunk, amelyek azt igazolták, hogy imáink feljebb
hatoltak a plafonnál, és meghallgatásra találtak a kegyelem királyi trónusánál. Köszönet az
imádkozóknak és az imacsoport vezetőknek, akik bevonták őket.
Közbenjárók Közössége
Közbenjárók Közössége imaalkalmat tartottunk június 4-én Budapesten. Ezt az összejövetelt nagy
részben a Reménység Fesztivál utáni utógondozásért való imának szenteltük. Pál apostol gondolatai
mentén, néhány szempontot magunkévá akarunk tenni. Az Ige így szól: „Én ültettem, Apollós öntözte,
de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten,
aki a növekedést adja. Aki ültet, és öntöz: egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja
fáradozásához méltóan. Mert Isten munkatársai vagyunk…” (1Kor. 3,6-9) új. fordítás. Amit a szemünk
előtt akarunk tartani, az a következő: Többen munkálkodnak ugyanazért a célért, de senki sem
tulajdoníthatja magáénak az eredményt, mert az, az Isten munkája. Ő adja a növekedést. Mivel az Úr
munkatársai lettünk, kötelességünk a legjobb tudásunk szerint végezni a feladatunkat. A jutalmat is
Tőle kapjuk majd meg.
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Az igei gondolatok után hálát adtunk az Úrnak az egész fesztiválért, az egyházak és gyülekezetek
összefogásáért. Hálát adtunk a szolgálókért, zenekarokért, énekesekért. Hálát adtunk Franklin
Grahamért, az Ige üzenetéért, a megtértek sokaságáért. Külön imablokkban, csoportokban
imádkoztunk az utógondozás sikerességéért. A segítők kapjanak bölcsességet, a gyülekezetek
legyenek befogadók. Akik megtértek épüljenek be egy élő gyülekezetbe, gyökerezzenek meg
Krisztusban, váljanak tanítványokká. Adjon az Úr egy jó folytatást!
A másik terület, amiért imádkoztunk a nyári táborok áldásai. A különböző táborok mind-mind
lehetőségeket biztosítanak a hívőknek és a vágyakozóknak arra, hogy elmélyítsék a kapcsolatukat
egymással és az Úrral. Lehetőség nyílik arra, hogy egy-egy gyülekezet belső kohéziója megerősödjön.
Mások szolgálatra való elhívást kaphatnak, megerősödhetnek a dicséretben, imádatban,
Szentlélekben. A gyermekek és fiatalok istenélményekben részesülhetnek, megtapasztalhatják az Úr
szeretetét, a közösség erejét, és még lehetne sorolni tovább is. Nagyon fontos, hogy a táboroknak
legyen pozitív hozadéka egy-egy gyülekezet szolgálatának erősítésére.
Regionális Imatalálkozó
Regionális Imatalálkozó volt június 9én Inotán. Az alkalomra 5 helyről
érkeztek testvérek. Inotán először
rendeztünk
ilyen
jellegű
imatalálkozót. A helyiek minden
tekintetben jó házigazdái voltak az
alkalomnak. A dicsőítő csoport
szolgálata megalapozta az egész
imaalkalmat.
A
jelenlévők
imádságos, szívvel tudtak egymás
felé szolgálni, és az Igére figyelni.
Ezen az alkalmon a buzdítás
szolgálatát Cieklinski János lelkipásztor végezte. Alapigeként az Ezékiel 37, 1-10 versig terjedő
szakasz került felolvasásra. Az Úr megragadja a prófétát, ez több ízben is megtörténik vele. Fontos
tény, hogy Ezékiel megszólítható volt, azaz nyitott és várakozó volt. Isten ma is meg akar szólítani, és
nem csak Ezékielt, hanem téged és engem is.
Megszólítható vagyok-e? Miért jöttünk ma ide?
Valamit kérni, valakiért imádkozni? Ez is jó, és
nagyon fontos, de jöttél-e azért (is), hogy
megszólíthasson, hogy beszéljen veled? Minden
jónak, és Isten szerinti dolognak az alapja az
imádság. Sajnos sok helyen az imádság
„kiszáradt”, mint a völgyben a csontok. Helyre
állhat még ez? Az Úr tudja. Isten szolgája pedig
tegye a dolgát, szóljon, imádkozzon, prófétáljon,
és hívja elő a megújulást. A prófétai szavaknak a
körülményektől függetleneknek kell lenniük!
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Nem a láthatókra (száraz csontok) tekintenek, hanem arra, amit Isten
cselekedni fog, amit Ő megmutatott, és kijelentett. A „test helyreállása”
még csak látszateredmény, amivel nem szabad megelégedni.
Szükségünk van a Szent Szellemre, hogy jöjjön a testileg helyreállt
emberekbe. Hívnunk kell és engednünk kell neki. Prófétálnunk kell a
Szentléleknek az Úr szavaival: „Azt mondja az én Uram az Úr”, hogy jöjj!
Az Úr küldi a Szellemet, nem mi irányítjuk. Nekünk azonosulnunk kell az
Úr tervével, és engedelmeskedni Neki. Vágyakozunk-e az Úr után, és az Ő
ereje, jelenléte után? Kérjük, és várjuk Őt? Adjon az Úr szomjúságot a
szívünkbe!
Igei üzenet után az országos imatémákért imádkoztunk 6 csoportot
alkotva (6 imatéma volt). A csoportos ima végén együtt is imádkoztunk,
áldást kérve a hívőkre, gyülekezetekre, az országunk népére és vezetőire. A záró szakaszban az
alkalmon résztvevők által hozott imatémákat tártuk az Úr elé. Minden képviselő elmondta a saját
gyülekezetének terveit, gondjait, amit egy szívvel-lélekkel vittünk az Úr elé. Végül áldást kértünk az
egész térségre, hogy az Úr munkája előre haladjon, és a megmentett lelkek által növekedjenek a
gyülekezetek. Az imanapot közös ebéddel zártuk.
Regionális Imatalálkozó
Regionális Imatalálkozót tartottunk Hajdúsámsonban
június 16-án a Debrecen környéki és nyírségi gyülekezetek
számára. Az imatalálkozón kb. 60-an voltunk, 4
településről. Dicsérettel és imával kerestük az Úr
közelségét, és egymást megáldottuk imádságban. Áldásos
légkör alakult ki, néhányan nyelveken énekelve dicsérték
az Urat. Mindannyian várakozással kezdtük hallgatni az
Igét, amelyet Rácz Csaba testvér hirdetett ezen az
alkalmon. A 2Sám. 6, 9-12 ige alapján „a frigyláda
jelentősége a közbenjárásban” gondolat mentén haladva
fejtett ki. A láda az Úr jelenlétét képviselte, erőteljes és jelentőségteljes volt. Több ige utal arra, hogy
minden teremtmény Krisztusban, és őreá nézve van, és áll fenn. A szövetség láda is őrá mutat. Az, az
erő, amely kiáradt a szövetség ládából,
Krisztusban van, s akik befogadták
Jézust, azokban ott van az Ő ereje. Az Ő
erejével leomlanak a falak (Jerikó),
amiket az ellenség épít az Isten népe
ellen. A sátán erősségeinek le kell
omolnia az Úr Lelkével megtelt
harcosok megjelenésekor. Ki kell
mennie a hívőknek az Úr erejével, és
hatalmával. Emberi életek is körül
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vannak falazva. Oda kell menni és imádkozni, hogy a falak omoljanak le, és szabad legyen, aki fogoly
volt. Az Úr megáldotta Obed Edomot a láda miatt. Isten is meg fog téged áldani, ha Jézus benned van!
Jézus ereje által a sötétségbe világosságot viszünk. Az imádkozóknak fel kell ébredniük, hogy áldást
vihessünk a magyar nép életébe. A közbenjáróknak fel kell állniuk együtt a népért, az országért.
Jézussal győztesek tudunk lenni, és az ellenségnek vissza kell vonulnia, mert nagyobb az, aki bennünk
van, mint aki a világban van. Az Úr járni akar az övéivel, és lakozni akar közöttük. Erről is szólt a
frigyláda! Vegyük az Úr erejét, teljünk be vele, és győzzünk!

A folytatásban Lukinics György helyi pásztor vezette az országos imatémák alapján folytatott imát.
Néhány aktualitást kiemelve buzdította a testvéreket az odaszánt imádságra. Majd a beszámolók és
imakérések hangzottak el a térségből jött testvérek részéről. Jó volt hallani az Úrban való bizakodást,
a reménységgel telt kéréseket, amelyeket együtt tártunk az Úr elé. Hisszük, hogy imáink kedvesek az
Úr előtt, és meghallgatott bennünket. A vendéglátók szeretetüket finom ebéddel is bizonyították,
köszönjük nekik. Legyen áldott minden gyülekezet ebben a térségben is!
Imafelhívás
Ebben az évben is megrendezésre kerül a Balaton NET Balatonszemesen augusztus 22-26 között. A
vezérgondolat a következő: A reménység forrása, szabadsága, közössége, küldetése.
Igen, ez a Reménység Fesztivál gondolatának folytatása egy teljesen más rendszerben, és
körülmények között. Ide ugyanis családokat és baráti társaságokat is hívnak. Gyermekeket,
fiatalokat, középkorúakat egyaránt. Minden korosztálynak lesznek programok. A napi témák a
következők lesznek.
- A reménység forrása
- A reménység szabadsága
- A reménység közössége
- A reménység küldetése
Az esti főalkalmak evangélizációs jellegűek lesznek, dicsőítéssel és Igehirdetéssel. A délelőtti órákban
tanítások lesznek a következő témakörökben:
- A megigazulás reménysége
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-

A megszentelődés reménysége
A megdicsőülés reménysége
A gyülekezet és a világ reménysége

Még többet megtudhattok a www.balaton-net.hu oldalon.
Arra kérjük az imádkozókat, hogy hordozzátok ezt az alkalmat az Úr előtt. Az elmúlt évben autókat
törtek fel, és a Balaton parton is voltak problémák. Kérjünk védelmet az Úrtól a résztvevőkre, áldást a
szolgálókra, a technikára. Hadd szolgálja ez a rendezvény Isten Országának építését, a gyülekezetek
közötti egység, és jó kapcsolat erősödését. Legyenek megtérések és az Úrban való megerősödések!
Köszönjük az imáitokat.
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