Őrhelyem a bástya
„Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és
vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit
feleljek én panaszom dolgában.” (Habakuk 2,1)
Habakuk próféta idejében válság volt az országban,
ezért írta meg a próféta a „panaszait”. Ma is válság
van a mi országunkban is. Társadalmi, erkölcsi és
gazdasági válság. Nekünk is van olyan feladatunk
most, mint ami akkor volt a prófétának. A
közbenjárók arra rendeltettek, hogy odaálljanak a
bástyára. A próféta idejében kerített városok voltak.
A várfalak legmagasabb helyein voltak a bástyák, a
figyelő állások. Az őrök feladata ezen a helyen a
vigyázás volt. Ott nem lehetett elaludni, ébernek
kellett lenni. Észrevenni, ha ellenség vagy bármi
veszély közelít a városhoz és jelezni a vezetőknek,
hogy elháríthassák a veszélyt.
Kedves imádkozók! Álljunk az őrhelyünkre!
Szolgáljunk és vigyázzunk! Vége a pihenésnek! A
közbenjárónak mindig tudnia kell, bármilyen
nehézség jön, - „nekem meg van a helyem”. Az őrhely az. Odaállok! Ott vagyok! Vigyázok!
Figyelek, hallgatok! Az Úrra hagyatkozom! A várakozás nem passzív, hanem aktív. Arra is
gondolnom kell, ha megszólít engem az Úr, mit fogok felelni Neki? Ezért felkészülten kell
odaállnom az őrhelyemre. Frissen, éberen, nyitottan, bizakodva. S amikor Ő szólít meg és
feleletet ad, üzenetet bíz rám, azt át tudjam venni, és tovább is tudjam adni az Ő népének.
Amikor az őrhelyen vagyok, nemcsak én látom az ellenséget, hanem ő is lát engem.
Célponttá is válhatok, de kaptam eszközöket, amikkel ki tudom védeni a támadást. Ezeknek
a kezeimben kell lenniük. Ez az őrállás egy nagyon fontos és felelősségteljes megbízatás.
Értéket bízott rám az Úr, méghozzá hatalmas értéket, mellyel illik jól sáfárkodnom. Felelős
vagyok azért a helyért (városért, gyülekezetért, személyekért, egyes területekért) ahová az Úr
állított engem. Lehet, hogy látok rossz példákat. Valakik alszanak az őrség idején,
könnyelműen viselkednek, elhagyják az őrhelyüket. Nem szabad őrájuk néznem, nem
vehetem példaként a hozzáállásukat, nem is mentenek fel engem az én felelősségem alól.
Nekem el kell határoznom, hogy én ott leszek a helyemen. Megállok a bástyán. Figyelek és
szolgálok fegyelmezetten, mert ez az én feladatom. Az Úr őrállóvá rendelt engem.
Elhangzott Hajdúhadházon május 25-én megtartott Regionális Imatalálkozón ifj. Pető József testvér buzdító szolgálataként.
Lejegyezte: Nyeste Ferenc
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Hírek, információk
Regionális imatalálkozók
A közelmúltban négy ilyen találkozót tartottunk:
 Április 20-án Ózdon,
 Május 25-én Hajdúhadházon,
 Június 8-án Pécsen,
 és végül június 22-én Csetényben.
Az alkalmak látogatottsága mérsékeltnek mondható, de a jelenlévőket az Úr megjutalmazta. Voltak
nagyon bátorító igei üzenetek, kijelentések, látások, dicsőítő és imádó lelkület, harcos közbenjárás,
kívánatos lelki-, szellemi-, valamint jó asztalközösség. Köszönjük azoknak, akik engedtek az Úr
hívásának, hogy eszközök legyenek az Ő kezében az egyes régiókért folytatott imádságban.

Ózd

Hajdúhadház

Csetény

Pécs
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Háttér imádságok
Az elmúlt időszakban az imacsoportok közbenjáró imádságot
folytattak a május 10-11-én Székesfehérváron megrendezett
Krisztus Iskolája Konferenciáért, a május 20-án Budapesten
megtartott Pünkösdi Konferencia áldásaiért, és a
június 1-én Budapesten megrendezett EZ AZ A NAP
alkalomért, amelyen kb. tízezer ember vett részt.
Köszönjük az imáitokat. Várjuk, hogy az elhintett
„magok” kikeljenek és gyümölcsözővé váljanak.

Ima Budapestért
Május 17-én este több budapesti és környéki
gyülekezetből mintegy 30 fő volt együtt az ÉszakPesti Agape Gyülekezet szervezésében, hogy együtt
imádkozzunk
a
budapesti
imatornyok
megerősödéséért. Az alkalmat Simon Sándor
lelkipásztor vezette. A jelenlévők kölcsönösen
bemutatkoztak, majd egy átfogó képet kaptunk a
jelenlegi
helyzetről.
Több
imatorony
már
rendszeresen (napi, heti) működik, mások még
ritkábban, de egyre erősödve. A cél, hogy a hét
területre felosztott fővárosban az egyes helyeken
mindennap legyen dicsőítés és közbenjárás, így a
hét minden napján legyen őrállás a főváros
valamelyik területén. Októberben újra találkozunk.

Közbenjárók Közössége
Június 3-án tartottuk a 2. negyedévi alkalmunkat. Ezen a napon Budapestért imádkoztunk (az
imaösszefogás tervének ismertetése után). Ez volt az egyik imatémánk. A másik az evangélizáció
sikeressége. Itt beszámoló hangzott el az Ez az a nap rendezvényről. Kértük az Urat, hogy az elhintett
magok keljenek ki és szökkenjenek szárba. A megtért emberek kapcsolódjanak be egy gyülekezet
életébe.
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Imádkoztunk a „Séta az életért” elnevezésű magzatvédő felvonulásért (ami a következő napon volt).
Fontosnak tartottuk, hogy a nyári táborokért is közbenjárjunk. Várjuk, hogy az Úrral való kapcsolat
megerősödjön a táborok alkalmain. Azt is várjuk, hogy igazi „istenélményekkel” térjenek haza a
résztvevők. Kértük az Urat, hogy a szentek kapjanak felkészítést és kenetet a szolgálatuk Lélek általi,
hatékony végzésére. Imaalkalmunk nagyon bensőséges volt. Következő alkalom szeptember 2-án
lesz. Várjuk az imatársakat.

Imatémáink
Minden imádkozót szeretettel kérünk az alábbi imatémák alapján
való csoportos és egyéni imádságra. Kérünk Benneteket, kísérjétek
figyelemmel a honlapunkon (www.oih.hu) az aktuális imatémákat
is. Köszönjük az imáitokat!

Imatémák:
A nyári időszak is sok szempontból meghatározó lehet a helyi gyülekezet építése, megerősítése
szempontjából. Itt most nem a különböző akciókra gondolunk elsősorban, hanem a családi
nyaralásokra. Imádkozzunk azért, hogy a kikapcsolódás, pihenés, az együtt eltöltött minőségi idő
pozitív módon erősítse meg a családok belső kohézióját! A gyülekezetet családok alkotják, és nem
mindegy, hogy milyenek. Kérjük Urunkat, hogy a megerősített, jól felépített keresztény családok
követendő példaként álljanak a társadalom előtt. A testi, lelki felfrissülés, a kapcsolatok
megerősítése szolgálja a gyülekezeti építőmunkába történő még hatékonyabb bekapcsolódást, illetve
visszaállást.
Kérjünk áldást a különböző táborok (gyülekezeti-, gyermek-,
tini-, ifjúsági-, dicsőítő-, Szentlélek tábor) alkalmaira. A
Szentlélek kenete áradjon ki a szolgálókra és résztvevőkre
egyaránt.
Legyenek
mély
átélések,
Istenélmények,
betöltekezések, megújulások. Működjenek az Úr kegyelmi
ajándékai, hangozzanak el Istentől jövő kijelentések, próféciák.
Adjon az Úr világos látást, útmutatást, ami a pusztán is
átvezetve Isten terveihez, céljaihoz viszi közelebb mind az
egyéneket, mind a gyülekezeteinket, és egész egyházunkat!

Kérlek imádkozzatok a BalatonNet Nemzetközi Evangéliumi
Találkozóért
is,
bővebb
információkat
találtok
a
http://www.balaton-net.eu
weboldalon.
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