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Kedves Imádkozó Barátaim Európában! 
Röviddel azután, hogy a Szentlélek kitöltetett pünkösdkor, Péter és János apostolt letartóztatták és kérdőre vonták a zsidó 
vezetők. Végül, némi fenyegetés után elengedték őket. Ők azonnal visszamentek a gyülekezetbe, és együtt imádkoztak: „Most 
azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet, A te 
kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.  És minekutána 
könyörögtek, megmozdula a hely, a hol egybegyűltek; és betelének mindnyájan Szent Lélekkel, és az Isten beszédét 
bátorsággal szólják vala.” (Apcsel 4:29-31) 
Tehát nem védelemért és biztonságért imádkoztak, hanem bátorságért, hogy tovább beszélhessenek Jézusról, bár büntetéssel 
fenyegették meg őket. Azt is kérték Istentől, hogy erősítse meg az üzenetüket gyógyulásokkal és csodákkal. Nekünk is ilyen 
hozzáállásra van szükségünk. Nem szabad félnünk a kényelmetlenségtől és az ellenállástól, inkább bátorságot és csodákat kell 
kérnünk Istentől. 

Témát váltva: Megtapasztaltad már a hit ajándékát? Én akkor kaptam ezt az ajándékot, amikor krónikus fáradtságban 
szenvedtem. Nem tudtam dolgozni, csak pihentem otthon. Sokat imádkoztam, és sokan imádkoztak a gyógyulásomért. Aztán a 
munkáltatóm közölte velem, hogy nyolc héten belül vissza kell térnem a teljes idejű munkához. Leültem imádkozni ezzel 
kapcsolatban, és hitet kaptam Istentől arra, hogy négy héten belül visszatérjek. Négy héttel később már teljes munkaidőben 
dolgoztam! Mielőtt ezt a hitet megkaptam, nem tudtam ezt megtenni magamtól, sem mentális erőfeszítéssel, sem úgy, hogy 
igyekeztem hinni. Miután megjött a hit, meg tudtam ragadni ezt, biztos voltam benne, és eszerint tudtam cselekedni. A hit 
ajándékának nevezem ezt, és többször megkaptam életem során, különböző helyzetekben. 

Ahhoz, hogy Európa üdvözüljön, és százmillió európai hitre jusson Jézusban, sokkal több gyógyulásra és csodára van szükség, 
amiért az apostolok is imádkoztak az Apcsel 4-ben. Más tényezők is szükségesek, de most a csodákon akarok gondolkodni. 
Csodák és gyógyulások kellenek ahhoz, hogy az európaiak elforduljanak a világias gondolkodástól, és újragondolják a 
keresztyénséget, amiről úgy vélik, hogy ismerik és elutasítják. Isten el fogja küldeni a Szentlelket, hogy megadja nekünk a hit 
ajándékát, s így imádkozni tudunk majd gyógyulásokért és más csodákért is. Én számítok rá, hogy megteszi. Az egyik pillanatban 
még nem lesz ilyen hitünk, a következőben viszont felgerjed bennünk, mi pedig képesek leszünk ennek megfelelően cselekedni, 
és engedelmeskedni. Látni fogjuk a csodákat és a gyógyulásokat, Isten pedig megdicsőíttetik. Várjuk el Istentől, hogy megteszi 
ezt! 

Ezen a hétvégén ünnepeljük pünkösdöt. Urunk, érints meg minket a Te Szellemeddel még inkább, mint eddig bármikor! És érints 
meg olyan embereket is, akik még soha nem kapták meg a Te Lelkedet! Tégy képessé minket arra, hogy nagy bátorsággal szóljuk 
Igédet, bármilyen ellenállással találkozunk is! Add meg nekünk a hit drága ajándékát, hogy biztosak legyünk benne: gyógyítani 
fogsz, vagy csodát teszel, amikor a Te szent szolgád, Jézus nevében imádkozunk! És aztán, Urunk, válaszolj imáinkra, és mutasd 
meg, hogy még mindig Te vagy az Isten Európában! 
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Imaernyő minden nemzedéknek! 
Az Imaernyővel kapcsolatban az a látása Ian Jealnek, a 

vezetőnek, hogy minden nemzedékhez szóljon. Pünkösdkor az 
apostolok minden hallgatójuk anyanyelvén szóltak. Az Imaer-

nyővel nekünk is alkalmazkodnunk kell a fiatalabb nemzedé--
kek nyelvéhez – kenetre van szükségünk ahhoz, hogy az 

Instagram és a Twitter nyelvén szóljunk! Szeretnénk spontán 
módokon is felhívni az embereket imádkozásra Európáért. 

Imádkozzatok értünk ezen a téren, és tudassátok, ha tudtok 
segíteni! 

Az Ima Európai Uniója: hét év Európáért! 
Az Ima EU-ja még 14 európai országban nem jött össze 

imádkozni. Tehát ha továbbra is évente kétszer találkozunk 
imádkozni, ahogy eddig tettük, akkor ehhez még hét év kell. 

„Hét év Európáért!” – ez a kihívásunk a jövőre. Corrie 
Oosterhuis, az új vezető, felhívott minket arra, hogy 

kötelezzük el magunkat erre a 7 évre, és a lehető legtöbb 
imaalkalmon vegyünk részt. Te melyik útra jössz el? 

HEBRON EUROPE 

A Hebron Europe látása, ami a vezető, Nick Pease szívén ég az, 
hogy különböző európai nemzetiségek hirdessék: Jézus Európa 

Ura és Királya. Ezt márciusban, egy on-line összejövetelen meg 
is tettük. Nagyon erőteljes alkalom volt, így most azért 
imádkozunk, hogy miként folytassuk. Kérünk, imádkozzatok 

értünk, hogy bölcsességet kapjunk! 

 
További imatémák: 

1. Az európai egyházak pünkösdvasárnap világosan beszéljenek  

a Szentlélek jelleméről, jelentéséről és szükségességéről! 

2. Az európai vezetők továbbra is álljanak ki amellett, hogy 
Izraelnek a jelenlegi konfliktusban joga van védekezni, és 

segítsenek megtalálni a harcok befejezésének helyes módját, 
hogy minél kevesebben haljanak meg! 

3. Imádkozzunk az európai fiatalokért, akik vizsgákra és 
felmérésekre készülnek a járvány alatt, hogy ne veszítsék el a 

jövőre vonatkozó reményüket! 
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