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 „Imáddal érintsd meg a világot”
Szemelvények Wesley l. Duewel című könyvéből.



KIBESZÉLHETETLEN ERŐ

A legnagyobb kiváltság, amit Isten ad, az a szabadság, hogy bármely pillanatban megközelítheted Őt.

A mennyei trónnal összekötő erő

Imádban te, mint Isten gyermeke járulsz Atyád elé. Nem kell várnod, hogy egy angyal bejelentsen Nála. Nem kell erőlködnöd, hogy elfogadhatóbbá tedd magad. Nem kell gondosan felkészülnöd arra, amit mondani akarsz. Jöhetsz úgy, ahogy vagy, nyitott szívvel, és elmondhatod, amit érzel, amit kívánsz.


ERŐ, AMELY ÁLTAL ISTEN MUNKATÁRSA LEHETSZ

Isten úgy határozott, hogy legfőbb céljainak többségét a mi segítségünkkel valósítja meg.
Azzal, hogy Isten papoknak nevez bennünket, nyilván egyrészt jelzi: imádnunk és dicsőítenünk kell Őt. De ennél sokkal többet is jelent. Nekünk „királyi papságnak” kell lennünk. Krisztus ma az imán keresztül irányítja a világot. Részt kell vennünk ebben az irányításban azáltal, hogy közbenjárunk másokért, ahogy Krisztus folyamatosan közbenjár értük (Zsid 7,25). Hivatalos bejárásunk van a mennyei trónushoz, hogy csatlakozhassunk Krisztushoz a közbenjárás szolgálatában!

ERŐ, MELLYEL ELLENÁLLHATSZ SÁTÁNNAK, ÉS LEGYŐZHETED

Ha Isten gyermekei egyszerűen elfogadnák szent megbízásukat – mint az Úr hadserege -, ha figyelmeztetnék egymást, hogy az imának Isten kiemelt szerepet szán, ha csatlakoznának egymáshoz aktív, Lélektől/Szellemtől vezetett és felkent könyörgésben, akkor láthatnánk Sátán leveretését és Isten megelevenítő jelenlétét soraink között. Megtérő lelkek eddig ismert legnagyobb aratását tapasztalhatnánk.
  Arra rendeltettünk, hogy Sátánt imádkozás és böjtölés által megállítsuk, visszaszorítsuk, legyőzzük. De túlságosan keveset imádkozunk, túl passzívak vagyunk és túl elégedettek lelki középszerűségünkkel és meglehetős sivárságunkkal. Úgy tűnik, hajlandóak vagyunk belenyugodni, hogy az Ördög szerezze meg a győzelmet. Istenünk, ébressz fel minket! Istenünk, taníts meg minket imádkozni! 

ERŐ, MELY FELFÜGGESZTI A TERMÉSZET TÖRVÉNYEIT

Az ima felfüggesztheti a „természet törvényeit”. Elhozhatja Isten csodálatos válaszát az ember kétségbeejtő hiányaira. Hasztalan imádkoznánk sok, problémás helyzetben, ha ez nem így volna. Ha korlátozott lenne Isten cselekvőképessége, amikor imádkozunk, akkor az ima csupán játék volna Istennel, az emberi bajok kigúnyolása és önmagunk becsapása. Nem! Soha! Az ima ugyanolyan valóságos, mint Isten. Egyáltalán semmi nincs, amit Isten meg ne tehetne, ha az Országának előnyére válik, és összhangban van az Ő akaratával. Az ima felszabadítja Isten erejét.

ERŐ, AMELLYEL ÁLDANI TUDSZ

Ha keresztyén vagy, másokat áldva fogsz átmenni az életen. Bárhol jársz, áldásözönt, megújulást, bátorítást hozhatsz csupán a másokért való szüntelen imádkozással. Ahogy az idő és alkalom engedi, áldást kellene árasztanod mindenütt, mindenki felé (Gal 6,1o): Jelenlétednek mindig áldás kellene hordoznia. Ez akkor valósul meg, ha odaadóan kéred Isten áldását minden körülötted levőre. Amennyiben figyelsz rá, meg fogod találni az alkalmat, hogy napjaidat áldó imádsággal töltsd ki.

Egy 16. századbeli közkedvelt angol orvos, Sir Thomas Browne jó példa a szüntelenül áldó imádkozásra. Azt mondta: „Elhatároztam; többet imádkozom, mindenhol imádkozom, ahol nyugalomra van szükség, otthon, országúton és a városban; eltökéltem magamban: nem lesz olyan utca vagy sikátor ebben a városban, amely ne tanúsíthatná, hogy egy templom láttán is hálát adjak, mivel ott lehetőség van Istent imádni és a lelkeknek üdvösségre jutni; naponta imádkozni akarok saját betegeimért és más orvosokéiért. Bármely otthonba belépek, így kívánok szólni: ’Isten békéje legyen veletek!’; az igehirdetés meghallgatása után imádkozom Isten igazságának és az üzenet közvetítőjének megáldásáért; ha látok valakit, aki szép, dicsőítem Istent az Ő teremtményeiért.

CSODÁLATOS FELHATALMAZÁS

A korai keresztyének számára „Jézus nevében” összegyűlni (Mt 18,2o) azt jelentette, hogy Jézust személyesen körükben tudták, ahogy ma is valóban itt van. „Jézus nevében” küldöttnek lenni, mindent „Jézus nevében” tenni (Kol 3,17) azt jelentette, hogy Jézus hatalma által cselekedni, az Ő indulatát hordozva. Amikor ma „Jézus nevében” cselekszünk, mi is hisszük, hogy nem vagyunk egyedül, Jézus mellettünk áll, bár szemünkkel nem látjuk Őt.

A Jézus nevében mondott ima

Jézus nevében imádkozni csak akkor lehetséges, ha „Jézusban” vagy. 
A szeretet a főtémája a Jn 15,13-16 verseknek. A szeretetnek kölcsönösnek kell lennie; ha elfogadjuk, viszonoznunk kell. Jézus új parancsolata a szeretet (13,34; 15,17). Nem szeretheted Jézust, ha nem szereted többi gyermekét (13,34). Jézust szeretni azt jelenti: Jézusnak engedelmeskedni (14,15; 23). Ha szeretsz, megmaradsz Jézusban (15,1o). 
Jézus nevében imádkozni azt jelenti; hasonulni az Ő természetéhez. Aktívan, határozottan kérned kell, hogy Jézus akarata diadalmaskodjon. (…)
Jézus nevében imádkozni azt jelenti: Nevét úgy használni, mint hivatkozási alapot.
Jézus nevében imádkozni azt jelenti: teljes mértékben elismerni Őt Isten Felkentjének – Prófétádnak, Pásztorodnak és Királyodnak. Prófétaként Ő a Tanácsadód és Irányítód, Pásztorként Ő a Közbenjáród. Amikor imádkozol, Ő mond „ámen”-t imádra (Jel 3,14). „Mert Istennek valamennyi ígérete ő-benne lett igenné és ámenné az Isten dicsőségére (2Kor 1,2o). Királyként Ő a te legfőbb Urad. Amikor az Ő nevében könyörögsz, akkor prófétai irányítását, pásztori közbenjárását és királyi válaszait kéred imádságodhoz. (…)
Szenteld meg imádat az Ő nevében. Megszentelő hatása van annak, amikor Jézus nevét használod az imában. (a) Neve őrködik kérésed természete és indítékaid felett. Az Ő nevében nem imádkozhatsz önző érdekekért vagy érzéki dolgokért. (b) Neve megköveteli, hogy Övé legyen a dicsőség. (c) Neve elvárja tőled a becsületességet és engedelmességet. (d) Neve arra késztet, hogy állhatatos légy az imában. Az Ő nevében csak azért a dologért imádkozol, ami igazán fontos.

A SZENTLÉLEK TÁMOGATJA ÉS ÁTALAKÍTJA IMÁDAT

Míg a gyereknek meg kell tanulnia beszélni, a hívő azonnal tud imádkozni, mihelyt Lélektől megszületik – újjászületik. (…)
A testies hívő könnyen talál mentséget az ima elhanyagolására, mert Sátán mindig készen áll, hogy megpróbálja elvenni tőlünk Istennel, az erő forrásával való egyesülésünk lehetőségét.

A Szent Lélek imádkozásra szólít azáltal, hogy felhívja figyelmedet a problémákra. Sátán nem ellenzi, hogy tudomást szerezz a bajokról, de ítélkezésre, élcelődésre noszogat velük kapcsolatban. A Szent Lélek, mint benned lakozó imatárs nem azt akarja, hogy kritikus légy, hanem hogy imádkozó. Sátán irányít úgy, hogy fecsegj az emberekről és bajaikról; a Szent Lélek arra buzdít, hogy imáddal járj közben értük. (…)

Istenünk és Atyánk keres valakit, aki közbenjár minden szükségben szenvedőért. Meghallja az árvák kiáltását, az összetört szívűek zokogását, az erőszakosok dühös szavait, és áldozataik sikolyát. Átérzi a rabok és menekültek nyomorúságát, a kiéhezettek gyötrelmét. Ránehezedik a gyászolók fájdalma, a bűn a rabságában vergődők tehetetlensége
És reménytelensége. Megérti azok lelki sötétségét és tétova, mély kielégületlenségét, akik sosem hallották az evangéliumot.
  Jézus még mindig siratja városainkat, ahogy Jeruzsálemet siratta, mert szíve ugyanolyan ma is, mint tegnap volt, és olyan lesz örökké (Zsid 13,8). A legmélyebb szeretettel fordul minden ateista, kommunista vagy terrorista felé. Becsesnek tart minden emberi lényt, legyen bármilyen bűnös. (…)

Ki fog imádkozni értük? Ki fog imádkozni a csavargókért, az ateistákért, a kommunistákért, a terroristákért – ha nem a mi nemzetünk keresztényei? A Szent Lélek, Aki minden nap mély vággyal imádkozik értük, azt szeretné, ha te is részt vennél az Ő közbenjárásában az evangélium gyors terjedéséért. Milyen tragikus, hogy az imádkozástól való vonakodásunk és az elveszettek keresésének elhanyagolása hozzájárul Krisztus visszajövetelének késleltetéséhez (Mt 24, 14).
A Szent Lélek böjtölésre szólíthat. Az egyházak ma nagyon elhanyagolják a böjtölést, mint a hathatósabb ima és nagyobb eredmények elérésének módszerét. A Szent Lélek időről időre kérni fog, hogy imádhoz böjtölés járuljon.

AZ ANGYALOK NÉHA LÁTHATÓAK

  Amikor Sadhu Sundar Singh, a kedvelt mezítlábas indiai evangélista áldozatkészen hirdette az evangéliumot hóban, hidegben a széljárta tibeti fennsíkon, számos alkalommal szerzett csodálatos tapasztalatot Isten védelméről és segítségéről. Egyik ilyen ámulatba ejtő élménye Rasar városában volt. A buddhista láma letartóztatta és halálra ítélte, amiért Krisztust hirdette. Bedobták egy üres, mély kútba – ez volt a két fő kivégzési mód közül az egyik.
  Sundar Singh lezuhant, és az előtte kivégzettek csontjait, rothadó maradványait látta maga körül. A bűz elviselhetetlen volt, három nap és három éj folyamán csak itt-ott tért eszméletre. Bármihez ért, mindenütt oszló tetemekbe ütközött. A harmadik napon imája közben kulcs nyikorgásának hangját hallotta a feje fölötti tető zárjában. Meglepetésére a tetőt levették. Következő pillanatban hangot hallott, mely felszólította, hogy fogja meg a leeresztett kötelet. Miután ezt megtette, óvatosan kihúzták a kútból. A tetőt visszatették, újra bezárták, és abban a pillanatban Singh kiszabadítója eltűnt.
  Sundar Singh magasztalta Istent, és a következő napon folytatta igehirdetését a városban. A láma ismét elfogatta, és dühösen kutatta, ki volt, aki ellopta az egyetlen kulcsot, hogy kiszabadítsa őt. A nyomozás során a kulcsot a láma saját derékszíján találták meg. A láma az evangélista Istenétől való félelmében arra kérte Sundar Singhet, hogy távozzék a városból, mielőtt mindannyiukat elpusztítaná a mindenható erő.


ISTEN TRÓNJA IMÁVAL MEGÉRINTHETŐ

Testben emeljük fel kezünket, s azok lélekben megérintik Isten trónusát. Imádkozhatsz úgy, hogy könyörgésed nem emelkedik fejednél magasabbra, nem jut túl szobád falain. De amikor Lélekben imádkozol, Isten akarata szerint és Jézus nevében, akkor imád elérheti a Mennyekbe vezető összes utat!

IMA ÁLTAL MEGÉRINTHETSZ VALAKIT

Imád nemcsak a Mennyet érheti el, hanem az imakéz mérföldeken nyúlhat át a világ bármely részéhez, és könyörgésed helyén megérinthetsz valakit, akinek szüksége van rád, akár több ezer kilométer távolságból is. Ez nem szemfényvesztés. Ez lelki valóság.
  Soha nem fogom elfelejteni azt a sok évvel ezelőtti kéthetes indiai időszakot, amikor állandóan úgy éreztem,: imádkoznom kell fiúnkért. Egy vasárnap délután jutott időpontra bennem ez az érzés. Éppen egyedül voltam a házunkban, s annyira elmerültem az érte való imádkozásban, hogy egy idő múlva már az idő múlását, a tér jelenlétét sem éreztem. Ahogy folytattam az imádkozást, hirtelen úgy tűnt, hogy John mellett térdelek, kezem a vállán, és úgy imádkozom érte. Nem tudom, mennyi ideig könyörögtem, vagy mit mondtam, de annyi bizonyos, hogy imádkozó karom áthidalt több ezer mérföldet, és kezem John karján nyugodott. Olyan valódi volt, mintha ott lettem volna mellette. Aztán bizonyosságot nyertem, felálltam a térdemről, majd később elvégeztem vasárnap esti szolgálatomat.
  Misszionáriusi kötelezettségeim miatt nem volt alkalmam írni Johnnak másnap délig, amikor bementem az irodámba, és leültem az írógép mellé. „Kedves John – kezdtem a levelet -, nem tudom, mit mond ez a számodra, de biztos vagyok benne, hogy jelent valamit. Napok óta imádkozom érted, és ahogy tegnap délután a hálószobámban leborultam, hirtelen úgy tűnt, mintha melletted térdelnék, és kezem a válladon lenne.” Éppen a második bekezdést akartam írni, amikor megszólalt a csengő. Odamentem az ajtóhoz, a postás állt ott, és átadott egy táviratot.
  Visszamentem, bezártam az ajtót, és felbontottam a táviratot. Ez állt benne: „Isten a vezetőm. Szelíd, de biztos döntés. Köszönet az örökségért, szeretetért, és az imádkozásért. John” Térdre estem, s az arcomat könnyek áztatták. Isten megengedte, hogy egyik kezemmel megérintsem mennyei trónusát, másikkal fiúnk vállát. Bizonyos idő múlva aztán megérkezett John levele is. Pontosan akkor, amikor én Allahabadban, Indiában imádkoztam, John az USA-ban egyedül térdelt a sötétben, és átadta életét az Úrnak.

NINCS ZÁRT AJTÓ AZ IMA ELŐTT !

Sok olcsó tréfálkozás elhangzott már olyan emberek részéről, akik nem látogatták az istentiszteletet, de a lelkészt azzal nyugtatták meg, hogy „lélekben jelen voltak”. Az ilyen beszéd szinte szentségtörés. Mások komolyan mondhatják távol élő barátaiknak, szeretteiknek. „Lélekben veled leszünk”, de ezen alig értenek többet, mint hogy alkalmanként gondolnak rájuk. Pálnál ez sokkal többet jelentett. Ő annyira szerette a kolossebeli keresztyéneket, annyira azonosult velük, úgy könyörgött értük győzelmes imában, hogy tudta: ima által velük lehet. Ez igaz volt annak ellenére, hogy sosem járt Kolosszéban. Az ilyen mély azonosulás imádság által nem általános manapság. De lehetséges, ha szorosabb közösségben vagyunk Istennel. (…)

 Az odaadás nagy lehetőségeket eredményez Isten szolgálatában. Ima segítségével beléphetsz a tárgyalóterembe, és kezedet a bíró vállára helyezheted. Ima által ráteheted kezedet a fékező mozdulattal egy bűnöző vagy terrorista karjára bárhol a világon. Ima által ráteheted a kezedet egy autó kormánykerekére.
  Akkor viszont képtelen leszel minderre, hogyha félperces imát suttogsz havonta valakiért. Szívednek Jézus Krisztussal együtt kell dobognia, amikor Ő közbenjár. Szeretetednek napról napra együtt kell áradnia a Szent Lélek szeretetével. Ha elég mély a vágy benned, ha imádkozó szolgálatod elég kitartó, ha a Lélekben élsz és imádkozol, akkor Isten áldását oly igaz módon közvetítheted, mintha testben jelen volnál. 


KI MULASZTOTTA EL AZ IMÁDKOZÁST?

  Amikor feleségemmel összeházasodtunk, ideiglenesen szüleim otthonában laktunk, míg el nem kezdtük lelkészi szolgálatunkat egy másik államban. Hetenként egyszer szüleim jó néhány kilométer távolságra egy vidéki iskolába utaztak, ahol apám biblia- és imaórát tartott. Egyik este, távollétük alatt feleségem és én egyedül voltunk szüleim otthonában, és térden állva imádkoztunk, amikor valami szörnyű veszély előérzete akart leteperni. Isten irgalmáért fohászkodtam, kezemet az égre emeltem, és gyötrődve esedeztem. Nem tudtam, milyen veszély fenyeget, úgy gondoltam, talán rabló lapulhat az ablakon kívül. Tíz percig, vagy még tovább csak Jézus véréért könyörögtem, és az Ő nevét kiabáltam.
  Aztán a teher lehullott. Feleségem nem értette, mi történt velem. Azt mondta, olyan fehér az arcom, mint a fal. Megkérdezte, mit gondolok, mi volt ez. Azt válaszoltam: nem tudom, de abban bizonyos vagyok, hogy Isten valami nagy veszélytől mentett meg.
  Körülbelül húsz perccel később kopogtak a hálószoba ajtaján. Anyám volt. Első szavai megerősítették az előérzetemet. „Ó, Wesley, Isten olyan irgalmas volt hozzánk ma éjjel! Ahogy apád és én hazafelé hajtottunk az úton, egy szembejövő autó éles világítása elvakította a szemünket. Az autó nagy sebességgel tartott felénk. Az utolsó pillanatban elkanyarodott, és kitért előlünk. Ahogy az autó elhaladt, akkor vettük észre, hogy az út rossz oldalán vagyunk!”
  Magyarázd, ahogy akarod, Talán az ima „keze” volt, amely a száguldó autó kormányát irányította és eltérítette, hogy az ütközés elkerülhető legyen. Talán megérintettem a mennyei trónust, és Isten angyalt küldött a veszély elhárítására. Nem tudom. Azt viszont tudom: Isten riasztott bennünket, hogy járjunk közben, és a veszélynek abban a valóságos pillanatában megmentette szüleim életét sokévi szolgálatra. Attól kezdve, valahányszor azt hallottam, hogy Istennek egy értékes szolgája balesetben meghalt, mindig megkérdeztem magamtól: „Ki mulasztotta el az imádkozást?”  

JÉZUSNÁL VAN A HALÁL ÉS A POKOL KULCSA


Semmilyen betegségnek, gonosztevőnek vagy terroristának nincs hatalma fölötted, hacsak Jézus ezt meg nem engedi. Semmilyen vihar, vagy árvíz, semmilyen vadállat, semmilyen erő vagy hatalom nem tehet kárt benned az Ő engedélye nélkül.
  Ez nem garantálja, hogy életed mentes lesz a szenvedésektől, vagy hogy előrehaladott kort fogsz megérni. Ha semmibe veszed Istennek az egészségre vonatkozó törvényeit, és gondatlanul élsz, azt fogod learatni, amit vetettél. 

JÉZUS ODAADJA A KIRÁLYSÁG KULCSAIT

 Az egyetérteni ige görög megfelelője a sünphoneo, amiből a szimfónia szó származik. Ez azt jelenti: „harmóniában együtt hangzó”, és elsősorban hangszerekre vonatkozik.
 Mikor két hívő „összhangban van” egy témát illetően a Lélek egységében, a vágy egységében és az ima egységében, akkor ez csodálatos szimfónia Isten fülének. Az Atya Isten biztosan jóváhagyja és megválaszolja az ilyen kérést. Miért? Mert ahol ketten vagy hárman együtt imádkoznak Jézus nevében, Jézus maga ott fog imádkozni velük egyetértésben, áment mondva imájukra. 

Csatlakozás Isten S.O.S. imahálózatához

1)	Légy bizonyos afelől, hogy a Szent Lélek betöltött. Ez a bizonyosság alapvetően fontos a szellemi élet egész területén. Bár a Szent Lélek akármely keresztyént irányíthat és felhasználhat, mégis sokkal könnyebben meghallod a hangját, ha teljes mértékben vezérelheti az életedet. Minden újjászületett keresztyénben ott lakozik a Szent Lélek (Róm 8,9), de nem minden hívő él az Úr Lelkével betöltött, Őáltala irányított életet. (…)

Bármely ma élő keresztyén betelhet Szent Lélekkel ugyanúgy, mint egykor az apostolok, ha ugyanúgy elkötelezi magát (ApCsel 2, 38-39). Ezt a tényt nem a Lélek valami különleges megnyilatkozása igazolja hitelesen, itt akaratod teljes átadása a lényeges.
 Valahányszor Isten akaratával szembehelyezkedő hívővel találkozol, aki érzéki vágyak és törekvések foglya, akit makacs önzés gátol, aki testies módon viszonyul családi és egyéb kapcsolataihoz, tudd meg; az ilyen ember nem él Szent Lélekkel betöltött életet. Vagy sohasem élt ebben az áldásban, vagy engedetlensége és a megszentelődésről való lemondása miatt elvesztette azt. Általában, ha a Szent Lélek egyszer már betöltött, újra meg újra be fogsz telni Vele, amikor szükség van rá.
  
2)	Mélyítsd el az imaéletedet. Minél odaadóbban gyakorlod a könyörgést, Isten annál jobban fog használni különleges szükség esetén. Az Úrnak mindenkor kellenek igazi, imádkozó harcosok. Imádkozva tanulsz meg imádkozni. Lehet szép könyvből szerzett ismeret, de az ima rendíthetetlen erejét csak úgy nyered meg, ha imádkozol. Vidd át a gyakorlatba az imádkozás elveit, s a lélek mind nagyobb szabadságot és bátorságot fog adni, valamint egyre szélesebb lehetőséget a közbenjárás szolgálatára.
3)	Alakíts ki beszélgető kapcsolatot az Úrral. Mondd el Neki újra meg újra, hogy mennyire szereted Őt, hogy hódolsz Előtte. Dicsérd naponta többször is. Oszd meg az örömödet. Lelked mélyén köszönd meg neki a nap minden áldását – a napfényt, szépséget, jókedvet, a barátaidat, munkához nyújtott segítségét. Kérd Istent, áldja meg azokat, akiket észreveszel, akik mellett elmégy, akikkel találkozol. Munka közben, ha sétálsz az úton, vagy autót vezetsz, szólj halkan szívedben az Úrhoz, anélkül, hogy mások észrevennék csodálatos Uraddal való állandó társalgásodat. Élj az Ő jelenlétében.
4)	Szerezz halló fület. Részed lehet Isten gyermekének abban a kiváltságában, hogy a Szent Lélek vezet (Róm,14). Kialakítottad már azt a szokást, hogy figyelsz Istenre?
Egyetlen keresztyén sem tudja elsajátítani ezt, csak ha Isten segít érzékennyé tenni a fülét. Fordítsa az Úr áldásodra az alábbi javaslatot:
                                                                                                                                                                    
  a.) Ellenőrizd, hogy minden nap teljesítsd kötelességedet az Úr felé, és a Lélek teljességében élj.
  b.) Kérd Istent, tanítson meg Őrá figyelni. Nem igazi közösség az olyan ima, amikor egyedül csak te beszélsz.
  c.) Kérd Istent reggelenként, amikor felkelsz, hogy szóljon hozzád bármikor a nap folyamán. Kérd, hogy segítsen felismerni az Ő hangját.
  d.) Olvasd a Bibliádat, várd, hogy az ÚR beszéljen hozzád, és megáldja Igéjét a szívedben. Olvasd személyes épülésedre, tekintsd szavait Istentől jövő tanácsnak, melyből megtanulhatod, miként tisztelheted Őt jobban, hogyan viheted végbe teljesebben az Ő akaratát.
  e.) Kérd Istent, hogy vezessen és segítsen minden apró dologban. Bármi, ami számodra lényeges, fontos neki is. Kérd, hogy segítségével áldás lehess másoknak, akikkel találkozol, telefonon beszélsz, vagy akinek levelet írsz. Kérd az Urat, hogy mutasson kicsi dolgokat, amiket Őérte és másokért tehetnél. Kérheted, hogy vezessen vásárlásaidban, viselkedésedben, kapcsolataidban, munkádban, valamint imádkozásodban.
  f.) Pihenj mag az Úrban, és hidd, hogy szüntelen vezet (Ézs 58,11). Ne félj attól, hogy talán elvéted Isten akaratát. Hiszen gyermeke vagy, rejtőzz el az Ő hűségében. Ne légy elhamarkodott az ítéletalkotásban. Ne várj Mennyből érkező hangot vagy jelet. Isten vezetése annyira hozzátartozik veled való állandó törődéséhez, hogy legtöbbször olyankor is munkálkodik, amikor legkevésbé vagy ennek tudatában.
  g.) Figyeld meg, Isten milyen körültekintően gondoskodik rólad. Ne légy nyugtalan, ha késlelteti vagy akadályozza terveidet. Az Ő útja a legjobb. Azt akarja, hogy minden dolog a te javadat és az Ő dicsőségét szolgálja. Mindenkor tudja, mi a legjobb, mi a legértékesebb. Ne küzdj rendelkezése ellen; add át magad az Ő szerető gondoskodásának. Isten képes utat nyitni ott, ahol azelőtt nem volt, neked sohasem kell erőszakkal ajtót feszegetni.

5)	Kérd Istent, hogy tartson téged minden nap készültségben. Reggelenként kérd meg Őt: irányítsa figyelmedet kifejezetten valamely személyre vagy helyzetre, amelyért imádkoznod kell. 

Isten imára szólító parancsának felismerése

Különös veszélyre vagy szerencsétlenségre vonatkozó rossz előérzeted, balsejtelmed lehet. Fordulj azonnal Istenhez. Ha egy mód van rá, azonnal hagyd abba, amit éppen csinálsz. Miközben imádkozol, Isten talán eszedbe juttat egy személyt, egy szituációt. Ha nem, akkor csak imádkozz Isten segítségéért és irgalmáért bármely helyen, ahol szerencsétlenség történhet. Ahogy a 9. fejezetben említettem, Isten felszólított engem az imádkozásra egy esetben, amikor a szüleim veszélyben voltak, bár nem tudtam semmit arról, mi fenyegeti őket.
  1939. december 12.-én, miközben a második világháború kitörése miatt imádkoztam, egy konkrét helyzet különösen rám nehezedett. A Graf Spee, egy német kereskedelmi hajó, amit kis csatahajóvá alakítottak, sok kereskedelmi hajót elsüllyesztett, s emiatt rengeteg ember életét vesztette. Azon az éjszakán, ahogy Isten közbelépését kértem, éreztem különös hatalmát. Másnap a rádió bemondta, a hírekben, hogy a Graf Spee-t sikerült Uruguayban Montevideó kikötőjébe űzni. Néhány nap múlva a hajót kihozták a kikötőből, és elsüllyesztették. Egyetlen ember sem halt meg, kivéve a kapitányt, aki le akart merülni a hajóval együtt. Isten valószínűleg mások szívére is rárakta ezt a terhet ugyanabban az időpontban, amikor az enyémre. De megvolt az az örömöm, mert tudhattam, hogy Isten riasztott imára, és válaszoltam is rá.
  Mrs. Hulda Andrus – édesanyja annak a Jacob De Shazer káplárnak, akit a második világháború alatt a Doolittle nevéhez fűződő rajtaütésben Tokió fölött lelőttek – elmondta, hogyan kényszeríttette Isten imádkozásra. Nem tudta, hol állomásozik a fia. „Egyik éjszaka hirtelen azzal a furcsa érzéssel ébredtem, mintha egyre zuhannék a levegőben. Borzasztó teher nehezedett a lelkemre! Nagy szorongásomban imádkozni kezdtem, és kiáltottam Istenhez. S akkor a teher hirtelen eltűnt.” Később tudomására jutott, hogy a fiát lelőtték, s a japánok kezébe került. Az időket egyeztetve, felismerte, hogy Isten pontosan akkor riasztotta, amikor a fia ejtőernyővel kiugrott a zuhanó gépből
  Más alkalommal Isten azt terhelte rá, hogy fia lelki megmentéséért imádkozzon. Amint tudatosult benne az ima győzelme, Isten emlékeztette őt Ézsaiás 55, 9 ígéretére. Ugyanabban a pillanatban az Úr szólt Jacobhoz a börtöncellában, aki átadta életét Krisztusnak.
  Egy napon a hírügynökségek jelentették, hogy a bebörtönzötteket ki fogják végezni. Mrs. Andrus Istenhez kiáltott, s úgy tűnt, mintha az Úr azt mondaná: „Az ő angyalai vigyáznak rá”, s a teher ismét lehullott róla. Négy fogoly közül hármat agyonlőttek, De Shazert azonban Isten csodája által megkímélték. És Isten nemcsak megmentette az imádkozó anya fiát, hanem elhívta az Ige hirdetésére. A háború után De Shazer visszament Japánba, ahol az Úr misszionáriusként használta fel.


Eredményes imádkozás

  Amikor Isten megbíz valami speciális imateherrel, fogadd örömmel, és légy benne hűséges. Ez különleges megbízatás az Úrtól.
  1.) Helyezd ezt az imatémát minden más elé. Amennyiben lehet, tégy félre mindent, és add át magad egészen az imádkozásnak az adott problémáért. Gyakran az időpont a legfontosabb – ne késlekedj. Ha nem tudod azonnal szabaddá tenni magad, hogy elmerülj az imában, akkor imádkozz érte minden szabad percedben, amíg félre nem tudsz vonulni.
  2.) Készülj fel rá, hogy órákon át imádkozni fogsz. Erre nincs mindig szükség, de légy szorgalmas az imádkozásban: addig esedezz, amíg el nem éred, hogy megkapod Isten válaszának bizonyosságát.                       
  Az 193o-as években egy kedves barátom, aki Oklahomában borbély volt, egyik délután erős késztetést érzett, hogy a megye helyettes seriffjének üdvösségéért imádkozzon. A délután kellős közepén bezárta a borbélyüzletét, lehúzta a redőnyöket, hogy az emberek ne láthassanak be, és bement a belső szobájába imádkozni.
  George Sherrick a délután egész hátralévő részében imádkozott, majd vacsoraidő alatt és éjszakába nyúlóan folytatta. Éjfél után, két órakor valaki ököllel verte az ajtót. Senki nem tudta, hogy George az éjszakának abban az órájában, a boltban tartózkodik. Amikor az ajtóhoz lépett, ott állt a seriff, akiért imádkozott. Isten Lelkének ereje szorongatta. Azon az éjszakán George Sherrick az Úrhoz vezette őt.
  3.) Imádkozz, amíg Isten le nem veszi rólad a terhet, vagy bizonyságát nem nyered annak, hogy meghallgatott. 1949-ben, nyugdíjas misszionáriusok, akik egykor Kínában szolgáltak, összejöttek szokásos missziói imaközösségre, néhány hűséges imádkozó baráttal együtt a Nyugat-ausztráliai Adelaid-ben. Nagy imateher és a sürgősség érzése nehezedett rájuk. Mindnyájan késztetést éreztek arra, hogy tulajdonképpen Hayden Melsapért imádkozzanak, aki akkor kínai misszióra volt kijelölve. Egyhangúan úgy döntöttek, hogy minden bevezetés nélkül „egyenesen imádkozni kezdenek.” Addig könyörögtek, amíg mindnyájan békességet és megkönnyebbülést nem éreztek.
  Néhány évvel később, amikor Hayden Melsap küldöttként Ausztráliában járt, a misszionáriusok megkérdezték; visszaemlékszik-e valamilyen szokatlan eseményre, ami abban az időpontban történt. Legnagyobb ámulatukra kiderült, hogy azon a napon, abban az órában Haydent két társával együtt kommunisták falhoz állították Kínában egy udvaron, és fegyvert szegeztek rájuk. Amikor a tiszt éppen ki akarta adni a tűzparancsot, kinyílt az udvar kapuja, s egy magasabb rangú tiszt lépett be. Megdöbbenve a látványtól, felkiáltott: „Állj!” Majd odalépett Melsaphoz, vállára tette a kezét, és biztonságos helyre vezette a többiekkel együtt. Magától Melsaptól hallottam ezt a vallomást, és egy ausztráliai barátom is megírta nekem.
  4.) Isten arra ösztönözhet, hogy néhány más személyt is bevonj az imádkozásba. Sok csodát vitt véghez a Szent Lélek egy imalánc vagy külön összehívott csoport imáira válaszképpen. Sok helyi gyülekezet szervez S. O.S imaláncot. Amikor kérés érkezik sürgős imára, rögtön értesítenek öt-hat embert, majd ezek mindegyike hívja a listáján lévő, következő személyt. Perceken belül sokan lesznek együtt az imában. OMS központunk személyzete között nekünk is van ilyen megegyezésünk.
  196o-ban Kenyában, a Mau Mau felkelés idején Matt és Lora Higgens egy éjszaka Nairobiba akart visszatérni a Mau Mau területén keresztül, ahol a kenyaiakat és a misszionáriusokat megölték és felkoncolták. Nairobitól tizenhét mérföldre terepjárónk megállt. Higgens megpróbálta a sötétben megjavítani az autót, de nem tudta elindítani. Az éjszakát a kocsiban töltötték, de a Zsolt 4, 9 verséhez fordultak: „Békességben fekszem le, és rögtön elalszom, mert csak Te adod meg Uram, hogy biztonságban élhessek.” Reggel sikerült a hibát megjavítani.
  Néhány héttel később Higgensék szabadságra jöttek Amerikába. Elmondták: Nairobiból való indulásuk előtti éjszaka egy helyi lelkész felkereste őket. Elmesélte, hogy a Mau Mau egyik tagja bevallotta: ő és három társa odacsúsztak az autóhoz, hogy megöljék Higgenséket, és amikor tizenhat embert láttak az autó körül, félve elinaltak. „Tizenhat embert? – kérdezte Higgens – Nem tudom, hogy érti ezt!”
  Szabadságuk alatt egy barátjuk, Clay Brent azt tudakolta Higgenséktől: nem voltak-e valamilyen veszélyben mostanában. „Miért?” – kérdezte Higgens. Ekkor Clay elmondta, hogy március 23.-án Isten nehéz imaterhet rakott a szívére. Szólt a gyülekezeti tagoknak, és tizenhatan közülük összegyűltek, majd imádkoztak, míg a teher meg nem szűnt. Lehet, hogy Isten tizenhat angyalt küldött, hogy képviseljék azokat az embereket, és érvényre juttassák imáikat?
  Sok csodálatos eseményt fognak még a mennyei hatalmak feltárni, melyek megmutatják, hogyan használt fel Isten különleges imaterheket az Ő ügyének elősegítésére és embereinek megvédésére.


SÍRVA SZÓRT VETŐMAG

  Soha nem kell szégyellned a szerető közbenjárás során hullatott könnyeidet. Valójában ezek Isten számára bizonyságot tesznek mély azonosulásodról azokkal, akikért esedezel, s a közbenjárásod alapját alkotó erős vágy és az általad imádkozó Szent Lélek bizonyítékul szolgálnak. A könnyek a mély fájdalomnak személyes, egyéni voltát mutatják.

Ideje van a sírásnak

  Könnyeznünk kell, mert az emberiség elhagyta Istent. A népek elfelejtették Istent (Zsolt 9, 18). Nem akarják Őt megtartani ismeretükben (Róm 1, 28). Megvetik Isten állandó jóságát, elnézését és hosszútűrését (Róm 2, 4). Sokszor megkeményedtek Isten ítéletével szemben, és azt aratják, amit vetettek (Róm 2, 5; Jel 16, 21). Sírva kell kiáltanunk a világunkért: „Uram, bocsásd meg önfejűségünket!”
  Sírnunk kell, mert a bűn megsokszorozódik! A gonoszok növekednek a rosszaságban, megcsalnak és magcsalatnak (2Tim 3, 13). A 2Tim 3, 1-5 versekben felsorolt bűnök nagyon kézzelfoghatóak: magunk szeretete Isten helyett, dicsekvés, büszkeség, sértegetés, szülők iránti engedetlenség, hálátlanság, tisztátalanság, szeretetlenség, kérlelhetetlenség, rágalmazás, mértéktelenség, kegyetlenség, a jó megvetése, árulás, vakmerőség, felfuvalkodottság, a gyönyör szeretete, nem az Istené. Mindezek a bűnök a szexuális perverzió, nemi erőszak és a pornográfia égbekiáltó bűneivel együtt népünk lelkiismeretét terhelik. A bűn elhatalmasodott. Hihetetlen méreteket öltött a terrorizmus, szadizmus és a szándékos kegyetlenkedés. A háború minden eddiginél rettenetesebb, a béke változatlanul bizonytalannak látszik. Az emberiség önmaga elpusztításának határán áll. Mit tehetünk egyebet, sírva kiáltjuk: „Uram, irgalmazz bűnös életünknek!”
  Sírnunk kell, mert mint egyház, túlságosan élettelenek és erőtlenek vagyunk! Köszönetet mondhatunk Istennek a világ sok részén élő odaszánt életű hívőjéért, és azért, amit Ő rajtuk keresztül munkál. De a világ általában elvesztette a keresztyén egyház iránti tiszteletét, mert nem hozunk olyan dicsőséget Istenre, amilyet kellene.
  Könnyeznünk kell, mert mint Isten emberei, lelki alvásban tespedünk. „Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk… Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett” (Róm 13, 11-12). Szégyen, hogy az aratás idején álomba merülünk (Péld 1o, 5). Nagymértékben elvesztettük az első keresztyénség szenvedélyes bizonyságtételét, lélekmentő buzgóságát. A szembeszökő bűnök felháborítanak bennünket, de nem zavar, hogy vannak keresztyének, akik soha nem nyernek meg egyetlen lelket sem Krisztus számára, akiknek imája leginkább magukra koncentrálódik, és akik ritkán sírnak a világért. Pünkösd óta a Föld legnagyobb és legnyilvánvalóbb aratása küszöbén állunk, mi pedig éljük megszokott tevékenységekkel teli életünket; arra törekszünk, hogy egyházat „játsszunk”, és a missziókat puszta hobbiként kezeljük, ahelyett, hogy az egyház fő feladatának tekintenénk. Bár könnyekre indítana bennünket Isten: „Uram, ébressz fel, rázz fel újra meg újra engem és gyülekezetemet!”
  Sírnunk kell, mert Krisztus eljövetele olyan közel van, és feladatunk még annyira elvégzetlen! Azok közül a feltételek közül, melyek a Szentírás szerint az Úr eljövetele előtt beteljesednek, csak egy hiányzik: „És az Isten Országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.” (Mt 24, 14). A nagy megbízás, amit Jézus adott egybegyűlt tanítványainak, mint az egyház képviselőinek, az volt, hogy elérjék az egész világot. Valószínűleg a világon élő összes ember egynegyed része soha még csak nem is hallotta Jézus Krisztus nevét. S az emberiségnek legalább a fele sohasem döntött teljes értelemmel az Úr mellett, hogy elfogadta volna Őt személyes Megváltójának. Lehet, hogy a rideg statisztika nem indít meg bennünket, és emlékeznünk kell arra, hogy minden szám egy valóságos személyt képvisel, aki az örökkévalóságot vagy a Mennyben, vagy a Pokolban fogja tölteni…
… Egyik legértékesebb emlékem, hogy anyám nap, mint nap könnyezett, miközben a meg nem tért népek üdvösségéért imádkozott: „Uram, adj nekünk könnyeket, amikor imádkozunk!”


Isten könnyekkel szentelt imára hív

  Az ima nem szórakozás, nem szeszélyünktől függő tevékenység. Az ima Krisztus királyságának legfontosabb munkája. Az ima egyesülés Istennel, a megtört szívű Atyával, Krisztussal, a síró Főpappal és az érzékeny, közbenjáró Szent Lélekkel; részvétel szívük dobbanásában, és viselése ugyanazoknak a terheknek, amelyeket Ők hordoznak szerető szívükön.
  Könnyezve imádkozni, azt jelenti: befektetni az örökkévalóságra nézve. Könnyezve imádkozni azt jelenti: elvetni könnyeidet az örök aratás érdekében. Isten soha nem felejt egyetlen könnyet sem, amely a másokért végzett közbenjárás során hullott – és ezek a könnyek soha nem hiábavalók. A könnyhullatással kísért ima az egyik legerőteljesebbnek ismert formája a könyörgésnek. „Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévét emelve” (Zsolt 126, 5-6). 

BÖJTÖLÉSSEL ERŐSÍTETT IMA

  Miért hallgat az egyház oly gyakran a böjtölés témájáról? Hogyan sikerült Sátánnak oly sok mai keresztyénvezetőt hallgatásra bírnia ebben a témában? Bár a böjtölést az Ó- és Újtestamentumban egyaránt érthetően tanítják és gyakorolják – nem emlékszem, hogy valaha is hallottam bárkitől teljes üzenetet erről a témáról.

  Wesley János a korai egyház mintájára hetente kétszer böjtölt a délutáni tea időpontjáig. Minden követőjét erre bíztatta. A böjtölés elhanyagolását szinte súlyosabbnak ítélte a káromkodásnál, esküdözésnél, mert – mint mondta: „az ember, aki sohasem böjtöl, nem több a Menny útján, mint aki sohasem imádkozik.”
  Valahányszor úgy érezte, hogy a Szent Lélek jelenléte csökkenőben van az istentiszteletében, három nap és három éjjel imádkozott és böjtölt.

 „Ha azt mondod: majd böjtölök, amikor Isten kényszerít, akkor sosem fogsz böjtölni” – mondta Moody.

  A keresztyénség kora olyan emberekkel kezdődött, akik semmit sem tartottak magukénak (ApCsel 4, 32), de nagy erő és nagy kegyelem jellemezte a gyülekezetet. Ma egyre többet ragadunk meg a magunk számára; az elérhető legnagyobb kegyelemre, anyagi biztonságra vágyunk. Nem értjük meg a böjtölő, Krisztus keresztjét hordozó ember lelkét.

A böjtölés szellemi szerepe

 Bár a böjtölés egészségügyi okokból sokszor testileg is jó hatású lehet, a keresztyén böjtölés nem ezt jelenti. 

 Az imára való egész napos visszavonulás magába foglalja a baráti kapcsolat ápolásától és az ételtől való tartózkodást, vagyis az időt elsősorban imádkozás tölti ki. Sajnos a csendes-napok egyetlen típusa, mely a legtöbb ember előtt ismert, énekléssel, igehirdetés meghallgatásával és evéssel jellemezhető.

A böjtöléssel visszaélhetsz

 Az egyház történetében előfordult az aszketizmus hamis hangsúlyozása, ezért állandóan védekeznünk kell hibás motivációk, túlzások ellen. Az evangéliumi gyülekezeteket mégis sokkal inkább fenyegeti az a veszély, hogy mellőzik Isten akaratát, és a böjtölés nyújtotta áldásokat, a kegyelem ezen eszközeit, mint az, hogy túlzásba esnek. A kegyelem bármely eszköze veszélyessé válhat, ha önmagában végső céllá válik.
 Ne azért böjtölj, hogy Isten áldását kiérdemeld.
Veszélyes lehet azt gondolni, hogy ha eleget imádkozol, akkor Isten biztosan meghallgat, vagy ha eleget böjtölsz, akkor Isten figyelmet szentel imádnak. Isten füle mindig nyitott számodra,Isten szíve mindig könyörületes. 
 Ne az engedelmesség helyett böjtölj! Ézsaiás 58, 1-11 verseiben világos Istene figyelmeztetése az Ő népéhez, akik azért böjtöltek, hogy lekenyerezzék az Urat. Ehelyett arra ösztönözte őket, hogy hagyják abba a pereskedést, töröljék el az igazságtalanságot, segítsék a szegényeket, szűkölködőket, és vegyék magukra mások terheit, ha azt várják, hogy Isten válaszoljon imáikra és böjtölésükre. 
  Ne azért böjtölj, hogy másokra hatással légy. 
  Ne engedd, hogy a böjtölés pusztán formálissá váljon. Éppúgy, ahogy a keresztség, az úrvacsorához járulás, a Biblia olvasása vagy a tized megfizetése, sok keresztyén számára üres rítussá válhat…

Istennek tetsző böjtölés

1)	Böjtölj, hogy megörvendeztesd az Urat. Böjtölj, mert közelebb akarsz kerülni Hozzá. Böjtölj, mert Ő olyan drága számodra, hogy értékes ajándékot szeretnél adni neki. Böjtölj, mert Ő olyan sokat szenvedett érted, hogy örömmel lépsz keresztjének útjára. Böjtölj, mert szereted Őt, és egyre jobban akarod szeretni. Zakariás 7,5 versében Isten azt kérdezi: „Avagy böjtölvén, nekem böjtöltök-e?” Isten nagyra becsüli böjtölésedet, ha azt az Ő megörvendeztetésére teszed.
2)	Böjtölj válaszként Isten hívására.  Ha sohasem böjtölsz, valami hiányozni fog a szolgálatodból.
3)	Böjtölj, hogy megalázkodj Isten előtt.


A HIT PARANCSA

A hit bibliai parancs

 Mikor Izrael népe a Vörös-tengerhez ért, Mózes imádkozni kezdett. „Mit kiáltasz hozzám? – kérdezte Isten (14,15). Megparancsolta Mózesnek, hogy nyújtsa ki a kezét a tenger fölé – a víz kettévált, s az emberek átjutottak a szárazföldre. A hosszan folytatott ima néha a hit hiányát jelzi. Isten azt akarja, hogy kiadjuk a hit parancsát, és haladjunk előre. (…)
 Jézus többször megmutatta és felhasználta a hit parancsát. A galileai Kánában, első csodájának színhelyén egyszerűen megparancsolta a szolgáknak, hogy töltsék meg az edényeket vízzel. A leprásoknak azt parancsolta; „Tisztuljatok meg!” Megérintette a vak szemét, és így szólt: „Nyílj meg!” Parancsolt a süket fülnek: „Nyílj ki!” A bénának azt mondta: „Kelj fel!” Megérintett lázas, leprás testeket, sőt holtat is – és a csoda megtörtént. A sírnál parancsot adott: „Lázár, jöjj elő!” Megdorgálta a gonosz lelkeket, és azok elhagyták a megszállottat. Parancsolt a szélnek, a viharos hullámoknak: „Csendesedjetek!”
 Az apostolok szintén gyakorolták a hit parancsát. A templom kapujánál Péter felszólította a nyomorékot: „A názáreti Jézus nevében, járj!” A beteg Éneásnak így szólt: „Kelj fel!” Dorkásnak is, aki holtan feküdt: „Kelj fel!” A varázsló Elimásnak Pál azt mondta: „Vak leszel!” – és úgy történt. Lystrában Pál odafordult a születésétől fogva béna emberhez: „Állj fel a lábadra!” Filippiben a kislányt fogva tartó gonosz szellemet utasította: „Parancsolom neked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle!” – s a jövendőmondó szellem azonnal elhagyta őt (ApCsel 16,18).


Mikor használd a hit parancsát?

 A hit parancsa nem szabadon választható lelki erő, melyet szándékod szerint alkalmazhatsz saját életed könnyítésére, minden nehézséged megszüntetésére vagy hogy bosszút állj az Ördögön.
 Ez Krisztus tulajdon hatalmának és nevének nagyon megfontolt gyakorlása, olyan helyzetben, ahol az Ő dicsősége a tét, ahol birodalmát készülnek akadályozni, vagy ahol Krisztus felszólít: mutasd be erejét, annak bizonyítására, hogy Ő az élő Isten. Mint Jézus Krisztus hivatalos képviselője, mindig használhatod ezt az erőt, bár parancsod teljesítéséhez szükség lehet az Úr szent angyalinak segítségére.
 És önvédelemre nem lehet felhasználni? De igen, van tudomásunk kifejezett veszélyhelyzetekről, amikor Isten gyermekei elhárítottak egy rablási, erőszakolási, vagy támadási szándékot. Mivel az Úr gyermeke vagy, az Ő védelme alatt állsz. Isten vezethet úgy, hogy Jézus nevében parancsolj az elemeknek, mint Wesley János tette, amikor a közelgő vihar miatt attól félt, meg kell szakítania istentiszteletét, amit a szabad ég alatt, egy nagy tömegnek tartott. Ne feledd azonban: Wesley nem saját kényelme érdekében alkalmazta ezt az erőt, hanem az evangélium terjedésének elősegítése céljából.
 A hit parancsa nem alternatív ima. Ez az engedelmességnek egy kiegészítő lépése, mely általában buzgó imából vagy imahadjáratból fejlődik ki. Vészhelyzetben előfordulhat, hogy nincs időd hosszú tusakodásra, hanem azonnal parancsolnod kell Jézus nevében. A hitnek ez a parancsa viszont általában a támadó imahadjárat egyik eleme, behatolás Sátán területére, amikor útakadályait megtámadjuk, amikor ellenállásával szembesülünk.

Kiadhatod a hit parancsát

 F.J. Huegel A megkoronázott keresztyén című, nagyszerű könyvében elmondja, hogy egy bennszülött lelkész kisfia, apja távollétében démont űzött ki valakiből, akit odahoztak, segítséget keresve. A kisfiú kijelentette: látta apjától, ezért tudja, mit kell tennie. A démonoknak engedelmeskedniük kell, még egy keresztyén gyermekkel szemben is, aki Jézus nevében és hatalmával parancsol.
 Ne engedd, hogy az Ördög meggyőzzön: nincs semmilyen erőd vagy jogod használni a hitnek Istentől rendelt parancsát. Huegel egész messzire megy, és azt állítja: Krisztus tanítása a hit parancsáról oly világos, hogy egy átlagos hívő életében ugyanolyan szerepének kell lennie, mint az imának.

A szív felkészítése hatékonyabb parancsra

1)	Teljesedj be Szent Lélekkel
2)	Nézz szembe „hegyeiddel”
3)	Élj a hit szellemében
4)	Értsd meg Isten akaratát
5)	Tedd meg a hit különleges, merész lépését. (Isten) szeretné, ha többet tennél annál, mint hogy ülsz az erődben, és tartod az arcvonalat Sátánnal szemben. Az Úr azt akarja, hogy támadj. Ez a vers (ti. a Mt 16,18) úgy is magyarázható: a Pokol kapui soha nem lesznek képesek megállni előtted. Istennek nem az a szándéka, hogy passzív módon bízzál, azt akarja, hogy rohammal vedd be a Pokol legerősebb kapuját, és űzd ki az Ördögöt. Azt akarja, hogy távolítsd el Sátán erőit rég elfoglalt állásaikból.


AZ IMA KRISZTUS ISTENSÉGÉNEK BIZONYÍTÉKA

A démoni erők túlsúlya a pogány vallásokban

 A Biblia azt tanítja, hogy a hamis tanítás (1Tim 4,1) és minden hamis vallás (1Kor 1o,19-2o) a Gonosztól ered.
 Bizonyos értelemben minden bűnös az Ördög gyermeke (Jn 8,44); s mint ilyen, sokkal fogékonyabb Sátán ösztönzése iránt, gyakran anélkül, hogy észrevenné. Nem meglepő tehát, hogy Sátán hasznot húz a „természetes” emberi érzelmekből. Családok, és barátok haragját ingerli fel az újonnan megtért ember ellen, akiről környezete azt hiszi, hogy hamis vagy idegen vallás tévesztette meg. Gyanút, féltékenységet, gyűlöletet és mindenfajta ellenállást ébreszt az Úr küldötteivel szemben..

Az imára kapott válaszok bizonyíthatják Krisztus Istenségét

 Vannak beszámolók betegségből vagy terméketlenségből való csodálatos gyógyulásról. Bár nekünk nincsenek gyógyító akcióink, de amikor ilyen ima iránti kérés érkezik, csoportunk magáévá teszi az ügyet. Sok nem keresztyén, aki már hosszú ideje komoly betegségben szenved, utolsó esélyként fordul misszionáriusainkhoz. Elmondják, hogy templomról templomra zarándokoltak, de állapotuk semmit sem javult. Amikor felszáll érte az ima, csapatunk egy vagy több tagjának ajkáról, bekövetkezik a gyógyulás. Az ilyen drámai fordulat gyakran egész családok evangélizációjához vezet, mivel meggyőződnek róla: Krisztus valóban Isten, Aki válaszol a könyörgésre.


SÁTÁN LEGYŐZÉSE ÉS MEGKÖTÖZÉSE

 Jézusnak a Golgotán aratott diadala által neked és nekem bámulatos, új hatalmunk van. 
 Kérlek azonban, ne feledd el: ez nem gyerekjáték. Ez szellemi hadviselés. Még az arkangyalok is tisztelik Sátán félelmetes erejét, és ellene vívott küzdelmükben mindent Jézus nevében és meghatalmazásában tesznek (Júd 9). Amikor a zsidó főpapnak, Skévának hét fia megpróbálta esztelenül használni Jézus nevét, anélkül, hogy ők maguk igazi kapcsolatban lettek volna az Úrral – s ezért az Ő ígérete nem vonatkozott rájuk -, a gonosz szellemtől megszállott ember bántalmazta és megsebesítette őket (ApCsel 19,13-17). A lelki hadviselés nem való a lelkileg legyőzötteknek, sem azoknak, akiket Krisztus vére nem takar. Nem tudod Sátánt megkötözni néhány szó ismételgetésével, mintha varázsige lenne. Ahhoz, hogy Jézus nevét használhasd „Krisztusban” kell lenned, az Ő szent természetével és akaratával összhangban élned.

Sátán megkötözésének módja

1)	Örvendezz Krisztus győzelmének, melyet Sátán és démoni erői fölött aratott a Golgotán. Erősítsd imáidat olyan Igék olvasásával, mint Lk 1o,19; Jn12,31-33; Róm 16,2o; 1Ko 2,6; Ef 1,21-22; Kol 2,15; Zsid 2,14 és Jak 4,7. Magasztald Istent Krisztus teljes győzelméért. Mondj köszönetet Jézusnak azért, hogy megfizette a váltságdíjat. Talán néhány lelki énekben fejezheted ki majd szíved érzéseit. 
2)	Örvendezz Krisztus mindenekfelett való hatalmának és erejének. Dicsérd Istent, amiért Jézust „a Felségesnek jobbjára ültette a magasságban” (Zsid 1,3). Ott ül Isten jobbján, amíg majd az Atya mindent az Ő lába alá helyez (Zsolt 11o,1). „Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége” (Ézs 9,7). Van hatalma ahhoz, hogy mindeneket maga alá vessen (Fil 3,21). „Uralkodik a te Istened” (Ézs 52,7).
3)	Hivatkozz Jézus vérére. Nincs semmi saját érdemed, csupán arra hivatkozhatsz, hogy Jézus meghalt érted. Ne magadban higgy, hanem Jézus vérében (Róm 3,25)
4)	Használd Jézus nevét. Imahadjáratodat Őérte folytatod. Jézus nevének dicsőségéért törsz Sátán ellen.(…)
Minden mennyei és földi erő e mögött a Név mögött van. A Pokol összes démona ismeri ennek a Névnek a hatalmát. Péter, Pál, az apostolok, valamint a korai egyház újra meg újra bizonyították Jézus nevének hatalmát. A Sátánt ma, Jézus nevének használatával világszerte arra kényszerítjük, hogy visszavonuljon, és bocsássa szabadon foglyait. Jogod van használni az Úr Nevét. Fogadd el a felhatalmazást, amit Jézus adott.
 Használd Jézus nevét, amikor imádkozol. Használd, amikor Isten ígéreteit követeled. Használd, amikor Sátán és gonosz erőinek elűzését kezdeményezed. Használd a bűn és Pokol kötelékeinek szétszaggatására, és kérd Sátán foglyainak kiszabadítását. Használd Jézus nevét az Ördög megfutamítására. Használd Sátán erejének, hatalmának megkötözésére. Használd Jézus nevét most!
5)	Vedd fel a Lélek kardját, Isten Igéjét. Jézus az Ószövetség -ből idézett Igét használta fel Sátán legyőzésére (Mt 4,1-11). A fegyver, amit a Szent Lélek használ Sátán legyőzésére; a Lélek kardja, a Biblia (Ef 6,17)… A Szentírás segítségével megmutathatod Sátánnak, hogy Krisztus győzelmet aratott fölötte.
     Dr.Frank Kline, az indiai Union BiblicalSeminary elnöke ellátogatott egy újonnan megtért ember falusi otthonába, hogy részt vegyen abban az örömteljes szolgálatban, melynek keretén belül a hajlékot a korábbi bálványoktól meg kellett tisztítani. Őt választották ki, hogy belépjen a házba, és hozza ki a bálványokat. Az indiai lelkész így utasította őt: „Mondd Jézus nevét, tartsd a Bibliádat magad előtt a kezedben, menj be, és hozd ki a bálványokat.” Ez új dolog volt Frank számára. Bibliával az oldalán, Jézus nevének használatát elfeledve megindult a ház ajtaja felé. Legnagyobb csodálkozására, egy bizonyos ponton valami láthatatlan erő megállította. Próbálkozása ellenére Frank – aki erős ember volt – egy lépést sem tudott előre jutni.
  „Tartsd magad előtt a Bibliádat, Frank, és használd Jézus nevét!” – kiáltotta a lelkész. Frank hirtelen felfogta Sátán ellene irányuló erejének komolyságát, maga elé tartotta a Bibliáját, és Jézus nevében egyenesen bement a házba, majd kihozta a bálványokat. Magam is szereztem tapasztalatokat Indiában, amikor a kezemben lévő Bibliával akartam jelképezni erőmet és hitemet. A Biblia igazsága szó szerint a Lélek kardja.
6)	Haladj előre, magasztalva Őt. A hálaadás nemcsak az Úr imádásának egyik módja, mely örömöt okoz Isten szívének, és kifejezi szeretetedet, háládat, hanem hatalmas szellemi fegyver is ugyanakkor. Talán Josafát az egyetlen király, aki szóval nyert háborút – fegyverek helyett magasztalással (2Krón 2o). Júdába betört Ammon, Moáb és a Seir völgyéből valók hatalmas, egyesült serege: Josafát Jeruzsálembe hívta össze a népet böjtölésre és imádkozásra. Jöttek minden városból, hogy „az Úr segedelmét keressék”.
  Josafát király előállt, vezette a népet az imában, először örvendezve Isten mindenhatóságának, majd könyörögve a férfiakért, asszonyokért és gyermekekért, akik mind Isten elé járultak. A Szent Lélek leszállt a gyülekezet közepén álló lévitákra, és megjövendölte, hogy nem kell küzdeniük, a csata az Úré (15.vers). Utasította őket, hogy ne féljenek, hanem menjenek, szálljanak szembe az ellenséggel, a Mindenható velük lesz. Az egész nép imádkozva térdre borult az Úr előtt, a léviták pedig „nagy fenszóval” dicsérték az Urat.
  A következő napon kora reggel mindnyájan felkeltek; Josafát buzdította őket, hogy bízzanak Istenben; majd énekeseket jelöltek ki, akik csatába vezették a sereget, dicsérve az Urat. „És amint elkezdték az éneklést és dicséretet, az Úr ellenségeskedést szerzett azok között, akik Judára támadtak” (22. vers). Míg az izraeliták az Urat dicsérték, az ellenség egymást kezdte támadni, és mindnyájan elpusztultak. Júda három napig szedte a zsákmányt a legyőzöttektől.
  A negyedik napon összegyűltek hálaadásra, s akkor a király az egész népet diadalmasan visszavezette Jeruzsálembe, a templomba. Nem tudunk róla, hogy Josafátot ismét megtámadta volna valamely nép. Sátán teljes vereséget szenvedett.
  Használd a hálaadást az Ördög legyőzésére. A hálaadás erősíti és élteti saját hitedet. A hálaadás elhozza Isten angyalait segítségedre. A hálaadás elűzi a sötét fellegeket, melyekkel Sátán szeretne elborítani téged. A hálaadás ingerli és megfélemlíti Sátánt és démonait. Jézus neve hathatós az imában, hathatós a parancsokban, melyeket Sátánnak adsz, és Sátán erőinek rettentésére.
  Szállj szembe a gonosz szellemekkel, hálát adva az Úrnak. Kiáltsd az Úr dicséretét az Ördög arcába. A Szent Lélek néhányszor engem is használt egy démon kiűzésére úgy, hogy egyszerűen magasztaltam Jézus nevét az Ördög által megszállt személy fülébe, amikor a gonosz szellem kínozta őt. Jézus magasztalása kiűzi a tisztátalan szellemeket. 

7)	Parancsolj a Sátánnak Jézus nevében. Nem tudom eléggé hangsúlyozni annak fontosságát, hogy Sátánhoz egyedül Jézus nevében szólj. „Sátán, téged a Golgotán legyőztek. Jézus nevének a hatalmával mondom neked, menj el. Jézus nevével megkötözlek téged és egész munkádat.” 
  A démon kiűzésekor, ha annak a neve ismert, használd azt, amikor Jézus nevében megparancsolod neki, hogy távozzon. Gonosz szellemek elnyomó tevékenysége, zsarnoksága vagy ellenállása esetén ne tétovázz – ha Isten úgy irányít – megparancsolni Sátánnak és minden démonának, hogy engedelmeskedjenek parancsodnak. 


A MAGASZTALÁS ELŰZI AZ ÖRDÖGÖT

 Sokszor fontosabb magasztalni Istent, mint kéréssel fordulni Hozzá.  Általában minden imának hálaadással kell kezdődnie (Zsolt 1oo,4)
 Észrevetted-e már, hogy Isten válasza imádra sokszor azért késik, mert nem magasztaltad Őt eléggé?  Tudod-e, hogy hamarabb elűzheted Sátánt dicsérettel, mint bármilyen más módon, a hit parancsát kivéve? Tudod-e, hogy a depresszió megszüntethető állhatatos hálaadással? Imák, melyeket hosszú ideje ismételgetnek, és úgy tűnik, hogy nem jön rájuk felelet Istentől, igen gyorsan válaszra találnak, mihelyt az imádkozó átvált kérésről dicséretre. 
 A hálaadásnak három szintje van, mely áldást hoz életedre, és hatékonyan hozzájárulhat imádhoz: 1.) adj hálát azért, amit Isten tett, 2.) adj hálát azért, amit Istentől vársz, hogy megtegyen, és 3.) adj hálát magáért Istenért. Az ilyen dicséret nemcsak értékes ima, hanem hatalmas szellemi fegyver is. 

Isten felhasználja dicséretedet

 A dicséret megújítja erődet. Ha őszintén magasztalod Istent, akkor hálaadásod szent, erős és Istennek tetsző.
 Nagyon megerősödsz lelkileg, ha az Úrral való hétköznapi életedbe beépíted a hálaadást. Egészségesebb leszel lelkileg és testileg, ha az Úr dicsérete életed része lesz. Spurgeon azt mondta: „Amikor áldjuk Istent kegyelmes tetteiért, megsokasítjuk azokat; és amikor áldjuk Őt a szenvedésekért, akkor általában véget vetünk azoknak.”
 A dicséret tisztítja a látásodat.
 A dicséret megtisztítja a lelkedet. Csodálkoznál, ha tudnád, mennyi imát meghiúsít a keresztyének élete. Az érzékiség imák ezreit akadályozza abban, hogy a mennyezetnél feljebb jussanak. A dicséret elmossa a szkepticizmust, az önsajnálatot, az énközpontúsá-
got és letöri az önimádat csíráit. (Szabadjon a krónikásnak annyit hozzáfűzni: zúgolódva, önsajnálkozás közben képtelenség Istent dicsérni. Tehát mielőtt elhatalmasodna rajtam ez a „magam körüli forgás”, már tudatosan a dicsőítést kell „bevetnem -> magam ellen”  - M.Z.)
 A hálaadás felhatalmazást kölcsönöz imádnak.
 Ha valaki szakértőnek tekinthető a lelki küzdelemben, Luther Mártont igazán annak lehet nevezni. Nagyon tudatában volt az ellene küzdő, gonosz erőknek. „Ha nem vagyok képes imádkozni, akkor mindig énekelek” – mondta. 
 Eddig arra használtuk a hálaadást, hogy imádjuk az Urat; kezdjük el arra használni, hogy elűzzük az Ördögöt.

TIED AZ ÍGÉRET

 Utasításai neked szólnak. Az Ószövetségre nézve Pál ezt írja: „Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg: hogy békességes tűrés által, és az Írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen” (Róm 15,4). Minél inkább Isten Igéje szerint élsz, lelki életed annál erősebb lesz. 
 Apám egyik nap kiment a kertünkbe, és látta, hogy a szomszédok kertjét burgonyabogár tarolta le. A mi kertünk következett a sorban. Szüleim azonban hűségesen fizették a tizedet, így joggal hivatkozhattak erre az ígéretre ( a Mal 3,11-re). Apám bement a burgonyaföld közepébe, és imádkozott, emlékeztetve Istent ígéretére. A bogarak megálltak a kerítésnél, és a mi kertünkbe nem került egyetlen burgonyabogár sem. 

Akik térdelve győztek

 Livingstone talán az imádkozásban volt a legnagyobb. Térden állva halt meg.
 Knox János rideg, hajthatatlan vezetőnek számított, de térdén küzdött és nyert szellemi csatákat Skóciáért. Inkább imái mentették meg Skóciát, mint beszédei és tettei.
 Wesley Jánosnak nem volt boldog családi élete. Hogy is lehetett úgy élni, ahogy ő élt? Felesége mindent megtett, hogy akadályozza. Mégis, ez az ember fordította Angliát Isten felé, a szív szentségét tanítva. Wesley János naponta gyakran hatvan-hetven mérföldet utazott lóháton, s közben többször prédikált. Ötvennégy esztendőn keresztül, évente átlag 5ooo mérföldet lovagolt, összesen 29o.ooo mérföldet tett meg, ami akkora távolság, mintha tizenkétszer körülhajózta volna a Földet. Gyakran tíz-, húsz-, harmincezer emberhez szólt, szabad ég alatt, hangerősítő nélkül.  Wesley János minden nap két órát töltött imádsággal. 
 Myconius, a szeretett vezető, a tuberkulózis utolsó stádiumában feküdt haldokolva, amikor Luther imádkozott érte. „Isten nem engedheti, hogy halálhíredet halljam, amíg élek – írta neki -, túl fogsz élni engem. Buzgón imádkozom ezért, akarom, hogy így legyen, és hiszem, hogy akaratom meghallgatásra talál. Ámen.” Myconius később elbeszélte: mintha Krisztus hangját hallottam volna, amint így szólt: „Lázár jöjj elő.” Meggyógyult és túlélte Luthert.

ÚTKÉSZÍTÉS – HOGYAN?

Az ÚR  útjának előkészítése

1)	Imalistádon biztosíts helyet az ébredésért, a lelki aratásért mondott könyörgésnek. 
2)	Készíts listát az imatárgyakról. 
3)	Légy kész elfogadni Isten erejét, Isten módszereit és Isten emberi eszközeit. 
4)	Keresd az alkalmat, hogy több időt tölthess imában. Milyen kevéssé ismerjük fel a ki nem használt pillanatok esélyét, melyeket majdnem észrevétlenül engedünk elillanni. Minden percben benne van az áldás lehetősége, ha azt Istennek szenteljük. Az elvesztegetett percek örökre elvesznek. Az örökkévalóságban fognak kamatozni azok a percek, amiket most megragadva arra használsz, hogy szívedet Istenhez emeld imában ezért az ügyért.
5)	Állítsd össze magadnak az imák napi időbeosztását. 
6)	Imádkozz nyilvánosan a megújulásért és az aratásért. 
7)	Említsd meg ezt a témát bizonyságtételeidben, és buzdíts másokat is. Amikor alkalom nyílik rá imaórán vagy beszélgetésben, mondd el hogyan mélyítette Isten az ébredésért és a lelki aratásért való imádat, és eziránti hitedet. Esetleg példákat is mondhatnál, milyen áldást adott Isten máshol. Bízz az Úrban, hogy vezetni fog, amikor bizonyságtételed által másokat bátorítasz.
8)	Használj keresztyén traktátusokat mások megmozdítására.
9)	Javasold témának a lelki aratást vagy ébredést különleges alkalmakkor.  

A MEGÚJULÁS MEGTAPASZTALHATÓ

 Minél gazdagabb lelkiekben egy személy vagy egy szolgálat, annál sürgetőbbé válik számára, hogy Istennel állandó kapcsolatban legyen. Ez a különbség a puszta életben maradás és a gyümölcsöző élet között; az evangéliumi ortodoxia és az evangéliumi életerő között; aközött, hogy valaki elégedett a megszokott állapottal, vagy tapasztalja a Szent Lélek megremegtető, új felkenését, és frontáttörést készít elő Istennek.
 Mindnyájan hiszünk a megújulásban, az ébredésben. Tudjuk, hogy szükségünk van rá. De valóban eléggé akarjuk is a megújulást ahhoz, hogy keressük Isten arcát, és megfizetjük az árát, egyengetjük az útját, megújulást hozó eljövetelének? Senki sem tudja megjövendölni, senki sem kényszerítheti ki az ébredést. Nem hozhatjuk létre a megújulást hűséggel, szorgalommal, vagy lelki tevékenységgel. Isten az ébredés egyetlen forrása.    

Mit értünk „ébredésen”?

 Még az Urat leginkább dicsőítő, általa irányított evangélizáció is – bár áldást és lelki gyümölcsöt hoz – messze esik a megújulás fogalmától. Mi akkor az igazi megújulás?
 Az ébredés a korlátlanul uralkodó, szent és mindenható Isten megnyilatkozása. Alkalom, amikor Isten áldásait megújítja, és különleges ajándékokkal meglátogatja népét. Az ébredés többnyire új Isten-tudatot, Isten újra-felfedezését, Isten iránti új fogékonyságot, sokszor Isten szentségének és jogos igényeinek félelmetes értelmét hozza. 
  Az ébredésre nézve két szélsőséges keresztyén elmélet létezik. Az egyik elismeri az ébredés valóságos tényét, de úgy véli: az ébredés annyira Isten szuverén munkája, hogy teljesen Tőle függ; mi nem tehetünk mást, mint várunk, amíg Isten úgy dönt, hogy újra meglátogat bennünket. A másik szélsőséges látás szerint vallási erőfeszítésekkel létrehozhatjuk az ébredést. Amennyiben eleget imádkozunk, kellő alázatosságot mutatunk fel és Isten akaratát cselekesszük, bármikor ébredést láthatunk. A Szentírás igazsága és Isten népének tapasztalata ismételten azt bizonyítja, hogy bár az Úr gyermekeinek nagy szerepe van az Ő útjának előkészítésében, egyetlen ember vagy csoport sem tudja programozni miként, mikor vagy hol fog bekövetkezni az ébredés. 
 Az ébredés története Isten gyermekeinek két, sajátos szerepére világít rá: az imára és az engedelmességre. Az engedelmesség több dolgot jelenthet, de mindig magában foglalja az imádkozást. Ha van központi kulcs az ébredéshez, amely néha rejtett, de mindig létezik, akkor ez az ima. Az engedelmes imádkozás vezet el az összes többi szükséges engedelmességhez. 

Részt vehetsz az aratásban

Lelki értelemben szólva, az elvetett mag elegendő ahhoz, hogy milliók térjenek meg Krisztushoz. Isten Igéje igaz és hatékony. Nincs semmi baj a maggal. A probléma a vízzel van! Az ima a te utad – gyakran az egyetlen út – a termés öntözéséhez. Ima által a világ bármely részén végzett evangéliumi munkára elhozhatod a Szent Lélek áldását. 
 Az ima Istentől rendelt eszköz előkészíteni az Úr útját lelkileg száraz és meddő területeken, az ima Istentől adott mód, mellyel elhozza a Szentlélek frissítő vizét a terméketlen életekbe. Minél többet imádkozol, annál jobban árad a Lélek vize.  Mint korábban említettük, hitetlen családtagok és barátok befolyása sokszor jelent akadályt. A világ egyes részein, ahol erős a családi kötődés, és a hagyományt szentnek tekintik, komoly üldözést vállalnak, akik megvallják Krisztusban való hitüket. Esetleg elzavarják őket otthonról; a fiatal hívők számára bezárul a továbbtanulás lehetősége; másoktól elfordulnak vevőik vagy elvesztik állásukat; egyeseknek elkobozhatják vagy elpusztíthatják ingóságaikat. Bizonyos muzulmán és kommunista területeken a kockázat börtön, még az élet elvesztését is jelentheti azok számára, akikről tudják, hogy Krisztus követői. 
 Az egyház ritkán gyakorolja megfelelően az imában kapott kiváltságát és hatalmát a politikai vezetők magatartásának, keresztyének szenvedésének megváltoztatására. Bár az Úr ismételten közbelép, hogy megvédje vagy támogassa övéit, ki tudja, milyen változások történnének, ha az egyház egyesítené erőit, és buzgón, állhatatosan, naponta imádkozna az orosz, kínai, iráni, etióp vagy más nemzetek hatóságaiért, ahol tevékeny ellenzéke van a keresztyénségnek.
 Isten akarata nem mindig irányul arra, hogy gyermekei elkerüljék a szenvedést, hogy a misszionáriusok bármikor megkapják az útlevelet. De amíg Isten meg nem akadályozza könyörgésünket, miért ne egyesülhetnénk imádkozó összefogásban és küzdelemben? Miért ne használjuk a hit parancsát egyesített erőfeszítésben azért, hogy a Föld urainak magatartását megváltoztassuk? Sátán nem akarja, hogy felmérd a csodát, amit imád által létrehozhatsz. Kelj fel szent elhatározással, hogy szembeszállj vele, és elvégezd Isten aratását!



GYŐZTES IMÁRA VAN SZÜKSÉG

 Miért szükséges a győzelmes ima? Milyen tapasztalatod volt a győzelmes imával kapcsolatban? Mikor győztél az imában? Milyen mély a vágyad, hogy megtanuld: hogyan kell győzni az imában? Ezek nagyon fontos kérdések. Imád eredményét a győzelmes ima gyakorlása utáni vágyak mélysége fogja meghatározni. 
  Gyakran találkozunk meglepő ellenállással még akkor is, amikor biztosak vagyunk benne, hogy Isten akaratának megfelelően imádkozunk. Isten soha nem igázza le az emberi akaratot. A lelkiismerethez szól, de megeshet, hogy az ember lelkiismerete halott. Sátán fő küzdőtere az emberi elme, és démonaival szembe kell szegülnünk, el kell űznünk őket.

Sátán keresztyének elleni csábításainak legyőzése. Még komoly hívők is ki vannak téve démoni sugallmazásoknak. Megtörtént, hogy Sátánnak sikerült rávennie Dávidot elméje ösztönzésével egy rossz cselekedetre (1Krón 21,1). Sátán vezette Péter gondolatait úgy, összeütközésbe kerüljön Jézussal. Jézus azonban rögtön észrevette, hogy Péter öntudatlanul Sátán törekvését fejezi ki (Mt 16,25). Sátán ültetett el Jakab és János elméjében is gonosz gondolatokat (Lk 9,55-56). 
 
 A majdnem végzetes balesetek gyakran győzik meg a keresztyén munkásokat arról, hogy Sátán akarta elpusztítani őket. India hegyes vidékein keresztyén munkatársainkat hirtelen vadállatok támadták meg, mikor szolgálatba igyekeztek. Hívők új csoportját szilveszterkor trombitáló elefántok riasztották meg, melyek előzőleg már háromszor lerombolták egyszerű kis templomukat.

Ki fölött kell győzedelmeskedned az imában?

Győzedelmeskedned kell önmagad fölött. A győztes ima kimerítő munka. Sok keresztyén lelkileg olyan erőtlen, hogy egyszerre nem képes néhány percnél hosszabb ideig imádkozni. Az ilyen ember túl gyönge ahhoz, hogy tudná: hogyan kell igazi lelki vajúdással imádkozni. 
 Sok embernek meg kell vallania imaélete sivárságát, és könyörögnie kell Istenhez, hogy szabadítsa meg. Azt javaslom: kérd Isten hit általi győzelmét, amikor vereséget szenvedsz az imában, amikor bensődben tétovázol vagy elhanyagolod az imádkozást.

Győznöd kell a Sátán fölött.
 Lelki győzelmek általában lelki csatákban születnek. Azért látunk oly kevés nagy lelki győzelmet, mert oly kevés lelki csatát vívunk. Gyengék vagyunk, gyümölcstelenek, mivel imáink annyira alkalomszerűek. Nem tanultuk meg az imádkozó hadviselést. Ha nem vagy hajlandó küzdeni, ne várj nagy győzelmeket (Ef 2,2; 6,11-12; Jn 14,3o; 1Jn 4,4; 5,19).

GYŐZELEM AZ IMÁBAN – HOGYAN?

Légy kész időt szentelni az imára.

 Egyes fontos lelki problémára jöhet azonnali válasz. Isten sokszor tett csodát feleletül a sürgető kérésre, de a legtöbb lelki küzdelem hosszú időt vesz igénybe. Persze nem szerezheted meg Isten áldását az imádkozásban töltött idő mennyiségének növelésével, de még soha senki nem vált naggyá az imában anélkül, hogy ne fordított volna sok időt rá.

Imádkozni imádkozással tanulsz. Az énekes órákat tölt gyakorlással és próbával. Az atléta azért edz, hogy tökéletesítse tudását és erősítse izmait. A hadsereg, mely nem képezi katonáit állandó gyakorlatozással, aligha fog győzelmet aratni. Csak egy módja van az imádkozás megtanulásának. Nem könyveket kell olvasni az imádkozásról, nem beszédeket kell hallgatni az imádkozásról, hanem mind többet kell imádkozni. 

Az ima erejét szinte az ellenállhatatlanság szintjéig fokozhatod. Kegyelmet nem lehet felhalmozni, az imát igen. Az emelkedő ár elsodorhat minden akadályt és szétszakíthat minden gátat. Ugyanígy a halmozott, győzelmes ima mozdíthatatlan akadályokat képes megmozgatni. Ez csak a szüntelen könyörgéssel érhető el. Több ez, mint tevékenység, ennek életszemléletté kell válnia.

Ima Szent Lélek által

E.M.Bounds úgy gondolta: „Az erőtlen ima oka mindannyiszor az, hogy nincs jelen Isten Szent Lelke az Ő hatalmasságában.”

Ima kitartó sürgetéssel

 Judson azt mondta: „Isten annyira szereti a sürgető imát, hogy nélküle nem sok áldást fog osztani ránk” A sürgető, kitartó ima által gyakorlottá válsz az imaéletben. Bounds szerint: „Kevés dolog ad olyan élénk és tartós életerőt a léleknek, mint a sürgető ima hosszú, kimerítő időszaka.” Az ilyen imádkozó periódusok a kegyelemben és lelki érettségben való óriási növekedés idői. 
 Bounds azt mondta: A Menny túlságosan elfoglalt ahhoz, hogy fél szívvel mondott imákat meghallgasson.” Isten nem tudja elviselni a langymeleg magatartást. Az imát a láng táplálja. A szenvedélyes közbenjárók aratnak diadalt. Az ilyen égő vágy teszi a közbenjárást legyőzhetetlenné. A sürgetés tulajdonképpen égő imádság. Lángja a vágy, a közbenjárás pedig az a lobogás, mely felszökik Istenhez.
  Az izzó ima feléget maga előtt mindent az Isten trónjához vezető úton. Az égő szív a legjobb előkészület az imára. A szenvedélyes ima hevessége a Szent Lélektől származik. A Lélek tűzkeresztségben részesíti szívedet, mint imádkozó harcosét, és hatalmat kölcsönöz imádnak. Ha könyörgésedet nem hatja át a szent tűz, akkor még nem érezted soha Isten szívverését. Ha feloldódsz Isten akaratában, Isten célkitűzésében, Isten buzgóságában és dicsőségében, akkor szíved és imád lángolni fog.
 A Léleknek ezt a tüzét te nem tudod létrehozni, de felkészülhetsz rá, várhatod, imádkozhatsz érte, míg meg nem kapod, és táplálhatod, hogy ki ne aludjon. Az ilyen lángoló ima miatt az álom gyakran elkerül, és a szív böjtölni kíván. A felkorbácsolt érzelem értéktelen; az emberi hevesség néha megbotránkoztató. A Szent Lélek által felhatalmazott ima azonban tüzet hoz le a Mennyből, lángra lobbantja a szívet és felvidítja a lelket.
 A sürgető ima hevessége mindaddig növekszik, amíg a válasz nem érkezik. Lehet az ima kérés, keresés, zörgetés és böjtölés egyre hevesebb sorozata. Akit az ima magával ragadott, az nem tudja megszakítani, mert ismeri Isten akaratát és meg kell látnia az Ő dicsőségét. 
A sürgető ima gyötrelmes lehet. Az ima nehéz munka, sőt több ennél. Vannak csodálatos, üdítő pillanatok az imában, de vannak a közbenjárásnak nehéz, fénytelen, minden ékességet nélkülöző időszakai is. Az ima realizmus. Hegyeket kell elmozdítani; gonosz szellemeket elűzni. A felszínes keresztyént ingerli, hogy az ima munka, harc, küzdelem. Aztán jön egy hirtelen tragikus baleset, végzetes betegség vagy a közelgő halál. S akkor a felületes keresztyén esdekelni kezd azok imáiért, akik tudják; hogyan kell harcolni. Semmit sem kíván jobban, mint a sürgető imát. 
 Megtanulhatsz győzedelmeskedni az imában. Megtanulhatod legyőzni önmagadat és Sátánt, amíg Isten rád nem tekint, és el nem küldi angyalait, hogy siettessék a választ. Ez gyakran időbe telik. Az ilyen ima általában az egyre mélyebb közbenjáró életből ered. Meg kell tanulnod kitartani, amíg a válasz megérkezik. Meg kell tanulnod imában annyira a Szent Lélek irányítása alatt állnod, hogy lépésről lépésre vezethessen a győzelemig. Csak Ő képes feltámasztani benned a forró könyörgést, míg egész lényed Istenhez nem kiált, visszautasítva Sátán megakasztó szándékát s az elbátortalanítást a késedelem miatt. Nem fogsz minden problémádért így imádkozni, és nem teszed ezt minden nap ilyen formában. De Isten vezetése nyomán a Szent Lélek elülteti majd szívedben ezt a sürgető könyörgést. 

IMÁDKOZÓ HARCOS LEHETSZ

 Eredményes imádkozókat, akiknek könyörgését Isten nagymértékben felhasználja, sokszor imádkozó harcosoknak tekintenek. Helyes ez a kifejezés, mert az erőteljes ima tulajdonképpen hadakozás a Gonosz erőivel. Isten minden gyermekét imádkozó harcosnak akarja látni. Kételkedtél már abban, hogy te is naggyá lehetsz az imában? Úgy érzed: sokkal jobban ismered saját imaéleted gyengeségeit, semhogy Isten imádkozó harcosa lehetnél? Légy bátor! Imaéleted fejlődhet, míg Isten bizonyosan oda nem sorol harcos imádkozói közé. 
 Isten harcos lelkületet vár el tőled, hogy mindig kész légy csatázni Érte a bűn és Sátán ellen. Isten azt kívánja, hogy állandó lelki riadókészültségben élj, adott pillanatban készen állva bármilyen rendkívüli megbízatás teljesítésére. Ez éberséget jelent, s imádkozó hadviselés módszereinek ismeretét.
 Sátán szembeszáll minden olyan erőkifejtéssel, mely imaháborút indít. Számol azzal a sok keresztyénnel, aki vonakodik ilyen áldozatos imába kezdeni. Többnek közülük sokkal kényelmesebb két-három másik, gazdag lelkivilágú keresztyénnel elimádkozgatni, de – mint Péter, Jakab és János a Gecsemáné kertben – nem tudják, hogyan kell egy órát tusakodni. Egyeseknek talán még soha nem volt igazi imaterhük, vagy nem tudták hogyan kell viszonyulni hozzá. Isten azt akarja, hogy nagy szabadságod legyen az imában, és annak minden formájában mély tapasztalatod. 
Ne állj be azok közé a keresztyének közé, akik inkább dolgoznak, mint imádkoznak!

Imával kivívott győzelem

Kérd Istent: adjon neked örömöt és reménységet az imában, szent merészséget meglátnod Krisztus dicsőségét és Sátán legyőzetését. Kérd Istent: adjon nagyobb hitet, hogy megláthasd Isten ígéreteinek beteljesülését és Sátán megszégyenülését. Kérd Istent, hogy gyújtson szent tüzet lelkedben a Szent Lélek erejével. 
3. Szent hittel állj ellen Sátánnak, kötözd meg és űzd el Őt. Hadd figyelmeztesselek valamire: ne válj ördögtudatúvá. Ne kösse le figyelmedet az Ellenség. Ne beszélj állandóan róla. Állj ellen neki, amikor szükséges; parancsold, hogy menjen el. De szemed a Menny trónján ülő Jézusra szegezd. Ne feledd: imád által sietteted a napot, amikor minden Jézus lába előtt fog heverni. 
 Vannak helyzetek, melyekben Sátán uralkodik, s amik nem is fognak változni addig, amíg meg nem támadod, és el nem űzöd őt. Emberek sínylődnek Sátán rabságában, és képtelenek megszabadulni tőle. Ott is fognak maradni mindaddig, amíg valaki – te vagy Isten más gyermeke – el nem űzi a sötétséget, meg nem kötözi a démoni erőket, és rá nem kényszeríti Sátánt, hogy engedje el foglyait. 
5. Űzd el az Ördögöt Isten magasztalásával. Ahogy a katonák a háborúban bármely fegyvert felhasználhatnak, ami segít kivívni a győzelmet, ugyanígy a lelki csatában a Szent Lélek arra késztethet, hogy időnként változtasd a harcmodort imádság közben. Olyan hitet adhat, hogy ajkad Isten dicséretét hangoztatja. Sátánt a dicséret megállítja, mert fél Jézus nevétől. Dicsérd az URat! 

 Amikor Isten imával bíz meg, feltételezi, hogy szent felelősséget vállalsz érte mindaddig, amíg (1) a válasz meg nem érkezik, (2) a helyzet vagy a személy meg nem változik, illetve (3) Isten le nem emeli szívedről az imaterhet. Amikor tudod, hogy Isten akarata szerint imádkozol, bizonyos lehetsz benne: Krisztus is közbenjár. Ne szakítsd meg Vele való imaközösségedet, amíg a probléma meg nem oldódik.

IMÁD ÖRÖK BEFEKTETÉS LEHET

A közbenjárás mások megtéréséért, az egyház épüléséért, Isten népének megújulásáért és a Világ evangélizációjáért – mind örök értékű szempontok. 
 Például megeshet, hogy egy kommunista vezetőért mondott ima nem talál meghallgatásra, a vezető, mint ateista hal meg. De ő nem volt teljesen érintetlen imádat és Isten kegyelmét illetően. Az Úr megtette a maga részét, te is a tiédet. Mivel a vezető nemzetét képviselte, bizonyos értelemben iránta érzett szereteted a nemzet iránti szeretet volt. Megkapod majd jutalmadat azért, mert úgy szeretted őt. Ahogy Isten. Krisztushoz méltó voltál a közbenjárásban. 

 Szüleimet meghívták egy vidéki iskolába, hogy tartsanak hetenként bibliaórát. Gyakran beszéltek nekem Isten különös jelenlétéről és az áldásról, amit ott tapasztaltak. Egy napon megemlítették ezt az iskolában is. Az emberek azonnal készen voltak a válasszal: „Ó, hát nem tudták, hogy évekkel ezelőtt pontosan ezen a helyen egy régi baptista gyülekezet működött?” Nem lehetséges-e, hogy akkori hívők több éves imáira kapta még mindig a választ ez a közösség?

Imád az áldás alapítványa lehet


 Ne csüggedj el, ha imádra nem kapsz azonnal feleletet. Tekintsd úgy, hogy alaptőkét teszel le Isten kegyelmével, a Szent Lélek közreműködésével és angyali segítséggel, támogatással. Imádkozz tovább; az ima soha, soha nem hiábavaló.

Az ima hossza nem korlátozott

Ne tekintsd az ima kötelezettségét törvényeskedő megkötözöttségnek, és ne érezd úgy, hogy sohasem fordíthatsz időt pihenésre, másokkal való beszélgetésre, az isteni természet, a szép zene élvezetére vagy családodra, barátaidra. Az átlagember azonban számtalan percet pazarol el naponta – olyan perceket, amelyeket mind be lehetne fektetni az imába.   Ha imádkozó szíved van, rengeteg alkalom nyílik rövid fohászokra. Ha állandóan a rádiót hallgatod, amikor egyedül vagy az autódban, ha abban a pillanatban bekapcsolod a televíziót, ahogy otthon leülsz, ha minden percet telezsúfolsz jelentéktelen időtöltésekkel, akkor nyilvánvaló, hogy nem az örök értékekkel való törődést helyezed életed középpontjába. Eltöltheted könnyelműen ezeket a perceket, és örökre eltűnnek; de megragadhatod őket rövid, szerető közbenjárás érdekében, és örök áldást fognak jelenteni. Tied a választás.
 De milyen csodálatos dolog, amikor szabad elhatározásból dönthetsz úgy, hogy hosszabb időt fogsz imával tölteni! Tervezz egy félórát, egy órát, vagy még többet imára, és zárd be az ajtódat, amikor Istennel van találkozásod. Amennyiben nem tudsz magadnak külön helyet biztosítani az otthonodban, ahol könyöröghetnél, keress alkalmat az adott körülmények között. Ha teherautó-sofőr vagy, használd fel imára a vezetési időt a hosszú távolságokon. Ha hosszabb betegség vagy testi fogyatékosság ágyhoz köt, munkálkodj azon, hogy időd az ima szárnyain repüljön. Ha földedet szántó gazdálkodó vagy, ültesd az ima ingyen magvait.
 A nyugdíjas állapot egyik legnagyobb áldása például az a lehetőség, hogy hosszabb időket jelölhetsz ki imádkozásra. Új-Zélandban, a Wellington melletti Upper Huttban egy testvér megmutatta imaszobáját, és nagy örömmel magyarázta: „Látod, most nyugdíjas vagyok, és egész napomat imádkozással tölthetem. Megmosakszom, megborotválkozom, megreggelizek, és utána órákat töltök ebben a szobában. Szeretnéd látni az imafüzetemet?” Örültem, hogy beletekinthettem: Mutatott egy nagy jegyzetet, becsatolható lapokkal, mely misszionáriusok országos munkatársak fényképével, különböző térképekkel és hasonlókkal volt tele. „Látod, imában minden nap körbeutazom a világot” – mondta. Mekkora jutalom halmozódott már fel számára mostanáig a Mennyben! Örökké osztalékot fog kapni imabefektetése után.

Imádat világszerte különböző módon befektetheted

Észak-Írországban buszon utazva imádkoztam az aznap esti összejövetelért, amit egy vidéki városban kellett tartanom. Mély vágyam, hogy minél több imatársat szerezzek India számára, egy vers megírására késztetett. Annyira elmerültem a jegyezgetésbe, hogy tudomást sem vettem a mellettünk elfutó tájról meg az útitársakról. Hirtelen arra riadtam, hogy valaki a nevemet mondja. Feltekintve egy asszonyt láttam állni az ülések közötti folyosón. „Most vettem észre, hogy Ön ül itt – mondta. Missziói újságjában láttam a képét, azért ismertem föl, és csak azt akartam mondani, hogy az elmúlt tizennyolc évben naponta imádkoztam önért, különösen a feleségéért, Bettyért.” Könny szökött a szemembe, amikor megértettem: Isten engedte, hogy találkozzam valakivel, aki imát fektetett be értem és családomért. 
 Ha szereted gyülekezetedet és lelkészedet, imádkozz értük áldozatosan. Ha szereted nemzeted, akkor tölts több időt imádkozással, mint kritizálással. Nincs semmi jogod bírálni vezetőidet, ha nem imádkozol értük. Szeresd a világot imán keresztül. Szórd szét imabefektetéseidet szerte a világon, és várd a gazdag osztalékot.

Az ima az élet legjobb befektetése

A pénzadományok oly gyakran kerülnek nyilvánosságra, hogy az adakozó már itt a Földön elveszi jutalmának egy részét, mivel mások tudomást szereznek szolgálatáról és megdicsérik érte. 
 A Biblia tanítása szerint a bolond mondja a szívében, hogy nincs Isten. Néha azon tűnődöm, nem kellene-e egyes keresztyéneket is bolondnak tartani. Akinek imái majdnem mindig önző, „adj nekem” imák; aki naponta egy órát tud szánni az újságra, de öt percet sem olvassa Isten Igéjét; aki naponta átlagosan két órát nézi a televíziót, vagy talán még ennél is többet a számítógép képernyője előtt, és nem tud egy órát imára fordítani – biztos, hogy az ilyen keresztyén minden ember közt a legesztelenebb.

AZ IMA SOHA EL NEM VESZHET

Ima testi egészségért
Isten tulajdonképpeni akarata az ember testi-lelki egészsége (a pontos bibliafordítás, Ige-értelmezés szerint szellemi-lelki-testi jólétet szán az embernek. Vö. 1Thess 5,23), de a gyógyulás bizonyos adott esetben nem tartozik mindig Isten szándékai közé. Kegyelme még génjeinkbe és kromoszómáinkba is beépült. Urunk nem leli örömét semmilyen szenvedésben, legyen az lelki betegség, kegyetlenkedés, üldöztetés vagy nélkülözés. Örül, amikor az emberiség az életet támogató orvosi és műtéti eljárásokat felfedezni igyekszik. Nagy merészséggel kell imádkoznunk magunk és mások fizikai, érzelmi és értelmi gyógyulásáért. Minden jogunk megvan arra, hogy szent állhatatossággal hivatkozzunk Isten ígéreteire, amíg Isten meg nem állít, vagy világossá nem teszi előttünk, hogy a gyógyulás nem az Ő akarata. Kétségtelenül megörvendeztetné Istent, ha hitünk a gyógyulásban sokkal erősebb lenne.
 A testi és szellemi bajok isteni gyógyítása általános a missziói területeken. Krisztusnak bizonyítania kell, hogy Ő az élő, imára választ adó Isten, ellentétben a tehetetlen, hamis istenekkel és a pogány népek vallásaival.

Ima az élet meghosszabitásáért.
Néha Isten még akkor is teljesíti kérésünket, amikor az nem teljes mértékben az Ő akarata – hogy megtanítson nekünk egy értékes leckét. Nézzük például Ezékiás esetét. Talán túlságosan ragaszkodott imájában a haláltól való szabaduláshoz (Ézs 38,1-6). „Ezékiás halálos betegségbe esett, de könyörgött az Úrhoz, aki szólt hozzá, és csodajelt adott neki. De nem cselekedett Ezékiás az őhozzá való jótétemény szerint, mert magában felfuvalkodott, azért Istennek a haragja lett rajta, Júdán és Jeruzsálemen” (2Krón 32,24-25). Isten meghosszabbította életét tizenöt évvel. Ezek alatt a hozzáadott évek alatt született a fia Manassé.


VISSZAVONULÁS MAGÁNYOS IMÁRA

Az ilyen elcsendesedés, mely legtöbbször egy napot, egy hétvégét, vagy néhány napos időszakot ölel fel, Istennel eltöltött hosszabb időt jelent. Ezrek tanúbizonyságáról beszélhetnék, akik igazolják, hogy lelki életük sokkal kevésbé lenne hatékony, ha iktatnának be újra és újra ilyen időszakokat. Isten olyan módokon és olyan ügyekre vonatkozóan nyilvánította ki nekem akaratát, amelyekre még csak nem is gondoltam, míg hosszabb időt nem töltöttem egyedül Vele. Semmi sincs, amiért nélkülözném ezeket a tapasztalatokat, mert az Úrért végzett egész későbbi szolgálatomra óriási hatással voltak.
 Az Úrral töltött ilyen hosszabb idő személyes megelevenedést hoz, megújult békét, lelki egyensúlyt a feszültségek között, és Isten vezetésének, akaratának világos megértését terveidben, kritikus döntéseidben. Általában a legkevésbé bölcs dolog fontos döntéseket hozni anélkül, hogy ne vonulnál félre huzamosabb személyes imádkozásra. 
Charles Finney leírta, hogy Isten milyen hatalmasan betöltötte őt Szent Lélekkel. „Úgy tűnt: átjárta testemet és lelkemet. Az Úr rögtön olyan felülről való erővel ruházott fel, hogy néhány itt-ott elmondott szó azonnal megtérésre segítette az embereket. Szavaim megakadtak a hallgatókban, mint a tüskés nyílvessző. Kardként vágtak. Kalapácsként törték össze a szívet. Tömegek tanúsítják ezt… Néha úgy vettem észre, hogy nagyon kiürült belőlem ez az erő. Elmentem meglátogatni az embereket, és úgy éreztem: nem teszek rájuk lélekmentő benyomást. Buzdításaim, imádkozásom hasonló eredménnyel jártak. Akkor egy napra félrevonultam személyes böjtölésre és imádkozásra. Miután megaláztam magam, és segítségért kiáltottam, az erő visszatért belém teljes frissességgel. Ez volt életem tapasztalata.”
 John N. Hyde, az Indiában dolgozó presbiteriánus misszionárius egyik alapítója volt 19o4-ben a nagy sialkoti gyülekezetnek. Az idő tájt folyt Walesben a nagy ébredés. A sialkoti gyülekezet mind a mai napig nagy áldásforrást jelent Krisztus egyházának. A legelső összejövetelek egyike előtt Hyde és R.M’Cheyne Paterson harminc napot töltött Isten jelenlétében. Egy héttel később George Turner csatlakozott hozzájuk. Ez a három ember további huszonegy napig imádkozott, az Urat magasztalva, hogy árassza ki hatalmas erejét. Érdemes volt? Az évek során szó szerint ezrek tértek meg Krisztushoz imájuk nyomán.
 Az imára való személyes félrevonulásnak határozott bibliai alapja van. Nagyon lehetséges, hogy Énoknak elragadtatása előtt ilyen közössége volt az Úrral. „És mivel Énok Istennel járt… eltűnt, mert az Isten magához vette” (1Móz 5,24). Mózes kétszer negyven napot töltött a Sínai hegyen, egyedül az Úrral. Ez alatt az idő alatt Isten teljesebben megmutatta magát Mózesnek, mint korábban vagy azóta bárkinek. Illésnek a Kérith patak mellett töltött ideje (1kir 17,2-7) is kétségtelenül Izraelért és Júdáért való imádkozással telt el.

Hosszabb magányos csendesség megtervezése

1.	Keress egy helyet az imádkozáshoz, ahol nem fognak zavarni.
2.	Jelölj ki bizonyos időt, amikor nem zaklatnak, és nem szakítanak félbe.
3.	Készíts oda mindent, amire szükséged lesz. Ilyen dolgokat tanácsolnék: (a)Biblia, (b)énekeskönyv, (c)jegyzetfüzet és toll, (d)bibliai szómagyarázat (ha a Bibliádban nincsen), (e)egy vagy két más fordítású Biblia vagy Újszövetség, (f)hitmélyítő könyv ébredésről, imádkozásról vagy a Szent Lélekről, (g)zseblámpa (ha szükséges), (h)párna vagy valami, amin térdelsz, (i)karóra vagy ébresztőóra (különösen, ha több napot szánsz az imára), (j)megfelelő takarók és (k)az imanaplód.
4.	Közöld valakivel, hol vagy elérhető sürgős esetben.
5.	Kezdd a csendességet olyan pihenten, amennyire csak lehet. Ha néhány napig tartó alkalmat tervezel, megfelelően frissnek kell lenned az Úrral való együttlétre. A lelki dolgokkal tökéletesen összhangban van, hogy aludj, amikor a tested azt igényli. Imaidőd alatt is szükséged lesz pihenésre, hogy utána folytasd a könyörgést és elmélkedést. Ilyenkor az ébresztőóra jó szolgálatot tesz.

Az imádkozás menete

 Az elveszett lelkekért való közbenjárás része kell, hogy legyen minden hívő napi imájának.
 Óvakodj annyira elmerülni saját problémáidban, hogy elmulasztod a másokért mondott imát. Ha az önző ima lesz jellemző imaéletedre, akkor imáid megválaszolatlanok maradnak. 
Nem azért imádkozol, hogy közöld Jézussal, amit nem tud, hanem hogy megoszd vele szíved vágyát, problémáidat és szükségleteidet. Azért jöttél, mert ezt meg akarod beszélni szeretett Uraddal. Ő meghallgat, hiszen várta, hogy előadd személyes kéréseidet.
 Bizonyos lehetsz benne, hogy csendes időd dicsérettel, imádattal és hálaadással fog zárulni. Amikor be kell fejezned imádat, Isten valószínűleg a szív áldott békéjével, megújult bizonyossággal és lelked mély örömével ajándékoz meg. S akkor bekövetkezik a doxológia ideje. Itt az idő, hogy még egyszer kifejezd az Úr iránti szeretetedet, hogy hódolj előtte és magasztald Őt.

IMA EGY SZEMÉLYÉRT

1)	Kezdd ismét azzal, hogy magára Istenre koncentrálsz.
2)	Mondj köszönetet Istennek ezért az emberért. Kezd az imádkozást azzal, hogy megköszönöd őt Istennek.  Sátán, ha nem tud megállítani, akkor megpróbálja rövidre zárni imánkat azzal, hogy türelmetlenné, kritikussá, elutasítóvá tesz bennünket. Az ilyen szellemiség gátolja szeretetünket, rombolja hitünket és kioltja a magasztalás szellemét.
3)	Könyörögj ezért az emberért.  Kérd Istent, áldja meg ezt az embert, és mutassa meg neki, hogy kétségtelenül Isten jósága érte utol, nem véletlen vagy szerencse.  Kérd Istent; vegye körül őt szent jelenlétével, emlékeztesse az eddig tapasztalt kegyelemre, bizonyítsa irgalmas beavatkozását és új és hatalmas módokon, és nagy szeretetével oszlasson szét minden határozatlanságot benne.
4)	Kapaszkodj bele Istennek a megváltással, a bajokkal kapcsolatos ígéreteibe. Gyakran időbe telik egy ember gondolkodását a tévedéstől, az előítélettől, vagy az önfejűségtől megszabadítani. Talán nem képes felismerni Isten hangját, vagy nem tudja teljes mértékben felfogni, amit Isten mondani akar. Légy türelmes, mint a Szent Lélek. Ne feledd, hogy egyetlen elmondott ima sem vész el. Valahányszor imádkozol, a Szent Lélek talán új módon szól ahhoz az emberhez.  Isten felszólíthat, hogy vedd igénybe mások imáját. Ezt mindig Isten vezetésének bizonyosságában, körültekintéssel, tapintatosan kell tenned. Azért akarsz egyesülni valakivel az imában, hogy erőt és áldást hozz, nem azért, hogy kiteregesd valakinek a bűnét, és egyeseket megbotránkoztass. Isten arra is ösztönözhet, hogy mondd el annak a személynek; szeretettel gondolsz rá. Még, ha nem is értékeli ezt nagyra, Isten emlékeztetheti őt türelmes és állhatatos könyörgésedre. Különösen hatalmas bizonyságtétel, amikor olyan emberért imádkozol, aki iránt semmi reményed sincs a személyes kapcsolat-felvételre.

Az imalista használata

1)	Az imalistát egy kis naplóba vagy jegyzetfüzetbe írd le.  A Szent Lélek nagyon jól fel tudja használni a rövid imákat. Ezek a keresztyén szeretet, törődés és vágy azonnali kifejeződései, amiket nevezhetünk „távirati stílusú imáknak”, „villámimáknak” vagy „egyperces imáknak”. Hívhatjuk őket „Isten áldjon meg” imáknak is. Az Úr mindig meghallgatja őket. Valamennyi imádkozó használja ezt a módszert, hogy a hirtelen fellépő bajokat az Úr elé tárja. Alkalmanként Isten arra utasíthat, hogy hosszabb imát mondj valakiért az „Isten áldjon meg” imalistádon szereplők közül bizonyos általad nem ismert, különleges szükség miatt. Bízz a Szent Lélek útmutatásában
2)	Tartsd kéznél imalistáidat. Legyen egy rövid listád a mosogatónál, ahol a főzés vagy mosogatás közben belenézhetsz. Tégy egy másikat az ebédlőasztalhoz, hogy étkezések idején használhasd. Helyezz egyet a fürdőszobai tükörre is, melyre borotválkozás vagy fésülködés közben rápillanthatsz. Használd az alaplistádat bibliai könyvjelzőként napi áhítatod során.
3)	Tekintsd a nap eseményeit íratlan imalistának. Kilépve a gyülekezetből, imádkozhatsz a lelkészért vagy az istentiszteleten részt vett emberekért. Iskolából kijövet imádkozhatsz a tanulókért és a tanárokért. Könyörögj a pénztárosért, aki vásárlásaid blokkját készíti, a pincérért, aki az étteremben kiszolgál. Amikor visszaakasztod a telefonkagylót, imádkozz néhány pillanatig azért, akivel beszéltél. Ha lezársz egy borítékot, imádkozz azért az emberért, aki megkapja a levelet. Miközben lelkészed istentiszteletet tart, kérd Istent, hogy kenje fel és használja őt. Amikor egy énekes a templomi összejövetelen énekel, kérd Istent; áldja meg őt és az éneket. Ha az újságban egy főcímre felfigyelsz, mondj egy „Isten áldjon meg” imát azért az emberért, akinek imádságra van szüksége.
Az ilyen könyörgés a nap folyamán csodálatos módja a „szüntelen” imádkozásnak (1Thess 5,17).



(A könyv-kivonatot készítette Mihálovics Zoltán 2oo6. júniusban).


 




