Október #115-2021
Johannes Gerloff
Teológus és újságíró

üzenetével

Kedves Imádkozó Barátaink!
„Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért” (Zsolt 122:6) – a Bibliában ez az egyik legvilágosabb felhívás az imádkozásra. Az 1Tim
2:1-2 mellett talán a legkonkrétabb utasítás is az imádkozásra. Míg Pál Timóteushoz, a tanítványához írt levelének célja az, „hogy csendes
és nyugodalmas életet éljünk”, a zsoltáros tovább megy: „[mindenütt] legyenek boldogok a téged szeretők” (6. vers).
Az élő Isten előtt Jeruzsálem, a zsidó nép és Izrael földje számára kérünk békességet „atyámfiaiért és barátaimért” (Zsolt 122:8). Az Izraelért folytatott imádkozásnak sokkal messzebb ható következményei vannak, mint bármely más közbenjárásnak, amint mindjárt meglátjuk.

Isten Igéjére nyitott fülek
Vágyom látni olyan imádkozó hívőket, akik előtt egy újság van, a
fülüket pedig tágra nyitják Isten Igéje előtt. Valójában minden
olyan hírügynökség segíthet, amely megbízható tájékoztatást ad
a Közel-Keletről. Mi is ilyet akarunk nyújtani. Honlapunkon
(https://gerloff.co.il/newsticker) minden oldal bal fölső
sarkában látható egy link. Ott mutatjuk be a legaktuálisabb
híreket az internetről. (Az angol változatban, a jobb felső
sarokban a megfelelő zászlóra kattintva az adott nyelven
olvasható a szöveg.) Gyakran ezek a német nyelvű híradások
forrásai. Az az álmom, hogy az imádkozók ezekből a cikkekből
szerezzenek naprakész információt a mindenkori eseményekről,
a Szent Szellem vezetésével. Az angol változatban szűrés nélkül
tálaljuk a híreket, amelyeket a telepesek „Arutz-7” nevű
adójától a messiáshívők „Kehila News” adójáig az izraeli
fősodratú média minden egyéb szereplőjétől is veszünk át.
Tehát lehetséges, hogy Mennyei Atyánk füléhez perceken belül
eljutunk imánkkal, ha terroristák megszöknek a börtönből, vagy
gázai rakéták hullnak Izraelre, vagy esetleg Irán szörnyű
fenyegetéseket fogalmaz meg. Amikor azt olvassuk, hogy egy
drúz rendőrt megöltek, imádkozhatunk azokért a nem zsidó
emberekért, akik a zsidókkal együtt kockáztatják az életüket.
Olvasunk az izraeli társadalom belső zűrzavaráról, és arról, hogy
a választott nép őrült döntéseket hoz, miközben menekül Istene
elől. Azt is látjuk, hogyan kezelik a zsidó népet bűnbakként, vagy
kísérleti nyúlként egy olyan világban, amely azért van
szétesőben, mert lázad Teremtője ellen. Az Izraellel foglalkozó
médiában természetesen téma a zsidók iránti ellenszenv is, akár
anti-júdaizmusban, akár antiszemitizmusban, akár anti-cionizmusban nyilvánul meg. Az ima szempontjából döntő fontosságú,

A polgárok szavaztak, és Németországnak új kormánya
van, igaz?
Nem! A választás megtörtént szept. 26-án, de most elkezdődik a
koalíció létrehozása, ami hónapokig is eltarthat. Mindkét
középpárt rosszul teljesített: az SDP 25,7%-ot, Angela Merkel
CDU-ja pedig 24,1%-ot ért el. Így mindkettőnek két kisebb
párttal lehet csak többsége a kormányzáshoz, tehát most ők
versenyeznek egymással. A két legvalószínűbb kisebb párt a
Zöldek (14,8%) és a vállalkozás-barát FDP (11,5%). A két
középpárt melyike ajánlja majd fel a legjobb alkut a két kisebbnek? És együtt tudnak dolgozni a Zöldek és az FDP? Sok és nehéz
tárgyalás, ill. újságcikk következik. Imádkozzunk, hogy egy erős,
Isten szerinti kormány jöjjön ki mindebből, valamint Angela
Merkelért, aki akár karácsonyig kancellár maradhat!
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hogy a híreket hideg fejjel, Isten Igéjét pedig nyitott füllel
fogadjuk ebben az érzelmekkel nagyon túlfűtött vitában.
Az alábbi lényeges pontokat kell szem előtt tartanunk:
Először is, Izrael az egyetlen ország a földön, amelynek létezését
a Biblia garantálja (Jer 31:35-37). Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy akik a zsidó nép ellen harcolnak, azok elsőként és főleg
önmagukat veszélyeztetik, mert Isten ellen küzdenek. A
történelem ezt többször bebizonyította.
Másodszor, Ábrahámot arra választotta ki Isten, hogy „a föld
minden nemzetsége” számára áldás legyen (1Móz 12:1-3).
Ennek értelmében az, aki nem veszi figyelembe, másodlagosnak
tekinti, vagy akár elutasítja Izraelt, ellenáll Isten tervének, ami a
világ megáldására és megváltására vonatkozik.
Harmadszor: a 2. zsoltár döbbenetes időszerűséggel írja le a
nemzetek lázadását „az Úr és az Ő Messiása” ellen. A „Kérjed
tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül” kérés (8. v.)
a Messiáshoz szól, de az imádkozó követőihez is. Ez nyilvánvaló,
amikor a felmagasztalt Messiás a Jel 22:26, 27-ben idézi ezt a
verset. Nem téveszthetjük el: az Izraelért való imádkozásnak
világméretű dimenziója is van. Tegyük hát!
Imádkozzunk:
1. Az esős évszak kezdetén fizikai és szellemi esőt is
kérünk – a Szentlélek kitöltetését az Ézs 44:3 szerint.
2. Megköszönjük Izrael Istenének, hogy nem alszik és nem
szunnyad, s ezért kérjük, védje meg népét a rakétáktól,
a gyújtóeszközökkel felszerelt ballonoktól és a
terrortámadásoktól (Zsolt 121:4).
3. Imádkozunk a zsidó népért és kormányáért, hogy
egységesen gondolkodjon, és Istent félve éljen, a Jer
32:38-40 ígéretének megfelelően.

További imatémák:
• Imádkozzunk azokért, akik elveszítették otthonukat, ill.
megélhetésüket la Palma szigetén a vulkánkitörés és a mérgező
gázok további veszélyei miatt!
• Imádkozzunk politikai vezetőinkért, akik továbbra is a migránsok európai befogadása körüli kihívásokkal küzdenek, valamint
ennek az EU országok közötti egységre gyakorolt hatásaival!
• A Brexit lezárása után az UK és az EU is számos kihívással
találkozott. Imádkozzunk tovább a politikai, kereskedelmi és
társadalmi következményekkel kapcsolatban!
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