Minden kedves Testvérünknek
nagyon áldott és boldog Újévet kívánunk!

www.facebook.com/oihima
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Az állhatatos imádság

/ Nyeste Ferenc, OIH vezető

„Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással;” (Kol. 4, 2)

A

fenti igei felszólítás Pál apostol tollából szólt egykor a
Kolosséban élő hívőknek, azóta pedig a minden korban élő
hívőknek, így ma nekünk! Nézzük ennek a szónak a mélyebb
jelentését! Állhatatos = következetesen, szilárdan kitartó,
hűséges valamiben (MÉKSZ). A felszólítás azt mutatja, hogy
ezeket a jellemzőket fontosnak tartotta az apostol az imádság területén. A
következetesség többet jelent a folytonosságnál. Az is benne van, és nagyon
fontos, de azon túl azt is jelenti, hogy a meggyőződését (hitét) ingadozás, és
eltérés nélkül követő magatartásról van szó. Úgy gondolom, hogy az Úr
gyönyörködik abban, amikor ilyen imádkozókat lát! Józsué is azt a parancsot kapta, hogy az Úr
szavától ne térjen el se jobbra, se balra. Ezt nevezi az Ige „saját erősségnek”, amelyből nem jó kiesni
Péter apostol szerint (2Pét. 3, 17).
A szilárdan kitartó kifejezés utal arra, hogy nem sétakirándulásról van szó, idillikus környezetben és
körülmények között. Egy „laza úthoz” nem kell különösebb erőfeszítés. Szilárdan kitartani, azt jelenti,
hogy a nehezedő körülmények, a sokasodó akadály ellenére sem adjuk fel! Lelkünk ellensége
nagymester abban, hogy akadályokat gördítsen az imádkozás útjába. Szeretné elérni, hogy
meghátráljunk, meglankadjunk, vagy esetleg feladjuk az ima útját. Ezért int is az apostol, hogy
vigyázzunk, miközben imádkozunk. Tehát nem hátrálunk meg!
A következő megállapítás, hűséges valamiben tovább
bővíti a megértést, a jelentést. Ez ugyanis kitartó
ragaszkodást jelent. Itt természetesen az imádsághoz
való kitartó ragaszkodást jelenti. A hűséget a Biblia nagy
értéknek tekinti. Itt többről van szó, mint egy ügy iránti
hűségről. Az imádság egy kapcsolat, az imádság egy
szolgálat. Az imádságra, közbenjárásra, mint szolgálatra
elhívással tud valaki elköteleződni. Az elhívó az Úr, Ővele
állunk kapcsolatban. Tőle vesszük az erőt, útmutatást,
áldást.
Őhozzá
vagyunk
hűségesek,
amikor
ragaszkodunk az imaszolgálatunkhoz. Ilyen hűséges személy volt Anna prófétanő, aki évtizedeket
imádkozott a Messiás eljöveteléért (Lk. 2. rész). Hűsége jutalmául megláthatta a kisded Jézusban az
Isten Felkentjét, amikor a másik hűséges szolga Simeon a karjaiba vette a gyermeket, hogy megáldja
őt, a Szentlélek útmutatása szerint.
Talán így is visszaadhatnánk a páli igét: „Az imádságban állhatatosak legyetek (következetesen és
szilárdan kitartsatok, mindvégig hűségesen ragaszkodva), vigyázván abban hálaadással”.
Hálás vagyok azokért a következetes és hűséges imádkozókért, akik a kezdetektől fogva (20 éve
indult el az OIH) mindmáig szilárdan kitartottak. Állhatatosak a szolgálatukban, amelyre az Úr hívta el
őket. Jutalmukat nem veszíthetik el!
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Hírek, információk
OIH vezetői találkozó
November 16-án Budapesten tartottuk
meg az OIH vezetői találkozónkat,
amelynek vendége volt az MPE elnöke,
Pataky Albert testvér is. Az elnök testvér
megköszönte a munkatársak és az OIH
együttes szolgálatát, amelyet nagy
értéknek tart a közösségen belül. A
„rátámaszkodás”
lehetősége
nagy
segítség úgy az egyéneknek, mint a
gyülekezeteknek. Bátorított bennünket
arra, hogy használjuk ki az új struktúra
nyújtotta lehetőségeket. Keressük a
kapcsolatot a kerületi vezetőkkel, hogy az OIH szolgálata tovább szélesedhessen. A továbbiakban
áttekintettük a 2013. év munkáját, tapasztalatait, eredményeit, nehézségeit. Úgy láttuk, hogy
szükséges a kommunikáció javítása, illetve a pásztorok megnyerése, hogy magukénak érezzék az
imatalálkozókat és buzdítsák a helyi gyülekezetet az odaszánt részvételre. Az is kívánatos lenne, hogy
a helyi vezetők, presbiterek jó példával járjanak elől a tagok előtt, ezzel is motiválva őket a
részvételre. Szeretnénk elérni, hogy a gyülekezetben ne csak néhány ember számára legyen fontos az
imádság ügye. Az ebédközösség után folytattuk tanácskozásunkat a 2014. év terveivel, az előttünk
álló feladatokra való koncentrálással. Több javaslat megvitatása után arra az elhatározásra jutottunk,
hogy a regionális imatalálkozók helyett úgynevezett megújulás napokat fogunk tartani. Ez a változás
azt jelenti, hogy a hangsúly a közbenjárásról egy kicsit áthelyeződik az Úr Arcának keresésére. Az
eddigi országos imatémákat, (ami meghatározó része volt az eddigi alkalmaknak) az imacsoport
alkalmak hatáskörébe fogjuk áttenni, így ott lesz rendszeres az ezért való közbenjárás.
Természetesen a helyi imakéréseknek helyt adunk a megújulási napon is, de ezeket a kéréseket
írásban fogjuk előre megkérni, és egy felelős személy vezetése által tárjuk az Úr elé. Így több idő
szabadul fel a dicséretre, imádatra, az Úr arcának keresésére, szellemi oltárépítésre. Már most kérünk
titeket, hogy imádkozzatok ezekért az alkalmakért, hogy valóságos megújulást hozzon a résztvevők
számára. Nagyon fontos a dicsőítő csoportért való ima is, mert sokkal többről lesz szó, mint néhány
ének eléneklése. Szellemi ráhangolódásról, a menny felé való menetelésről, a szentek szentjébe való
belépésről és a jelenlévők bevezetéséről az Úr jelenlétébe. Ugye milyen izgalmas? Alkalmunkat
imaközösséggel zártuk.

Közbenjárók Közössége
December 02-án tartottuk ez évi utolsó imaalkalmunkat, amelynek fő imatémája az ország vezetőért
való imádság volt. Pál apostol intelmére hagyatkoztunk, ez volt az alap. „Intelek azért mindenekelőtt,
hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért. Királyokért
és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel
és tisztességgel.” (1Tim. 2, 1-2.) Más imatémáink is voltak ezen felül, amiket szintén az Úr elé tártunk.
Imádkoztunk a karácsonyi evangélizációkért, bábjátékokért, csomagosztós szolgálatért, az ünnepi
összejövetelekért, hogy az Úr kegyelme ragadja meg az érdeklődőket. Legyenek igazi találkozások a
földre jött Szabadítóval.
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Áldást kértünk az év végi Ima és Böjt Konferenciára, valamint két jövő évi rendezvény előkészületeire.
Az egyik a GLS vezetői konferencia, a másik a Menetelés az Életért elnevezésű rendezvény. Következő
alkalmunkat március 2-án fogjuk tartani.

Beszámoló az OIH 2013-as munkájáról
Infó a regionális imatalálkozókról:
Ebben az évben 10 imatalálkozót tartottunk, amelyen összesen 325 fő vett részt, ez 32 fős átlag. A
helyszínek a következők voltak. Budapest Agape Gyülekezet, Miskolc, Tápiószentmárton, Pécs,
Soltvadkert, Ózd, Hajdúhadház, Csetény, Kecskemét, és Petneháza. Az alkalmak lelkülete mindenütt
nagyon jó volt, néhol családias összejövetel alakult ki. A részvétel mérsékeltnek mondható, kissé
csökkenő tendenciát mutatott. A célimádságoknál az OIH aktualizált állandó imatémáit imádkoztuk
végig az alkalmakon. A területi kérések, imatémák, olyan arányban tudtak hangsúlyt kapni, amilyen
mértékben jelen voltak a meghívott helyekről. Az általános az volt, hogy a meghívott csoportok fele
volt résztvevő az egyes találkozókon.
Imatábor
Azt irányoztuk elő, hogy az év elején felmérjük az igényeket. Érdeklődők április-május hóban akadtak,
összesen 8-10 fő érdeklődött komolyan. A Krisztus Iskolája, mint lehetőség az imatáborozni
kívánóknak, nyitva maradt, ezzel mintegy 10 fő korábbi táborozó élt is. Úgy tűnik, hogy végleg lezárult
az „imatáboros” időszak az OIH életében.
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Megjelenéseink: (honlap, hírlevél, facebook)
Honlapunk folyamatosan működik, az aktuális információk felkerülnek. Egyes híreink, felhívásunk,
meghívóink az MPE honlapon is megjelentek. Néhány esetben éltünk az egyházi levelezőlista
nyújtotta lehetőséggel is. A hírlevelünket rendszeresen elkészítettük, ami kb. 1500 emberhez eljutott.
Új fejezetet nyitott a kommunikációban a facebook-hoz való csatlakozás. Az elmúlt 1 év óta, úgy
2500-3000 körül mozogott az elérésünk. 135 fő kedveli az OIH-t. Az oldalukra felrakott meghívókat,
alkalmak hirdetéseit, imafelhívásokat átlagban 30-50 fő elolvasta. Az év elejei imaösszefogásban a
napi imaalkalmak imatémáit kb. 35 fő követte napról-napra. Újabban ide is érkeztek imakérések.
Brossura:
Előkészült a Sámuel és a Dániel brossura újranyomtatása (1000-1000 db),
amit a hittanoktatásban tudunk hasznosítani, illetve a bibliaköri
oktatásban is, fókuszálva az imádságra. Hamarosan eljuttatjuk a
célhelyekre.
Imakérések, imaháttér:
Imakérések érkeztek e-mailben, telefonon, és facebookon. A személyes
jellegűeket néha kisebb imaláncban oldottuk meg. A nagyobb súlyú kérés,
vagy amikor ezt igényelték is tőlünk a honlapunkra került fel. A sürgős kéréseket a címlistára illetve
az MPE levelezőlistára is kiküldtük. A facebookos
kérésekre néha választ is írtunk. Ugyanez történt
(nem sűrűn) akkor is, amikor valaki „bibliátlan”
imakérést intézett felénk. A válaszban az Isten
szerinti útra igyekeztünk terelni a kérőt. Több
konferencia szervezője megkeresett bennünket,
hogy biztosítsunk imahátteret az alkalmaknak.
Speciális helyzetben megszervezett imalánc
formában valósult meg, egyébkor az információs
csatornáinkon jutattuk el az imakérést az
imacsoportokhoz.
MPE Imanapok:
Egy új terület nyílt előttünk, ami újszerű formában
valósult meg. Pintér Imre, misszióért felelős
elnökhelyettes felkérte az OIH vezetőjét, hogy készítse
el rendszeresen a havi első hétfőn tartandó MPE
Imanap imatémáit. Ez ettől az évtől kezdve működik.
Átfogó felmérés ugyan nem készült, de az eddigi
visszajelzések azt mutatják, hogy gyülekezeteink
többsége (sajátos formában) megtartotta ezt az imát.
Az OIH csoportjai, és imavezetői sok helyen motorjai
lettek ennek az imádkozásnak.
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Az OIH tervei 2014-re
Jól és folyamatosan működő
területeinken (honlap, hírlevél, MPE
imanap, láncimák, imahátterek,
telefonos közbenjárás, facebook
oldal) folytatjuk szolgálatunkat,
törekedve
a
pontosságra,
megbízhatóságra, új utakat és
formákat keresve.
A Regionális Imatalálkozók helyére
egy új imaforma kerül, ez a
„Megújulás Nap” melyeket az alábbi
helyszínen és időben fogunk megtartani: Február 22. Budapest Agape Gyülekezet, Április 12. Ózd,
Május 17. Pécs, Június 21. Csetény, Szeptember 13. Miskolc, Október 11. Petneháza.
Amint a megnevezés már sejteti, ez az imanap lehetőséget ad a résztvevőknek a szellemi átélésekre,
a Szentlélek általi megújulásra. Úgy hisszük erre mind a személyeknek, mind a gyülekezeteinknek
nagy szüksége van. A megújulás nap azt is célozza majd, hogy egy szellemi oltárt építsünk fel az
Úrnak, amelyre az Ő tüzét várjuk. Ez egyben egyfajta szellemi harc is, amelyben az a cél, hogy minél
több helyen épüljön fel az Istennek tetsző oltár, a bálványoltárok pedig omoljanak össze!
2014 tavaszán (április) 20 éves lesz az OIH. Ez egy jeles
évforduló, amely arra késztet bennünket, hogy tegyünk
számvetést, emlékezzünk az Úr kegyelmére, áldásaira. A
megállás és visszatekintés után pedig tekintsünk előre, kérjük
el az út folytatását az Úrtól. Jubileumi ünnepünket Május 24én, Kecelen fogjuk megtartani.
Új kezdeményezésként az OIH vezetői csoport tagjai keresni
fogják a környezetükben azt a fiatal imádkozót, akit az Úr
mutat a jövő embereként. A cél az, hogy fiatal imavezetőket
neveljünk fel, bátorítsuk és támogassuk őket, hogy ifjúsági
imacsoportok jöjjenek létre. Szükség van az új lendületre, a
fiatalos hévre, a „vérkeringés” frissítésére, az imaszolgálat
folytonosságának megőrzésére.
Továbbra is várjuk az imádkozni szándékozók bekapcsolódását
az OIH csoportjaiba. Kérjük a pásztorokat, hogy buzdítsák a
gyülekezet tagjait az imanapokon való részvételre, illetve az
elkötelezett imaszolgálatra.
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MPE Imanap - Január 6.
Bevezető gondolatok:
Ez évi vezérgondolatunk ’A család éve’ köré
csoportosul. Azon belül is hangsúlyos az Isten a
családban témakör. Alapigénk a következő: „Én és az
én házam népe az Urat szolgáljuk!” (Józsué 24, 15 új
fordítás) Józsué szavai a sikemi országgyűlésen
hangzanak el, amikor választás elé állítja az Úr népét.
Kit akarnak követni? Atyáik ősi pogány isteneit, vagy
Jahvét, aki kijelentette magát nekik. Az ő döntése
világos és egyértelmű. Választási lehetőség mindig
van. Nekünk is. Azonosuljunk Józsuéval, és munkáljuk
azt a családunkban, és az Isten gyülekezetében.
Szolgáljunk mi is családunkkal együtt az Úrnak, az élő
Istennek!
Imatémák:
Imádkozzunk a házasság intézményéért, amely Istentől származó jó az ember számára. Isten
megállapítása az, hogy nem jó az embernek egyedül lennie. Ő alkotta meg a házasságot, amelyet a
mai világban egyre többen elavultnak próbálnak beállítani. Divat lett a szingliség, a felelőtlen
együttélés, a partnerek cserélgetése. Az emberek egy része nem akar felelősséget vállalni, elkötelezni
magát. Szükséges, hogy a hívő társadalom jó példával járjon elől. Kérjük az Urat, hogy erősítse meg a
házasságokat, és mi is tegyünk meg mindent, hogy a keresztények példaértékű házassága
útmutatóul szolgáljon a társadalom felé. Ne váljanak el a hívők, hanem rendezzék dolgaikat a
megbocsájtó szeretet által. Legyen az Úr jelen a hívők házasságában!
Imádkozzunk a széthulló félben levő családokért,
házasságokért. Vegyük észre mekkora probléma
ez az országra nézve, s milyen továbbgyűrűző
következményei lesznek ennek a folyamatnak.
Terheljen meg bennünket az Úr az országunkért
való felelősséggel, hogy hordozzuk imában a
környezetünkben élőket. Kérjük az Urat, hogy
adjon nekünk bölcsességet, miként szolgáljunk
embertársaink felé. Imádkozzunk azért, hogy
minél több fiatal válassza az Istentől rendelt utat,
és házasságban élve, elkötelezetten, felelős
emberekként váljanak szülővé.
Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét arra, hogy az OIH honlapján (www.oih.hu) működik egy
ESEMÉNYNAPTÁR, amelyben megtalálhatjátok az aktuális események időpontját és a bővebb
információ helyét. Az OIH www.facebook/oihima oldalán pedig bővebb információkat is találtok
az egyes alkalmakról. Kísérjétek figyelemmel az eseményeket és kapcsolódjatok be abba, ami a
legközelebb áll hozzátok!
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