Boldog és áldott Újévet kívánunk minden kedves testvérünknek az Úr Jézus nevében!
Összefogás az imádságban
„Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték
hangjukat az Istenhez… Amint könyörögtek, megrendült a hely,
ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran
hirdették az Isten Igéjét.” (Ap. csel. 4, 24, 31. új fordítás szerint)
A fenti igehelyben említett eset körülményeit a legtöbben ismerik.
A főpapok elfogják Pétert és Jánost, akiket kihallgatnak Jézus
felől, majd megtiltják nekik, hogy Jézus nevében prédikáljanak. A
fenyegetés az összes Krisztus követőt érinti. Ekkor mentek ők az
„övéikhez”, azaz hittestvéreikhez, és elmondták, ami történt a
kihallgatáson.
Ma, hála az Úrnak ilyen tiltás nincs, de vannak másfajta jellegű
nehézségek, amelyek mindnyájunkat érintenek. Az elmúlt
időszakban születtek, (vagy nem születtek) olyan rendeletek és
törvények, amelyek egyes esetekben előidézték a súlyos, már-már
elviselhetetlen terhek hordozását, más esetekben nem
akadályozták meg az emberek kiszolgáltatottságát (lásd! bankrabszolgaság). Emberek veszítik el lakásukat, állásukat és
kerülnek lehetetlen helyzetbe (hívők is). Az erkölcsi szint nagyon
mélyre zuhant. Az erőszak, gyűlölet, antiszemitizmus, rasszizmus rohamos mértékben növekszik. Nagy az
országból való elvándorlás, több gyülekezetnek sok tagja külföldön dolgozik, néhányan családostul, de
legtöbben elszakítva egymástól. Távol a családtól, feleségtől, távol a gyülekezettől, közösségtől. És még lehetne
sorolni.
Amikor ezeket halljuk, látjuk, mit teszünk? Úgy reagálunk-e mint a korabeli hittestvéreink? Fogjunk össze az
imádságban, és kiáltsunk Urunkhoz! Adjuk magunkat arra a lelkületre, hogy egy szívvel-lélekkel tudjuk ezt
megtenni. Mozgasson meg bennünket a könyörület szelleme, az Igazság Lelke, amelynek az a szándéka, hogy
megváltoztassa a mostani helyzetet. Emberileg, lehet hasonló a körülmény. A hivatalosak lehetnek „merevek” a
saját elhatározásaikban, látszatra nincs sok esély a változásra, a jobbulásra. Éppen ezért kell az Úrhoz
kiáltanunk! Nem adhatjuk fel!
Az a reménységem, hogy ahol megszületnek az összefogások, és együtt imádkozik az Úr népe, ott meg fognak
rendülni azok a helyek, az Úr jelenléte be fogja tölteni a közösséget, és megtelnek mindannyian Szentlélekkel és
erővel! Felbátorodnak az Ige hirdetésére, az elesettek felkarolására, az összetöröttek megvigasztalására. A
reménység üzenetét fogják kivinni a környezetükbe. Az Úr követeivé válnak!
Fogjunk össze az imádságban, adjuk magunkat oda a könyörgésre, az intenzív imádságra! Nemrég (dec. 27-28)
volt egy nagy imaösszefogás Budapesten, a 19. Ima és Böjt Konferencia. Most januárban is sok ilyen lehetőség
adódik. Indul az Aliansz Imahét, a 21 napos Ima és Böjti összefogás, lesz Ökumenikus Imahét is.
Ki-ki találja meg azt a formát, amihez csatlakozni tud. Legyünk együtt az imában, egy szívvel-lélekkel, krisztusi
indulattal, várva az Úr kezének mozdulására. Ajándékképpen pedig először mi magunk fogunk megújulni az
Úrban, megtelünk erővel, és reménységgel, hogy az Úr kinyújtott kezei lehessünk, letörölve sok ember arcáról a
könnyeket. Legyünk társak ebben az imában! Legyen kedves az Úr előtt az imádságunk! Mint jó illat szálljon fel
trónusa elé!
Nyeste Ferenc
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Hírek, információk
OIH vezetői alkalom
November 16/17-én találkozott Kecelen az OIH vezetői csapata, hogy kiértékeljük az évi munkánkat,
és előre tekintsünk a következő évre. A munkamegbeszélésen érintettük a szolgálatunk minden
területét. Hálákat adtunk az Úrnak a jól működő területekért, és konzultáltunk a kevésbé működő
területek jobbítási lehetőségeiről. Úgy láttuk, minél könnyebbek a kommunikációs lehetőségek, annál
inkább mégis elakad az információ (talán, mert néha dömping van). A jövőben szeretnénk még
inkább motiválni a gyülekezetek tagjait, hogy vegyenek részt az imatalálkozókon. Ehhez meg kell
nyernünk a pásztorokat, s együtt minden bizonnyal több imádkozó lesz egy-egy alkalmon.
A vacsoraközösség után is folytattuk az egyeztetést. Jó javaslatok kerültek elő, amelyeket igyekszünk
hamarosan megvalósítani. Találkozónk végén az éjszakába nyúló módon hordoztuk egymás terheit,
imádkoztunk egyenként minden munkatárs egyéni életéért, a családjáért, szolgálatáért,
gyülekezetéért.

Közbenjárók Közössége
A 2012. év utolsó alkalmát december 3-án
tartottuk meg Budapesten, a szokott helyen. Ez egy
rendhagyó imanap volt. Már előzetesen arra
készültünk, hogy a megbékélést fogjuk munkálni a
kereszténység és zsidóság között. A meghívókat is
ebben a szellemben küldtük ki, megemlítve a
levetítendő filmet is, melynek címe: Vigasztaljátok
népemet. A film egy uniós pályázaton nyert
támogatással készült és a II. világháborús
budapesti zsidó gyilkosságokat és körülményeit
tárja fel. Sajnos (a témához méltatlan módon) nagyon kevesen jöttek el erre a napra, pedig több száz
meghívó került kiküldésre. Akik ott voltunk együtt megnéztük a filmet, ami után beszélgettünk. Több
olyan gondolatot is generált a film, amire többen eddig nem is gondoltak a választott nép kapcsán.
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Jó volt az együttgondolkodás, amelyet az együtt
imádkozás követett. Bocsánatot kértünk az Úrtól
azokért, amiket a keresztények követtek el, illetve
azokért a mulasztásokért, amit nem tettek meg.
Megáldottuk az Úrnak a választott népét. Bölcsességet
kértünk az Úrtól, hogy hogyan szolgáljunk zsidó
honfitársaink felé. Egy kisebb csoport elment imádkozni
olyan konkrét helyekre, ahol erőszakos cselekmények
történtek. Kérték az Úr bocsánatát, hogy ne terhelje
népünket a sok súlyos cselekmény átka. Szabaduljunk
meg a múltbeli bűneinktől. Még azt is kértük az Úrtól,
hogy indítson egyházi vezetőket és politikai vezetőket is a megbékélés irányba megtett lépésekre.
Köszönjük azoknak, akik eljöttek erre a fontos imanapra.
2013. év imanapjainak időpontjai:
 Március 4.
 Június 3.
 Szeptember 2.
 December 2.

Gerontomed karácsony
Az OIH ceglédi csoportja és a Gyermekek a királyságban Keresztény Játszóház tagjai, gyermekek és
felnőttek, együtt szolgáltunk karácsonyi ünnep keretében az idősek otthonában. Amikor az idős
emberek meglátták a kicsiket, mindjárt mosolyra húzódott a szájuk. A gyermekek szavaltak,
énekeltek, volt furulyaszóló, felnőtt dalok, versek, novella felolvasás. Volt karácsonyi igehirdetés, majd
együtt énekeltük a Csendes éj című dalt. Többen az idősek közül a szemüket törölgették. Olyan
meghitt pillanatok voltak, amikor érzékeltük, hogy az a krisztusi szeretet, amit magunkkal vittünk, a
szívükbe jutott. Ezen a délutánon megtapasztalták az Úr szeretetét. Az alkalom végén a gyermekek
kézzel készített ajándékokkal kedveskedtek, de jutott szaloncukor is mindenkinek. Az OIH
ajándékaként minden gondozott kapott egy könyvet. Befejezésül a házigazdák megvendégelték a
szolgáló csoportot.
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Ima és Böjt Konferencia
December 27-28-án a 19. Ima és Böjt Konferencia megtartására került sor az Agape Gyülekezet
központjában. Perjési István házigazda, emlékeztetett arra a szellemi örökségre, amit a két ünnep
közti imanapok elindítója, Peter Ha testvér hagyott a magyar hívőkre. Ez kötelez bennünket. A két nap
folyamán közel 70 szolgáló testvér vezetett egy-egy 15 perces imablokkot. Az imatémák átszőtték az
egész társadalom és az eklézsia területeit egyaránt. Ez a felekezetközi imamegmozdulás két fronton
is bizonyította, hogy Krisztus Teste képes összefogni az imában. Egyrészt a szolgálók sokféle
gyülekezetből, felekezetből kerültek ki, akik adták magukat a másikhoz, és szeretetben szolgáltak
együtt. Másrészt ugyanez tükröződött az imádkozókra vonatkozóan is, hiszen ugyanez a sokszínűség
volt a jellemző. Egység a sokszínűségben! Úgy hiszem, ez tetszik az Úrnak, de ezen túlmenően ez egy
szellemi fegyver is a diabolosz elleni harcban. Szégyenüljön meg az ellenség, és dicsőüljön meg az Úr
neve!
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Információ a 21 napos összefogásról
Kedves Testvérünk és Szolgatársunk!
Szeretettel hívunk Téged és Közösséged tagjait is 2013.
január 6-27-ig tartó, immáron 4. háromhetes ima és
böjt összefogásra, melynek célja, hogy ebben a kairoszi
időszakban, amikor minden megrázás alatt van, Isten
népe meg tudja ragadni ezt megújulási lehetőségként
(ld. 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, akarja kiönteni
szeretetét és a bizonyságtétel erejét.
Egyre inkább úgy látjuk szervezők, hogy ennek a három hetes böjtnek a fő fókusza a személyes életek
megújulásán van! Minden továbblépésnél Isten átvezet bennünket egy megerősödés, megedződés,
kiszélesedés, megfeszítésre való felkészülés folyamatán. Hisszük, hogy Isten ezt a három hetet
elsősorban ebben való előrejutásra szeretné használni.
Ezen túl jó, ha tudunk figyelmet, időt szentelni, imádkozni a 2. héten az Eklézsia megújulásáért, a 3.
héten országunk, nemzetünk felemelkedéséért.
A 3 hetes 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 – kizárva minden figyelemelterelő és időrabló
tényezőt – egyénileg és közösségileg megalázzuk magunkat, keressük a mi Urunk jelenlétét
(2Krón.7,14.) és megértsük aktuális akaratát.
Minden városban és térségben a gyülekezetek maguk döntik el és szervezik meg az imádkozások
formáját, és azt is, hogy összefognak-e más gyülekezetekkel közös imaalkalmakat tartva a
háromhetes időszakban.
Budapesten minden hétköznap, hétfőtől csütörtökig, este 18-20 óra között felekezetközi
imaalkalmak, péntekenként (jan. 4. 11. 18. 25.) pedig nyitott dicsőítő esték lesznek több helyszínen
(pl. Pestlőrinci Agapé, Észak-Pesti Agapé, Élő Ige Gyül. termében).
Hasznos infókat a már működő információs weboldalon (imabojt.blog.hu) találhatsz. Bizonyságokat
várunk az imabojt@gmail.com-ra várunk.
Mivel a 2013. évi közös Imaböjt megmozdulásunk immár a 4. ilyen
jellegű lesz, nyilván a gyülekezetek és vezetőik – az eddigi tapasztok
és a gyümölcsök alapján – már előre meg tudják ítélni, hogy részt
kívánnak-e venni ebben az összefogásban (figyelembe véve azt is,
hogy januárban Ökumenikus Imahét ill. Aliansz Imahét is
megrendezésre kerül – hasonló célokkal, de eltérő hangsúlyokkal és
résztvevőkkel). A 2013-as Imaböjt során keressük azokat a
pontokat,
ahol
akár
a
másik
két
felekezetközi
imakezdeményezéssel is összekapcsolódhatunk.
Idén az Imaböjt szervezői szeretnék felmérni, hogy hány gyülekezet kíván aktívan bekapcsolódni
testületileg a 3 hetes Imaböjt összefogásba, továbbá hány gyülekezet kíván a záró összejövetelen
részt venni. A záróalkalom szolgálói csapatát ennek ismeretében szeretnénk kialakítani. (Ha valaki
csak a 3 hetes imaböjtben vesz részt, de a budapesti záró alkalmon nem, annak visszajelzését is
örömmel vesszük, hogy tudjuk, hány gyülekezet kapcsolódik be országosan az összefogásba.)
A részvételi szándék egyértelmű visszajelzését várjuk a gyülekezet vezetőitől (a simsandor@gmail.com
címre)!
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Amennyiben további információ közlésére vagy pontosításra kerülne sor, azt menet közben fogjuk
megtenni.
A böjtben részt vevő gyülekezet vezetők, pásztorok a böjti időszak minden csütörtök reggel 6-8 órakor
tartott egyeztetésre – jan 10. 17. 24. reggel 6-8-óráig - hivatalosak vagytok! Ezeken az egyeztetéseken
osztjuk meg tapasztatainkat, beszéljük meg a 27-i záró alkalmat és az év további előre látható
eseményeit. Halleluja!

Információ a facebook oldalról
Elérkezett az idő, hogy az Országos Imacsoport Hálózat most a facebook-ra, nyílt
terepre merészkedik. Új számunkra ez a terület, de igyekszünk ilyen módon is hírt
adni magunkról, munkánkról, vagy az éppen aktuális (felekezetközi) imaalkalmakról,
rendezvényekről. Folyamatosan töltjük fel a friss információkat, ezért LIKE-old az
oldalt, kövesd figyelemmel, hogy ne maradj le semmiről! (Elérhető az oldal a
HONLAPRÓL is, ha nem találnál minket -> www.oih.hu)
Isten áldjon Benneteket!
Nyeste Csaba és Ferenc

Beszámoló az OIH 2012. évben végzett munkájáról

„Az imádság kulcsával kinyithatod a mennyet.” – állapította meg C.H. Spurgeon. Állításának valóságát
több alkalommal is megtapasztaltuk imaközösségi alkalmainkon, ahol mi is megpróbáltuk nyitogatni
a mennyet. Egész éves munkánk rövid kivonatát találjátok az alábbiakban. Köszönjük mindazoknak,
akik segítették szolgálatunkat. Köszönet azoknak, akik meghallották „kürtfújásunkat”, és eljöttek a
regionális imatalálkozókra. Köszönet azoknak, akik a különböző imahátterek biztosításánál
szolgálatot vállaltak. Az Úr áldja őket!
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Regionális Imatalálkozók:
Nyolc regionális imatalálkozót tartottunk, amelyen összesen 315 fő vett részt, a legkevesebben
Kalocsán (12 fő) a legtöbben Petneházán (65 fő).
Imatábor:
Imatábori igénye 15 főnek volt, ők részt vettek az Ózdon megrendezett Krisztus Iskolája Konferencián.
Hírlevél:
Negyedévente kiadtuk a hírlevelünket sok-sok fényképpel, aktuális információkkal. A nyomtatóbarát
változatot képek nélkül. Több visszajelzés érkezett, amely pozitív mind a tartalomra, mind a küllemre
vonatkozóan. Olyanok is kérték a Hírlevelet, akik eddig nem kapták, de a honlapon rábukkantak.
Aktuális imatémák:
A hozzánk érkezett kérések két fronton is eljutottak az imádkozókhoz. Egyrészt telefonos
megkeresés, másrészt a honlapra való feltétel által. A visszajelzés még most is kívánni valót hagy
maga után, ezt még szorgalmaznunk kell.
Honlap:
A honlapunk teljesen megújult, könnyebben áttekinthető és egy kicsit fiatalosabb is lett. A változó
igényekhez jobban igazodik. Nézd meg! www.oih.hu
Imaháttér:
Az MPE Imahét imatémáit és a lebonyolítási stratégiáját az OIH készítette el. Biztosítottuk a Pünkösdi
Konferencia imahátterét. Az OIH vezetője tagja lett a Reménység Fesztivál Imabizottságának. A
Fesztivál előtt, alatt és utána közbenjáró imádságot folytattunk a megtérőkért, az Ige győzelméért.
Imahátteret biztosítottunk a Balaton NET alkalomnak, az EZ AZ A NAP rendezvénynek. Speciális
imahátteret adtunk a Magzatvédelmi Konferenciának, amely a parlamentben volt, és az MPE Női
Konferenciának, amelyen Gaby Wentland szolgált.
Kapcsolatok:
Ebben az évben is együtt dolgoztunk a gyülekezeteinkkel, az egyház vezetésével, az imaszolgálatban
lévő más képződményekkel, illetve azok vezetőivel és munkatársaival.
Információk átadása:
Több helyen elsikkadt az információ, vagy elakadt az imacsoport vezetőknél, vagy a pásztoroknál.
Voltak területek, ahol az érintettek egy része nem is tudott az imanapról, az újszerű hívogatás eszköze
(zöld szórólap) több helyen nem került az imádkozók kezébe. Ezen a területen is szükséges a további
javítás.

Az OIH tervezett alkalmai 2013-ra
Regionális Imatalálkozók:
Budapest Agape Gyülekezet
Miskolc
Tápiószentmárton
Pécs
Soltvadkert
Ózd
Hajdúhadház
Csetény
Kecskemét
Petneháza

Február 16.
Február 23.
Március 09.
Március 23.
Április 06.
Április 20.
Május 25.
Június 22.
Szeptember 07.
Október 12.
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Felhívás
Örömmel vennénk, ha az elkövetkező időszakban olyan röviden megírt bizonyságok ékeznének
hozzánk, amelyek imameghallgatásról szólnak. Ezeket e-mailben oih@epk.hu vagy levélben várjuk
Nyeste Ferenc 2700 Cegléd Szent Imre herceg 13. VIII/44 címre. Az a szándékunk, hogy a honlapra
feltennénk ezeket, amellyel a további imádkozásra szeretnénk buzdítani. Éljetek a lehetőséggel.
Még van az Álomfejtő című könyvből. Az OIH honlapján megtekinthető a kínálat, sőt egy rövid részlet
is olvasható a könyvből. www.oih.hu

Várjuk a megrendeléseiteket!
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