
 

 
Kedves imatársaink Európában! 
Új	év,	új	kezdet!	Szeretnénk	beszámolni	Nektek	egy	új	egyesületről,	a	Hebron	Europe-ról,	amit	azért	hoztunk	
létre,	hogy	keretet	adjon	az	Európáért	folytatott	imádkozási	tevékenységünknek.	

	
Az	 Imaernyő	 kéthetente	 megjelenő	 imalevelének	 megszületését	 eddig	 a	 Wächterruf	 nevű	 német	 imahálózat	
finanszírozta,	amiért	nagyon	hálásak	vagyunk.	Néhányan	részt	veszünk	a	European	Union	of	Prayer	munkájában	
is	 –	 ez	 egy	 olyan	 csoport,	 amely	 elment	 imádkozni	 mindegyik	 EU-s	 tagországba,	 és	 most	 azt	 tervezi,	 hogy	
ellátogat	 minden	 nem	 EU	 tag	 európai	 országba	 is.	 Ezt	 a	 munkát	 egy	 másik	 német	 imaszervezet	 támogatja	
nagylelkűen,	az	Adoramus	Közösség.	A	 fenti	 két	európai	 szolgálatot	Ortwin	Schweizer	alapította	és	kezdetben	
vezette	is.	
	
Eljött	az	 idő,	hogy	egy	tető	alá	hozzuk	az	Imaernyőt	és	az	Ima	EU-ja	kezdeményezést!	Ezért	tavaly	októberben	
találkoztunk	Londonban,	hogy	létrehozzuk	a	Hebron	Europe-ot,	ami	egy	német	non-profit	szervezet.	Jogilag	ebbe	
tartozik	majd	bele	az	Imaernyő	és	az	Ima	EU-ja	is,	de	csatlakozhat	hozzá	bármely	új	imakezdeményezés	is,	amit	
az	 Úr	 Jézus	 ad	 nekünk,	 pl.	 az	 Európa	 Kútjai	 projekt	 2019-ben	 és	 a	 Ring	 of	 Worship	 2017-ben,	 amelynek	 a	
vezetése	kiváltságként	jutott	nekem.	
	
Miért	pont	„Hebron	Europe”?	
Erre	a	névre	a	2Sámuel	5:1-3-ból	és	az	1Krón	12:38-40-ből	kaptunk	 ihletést,	amely	 igerészekben	Izrael	minden	
törzse	 összejött	 Hebronban,	 hogy	 Dávidot	 felkenjék	 királynak.	Mi	 olyan	 európaiak	 vagyunk,	 akik	 összejövünk	
imádkozni,	mert	ki	akarjuk	nyilvánítani,	hogy	Jézus	Európa	Királya.	Természetesen	Ő	az	egész	univerzum	Ura	és	
Királya,	 de	 mi	 azt	 akarjuk,	 hogy	 a	 gyakorlatban	 is	 elismerjék	 és	 üdvözöljék	 Őt,	 mint	 Királyt	 földrészünkön,	
kormányainkban,	családjainkban	és	az	élet	minden	területén.	
	
Ki	vesz	részt	ebben?	
Ortwin	 Schweitzer	 a	 tiszteletbeli	 elnök,	 ezért	 továbbra	 is	 meríthetünk	 bölcsességéből	 és	 tapasztalatából.	
Továbbra	is	a	brit	Ian	és	Jill	vezeti	az	Imaernyő	imaleveleit	készítő	csapatot	és	a	holland	Corrie	Oosterhuis	vezeti	
az	 Ima	 EU-ja	 összejöveteleket.	 A	 vezető	 testület	 másik	 négy	 tagja	 is	 tapasztalt	 és	 istenfélő	 testvér	
Németországból	 és	 Svédországból.	 Én	magam	 brit	 vagyok,	 de	most	 Németországban	 élek,	 és	megtiszteltetés	
számomra,	 hogy	 én	 lehetek	 az	 elnök.	 A	 neveink	 ismerősnek	 tűnhetnek,	mert	 korábban	már	mindegyikünk	 írt	
Imaernyő	levelet.	
	
Hisszük,	hogy	az	Úr	nagy	dolgokat	 fog	tenni	Európában	azért,	hogy	újjáépítse	 itt	a	Királyságát,	és	mi	 részt	
akarunk	venni	ebben!	Az	Úr	rendelkezésére	akarunk	állni,	és	hasznosak	akarunk	lenni	a	Számára.	Csatlakozz	
hozzánk,	hadd	lássuk	együtt,	milyen	feladatot	bíz	ránk	az	Úr,	és	hová	vezet	minket!	
Kérünk,	imádkozzunk	a	következőkért:	

1. Nyilvánítsuk	ki,	hogy	Jézus	Európa	Királya!	
2. Ebben	az	évben	növekedjen	jelentősen	az	Európáért	imádkozók	száma!	
3. Még	mindig	sok	dolgunk	van	a	Hebron	Europe	megszervezésével	–	honlap,	e-mail,	logo,	stb.,	plusz	

mindezeknek	a	tevékenységeknek	az	összehangolása.	Kérünk	imatámogatást!	
4. Kérjük	Isten	vezetését	ebben	az	új	kalandban!	Mi,	vezetők	nagyra	értékeljük,	ha	imádkoztok	azért,	

hogy	meghalljuk	Isten	hangját,	és	követni	tudjuk	Őt.	Köszönjük!	
	
Most	Ortwin,	mint	az	Imaernyő	és	az	Ima	EU-ja	atyja	folytatja	egy	nagyon	személyes	üzenettel	számotokra.	
	
Nick	Pease	
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Érdekel	néhány	adat?	
Az	Imaernyő	levelét	jelenleg	31	országban	olvassák,	még	Európán	kívül	is,	pl.	Brazíliában	és	az	USA-ban.	Európán	kívül	a	
németországi	354	imádkozó	olvasó	mellett	az	Egyesült	Királyságban	42-en	vannak	legtöbben.	Őket	követi	Ausztria	(20),	
Hollandia	(20),	Svájc	(15),	Finnország	és	Franciaország	pedig	12-12	fővel.	Magyarországot,	Svédországot	és	Belgiumot	is	
meg	kell	említenünk	az	alig	kevesebb,	mint	10	résztvevőjükkel.	Külön	öröm,	hogy	van	még	16	ország	1-2	olvasóval.	
Összesen	 jelenleg	 kb.	 600	 fő	 kapja	 az	 imalevelet,	 akik	 közül	 a	 számítógép	 szerint	 500-an	 klikkelnek	 rá	 a	 levélre	
rendszeresen,	vagy	esetenként.	Ez	nagyjából	80%!	Köszönöm,	mindnyájatoknak	köszönöm!	
	
Egyek	vagyunk	
A	 legtöbben	nem	 ismerjük	egymást	 személyesen,	de	 jó	 emlékezni	arra,	 hogy	 Isten	előtt	mindnyájan	egy	nagy,	 európai	
szintű	közösséghez	tartozunk,	amely	napról	napra,	hétfőtől	vasárnapig	hordozza	Európát	 Isten	előtt,	mindenki	abban	a	
heti	15	percben,	amit	vállalt.	Töltsön	be	titeket	az	Úr	mindig	újra	a	hit	szellemével,	hogy	ne	Európa	hiányosságait	lássuk,	
hanem	Isten	erejét	és	 irgalmát,	amely	minden	alkalmatlanságnál	hatalmasabb!	Európa,	 te	megtapasztalod,	hogy	 Isten	
cselekszik	benned	–	ítélettel	és	könyörülettel.	Ne	félj!	
	
Növekedés	
Nem	lenne	nagyszerű,	ha	még	többen	lennénk	az	imádkozóknak	ebben	a	nemzetközi	csoportjában?	Ez	a	kérdés	valójában	
mindenkinek	szól!	Találhatnál	valakit	a	környezetedben,	aki	hajlandó	imádkozni	azért,	hogy	Isten	jöjjön	el	Európába,	és	–	
ahogy	Nick	írta	–	kinyilvánítani	Jézus	uralmát	földrészünk	fölött?	Vagy	hozzáférsz	valahogyan	a	médiához,	ahol	időnként	
közreadhatnál	egy	riportot,	vagy	egy	interjút?	Mit	gondolsz	erről?	
	
Összekapcsolódások	
Nick	 írta,	 hogy	most	 létrejött	 egy	 új	munka,	 hogy	 együtt	még	 hangosabban	 hirdethessük:	 Jézus	 a	 Király.	 Ez	 azért	 volt	
lehetséges,	mert	az	EUoP	sok	munkatársa	csatlakozott	az	Imaernyőhöz	is.	Most	ez	megtörténhet	fordítva	is!	Az	Imaernyő	
imádkozói	közül	ki	szeretne	meghívót	kapni	a	jövőben	az	EUoP	imaútjaira	is?	Aki	igen,	írjon	az	info@euofprayer.eu	címre!	
Így	 az	 összetartozó	 dolgok	 együtt	 növekednek!	 Ha	 pedig	 vannak	 ötleteid	 az	 Imaernyő	 vagy	 az	 EUoP	 számára,	 tudasd	
velünk!	Előre	is	köszönjük!	Ne	tétovázz	írni	nekünk:	info@hebroneurope.org	
	
Felelősség	
Az	 a	 látásom	 a	 Hebron	 Europe-pal	 kapcsolatban,	 hogy	 mostantól	 közösen	 vállaljuk	 a	 felelősséget	 az	 új	 szolgálatért.	
Együtt	 erősek	 vagyunk!	 Tehát	 ha	 úgy	 érzed	 a	 szellemedben,	 hogy	 ez	 pénzügyileg	 is	 jelent	 számodra	 valamit,	 akkor	
támogathatod	a	Hebron	Europe-ot	rendszeresen,	vagy	egyszeri	adománnyal	is.	
Ugyanakkor	kérlek,	csak	akkor	adakozz,	ha	örömmel	teszed!	
Utalási	adatok:	Hebron	Europe	e.V.,	IBAN	DE53	6129	0120	0488	021006,	BIC	GENODES1NUE	
Vagy	adakozhatsz	PayPalon:	paypal.me/hebroneurope.	
	
Zárásként	
Végül	szeretném	kifejezni	mélységes	hálámat	a	négy	új	vezetőnek.	Ők	az	évek	során	jóban,	rosszban	velem	voltak,	és	az	
Úr	 mindegyiküknek	 egyértelműen	 megerősítette	 a	 vezetői	 elhívását.	 Hálásan	 és	 teljes	 nyugalommal	 adom	 át	 a	
stafétabotot	Nicknek,	Corrie-nak,	Iannek	és	Jillnek.	Kérem,	imádkozzatok	értük	és	álljatok	mellettük!	
	
Legyetek	mindenkor	áldottak	és	védettek!	
	
Szeretettel	
Ortwin	Schweitzer	
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Kedves Testvéreim az ImaernyőKedves Testvéreim az Imaernyő  szolgálatában! 
Életem	eddigi	83	évéből	talán	az	utóbbi	15	volt	a	legintenzívebb.	
Beutazhattam	egész	Európát,	sokatokkal	személyesen	találkoztam,	
és	láttam,	hogy	veletek	és	rajtatok	keresztül	növekszik	Isten	Orszá-
ga.	Találkozóink	ünnepek	voltak	a	Szentlélekben,	Isten	dicsőségére!	
Mindez	az	Ima	Európai	Uniója	imaútjai	(EUoP)	keretében	történt.	
Aztán	sokan	be	akartak	kapcsolódni	az	Európai	Imaernyő	folyama-
tos	szolgálatába.	Mások	is	csatlakoztak,	főleg	a	Wächterruf	és	az	A-
doramus	Közösség	soraiból,	de	sok	más	országból	és	szolgálattól	is.	

KAPCSOLAT:	Canopy	of	Prayer,	
Ortwin	Schweitzer,	Ian	&	Jill	
Jeal,	Corrie	Oosterhuis		Nick	

Pease.	
info@canopyofprayer.eu	|	
www.canopyofprayer.eu	

ADAKOZÁS:	Hebron	Europe	e.V.,	
IBAN	DE53	61290120	0488		
BIC	GENODES1NUEAdd	meg	

nevedet	és	címedet.	


