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Sameh Mauric doctor Egyiptomból- Imádság Háza Konferencia
„Az én házam az imádság háza lesz minden nép számára.” Mk11.15
Az egyik legfontosabb dolog, amit a keresztényeknek tenniük kell, az nem más, mint az imádkozás. Mégis
ez a legelhanyagoltabb dolog. Jobban szeretünk cselekedni, minthogy imádkoznánk. Különösen az olyan
imádkozók és az olyan imák hiányoznak, amelyek erősek ahhoz, hogy változtassanak a dolgokon. Az egyik
ósz. Ige erről az erős imamódról tanít, és ebből megérthetjük és eltanulhatjuk a hatékony imádság módját.
A Kivonulás könyvében van egy nagyon híres történet, amelyben Izrael háborút folytat az őt megtámadó
ellenséggel az amalekitákkal szemben.
2Móz17-8 Izráel legyőzi Amálékot.
8Eljött Amálék, és megtámadta Izráelt Refídímben. 9Akkor ezt mondta Mózes Józsuénak: Válassz ki
férfiakat, vonulj ki, és ütközz meg Amálékkal! Én pedig odaállok holnap a halom tetejére, és Isten botja a
kezemben lesz. 10Józsué úgy cselekedett, ahogyan Mózes mondta neki, és megütközött Amálékkal. Mózes,
Áron és Húr pedig fölment a halom tetejére. 11És az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét,
Izráel volt az erősebb, amikor pedig leeresztette a kezét, Amálék volt az erősebb. 12De Mózes kezei
elfáradtak. Ezért fogtak egy követ, alája tették, és ő ráült. Áron és Húr pedig tartotta a kezét, az egyik erről,
a másik amarról, úgyhogy két keze fölemelve maradt naplementig. 13Így győzte le Józsué Amálékot és
annak hadát fegyverrel.
Jól jegyezd meg! A sötétség királysága minden időben mindig támadja Isten királyságát és tagjait és ebből a
történetből megtanulhatjuk, hogyan győzte le imával Mózes a támadó ellenséget.
Rövid, de nagyon erőteljes Kinyilatkoztatás ez. Az ósz-ben itt az ellenség test és vér volt, vagyis az ember,
az ellenséges katona/hadsereg. Igazi valóságos fizikai háború volt, katonák, szemmel látható katonák ellen,
fegyver fegyver ellen, ország, ország ellen. Mindezek mellett azt is vegyük észre, hogy a háttérben egy
szemmel nem a nem látható háború is zajlik és ennek a háborúnak is van hatása. Tanuljuk meg, hogyan
lehet legyőzni az ellenséget.
Tudjuk, hogy ma és most nem test és vér ellen harcolunk. Még akkor is, ha üldöznek minket, nem konkrét
emberek ellen harcolunk.
(Bár az is igaz, hogy a sötét lelkű embereket a sötétség ura mozgatja a háttérből.)
Ef6.12 12” Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok,
ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen.”
Ez a mi harcunk. Hogy tudjuk legyőzni ezt a láthatatlan ellenséget és a sötétség királyságát? Hogy tudjuk
kiszabadítani Testvéreinket ebből a birodalomból és átmenteni őket Isten királyságába? Mózes története
éppen erre tanít bennünket. Vegyük a legkomolyabban, hogy napjainkban is éppen ez a láthatatlan harc
zajlik minden pillanatban. Négy tanulságot emelnék ki a történetből.
ELSŐ TANULSÁG
Mi történik a hegyen? Fontos ezt megérteni, mert amit Mózes, Áron és Húr ott tettek, AZ határozta meg a
csata kimenetelét a harcmezőn. Mózes azt mondta Józsuénak, hogy vigye az embereit és menjen harcba az
amalekiták ellen, ő pedig Isten botjával felmegy a Hegyre, hogy imádkozzon értük. Mózes nem volt gyáva,
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nem az életét féltette, nem a harc alól akarta kihúzni magát. Éppen ellenkezőleg. Helyén volt a szíve a
hitben, helyén volt az értelme is ahhoz, hogy tisztán lássa, hol a helye, mi a feladata.
Szóval két csata zajlik egyszerre: egyik fent a hegyen a másik lent a völgyben. Az egyik szellemi és
láthatatlan háború, amelyben csak az a három ember vesz részt és rajtuk kívül a többiek nem tudják, hogy
mi történik ott fent a hegyen. És közben van egy látható fizikai ütközet egy háború Józsué és az amalekiták
között lent a völgyben. Ha te is ott harcoltál volna ebben a seregben, akkor egyszer azt láttad volna, hogy
visszaszorítjátok az ellenséget, másszor pedig az ellenség kerekedik felülre és menekülnötök kell. Szóval a
frontvonal állandóan változik, és hirtelen megint változik a helyzet és ismét győzelemre állunk, majd ismét
vereségre és így tovább óráról órára. És mivel benne vagy a harc sűrűjében nem érted, hogy mi és miért így
történik körülötted. Nem érted, mert a völgyben vagy, de fent a hegyen Mózes látta mindezt és értette,
hogy mi miért történik. Amíg fölemelte a kezeit (szívét) addig Józsue állt győzelemre, amikor leengedte a
kezeit(elcsüggedt, elfáradt a szíve) akkor rögtön már az ellenség állt győzelemre. Ez a valóság.
A nem látható szellemi harc, sokkal fontosabb, mint a látható fizikai harc.
Ami a szellemi valóságban történik, az határozza meg a fizikai világban zajló események kimenetelét.
Szolgálni megyünk, hirdetjük az evangéliumot, ellátjuk a szegényeket, imádkozunk a betegekért,
templomot renoválunk a közösségnek, lelkigyakorlaton veszünk részt. DE! Ezzel nem tudjuk legyőzni az
ellenséget, nem növeljük az Isten királyságának köztünk lévő uralmát, nem látjuk Isten dicsőségét úgy,
ahogy kellene és nem látunk jeleket és csodákat közöttünk. Miért nem? Mert előbb fent a hegyen kell
megnyernünk a háborút. Ha az ima erejével megnyerjük a harcot, akkor minden az Isten dicsőségére fog
zajlani a völgyben és lesznek jelek és csodák.
1. Azt mondta Jézus, hogy elárulom nektek az igazságot. Amit megköttök a földön az kötve lesz a
mennyben, és amit eloldoztok a földön az el lesz oldozva a mennyben. Ergo az ima ereje
megváltoztatja a valóságban a dolgokat. Semmi más nem tudja megváltoztatni a történelmet,
de ez igen. Senki más nem tudja megváltoztatni a történelmet csak Isten, de ehhez még neki is
szüksége van a Hívők szellemi harcára is imáira. Ez a Hívők tapasztalata.
2. Mi Egyiptomban kisebbség vagyunk a kisebbségben, mert az újjászületett keresztények is
kisebbségben vannak a keresztények között, akik meg kisebbségben vannak muszlimokkal
szemben. Ennek ellenére szeretnénk, ha Isten dicsősége mindenkire kiáradna, hogy Krisztus
szeretete mindenkit megérintsen és szeretnénk látni a jeleket és a csodákat Krisztus által. És ha
ebbe minden tudásunkat, erőnket is beleadjuk, hogy így legyen, akkor is vesztünk és az
amalekiták győznek. Józsue és serege egyedül nem nyerheti meg a csatát csak a hegyen
imádkozók segítségével. Előbb ott kell győzelem, szellemi fordulat ahhoz, hogy a völgyben is
megforduljon a csata menete. Ezért életfontosságú, hogy ma is legyenek imádkozók a hegyen.
Amikor a hegyen meg tudjuk kötözni, törni az ellenséget, akkor a völgyben is meg tudjuk törni a
csatát. Ez egy életre szóló igaz tanítás számunkra az Úrtól, akik az Egyház idejében élünk.
3. Láttunk most egy videót, ami 2011. nov.11-én készült Egyiptomban. Negyven ezren imádkoztak
12 órán át folyamatosan az Imádság Házában. Este hattól reggel hatig, imádással, dicsérettel,
magasztalással, hálaadással kiáltottak az Úrhoz, közbenjárva Egyiptomért. Ez közvetlenül a
kairói arab tavasz után történt. Ezt a napot úgy tartjuk nyilván, amely nap megváltoztatta az
ország történelmét. Hónapról hónapra, évről évre azóta is Isten megrázza a nemzetet és a
lehetetlen dolgok megvalósulnak. Napokig mondhatnám az erről szóló történeteket, hogy mit
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tesz Isten ma is. Nem mi. Mi csak szolgáljuk az Urat és megtesszük a tőlünk telhetőt. Az elmúlt
hat év és az előtte elmúlt negyven év imáinak eredményeként vártunk egy nagy áttörést a
szellemi fronton. Ti negyven évig voltatok a vasfüggöny mögött, mi azonban évszázadok óta
éltünk a sötétség elnyomása alatt. Ám most nagy áttörést élünk meg, a mi vasfüggönyünk is
leomlott és látjuk, hogy milliók jönnek Krisztushoz. Igen! A harc fent a Hegyen, a harc teszi
lehetségessé mindezt. Ma is szükségünk van harcoló emberekre. Szükségünk van Józsuékra, akik
csatába vonulnak Isten Népével, de a harc Mózes és segítői nélkül hiábavaló. Hiábavaló, semmi
eredménye nem lesz és a völgyben harcoló Józsue és katonái meghalnak. Isten harcos serege
elbukik? Igen elbukik! Isten királysága elbukik? Igen elbukik! Józsue Isten ezredese elbukik?
Igen, elbukik- elbukik az ima támogató menyei ereje nélkül. Ha nem imádkozunk, az Úr nem
harcol velünk, és nem harcol helyettünk. Erről szól ez a történet. Hisszük ezt?
MÁSODIK TANULSÁG
Az imának fontos a mélysége is és a hossza is.
Nemcsak úgy imádkozgatunk ám. Győztes, eredményes imához mindkettőre szükség van:
mélység és hosszúság. Mert imádkozhatunk ám így is:
Óh,Uram, tudod, hogy szükségünk van Rád. Olyan jó lenne, ha felráznád a népünket, olyan jó
lenne, ha megdicsőítenéd a neved, tudjuk, hogy Mindenható a neved, hát mi lenne, ha
meghallgatnál minket és megtennéd, amit kértünk, de ha mégsem, akkor az se baj…
2Móz32-ben figyeljük meg, hogyan imádkozott Mózes a népéért. Figyeljünk oda, mert ez a titka
Mózes imameghallgatásának, ami megváltoztatta a történelmet. Nem a szavak miatt történt ez,
nem az imaformákon múlik az eredmény, hanem az ima mélységén és hosszán.
Ismerjük mi történt akkor, amikor Mózes fölment a Hegyre a kőtáblákért. A nép aranyborjút
csinált magának. Mózes szíve erre összetört: hogy tehettetek ilyet, láttátok az Urat a felhőben,
hallottátok hangját az ÉLŐ Istennek, átéltétek a csodáit, szemetek előtt vonult nappal és éjjel, ti
pedig máris bálványt imádtok?.. és Mózes visszament a Hegyre, ahol az ÚR újra szólt hozzá.
„Mózes, hadd pusztítsam el őket és téged a hűségest teszlek nagy nemzetté és azt az új népet
már nem úgy hívják majd, hogy „Isten népe” hanem úgy, hogy „Mózes népe.”
(Saját betoldás: Micsoda ígéret ez annak, aki éhes a hatalomra, mohó a hírnévre, vagy még nem
bocsátott meg és bosszút forral.
…itt lenne az alkalom, hogy Mózes elégtételt vegyen rajtuk, visszavágjon a sérelmekért, a
bajlódásokért, a lázadásokért, a zúgolódásokért, hiszen kis híja, hogy nem kövezték halálra.
Minden rosszért elégtételt vehetne, amit a néptől eddig kapott…és mindezt ráadásul az ÚR által
feljogosítva tehetné, mert ő lehetne a haragvó Isten büntetésének a jobb keze és ítéletének a
végrehajtója.)
Milyen jó üzlet lenne ez Istennel és milyen távlatokat adhat. Már nem Ábrahám, Jákob és Izsák
népének, hanem Mózes népének fogják hívni őket és valóban megérdemlik a pusztulást és
milyen jó, hogy nem Mózesnek kell beszennyezni vérrel a kezét, mert maga az ÚR szabadítja
meg Mózest a bajkeverőktől, hogy Mózes békében uralkodhasson. Megérdemlik, mert azután
amit az ÚR értük tettük, mégis milyen könnyen elfordították szívüket és bálványt imádtak. És ő a
hűséges Mózes viszont megérdemli az uralkodás jutalmát.
Mózes odaállt megint az ÚR elé és másképpen imádkozott.
Így szólt az Úrhoz:
„Kérlek, bocsásd meg bűneiket!

4

Ám ha jogosan még sem bocsátanád meg népem bűneit, ha úgy döntesz, hogy mégsem
irgalmazol nekik, akkor engem is törölj ki az élet könyvéből.”
„Szeretem a népem, egy vagyok közülük. Lehet, hogy bűnösök, lehet, hogy ateisták,
bálványimádók, ezoterikusok. Lehet, hogy üldözik a te neved URAM és üldözik a te Egyházadat,
de kérlek, bocsáss meg nekik és légy irgalmas hozzájuk. Adj nekik még egy esélyt, mutasd meg
nekik újra arcodat, hogy láthassanak és láthassák a különbséget arcod szépsége és a bálványok
rútsága között. Nyisd meg szívüket és szemeiket hadd térjenek meg és jöjjenek vissza hozzád!
Szuverén Isten vagy, Mindenható mindenek felett, és ha mégis úgy döntesz, hogy nem
kegyelmezel nekik, akkor hadd haljak én is velük. Nem akarok élni a népem nélkül, a testvéreim
nélkül, inkább töröld ki a nevemet a Te Könyvedből.”
Ez egy olyan ima, amire lehet válaszolni. Ez egy olyan ima, ami feltárja a szívemet, hogy mi lakik
benne, feltárja, hogy az én népem többet ér-e nekem, mint én magam. Nem az én üdvösségem
a lényeg, hanem az övéké.
Mi van az én szívemben? Kész vagyok-e így imádkozni a magyarokért, a benei emberekért?
John Nox evangélista hasonló imát mondott Skóciáért. Fölment a hegyre és napkeltétől
napnyugtáig imádkozott, kiáltott az Úrhoz:
„Add meg Skócia megtérését vagy vesszek el velük együtt én is!”
Az IGE pedig így szól:
Izajás 62.6 „Falaidra Jeruzsálem őröket állítottam, hogy soha ne hallgassanak se nappal se éjjel.
Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák, és ne pihenjetek, amíg helyre nem állítja
Jeruzsálemet is dicsővé nem teszi a földön.”
Ezt jelenti az ima mélysége. Többre értékeljük-e a mi népünket saját magunknál? Érted-e,
hogy Isten ugyanannyira szereti az elveszett bűnösöket, mint téged? Érted-e, hogy Mózes Isten
szívével szereti a keménynyakú és makacs népet? Megérdemelnék a büntetést, megérdemelnék
a kipusztítást, de az ÚR nem ezt akarja.
Ő azt szeretné, ha valaki most is ugyanígy, Mózes szívével imádkozna értük: Bocsáss meg nekik,
vagy velük büntess engem is, hadd halhassak meg velük én is, mert nélkülük életben maradnom
nincs értelme. Mi értelme lenne, hogy én megmaradjak és bemenjek az Ígéret földjére, ha a nép
nem jön velem. Így nélkülük nem ér semmit az életem.
Ez a szív él bennünk is? Ez a szív dobog bennem is? Mert csak ez az ima változtatja meg a
történelmet. Ezt az imát hallgatja meg az ÚR és válaszol rá és azt mondta Mózesnek:
megteszem. Megteszem, mert a szíved olyan, mint az enyém. Mert a te vágyad az, ami az én
vágyam, a te akaratod ugyanaz, mint az én akaratom, ezért megadom a te szíved kérését.
HARMADIK TANULSÁG - Az ima hosszúsága.
Józsué csatája a völgyben 12 órán át tartott. Akkoriban az ütközeteket napkeltétől napnyugtáig
tartották. Sötétben ui. nem lehet harcolni, mert nem látod az ellenséget és ezért éjjel szünetelt
a harc, gyűjtötték az erőt a hajnali folytatásra és ellátták a sebesülteket. Józsué csatája is véget
ért napnyugtakor. Reggel kezdődött és 12 órán át tartott napnyugtáig. Fent a hegyen pedig
Mózes 12 órán át imádkozott felemelt kézzel. Ha csak egy percre leengedte imádkozó kezét,
fordult a harc kimenetele és a völgyben izraeli katonák haltak meg. Hoppá ugye?
Kérdés, hogy ha már ilyen mélységgel akarunk és tudunk imádkozni, akkor miért nem elég öt
perc? Miért oly fontos az imaidő hossza? Nos, jó, ha azt mondod, hogy fontos fontos, akkor hát
legyen hosszabb, mondjuk 5 perc… jó, legyen tíz, de tudd, hogy a nyolcadik percnél már

5

krahácsolni fogunk…mi, mi,mit mondasz, hogy húsz perc….?...jól vaaaagy, hogy egy óra…? nem
vagyunk mi ájtatos manók és ájtatos papok!!
Lássuk hát, hogy miért oly fontos, hogy milyen sokáig imádkozunk!
Az ima addig tart, amíg a csata tart.
Mert amíg tart Józsué csatája a völgyben, addig kell Mózesnek tartani a felemelt kezét és
imádkoznia a Hegyen a lent harcolókért..
Meg kell értenünk ezt a titkot.
Addig, amíg mi imádkozunk, addig van Isten is cselekvésben.
Addig, amíg mi imádkozunk, addig adunk jogot Istennek, hogy uralmat vegyen a helyzet felett.
Amíg imádkozunk, Istent feljogosítjuk arra, hogy beavatkozhasson.
Addig, amíg mi imádkozunk, addig van alkalma Istennek a közbelépésre.
Amikor leállunk az imával, akkor nem tudja folytatni a munkáját.
Izajás 62.
„Ti, akik segítségül hívjátok az Urat, ne pihenjetek és Őt se hagyjátok pihenni!”
Ha te pihensz, Isten mit fog csinálni? Ő is pihenni fog.
(Saját betoldás: Szeretetláng üzenete: „Tétlenségetek a sátán melegágya.”
talán ezért tanítja Szent Pál által a Szentlélek: Szüntelenül imádkozzatok!)
Ezt nem hisszük el ugye? Pedig pontosan ezt nyilatkoztatja ki nekünk ez a történet az IGÉK és a
tapasztalat!
Miért kell éjjel és nappal? Miért nem hallgathatnak éjjel és nappal? Miért kellenek, az ilyen
Imádság Háza helyek ahol az év minden napján 24 órában imádkoznak, miért kell, hogy a
felvigyázó őrszemek egymást váltsák a harcban, miért? Mert nagyon fontos az imádság hossza,
mert ez dönti el a csata kimenetelét. (Saját betoldás? Ha abbahagyod az imát, az olyan mintha
az ellenségre küldött gyalogságtól megvonnád a tüzérségi háttérvédelmet.)
Axióma: amíg tart a háború, addig kell az imának is tartania.
Ez nem olyan, mint a felhatalmazási engedély, amit aláírok és odaadom az Úrnak: na, mostantól
bármikor harcolhatsz helyettem és értem én meg elmegyek a tengerhez egy kicsit. Nem így
működik. Ne hagyj magadnak pihenőt, és ne hagyd az Urat sem pihenni. Ha te pihensz, azzal azt
üzened Istennek, most Te is pihenjél.
Az imádság gyümölcsei nemcsak úgy véletlenül jelennek meg.
(Saját betoldás - Az imádság nem mindig wellness hotel, ahol felüdülünk Istennel.)
Az imádság nem egy a választható alkalmi programok közül, hanem egy életmód. Az ima nem
más, mint folytonos szellemi harc, hogy megkötözzük az erős embert, az amalekitákat, az ördög
katonáit…stb…az imával kioldjuk Isten kezét, hogy megmutathassa érdekünkben az erejét.
(Saját betoldás: Ha nem imádkozunk, mert kételkedünk ebben vagy lusták vagyunk hozzá, akkor
mi magunk kötözzük meg Jézus kezeit, mint Pilátus pribékjei. Közben pedig a vasárnapi misén
elmormoljuk a szokott kéréseinket és panaszainkat és bosszankodunk, hogy az Isten nem segít
rajtunk és nem látunk az életünkben csodákat és jeleket. Közben pedig a házi szentélyeink házi
bálványai között ott áll a zúgolódásainkkal megostorozott, kételkedéseink és tétlenségeink által
megkötözött kezű Mindenható Krisztus, akit éppen mi tetszünk cselekvőképtelenné,
tehetetlenné.
Sokszor találkozom ezzel, ezért gyakran szólok így a hozzánk jövő emberekhez. Egyetlen
emberért, akár ismered, akár nem, hajlandó vagy-e odaállni a résre ahol betör az ellenség?
Kéred az Urat, hogy mutassa meg ki Ő, hogy Jézus valóban az Isten Fia, hogy a Kereszt története
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igaz vagy hamis, hogy hazudott-e Jézus vagy minden igaz, úgy ahogy van….minden esetben,
amikor így imádkozol Valakiért és odaállsz a résre, ezzel a hittel, ezzel a szívvel, aznap Isten
valószínűleg meglátogat egy embert majd. Ha ezt másnap is megteszed, másvalakit fog
meglátogatni az ÚR Lelke…stb.
Most azt kérdezed: Plébános, te megőrültél? Nem, nem! Több ezer ilyenről tudnunk, hogy a
közbenjárás után Isten meglátogatta őket úgy, hogy ők maguk ezt nem is kérték. Viszont mivel
mi imádkoztunk értük, mi hívtuk be Istent a helyzetbe, hogy meglátogassa őket. Nagyon sok
muszlimot megkereszteltünk e miatt a természetfölötti közbenjárás miatt.
Miért nem teszi meg ezt Isten nélkülünk?
Miért van szüksége Istennek ránk, hogy mi imádkozzunk az emberekért?
MERT EZ EGY BIBLIAI ALAPELV!
Isten nem léphet közbe addig, amíg valaki nem kéri meg rá.
(Vannak csodás kivételek, de a kivétel erősíti a szabályt.)
Istennek nincs joga áttörést hozni addig, amíg valaki nem kéri meg rá. Ezért is annyira fontos az
imádságodnak a hosszúsága. Mert amíg mi imádkozunk, addig látni fogjuk Isten munkájaként
megtörténni a csodákat és a jeleket.
(Saját betoldás: Reinhardt Bonnke 3 alaptétele:
1. Istennek szüksége van az ember erejére.
2. Az embernek szüksége van Isten erejére.
3. Isten ereje akkor cselekszik rendkívüli módon, amikor az ember is cselekszik.
Vagyis ha valaki hitben Istennel együtt munkálkodva kilép a kockázatmentes, kényelmes
passzív hitéből ahol mindent készen vár Istentől és kilép aktív hitben a komfort zónájából,
akkor történnek a jelek és a csodák. Isten ereje az, aki cselekszik az emberen keresztül, ezért
szüksége van az ember cselekvő hitére is. pl.: Péter kilép a biztonságos csónakból a
bizonytalanba a vízre. -A kivételek itt is erősítik a szabályt.)
Egyértelmű és világos tanítása ez az IGÉNEK.
NEGYEDIK TANULSÁG
Ez itt és most egy imakonferencia ahol nem csak tanítást akarunk hallani az imádkozásról,
hanem imádkozni is fogunk most Európáért….stb.
Imádkozni sokkal nehezebb, mint szolgálni. Sokkal könnyebb tanítani, prédikálni, a völgyben
fegyvert fogva harcolni, betegeket gondozni…de egy órán keresztül imádkozni…főleg ha ezt még
mise után kellene tenni! Sokkal könnyebb két órán keresztül főzni a szegényeknek, mint két
órán át ezekért az emberekért imádkozni. Ugye, hogy így van! És látom, hogy néhányan
elpirultatok és ez jelzi az igazságot. Sokkal nehezebb akár öt percre felemelni a szívedet és a
kezedet és imádkozni, mint Mártaként tevékenykedni. Imádkozni nagyon nehéz, mert rövid
időn belül kifárad a karod, kifárad a szíved, a lelkesedésed a hited. Pont ez történt Mózessel.
Ekkor Áron és Húr követtettek alája, arra ült rá, és elfáradt kitárt kezeit tartották, hogy tudjon
imádkozni a népért, mert csak ők látták és ismerték fel az összefüggést, hogy hogyan és miért
változik ide-oda a csata menete.
Ergo: hosszú és kitartó, eredményes imádságra, közbenjárásra senki nem képes egyedül. Mindig
kell, hogy legyenek társaid, akikkel támogatjátok egymást.
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A közbenjárás nagyon nehéz. Sokkal könnyebb szegényeket gondozni, prédikálni, templomot
tatarozni, zarándoklatot szervezni, mint imádkozni.

AXIÓMA:
Sokkal fontosabb imádkozni, mint bármi más egyéb jóban tevékenykedni.
Mit kell tennünk? Amint Áron és Húr tartották Mózes kezeit, mi az imádkozó nép mi is fogjuk
meg egymás kezeit, segítsünk egymásnak az imában, hogy eljusson a szívünk az ima mélységére
és a hosszára, mert csak ez változtatja meg a körülményeinket, helyzetünket, történelmünket.
Európa jövőjének a helyzete rajtunk múlik. A forgatókönyvet mi szívünk írja az imáinkkal és az
ÚR velünk együtt harcol. –Mit kell tennünk?
- Személyes szinten kell, hogy legyen imatársad/tásaid.
- Plébániai szinten, kell, hogy legyen imacsoportod.
- Országos szinten, kell, hogy legyenek imakonferenciák.
(Negyvenezer embernek könnyű volt tizenkét órát imádkozni.)
Még Mózesnek is kellett segítség. Én nem vagyok Mózes. Szerintem te se vagy az. Ha Mózesnek
is segítségre volt szüksége, akkor nekünk is szükségünk van társakra.
Fontos az is, hogy mennyien imádkozunk, mert egymás kezeit emelhetjük fel, egymás szíveit
bátoríthatjuk, hogy mélyen és hosszan imádkozhassunk és a meghallgatott imáinkkal egymás
hitét erősíthessük.
Megtörtént eset: Az arab tavasz után a Muszlim Testvériség vette át a hatalmat. Kijelentették,
hogy legalább 400 évig ők fognak kormányozni, bevezetik a kalifátust és olyan rezsim államot
hoznak létre, mint amilyen Iránban van. Nekünk erre az imádság volt a válasz és így
imádkoztunk:
„Uram adj nekik bolond tanácsokat!”
Emlékszel Dávid imájára amikor a fiával Absalommal harcolt? Hát pontosan így imádkozott ő is.
Mi tehát követtük ezt az igei példát és továbbra is imádkoztunk, hogy az ÚR bolond tanácsokkal
vigye őket a jégre. És napról napra láttuk a hírekben, hogy mekkora marhaságokat követtek el.
Egy év alatt az összes hibát elkövették, amit egy ember csak el tud követni és egyetlen jó
lépésük sem volt. Egy év után – nem 400, hanem egy év után-40 millió egyiptomi ment ki az
utcára és megbuktatták a kormányt. 40 millió! Volt a háttérben 40 ezer közbenjáró és 40 millió
ment az utcára és eltüntették a rezsimet. Isten nagyobb dicsőségére mondtam el ezt a
történetet. Emlékszem a forradalom előtti éjszakára. Eljött hozzám az amerikai attasé. Barátom
volt és hívő. Lejárt a megbízatása és eljött elbúcsúzni. Megkérdeztem őt, hogy amerikaiként
miért támogatja a Muszlim Testvériséget? Nem mondom el, hogy mit válaszolt, de azt mondtam
neki, hogy mi holnap megszabadulunk tőlünk. Azt válaszolta, hogy ez nevetséges és lehetetlen,
hiszen nekünk nincs külső segítségünk és mi nem vagyunk az USA. Mire én azt válaszoltam, hogy
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nekünk viszont jobb kapcsolataink vannak, mint az USA-nak, mi tudjuk, hogy kihez és miért
imádkozunk és ki a mi Barátunk. És valóban. Másnap kitört a forradalom és elsöpörte a
rezsimet! Ez, hatalmas csoda és imameghallgatás volt. A nagy nyilvánosság előtt megválaszolt
ima nyilvánvaló csodái a nagy nyilvánosság szívében erősítik a hitet.
Kérdezzük meg magunkat őszintén. Hiszek-e igazán az ima erejében? Hiszek-e igazán abban,
hogy értünk élő, cselekvő igaz Istenünk van? Ő egy egyeduralkodó Isten, aki számára semmi
sem lehetetlen. Hiszek-e abban, hogy ha bármiért imádkozunk az Ő nevében az Ő dicsőségére –
nem a magunk dicsőségére, nem nagyobb hírnévért, nem elismertségért - ha bármit is
imádkozunk közösségben az Ő dicségért azt Ő meg fogja tenni.
Ha hiszel-e ebben, mert ha igen akkor nagyon másként fogsz/fogunk imádkozni. Akkor minden
ker. felekezet összejön az egység áldásai alatt imádkozni, hogy eljöjjön és megvalósuljon
köztünk Isten Országa, Ereje és Uralma!
Álljunk fel, emeljük fel egymás kezét és imádkozzunk! HAallelujaAH! Amen!
(Az imát nem gépeltem be, de meghallgatható 48.25-5ől, mintegy fél órán át.)
https://www.youtube.com/watch?v=8WQqyqwUEdk&index=5&list=PLyT9Kkdk1BNyuPv8IKIdUt
Gr5yguDqNxN
Többet dr.Samehről
https://www.ihk2017.hu/samehmaurice
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