Emeljétek fel a fejeteket!
„Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a
földön pedig kétségbeesett rettegés a népek között, a tenger
zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek
megdermednek a rémülettől, és a világra zúduló szörnyűségek
várásában. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor
majd meglátják az Emberfiát, amint felhőn jön, nagy
hatalommal és dicsőséggel. Amikor ez teljesedésbe kezd
menni, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert
elérkezett megváltásotok ideje.” (Lukács 21, 25-28 kat.
fordítás)
Amikor Jézus a tanítványok kérdésére válaszolva beszélt a végidőkről, akkor nem csak a
választott néphez szólt, hanem a földkerekség összes lakója elé is tárta azt, ami várható. Ma
az információ-áradat korában élünk, amikor a történések hírei néhány óra alatt végigfutnak
az egész világon. Így szinte alig akad olyan ember, akinek ne kellene szembesülnie a
katasztrófák sorozatával, a nemzeti lázongások és háborúk híreivel, a gazdasági bajokkal, a
kilátástalansággal és szociális problémákkal, amelyek az egész világot érintik. Az emberek
sokasága kezd rémületbe esni, s tanácstalanságukban okkult erőkhöz folyamodva
válaszokat találni. Sokan fontolóra veszik a világvége jóslatokat. Mi mit teszünk? Mert az
egyértelmű, hogy a „jeleket” mi is látjuk és érzékeljük.
Az Úr Jézus szavai arra biztatnak minket, hogy amikor ezeket látjuk, akkor emeljük fel a
fejünket, a tekintetünket Őreá. Ez olyan, mint amikor Péter apostol a vízen járt. Amíg Jézusra
nézett, nem süllyedt el, de mikor a habokra és a tenger zúgására figyelt, süllyedni kezdett.
Ami most körülvesz minket, az olyan, mint a háborgó tenger. Amit tennünk kell, hogy ezekről
átirányítjuk a figyelmünket Jézusra, és az Ő eljövendő dicsőségére, amiből nekünk is jutni fog
az Ő ígérete szerint. Miközben Őt nézzük, teljünk meg erővel, hogy véghezvihessük mindazt,
amivel megbízott bennünket Urunk. Találjon minket ebben a szolgálatban az Ő megjelenése!
Bátorításul hadd álljon itt: „Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok meg a tántorgó
térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek”! (Ésaiás 35, 3-4)
Nyeste Ferenc OIH vezető

1

Közbenjárók Közössége

A 2011-es év utolsó negyedévi imanapját december 5-én
tartottuk meg. Témaként a következőt fogalmaztuk meg:
„Összefogással nemzetünk eléréséért az evangéliummal”.
Ennek a témának az átimádkozására szenteltük a délutánt.
Meghívott vendégünk és szolgálónk Papp János baptista
lelkész testvér volt, aki a Reménység Fesztivál szervező
bizottságának is elnöke. Misszióra buzdító szolgálatát a
csodálatos halfogás igéi alapján fejtette ki. A csodálatos
halfogást meddő sötétség előzte meg. A helyzet Jézus szavára
változott meg. Akkor indultak be a pozitív változások, amikor Jézus szólt, utasított, és
engedelmeskedtek Neki. Ilyenkor következik be a nagy
rádöbbenés, hogy kicsoda is a mi Urunk? Amikor világossá
válik, hogy milyen hatalmas dolgot tett! Ezt csak Ő, csakis
Ő tudta, és tudja megtenni. Amikor mindenki egyformán
hallja Jézus szavát, és ugyanúgy engedelmeskedik, akkor
jön létre az Isten szerinti összefogás. Ez is az Úr akaratából
és az Ő indítására jön létre. Személyesen is kell hallanunk
az Úr hangját, bizonyosságunknak kell lennie. Csak így tud
az Úr egymás mellé rendelni bennünket. Olyan látásra van
szükségünk, amely túllát a körülményeken, egyházi és
vallási kereteken, és kész arra, hogy inteni merjen a többieknek,
kérve: „gyertek és segítsetek (!) legyünk társak a háló
húzásában!” Ez a „látás” kétoldalú, nemcsak integetünk, hanem
meg is látjuk társaink integetését is, és csatlakozhatunk a
munkához. Az összefogás Isten terve és akarata az Ő népe
számára. Az indítás sem emberektől ered, az Úr Lelke hangolja
össze ezeket. Ő az, Aki nemcsak a halakat akarja
megszaporítani, hanem szolgáiban az: Engedelmességet, a
Buzgóságot, a Hitet, az Együttműködő készséget. Úgy legyen!
Az igei buzdítás nyomán imádságban válaszoltunk az Úrnak kérve, hogy bennünk is szaporítsa meg a
felsoroltakat. Ezután egy ismertető következett a Reménység Fesztivál előkészületeiről, amely 2012.
Június 1-3-ig lesz megtartva a Papp László Sportarénában. A jelenlévők három csoportban
imádkoztak az elkövetkezendő evangélizációért, kérve Urunkat, hogy látogassa meg a magyar
nemzetet. A befejező szakaszban
imádkoztunk
a
karácsonyi
alkalmakért, a társadalom felé való
minden nemű szolgálatért. Hisszük,
hogy az imában való összefogásunk
példát adhat a többi szolgálatnak is,
hasonló
lelkületű
összefogásra,
együtt munkálkodásra.
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Gerontomed Karácsony – 2011. december 17.

December 17-én délután karácsonyi ünnepség
keretében szolgált az OIH és a Gyermekek a
Királyságban Keresztény Játszóház 27 fős közös
csoportja, a Gerontomed Idősek Otthonában
Cegléden. A 12 fős gyermek csapat karácsonyi
énekeket énekelt, verseket szavalt. Volt furulyaszóló
és felolvasás, majd rövid igehirdetés, és imádkozás
is az otthon lakóiért. A gondozókkal együtt mintegy
50 fős hallgatóság csillogó szemekkel figyelte és hallgatta a szolgálatokat.

Természetesen az ajándékozás sem
maradt el. Az OIH 60 db könyvet
osztott szét, míg a gyermekek kézzel
készített ajándékkal kedveskedtek az
idős embereknek. Az alkalom után
többen kérték, hogy ne csak
karácsonykor, hanem év közben is
menjünk be hozzájuk. Imádságos
szívvel gondolunk egy esetleges
rendszeresebb szolgálatra. Ebben
kérjük az Úr vezetését, és örömmel
vesszük az imatámogatást is.
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Ima és Böjt Konferencia – 2011. december 28-29.

A fenti meghívás alapján a két nap alatt több száz imádkozó és mintegy 70
szolgáló buzdításával és imavezetésével valósult meg a konferencia. Ebben
az évben is szisztematikusan „végigmentünk” az országunk, a társadalom, az
eklézsia életében látható problémákért való imádsággal, kérve a helyzet
pozitív változását minden területen. Hisszük, hogy az egységben mondott
imáink katalizátorként fognak hatni az elkövetkezendő időkben. A jó testvéri
közösség építését a szervező gyülekezet egy agape vacsorával is igyekezett
elősegíteni, ahol az asztalközösség mellett, jó testvéri beszélgetések, látás
megosztások, és együtt gondolkodás építette tovább az Úr Királyságában
munkálkodókat. Erre az alkalomra január 5-én került sor.

Beszámoló az OIH 2011-ben végzett munkájáról

„Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással”. (Kol. 4,2)
Az OIH a fenti igéhez igazodva végezte a munkáját a 2011-es évben. Az apostol megfogalmazásában
is előrevetül az a cél, amiért érdemes imádkozni, és folytatni az imaszolgálatot. Ez a következő:
Nyíljon meg az Ige ajtaja, és Isten szolgái hatalommal szólhassák a Krisztus titkát!
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Az év folyamán 7 Regionális Imatalálkozót tartottunk az alábbi helyeken: Budapesten az
Agape Gyülekezetben, Kecelen, Ózdon, Pécsen, Hajdúhadházon, Csetényben és Petneházán.



Részt vettünk az EPK Imahét imatémáinak kidolgozásában.



A Június végére tervezett imatáborunkat az alacsony érdeklődés miatt törölnünk kellett. A
jelentkező mintegy 30 fővel csatlakoztunk a Kecelen Június 3-4-én megrendezett Krisztus
Iskolája Konferenciához, majd azt követően 4-én este egy önálló OIH estet tartottunk.



Az OIH vezetője és munkatársai az elnökséggel együtt végiglátogatták a területi presbiteri
alkalmakat, s annak „ima részénél” szolgáltak a jelenlévők között.



Hírleveleinket kiadtuk negyedévente, működtettük a honlapunkat feltéve az aktuális
imakéréseket. Imahátteret biztosítottunk az Impact Now rendezvénynek, és az azt követő
evangélizációknak.



Felkérésre imádkoztunk a Balaton-NET és Misszió Expo rendezvényekért. Részt vettünk több
felekezetközi imatalálkozón, erősítve az eddigi jó kapcsolatainkat. Szeptember 30-án OIH
vezetői alkalmat tartottunk Kecelen.



Az RTL- KLUB televízió, mások mellett az OIH vezetőjével is készített riportot, melynek nyomán
többen imakéréssel fordultak hozzánk olyanok, akik látták az adást. A honlapunkat is egyre
többen felkeresik, így az utóbbi időben növekedett a hozzánk fordulók száma. Voltak, akik
imakéréssel, mások lelki gondozást igényelve írtak, vagy telefonáltak, kérve az OIH segítségét.



December 17-én szolgáltunk a Gerontomed Idősek Otthonában Cegléden.

Munkánkat folytatjuk 2012-ben is.
Nyolc Regionális Imatalálkozót tervezünk:
- Febr. 25. Bp. Agape gyülekezet,
- Márc. 31. Kalocsa,
- Ápr. 14. Ózd,
- Máj. 12 Pécs,
- Jún. 09. Inota,
- Jún. 16. Hajdúsámson,
- Szept. 08. Kecskemét,
- Szept. 29. Petneháza.
Hívjuk és várjuk az imádkozókat, hogy együtt mozduljunk a Szentlélekkel és egymással.
Nyeste Ferenc OIH vezető
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Felhívás 21 napos böjtre

Szeretettel hívunk Téged és
Közösséged tagjait is 2012.
január 8-28-ig tartó, háromhetes
ima- és böjt összefogásra,
melynek célja, hogy ebben az
időszakban, amikor minden
megrázás alatt van, Isten népe
meg
tudja
ragadni
ezt
megújulási
lehetőségként.
Hiszen
"...olyan
királyságot
kaptunk, amit semmi sem
rendíthet meg." (Zsid 12:26-28.)
Úgy látjuk, hogy a nehézségek
egyben lehetőséget is jelentenek
a magyar Eklézsia számára.
Isten
újra
megerősíti
az
identitásunkat, új módon építi közöttünk az egységet, ki akarja önteni szeretetét és a bizonyságtétel
erejét.
Az első hét továbbra is a személyes életekben való előrejutás, megerősödés ideje, a második és
harmadik héten az Efezusbelieknek írt levelet ajánlanánk imádkozási vezérfonalként.
A böjt ajánlott formája, hogy az első héten léböjtöt, a második és harmadik héten "dánieli böjtöt"
tartsunk, de ennek formáját minden gyülekezet és böjtöt vállaló testvér szabadságban és felelősen az
Úrtól vegye el! A legfontosabb, hogy egyénileg és közösségileg, megalázva magunkat keressük a mi
Urunk jelenlétét és megértsük szavát. (2Krón 7:14.)
Minden városban és térségben a gyülekezetek maguk döntik el és szervezik meg az imádkozások
formáját és azt, hogy összefognak-e más gyülekezetekkel közös imaalkalmakat tartva a háromhetes
időszakban.
Hasznos infókat a már működő információs weboldalon: imabojt.blog.hu. találhatsz. Bizonyságokat az
imabojt@gmail.com - ra várunk.

1. hét
Január 8-15.
Ima és böjt a személyes életünkért és családjainkért
Imádkozzunk az És 58:6-14 Igék alapján, hogy felszabaduljon a személyes életünkre nézve a böjt
áldása! Imádkozzunk, hogy.
1.

Összetörjön az életünkön uralkodó bűn igája! (6)

2.

Meggyógyuljunk a szervezetünkben uralkodó minden betegségből! (8)

3.

Felkészüljön az életünk Isten nagyobb kenetének a fogadására! (8,10,14)
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4.

Fogékonnyá legyünk a Szentlélek vezetése iránt! (9-11)

5.

Megtörjön az életünk fölött uralkodni akaró szegénység igája! (11)

6.

Bekerüljünk Isten céljainak fő sodrába! (12)

7.

Növekedjen a szükségben levők iránti érzékenységünk és szolgáló készségünk! (7,10)

8.

Szellemi életünk folyamatosan megújuljon! (14)

9.

Szenvedélyes szeretetünkkel képesek legyünk elérni az elveszett embereket! (6,7)

10. A kudarcokból és vereségekből Isten segítsége által
gyorsan akarjunk és tudjunk helyreállni! (8,12)
Róma 15:13 Isten, aki minden reménység forrása,
egészen csordultig töltsön be titeket örömmel és
békességgel - a benne való hitetek által. S így a Szent
Szellem ereje által a reménységetek is túláradóan
bőséges legyen!

2. hét
Január 15-22.
Ima és böjt a gyülekezetünkért és az Eklézsiáért
1. Imádkozzunk, hogy Krisztus teste ragaszkodjon az
Istentől kapott reményhez és hithez, sőt túlcsorduljon
benne, hogy legyen mit adnia a világnak. (Róm. 15:13)
2. Imádkozzunk, hogy Krisztus teste tudja megérteni és
megragadni Isten ígéreteit, örökségét és hatalmát és
képes legyen ezt megélni és ebben mozogni, hatni a
világban!
3. Imádkozzunk, hogy az Eklézsia vágyjon és igyekezzen megtartani a Szellem egységét! (Ef. 4:3)
Törekedjen a szeretet által arra, hogy tökéletesen eggyé legyen, hogy a világ felismerje, hogy Jézust az
Atya küldte és hogy Isten szeretett bennünket! (Jn. 17:22-23)
4. Imádkozzunk, hogy Isten emelje fel a következő időszakban azokat a testvéreket, akiket azért
készített fel erre az időre, hogy bátorítsa Krisztus testét és használja őket a világ elérésében!
5. Ahogy Isten rázza a világot és az Eklézsiát, az Ő irgalmassága szerint adjon kegyelmet, hogy a
Rendíthetetlen Királyság hasson a gondolkodásmódunkra és láthatóvá váljon mindez az életünkben!
(Zsid. 12:26-28)
6. Imádkozzunk, hogy a gyülekezetek képesek legyenek betölteni a só és a világosság küldetésüket,
hassanak a világra és ne a világ hasson az Eklézsiára!
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3. hét
Január 22-28.
Ima és böjt a lakóhelyünkért és az országunkért
1. Mindenek előtt tartsunk könyörgést, imádkozást,
esedezést, hálaadást minden méltóságban levőkért,
hogy csendes, nyugodt és tisztességes életet élhessen az
ország, istenfélelemmel! (1Tim. 2:1-2)
2. Imádkozzunk és szóljunk áldást a családok, és a
nemzet gazdasági életére!
3. Imádkozzunk, hogy csodák és jelek történjenek a
gyógyulások tekintetében és azért, hogy a magyar
egészségügy problémái megoldódjanak! Imádkozzunk a
Magyarországon élők fizikai és mentális egészségéért!
Csökkenjen a depresszió, az abortuszok és az
öngyilkosságok száma!
4. Imádkozzunk, hogy a médiában megszólalhasson Isten Királysága és hogy a pártatlanság és a
szólás szabadsága érvényesülhessen benne 2012- ben is!
5. Könyörögjünk a házassági, a családi és minden emberek közötti kapcsolatért és áldjuk meg
azokat! Imádkozzunk, hogy csökkenjen a válások és növekedjen a házasságkötések száma!
6. Imádkozzunk, hogy az Isten Királyságát előre mozdító törvények szülessenek, (egyházi, adó, média,
alkotmánybíróság, és jegybankot érintő területeken), hogy az igazságszolgáltatás igazságot
szolgáltasson, és hogy a fegyveres testületek, hatékonyak legyenek a bűn leleplezésében és
megfékezésében!
7. Imádkozzunk, hogy Isten ígéretei szerint hozzon ébredést az ifjú generációban!
8. Imádkozzunk a Magyarországon élő nemzetiségekért (különösen a romákért és a zsidókért) és
áldjuk meg őket!
9. Imádkozzunk, hogy Magyarország harmonikus kapcsolatban tudjon élni a minket körülvevő
nemzetekkel!
Minden résztvevő gyülekezet saját döntése és lehetősége szerint városonként vagy régiónként január
28-án, vagy 29-én közös istentiszteletet tart(hat). Budapesten a záró ünnepi istentisztelet 28-án,
szombat délután 4 órától lesz a VIII. kerület Golgota u. 3. sz. alatti Rhema Konferencia Központban.
A szervező közösségek nevében:
Henderson Paul
Horváth Balázs
Mikes Attila
Perjesi István
Simon Sándor
Vincze Gábor
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Reménység Fesztivál - előzetes

A
magyarországi
keresztény/keresztyén
közösségek és a Billy Graham Evengélizációs
Társaság együttműködésében 2012. június 1-3.
között
a
Papp
László
Sportarénában
megrendezésre kerül a Reménység Fesztivál
evangélizáció sorozat.
Célunk Magyarország keresztény/keresztyén
közösségének mobilizálása abból a célból, hogy
a lehető legtöbb embert összegyűjtsük az
Evangélium
üzenetének
hallgatására.
Lehetőséget szeretnénk adni a jelenlevőknek
arra, hogy az Evangéliumra válaszoljanak,
személyes lelki tanácsadásban részesüljenek,
és tovább irányítsuk őket valamely résztvevő egyházba/gyülekezetbe utógondozás és lelki
megerősítés céljából.
Az esték fő igehirdetője Franklin Graham, amerikai evangélista lesz. Mellette hazai és nemzetközileg
ismert énekesek, zenészek, különféle szolgálattevők kapcsolódnak be a programsorozatba. A fesztivál
során egy alkalmi ökumenikus kórus és zenekar is szolgál majd. A Reménység Fesztivál
eseménysorát színesíti a szombati napra tervezett Gyermekek Fesztiválja is.
A fesztivál védnökei:
 Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek – Magyar Katolikus Egyház
 Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke – Magyarországi Református Egyház
 Gáncs Péter elnök-püspök – Magyarországi Evangélikus Egyház
 Mészáros Kálmán egyházelnök – Magyarországi Baptista Egyház
 D.Szebik Imre elnök - Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
 D.Szabó Dániel elnök – Magyar Evangéliumi Szövetség
 Tarlós István főpolgármester - Budapest Főváros
A Reménység Fesztivált – amint az a fenti védnöki listából is látható - a különféle
keresztény/keresztyén egyházak vezetőinek támogatásával, Magyarország és benne Budapest
vezetőinek egyetértése alapján kezdeményezzük. Ugyanakkor a fesztivál csak a helyi gyülekezetek,
egyházközségek, lelkipásztorok, papok és minden Krisztusban hívő ember aktív bekapcsolódásával,
együttműködésével lehet eredményes.
Elindult a fesztivál weboldala is, melynek címe: www.remenysegfesztival.hu Itt érhetők majd el az
előkészületekkel és magával a Reménység Fesztivállal kapcsolatos további információk, felhívások,
eseményekről szóló tudósítások. Természetesen az egyházak felelős missziói vezetőin, valamint a
közvetlenül kialakuló kapcsolatokon keresztül sokféle együttműködési lehetőség lesz.
Hívunk minden Krisztusban hívő testvért, aki társadalmunkért és a jövőért tenni akar, imádkozzon
Reménység Fesztivál-ért és a hamarosan, széles körben elinduló felkészülés során kapcsolódjon be a
helyi és országos munkatársi közösségbe!
Victor Hamm
Billy Graham Evangelizációs Társaság
európai igazgatója
a fesztivál fő szervezőjének képviselője

Papp János
Magyarországi Baptista Egyház
missziói igazgatója, baptista lelkész
a Szervezőbizottság elnöke
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Tervek 2012-re

A Regionális Imatalálkozók időpontjait és helyszíneit
a beszámolóban már olvashattátok. Itt most
kísérletet teszünk egy esetleges Imatábor
megtartásának részleteire. Bizonyos okokból
kifolyólag a korábbi ceglédi helyszín már nem jöhet
számításba. Egy Kecelen tartandó egy nappal
rövidebb Imatábor várható költségét adjuk most
közre, de ennek is van egy limit száma a részvételt
illetően. Szerény számítások alapján a június 26-30ig tartó tábor (kedd esti kezdéssel és szombat ebéd
utáni hazautazással) személyenként 24 000 Ft-ba
kerülne akkor, ha legalább 60 fő jelentkezik. Arra
kérünk minden imacsoport vezetőt, hogy február
végig mérje fel a részvételi szándékot, mert csak
azok összesítése után mondható ki az igen vagy a
nem. 60 jelentkező esetén tudjuk elindítani az
érdemi szervezést. Amennyiben az imatábor nem tartható meg, alternatívaként egy OIH Szeminárium
(magyar szolgálókkal) június 28-30-ig (csütörtök esti kezdéssel és szombat ebéd utáni hazautazással)
12 000 Ft/fő költséggel járna. Ennél a megoldásnál még a 60 fő esetén is, a közös költséghez pótlás
szükséges de ezt meg tudjuk oldani. FIGYELEM! Ennél a felmérésnél nagyon fontos a pontosság a
határidő betartásában! Ha február végéig nincs meg a létszám, akkor nemlegesnek kell vennünk a
tábor megtarthatóságát!
MPE Imahét - 2012. Február 20-26

Egyházunk elnöksége az Úrtól vett Ige alapján a 2012-es év vezérgondolataként a következőt
határozta meg: „Szántsatok magatoknak új ugart, és ne vessetek a tövisek közé!”
A vezérgondolatra épülő imahét igéit és imatémáit később fogjuk közreadni. Az időpontot jó, ha már
most feljegyezzük. Addig is készítsük a szívünket a közös együtt imádkozásra!
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