Az imádkozás harca (Olaf Hallesby)
„Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.” (Mt. 26,41)

A

legtöbb
ember
előtt
érthetetlenek
az
imádkozás nehézségei és
szenvedései.
Miért
okozna
szenvedést, ha az ember
imádkozik?
Miért
lenne
imádkozó
életünk
a
szenvedésnek
állandóan
csörgedező
forrása?
Ha
elgondolkodunk kissé, belátjuk,
hogy alapjában véve nem is
lehet ez másképp. Ha az
imádkozás – amint láttuk – új
életünk központi funkciója s
életünk szívverése Istenben,
akkor
természetes,
hogy
imádkozó életünk az a céltábla, amely ellen az ördög a legjobb és legtöbb fegyverét irányítja. Ő sokkal
jobban megérti, hogy mit jelent nekünk és másoknak az imádkozás. Ezért irányítja fő támadását
éppen az imádkozás ellen. Ha sikerül valamilyen módon elterelni ettől, akkor a legjobb kilátása van
arra vonatkozóan, hogy Istennel való életünket megzavarja anélkül, hogy ezt észrevennénk.
Ez nem csak lelki életünk hatalmába kerítésének leg fájdalom mentesebb módja, hanem ezzel kelti a
legkisebb feltűnést. Az ördög szívesen szerez magának olyan szolgákat, akik azt hiszik, hogy Istenhez
tartoznak, és akikre mások is úgy tekintenek, mint Isten gyermekeire. Ezért mindent mozgósít, amivel
csak rendelkezik, hogy megzavarja imádkozásunkat. Erős szövetségese van bennünk: a régi Ádám. Ez,
az Írás szerint és a mi keserű tapasztalataink szerint is ellenséges indulattal van Isten iránt (Rm. 8,7)
és fél, mint a haláltól, ha valódi imádságban Istenhez közeledünk. Ezzel tisztában kell lennünk, s ezzel
magyarázható különben érthetetlen ellenszenvünk az imádkozás ellen, amelyet különböző időben
többé-kevésbé erősen érzünk. De ez ne riasszon, és ne zavarjon meg minket! Csak a régi igazságot
igazolja, hogy a „test a Lélek ellen vitézkedik”. A test bennünk van, ameddig itt élünk, ezért kell a
szenvedést eltűrnünk. A testnek az imádkozással kapcsolatos ellenkezésével, felháborodásával
ugyanúgy kell bánnunk, mint egyéb bűnös kívánságával – vagyis vigyük közvetlenül Istenhez, és
tegyük le Nála. Ekkor Jézus Krisztus vére ettől a bűntől is éppen úgy megtisztít, mint minden egyéb
bűntől.
Az első és döntő harcot az jelenti, hogy mindennap egy ideig csendben legyünk Istennel. Ha itt
hosszabb időre elvesztettük a harcot, akkor az ellenség, ámítással megnyerte az első fordulót.
Olaf Hallesby: Az imádságról 59-60. oldal
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Hírek, információk
Facebook
Akik használják a Facebook-ot, azok figyelmébe ajánljuk az OIH facebook
oldalát, www.facebook.com/oihima ahol a naprakész információkat
megtalálhatják az egyes alkalmakról, összejövetelekről, konferenciákról.
Éljetek a lehetőséggel!

Regionális imatalálkozók
Az elmúlt időszakban két imatalálkozó
megrendezésére
került
sor.
Szeptember 7-én Kecskeméten egy
családias kis alkalmon imádkoztak a
részvevők az országos és helyi
imatémákban,
kérve
az
imameghallgatást és az Úr áldását
erre a térségre. Október 12-én pedig
Petneházán került megrendezésre az év utolsó ilyen találkozója. Négy helyről érkeztek
testvérek, hogy együtt imádkozzunk ezért a térségért, az itt működő gyülekezetekért. Bátorító
volt az a visszajelzés, amit SMS-ben kaptunk. A múlt év ugyanilyen alkalmán egy testvér imát
kért a testvéréért, aki súlyos állapotban volt akkor a kórházban. Egy zsebkendő fölött
imádkoztunk a jelen lévő szolgálókkal,
amelyet meg is kentünk olajjal. A visszajelzés
arról szólt, hogy az elvégzett műtét sikeres
lett, és rendkívüli gyorsasággal gyógyult meg
a testvér, amin az orvosok is csodálkoztak.
Dicsőség Istennek az ima meghallgatásért.
Ezen az alkalmon is imádkoztunk az országos
témák szerint, a helyi kérések alapján, és a betegekért valamint a szükségben lévőkért is. A
Szentlélek vezetése alapján külön imádkoztunk azokért a testvéreinkért, akik arra
kényszerültek, hogy a gyülekezetüktől és családjuktól távol külföldön dolgozzanak, hogy
őrizze meg az Úr őket! Legyenek hűségesek az Úrhoz,
a gyülekezetükhöz, a házastársukhoz, a családjukhoz.
Adjon nekik győzelmet az Úr a kísértések felett.
Kértük az Urat, hogy indítsa az illetékeseket olyan
rendeletek és gazdasági tervek elkészítésére,
amelyek lehetővé tennék testvéreinknek az itthoni
munkavállalást,
hogy
gondoskodni
tudjanak
családjukról.
Ez
fontos
imatéma.
Kérjük,
imádkozzatok ezért! Sajnos tudunk már felbomlott
házasságokról is, ami az ilyen helyzetből alakult ki.
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Közbenjárók Közössége
Szeptember 2-án tartottuk meg az őszi imanapunkat Budapesten a Mahanaim Gyülekezet
imatermében. Témánk a „nevelés”, az oktatás, a gyermekek közötti szolgálat volt. Igei
buzdítással szolgált közöttünk Kováts György helyi pásztor, a Palánta Misszió vezetője.
Emlékeztetett bennünket arra, hogy Jézus hogyan viszonyult a gyermekekhez: Megáldotta
őket! Ez a mi szolgálatunk is. A buzdítás után egy naprakész ismertetőt kaptunk (statisztikai
adatokkal spékelve) az oktatáshoz kapcsolódva a hitoktatásról és a gyermekfoglalkozáson
résztvevőkről, valamint a szükségekről. Ez, nagymértékben segítette a koncentrált imádságot
a témában. Kovács Zsuzsa (aki több évtizede pedagógus) gyakorlati tapasztalatokat osztott
meg velünk, amely után imádkoztunk a pedagógusok munkájáért. Kértük az Urat, hogy adja
meg, hogy minél több hívő pedagógus legyen az iskolákban. Imádkoztunk a gyermekekért is,
hogy nyíljon meg a szívük az evangélium előtt. Legközelebb december 2-án találkozunk.

Imaháttér-szolgálat
A nyár és az ősz eleje is sok lehetőséget
adott a táborok és speciális alkalmak
kedvelőinek. Bennünket a részvételi
lehetőség
mellett
az
imaháttér
biztosításának szolgálata is érintett. A
kommunikációs
lehetőségek
bővülésének köszönhetően több fronton
is igyekeztünk felhívásainkat eljuttatni
az imádkozókhoz. Így a kör e-mailek, OIH
honlap, facebook oldalon keresztül sok
imádkozóhoz jutottak el a kérések.
Köszönjük mindazok imáját, akik
imádkoztak az OGYM táborért, a Nyári
Dicsőítő Iskoláért, a Szentlélek Táborért, a Cristins Táborért, az Ifjúsági Táborért, a Balaton
NET-ért és az október elejei Női Konferenciáért. A kevés visszajelzésből is tudjuk, hogy
érdemes volt imádkozni, mert az Úr cselekedett, és jó, örvendetes dolgok történtek. Sok
helyen mozdult a Szentlélek és a résztvevők áldásban részesültek.
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Felhívás
A legtöbben már tudják, hogy minden hónap
első hétfőjén MPE Imanapot tartunk
egyházunk vezetőinek látása mentén, ami
ebben az évben az: „Építsetek utat a
pusztában” gondolat köré épül. Az a
reménységem, hogy a legtöbb imacsoport
már bekapcsolódott ebbe az imádságba.
Kívánatos, sőt illő is lenne, hogy az OIH
imacsoportjai
húzóerőként
álljanak
a
közösségi
imádkozáshoz
minden
gyülekezetünkben. Emlékeztetőként (esetleg valakinek új információként) közreadjuk az
októberi imatémákat. Buzdítok mindenkit e témákban való imádságra.
Imatémák:
Ha ősz, akkor a hálaadónapok sorozata következik, egyházunk nemes és közösségépítő
hagyományából fakadóan. Az építésnek ez is egy fontos alapköve. Imádkozzunk ezekért az
alkalmakért. Áldja meg az Úr a meghívott szolgálókat, hogy élő, friss és az Úr Lelke által átjárt
üzenetet tudjanak vinni Isten népe elé. Őrizzen meg az Úr bennünket mindenféle vallásos
beidegződéstől. Legyenek ezek a napok a szentek igazi testvéri találkozásai, ahol az Úr Lelke
szabadon működhet, ahol egymás hite által mindenki épülni fog. A szeretet és az egység lelke
nyilvánuljon meg. Erősödjön a kapcsolat az Úrral és egymással egyaránt.
Állandó imatémánk kell, hogy legyen az eklézsia megújulásáért való imádság. Sátán egyik
taktikája az Isten népének elaltatása. Nem hitehagyásról van szó, de megfáradásról,
közömbösségről, a missziói aktivitás csökkenéséről, ami könnyen a kényelmes fogyasztói
kereszténység felé tereli a hívő embert. Ilyenkor elegendőnek tűnik a megszokott liturgia.
Nem várunk nagy dolgokat, talán nem is imádkozunk az alkalmakért, csak sodródunk.
Egyházvezetőink útmutatása új utak építésére hívja a gyülekezeteket. Az Új utak építése
fáradságos, odaszánást, lelkesedést, megbízhatóságot igényel. Adjuk magunkat erre az
építésre. Újuljunk meg a Szentlélek által, és hatalmasan erősödjünk meg a belső emberben.
Szánjuk oda magunkat az imádságra, könyörgésre, tusakodásra!

Az imádságról mondták…
Charles Haddon Spurgeon:

„Bármikor imádkozhatunk” – tudom ez így igaz, de félő, hogy azok, akik nem biztosítanak egy
konkrét időpontot az imádkozás számára, azok keveset imádkoznak.
Sokkal jobb időnként csendességbe vonulni, mint e világ zajától mentes élet után
szentimentálisan sóvárogni.
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Pablo Martinez Vila

Az imádság középpontjában nem mi állunk, hanem
az Úr. Imádságaink Isten-központúak legyenek!
Az imádság önmagában nem cél, hanem eszköz
arra, hogy Isten jelenlétét belélegezzük, és tápláljuk
vele való élő kapcsolatunkat.

Paul Yonggi Cho

Amikor imádkozni tanulunk, nem szabad sietnünk. Tudjuk, hogy Isten mindenütt jelen van, de
Ő mégsem siet soha. Fegyelmezettséget kell tanulnunk, ha hosszabb ideig akarunk
imádkozni. Meg kell tanulnunk imában várakozni, amíg Isten válaszol nekünk.
Larry Lea

Sokan akarnak engedelmeskedni Istennek, de nem imádkoznak. Olyanok is vannak, akik
imádkoznak, de nincs bátorságuk engedelmeskedni. Az imádkozásnak és az
engedelmességnek harmóniában kell lenni, ha be kívánunk jutni Isten Szellemének erejébe
és kenetébe.
Samuel Chadwick

A Sátán semmitől sem fél, csak az imától.
Egyetlen gondja, hogy a szenteket távol tartsa az
imától. Ő egyáltalán nem fél ima nélküli
tanulmányainktól, ima nélküli munkánktól, ima
nélküli
vallásunktól.
Neveti
vajúdásunkat,
kigúnyolja bölcsességünket, de reszket, amikor mi
imádkozunk.
J. Oswald Sanders

Az imádság egy ellentmondás. Nincs más szellemi gyakorlat, amelyben a bonyolultság és az
egyszerűség ennyire keveredne. Ez a beszéd legegyszerűbb formája, melyet a gyermekajak
elmondhat, ugyanakkor a legcsodálatosabb dallam, amely elér a Felségeshez a magasságba.
Ugyanúgy illik az idős filozófushoz, mint a kisgyermekhez. Egy pillanat kitörése, és egy egész
élet magatartása. A hit nyugalmának, és a hit harcának a kifejezése. Haldoklás és extázis.
Engedelmes, mégis tolakodó. Ugyanabban a pillanatban megragadja Istent, és megkötözi a
gonoszt.
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