
 

 

 

 

CONTACT:  Canopy of prayer, Ian Jeal, Jill Jeal, Corrie Oosterhuis,Nick Pease and Ortwin Schweitzer 
info@canopyofprayer.eu 
www.canopyofprayer.eu 

 Hebron Europe e.V. – Göppinger Str 43 – D-73119 Zell – info@hebroneurope.org 
Nick Pease elnök – Oliver Stozek pénzügyi menedzser - VR 721 899 Amtsgericht Ulm 
Banki adatok: Volksbank Mittlerer Neckar – DE53 6129 0120 0488 0210 06 – BIC GENODES1NUE 

Február #123-2022 
 

Helma és Bram de 
Blouw 

YWAM Családi Szolgálat 

üzenetével 
 

További imatémák: 
 
• Az európai gyülekezetek hallják meg a riadót, hogy álljanak a 
résre ukrajnai, oroszországi és fehéroroszországi 
testvéreikért! 

 
• Az infláció keményen sújtja azokat az embereket, akik 
lecsökkent bevételükből már úgy is nehezen jöttek ki. 
Imádkozzunk igazságos kormányokért az európai országokban, 
hogy a lakosság további csoportjai ne kerüljenek 
mélyszegénységbe! 

Hangok Ukrajnából: 
Hanna Hopko, az Ukrán Parlament európai és külügyekkel 
foglalkozó bizottságának volt elnöke és Juríj Kulakevics, az Ukrán 
Pünkösdi Egyház külügyi kapcsolattartója szerint az egyház 
nagyon fontos szerepet játszik hazájukban. Az emberek csak 3 
rendszerben bíznak: a hadseregben, az egyházban és az 
önkéntesekben, akik többnyire keresztyének. Bevett dolog, hogy 
a gyülekezetek heti három imaórát tartanak, és hiszik, hogy az 
ukrán helyzet csak Isten segítségével változhat meg. Egyre több 
ember inkább egy demokratikusabb, a keresztyén értékrendet 
valló politikai rendszert szeretne az orosz, totalitárius rendszer 
helyett. Azt is vallják, hogy a teljes európai egyház jó példának 
tekintheti azt, ahogyan az egyház elfoglalta helyét a 
társadalomban 2014-ben, a narancsos forradalom és a 
méltóságért folytatott forradalom óta. 

 
Kedves Imádkozó Barátaink Európában! 
Az 1Móz 2:24: „Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az 
ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté” 
és a Mal 2:16 (Isten gyűlöli a válást) a házasságról szóló 

legismertebb igeversek közé tartozik. Isten terve a házassággal a 
kezdetektől az volt, hogy erős családokat építsen, amelyek a 
társadalom sarokkövei lesznek. Ezért kötött Isten szövetséget 
egy férjjel és a feleségével. Istennek kell minden kapcsolat 
középpontjában állnia. 

A február a Valentin nap és a házasság nemzetközi hete hónapja. 
Jó dolog a Biblia szerinti kapcsolatokra összpontosítani.  A 
házasság, a család, valamint a férj, a feleség és a gyerekek jóléte 
annyira fontos, hogy havonta, sőt naponta kell imádkoznunk a 
biblikus kapcsolatokért. Imádkozzatok a bibliai kapcsolatokért! 
Mivel már mintegy húsz éve dolgozunk a Családi Szolgálatnál, 
már mindent láttunk: csodálatos házaspárokat, nagyszerű 
menyegzőket, évfordulókat és boldog családokat, de láttuk a 
másik oldalt is: küszködő házaspárokat, bántalmazást, 
házasságtörést és önzést. Láttuk, hogy keresztyének küszködnek 
azokkal az ígéretekkel, amelyeket a társuknak és Istennek tettek 
a menyegzőjük napján, de aztán a társuk bántalmazta vagy 
elhagyta őket. Láttuk, hogy majdnem ugyanannyira nőtt a 
keresztyének válási aránya, mint a nem hívőké. 

Úgy neveltek, hogy fekete-fehéren gondolkodjak a válásról: bármi 
is történik, a válás szóba se jöhet, mert akkor az érintettek az Úr 
haragjával néznek szembe! Én is így véltem, amíg évekkel 
ezelőtt, váratlanul ott nem ültem a fiam ágya mellett, aki Istenhez 
kiáltott, mert a felesége elhagyta, s így felrobbantotta négyfős 
családjukat. A fiam gyülekezetében tartott váláskezelő kurzus 
segített neki végigjárni a válás szakaszait és közel maradni 
Krisztushoz. 

Azóta mi is kiegészítettük a szolgálatunkat a válás utáni 
gondozással. Száz százalékosan hiszünk a házasságban, amit 
Isten életre szóló kapcsolatnak tervezett. Abban is száz 
százalékig hiszünk, hogy a válás sérti Istennek a kapcsolatokra 
vonatkozó tervét. A Biblia egyértelműen ezt tanítja. Ezért sok 
gyülekezet és hívő elutasítja az elvált testvéreket. Néhol nem 
adnak nekik úrvacsorát. Sokuk úgy érzi, hogy másodosztályú 
keresztényként bánnak vele. Sokuk másik gyülekezetet keres, 
vagy teljesen otthagyja az egyházat az őt ért bánásmód miatt, és 
nem sokan érezzük át elvált testvéreink fájdalmát, 
reménytelenségét, bánatát, haragját, szégyenét, bűntudatát, 
szomorúságát, félelmét a jövőtől és kudarc érzését. A Valentin 

nap és a házasság hete számukra tele van fájdalommal és 
szomorú emlékekkel. Kérem, ismerjétek fel: senki sem azért köt 
házasságot, hogy évekkel később végigcsináljon egy válást! 

 

Imádkozzunk: 

• erős, igei házasságokért és családokért! Azért, hogy a 
keresztyén házaspárok példák legyenek a környezetük 
számára! 

• mélyreható jegyesgondozásért, hogy a fiatalok jó alapokat 
kapjanak a házasságukhoz! 

• az összetört családokért, az elvált felekért és a gyerekekért!  

• Önmagunkért és az egyházért! Azért, hogy ne csak tiltsuk a 
válást (törvény), hanem ugyanakkor fogadjuk be a fájdalmakkal 
küzdő és szomorú áldozatokat (kegyelem)! 

(Bram de Blouw 2012-ben írt egy segítő könyvet elvált 
keresztyéneknek Broken Yet Whole, a journey of recovery after a 
divorce (Összetört, mégis ép: a gyógyulás útja válás után) címmel. 
A könyv ingyenes eBookként elérhető angolul, mandarinul, 
oroszul, spanyolul és hollandul. Ingyenes példánya kérhető az 
info@heartworkcoaching.nl e-mailen.) 

mailto:info@canopyofprayer.eu
http://www.canopyofprayer.eu/
mailto:info@hebroneurope.org
mailto:info@heartworkcoaching.nl

