
 

 

 

 

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 
Chairperson Nick Pease – Business Manager Oliver Stozek - VR 721 899 Amtsgericht Ulm 
Bank details: Volksbank Mittlerer Neckar – DE53 6129 0120 0488 0210 06 – BIC GENODES1NUE 

Március #126-2022 
Marino Mojtic  
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r  

További imatémák: 
 
1. Most, amikor elkezdődik az Ukrajna és Oroszország 

közötti konfliktus második hónapja, imádkozzunk a 
háború gyors befejezéséért! 
 

2. Imádkozzunk, hogy a nyugat politikai vezetői 
diplomatikusan kezeljék az ukrajnai helyzetet, és 
nyilatkozataik a médiában ne gerjesszenek 
„szükségtelen” haragot Putyinban és a Kremlben! 

 

Friss a magyar választási kampányról: 
Az ukrajnai háború megváltoztatta az Orbán Viktor vezette 
Fidesz és a Márki-Zay Péter vezette ellenzéki koalíció 
közötti ápr. 3-iki választások kampány finisének politikai 
környezetét. Orbán, annak ellenére, hogy régen Moszkva 
barátja, most „békepárti” jelöltként szerepel, elítéli 
Oroszország „katonai akcióját”, nem ellenzi az EU 
szankcióit, és vízum nélkül beengedett már több mint 
200.000 ukrajnai menekültet. „Háborúpártisággal” vádolja 
ellenfelét, míg Márki-Zay arról beszél, hogy Orván és 
Putyin, illetve a nyugat és Európa között kell választani. 
Imádkozzunk tovább azért, hogy Isten akarata legyen meg 
Magyarországon! 

 

Kedves Imádkozó Barátaink Európában! 
Sokan tudtok Az Ima Európai Uniója. csoportjának tizennégy éven át tartó utazásairól. Mindig abba az EU-s tagországba mentünk, 
amely fél évig az elnökséget töltötte be. Ez az időszak 2020 októberében, Londonban ért véget. A Covid-19 miatti némi késlekedéssel 
belefogtunk egy új szakaszba: a következő hét évben Európa többi országát látogatjuk meg. A csoport új neve: Imában Egyesült 
Európaiak. Idén, ápr. 3-7. között Skopjéban találkozunk, Észak-Macedóniában. 
Marino most elmond nekünk néhány dolgot erről az országról, ahol él. 
Corrie Oosterhuis 

Észak-Macedónia bemutatása 
Máté 24:6-13: 

Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről… Akkor 

nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és 

gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért… De a ki 

mindvégig állhatatos marad, az idvezül. 

Zajlik a háború Ukrajnában, miközben ezt írom. Felfoghatat-

lan! Itt, Európában a II. világháború óta nem éltünk át hábo-

rút… kivéve a Balkánt! Jézus követőiként tudjuk, hogy Ő 

mindig igazat mondott. Ebben az esetben arról beszélt, hogy 

lesznek háborúk, még hozzá nemcsak országok között, hanem 

az Ő követői ellen is. Számunkra fontos a 13. versben olvas-

ható kijelentés arról, hogy tartsunk ki mindvégig. Szilárdnak 

kell maradnunk mindvégig. Segítsünk egymásnak, bátorítsuk 

egymást, és tartsuk meg egymást a kitartásban mindvégig! 

ÉSZAK-MACEDÓNIA 

Röviddel az 1997-es függetlenné válása után, 2001-ben 

háború tört ki a Macedón Köztársaságban, amit most Észak-

Macedón Köztársaságnak neveznek. A macedónok úgy érzik, 

elárulták őket a nevükkel kapcsolatban, de ez csak az egyik 

probléma. Horvátország és Macedónia egyformán indult el az 

EU tagjelöltjeként. Horvátországot felvették a tagok közé 

2013-ban, míg Macedónia még mindig vár a tárgyalások 

megkezdésének időpontjára. Senkire nem akarok mutogatni, 

csak jelzem, hogy jelenleg az EU tagság a népesség nagy 

része szerint, minden ígéret ellenére, talán sosem valósul meg. 

Észak-Macedóniában a macedónok és az albánok alkotják a 

legnagyobb etnikai csoportot. Vannak mások is, pl. törökök, 

romák, szerbek, horvátok, bolgárok és oláhok. A „macedónia” 

szó latinul „salátát” jelent, és ezt valóban láthatjuk tükröződni 
a lakosság szerkezetében. A hatalmi intézmények a macedó- 

nok és az albánok kezében vannak. Említettem már, hogy 

2001-ben volt nálunk háború? Majdnem volt háború 

2015-ben is, amikor lövöldözések történtek Kumanovo 

városban, egy „Vad külváros” (Divo Naselje) nevű 

területen. 

Létezik egy másik veszélyes helyzet is az országban: a 
népszámlálás. Ez tavaly történt, és március végére vár-

juk az eredményeket. Gyanítják, hogy lesz néhány meg-
lepetés, ami hatást gyakorolhat a hatalmi egyensúlyra a 

két fő etnikai csoport között. A 2002-es népszámlálás-

kor a lakosok 25%-a vallotta magát albánnak és 64% 

macedónnak. Mindezt elég egyszerűen írtam le, de a 

történetekben mindig több rejlik, mint amit látunk. 

Hadd bonyolítsam egy kicsit: a parlamentünkben két 

nagy macedón párt és három albán párt kapott helyet... 

és az etnikumukon belül a pártok elég nehezen jönnek 

ki egymással. 

Eddig a hatalmi struktúrákról beszéltem, de ne felejtsük 

el az egyszerű embereket se! Ők csodálatosak! Szinte 

mindegyik csoportban vannak barátaim. Az átlagember 

jóban akar lenni mindenkivel, hogy sikeres legyen a 

munkában, és békében élhessen.  

Vallásilag két nagy csoportot említhetünk: a Macedón 

Ortodox Egyházat (macedónok) és az iszlám közösséget 

(albánok, romák és mások). Működik itt a Római 

Katolikus Egyház, egy zsidó közösség és evangéliumi 

protestáns csoportok is, amelyek gyakran egységben 

szolgálnak együtt. 

Imádkozzunk: 

• békéért Ukrajnában! (Remélem, mire ez megjelenik, 

vége lesz a háborúnak!) 

• békéért Észak-Macedóniába! 

• ébredésért Észak-Macedóniában! 
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