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A Hebron Europe 
 elnöke 

 üzenetével 

További imatémák: 
 

• Amikor mindenki Ukrajnára figyel, az ellenség 
észrevétlenül munkálkodhat máshol. Most 
imádkozzunk védelemért Izrael számára, valamint az 
Ukrajnában élő zsidókért, akik Izraelbe akarnak jutni! 

 
• Imádkozzunk a francia elnökválasztás hosszú távú 

hatásaiért a gazdaságra és az Európára vonatkozó látás 
tekintetében is! 

 

Két választás fejeződött be Európában: 
A magyarországi országgyűlési- és a franciaországi elnökválasztás 
lezajlott, és ezeken Európára vonatkozóan két különböző nézet 
diadalmaskodott, ezért meg kell vizsgálni, hogyan fog Európa 
továbblépni, kiegyensúlyozva a különböző látásokat a földrésszel 
kapcsolatban. Ez létfontosságú kérdés, hiszen Európa bizonytalan 
jövővel néz szembe, nem pusztán gazdaságilag, és nem csak 
azért, hogy megmaradjon a határain belül az utóbbi 70 évben 
uralkodó béke, hanem most talán a korábbiaknál jobban 
tudatában kell lennünk sebezhetőségünknek globális 
kérdésekben. Arra, hogy Európát hogyan látja a környezete és 
mennyire bízik benne, hatással lesz az energia-függőségre, a 
migrációra és az élelmiszer-biztonságra adott európai válasz. 

Kedves Imádkozó Barátaink Európában! 
…és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek” (Ján 14:12).  

Az imádkozás nem a felkészülés a munkára, hanem MAGA a munka; nem a felkészülés a csatára, hanem MAGA a csata – 
Oswald Chambers Krisztus mindenek felett c. könyvéből. 
Az imádkozás nem a felkészülés a nagyobb dolgok cselekvésére. Megtehetünk nagy dolgokat Jézusért az imáinkkal, mert Jézus elment 
az Atyához. Az Imaernyő az imádkozó emberek nagy csoportja Európában; együtt nagy dolgokat végezhetünk el! Kezdjük el most…!  
 

 

 

Hogyan imádkozzunk a Hebron Europe-ért napjainkban 

Európa gyorsan változik. Néhány évvel ezelőtt, amikor az Europe 
Shall Be Saved (Európa Üdvözülni Fog) szervezet meghirdette 
látását, hogy 100 millió európai meg fog térni, ez csodálatos célnak 
tűnt, de nagyon távolinak is. Most túl vagyunk kétévnyi járványon, 
és Kelet-Európában egy ádáz háborút látunk. Mindez megrázza az 
embereket, akik nyitottabbak az Istenről szóló beszélgetésre. 
Elképzelhetőbbnek és sokkal közelebbinek tűnik egy nagyszabású 
isteni mozdulás. Természetesen az egész  továbbra is teljesen 
Istentől függ, de valahogyan most könnyebbnek tűnik hinni, hogy Ő 
hamarosan lép. 

Hogyan hat ez a Hebron Europe szövetség szolgálataira, az 
Imaernyőre és az Europeans United in Prayerre (Imában Egyesült 
Európaiak)? Hogyan szolgálhatjuk legjobban azt, amit Isten 
Európában cselekszik jelenleg és a következő években? 
Értékelnénk, ha együtt imádkoznátok velünk ezért! 

1. Hogyan buzdíthat az Imaernyő kéthetenként szétküldött 
imalevele legjobban az Európáért folytatott buzgó imádkozásra, 
hogy megváltozzon a földrészünk? 

2. Hogyan hozhatja össze legjobban az Europeans United in 
Prayer Isten népét az imádkozásra földrészünk országaiért és 
vezetőiért? 

Ha kapsz valamit az Úrtól, kérünk, írd meg nekünk! 
info@hebroneurope.org 

Hebron Europe, Nemzetek Találkozója, 2022. május 14.  

A Hebron Europe egy másik szolgálati területe az, hogy időnként 
on-line összejöveteleket szervez különböző európai országok 
fiainak, és így együtt imádjuk az Urat, és kinyilvánítjuk: Jézus az 
Urunk és Királyunk. Tartottunk ilyet 2021 márciusában, és sokan 
azt mondták, hogy nagyon erősen érezték az Úr jelenlétét – ebből 
tudtuk, hogy az Úr előtt kedves volt ez az alkalom. 
 

hogy nagyon erőteljes dolog az, ha sok országból 
egybegyülekezünk egységben és szeretetben – ez szellemi 
tekintélyt ad nekünk.  

Azt tervezzük, hogy 2022. május 14-én ismét találkozunk. 
Sajnos nem tehetjük ezt nyitottá minden érdeklődő számára, 
mert az a célunk, hogy a lehető legtöbb európai ország 
képviselőit összegyűjtsük. Ugyanakkor nagyra értékelnénk az 
imatámogatásotokat! 

3. Kérjük, imádkozzatok azért, hogy Jézus vezessen minket 
mélyebbre a Vele és egymással megélt egységbe és 
szeretetbe, valamint azért, hogy mutassa meg nekünk, 
hogyan használjuk fel ezt az időt! „Az ima MAGA a munka”, 
tehát: hogyan kell az Ő akarata szerint együtt imádkoznunk / 
dolgoznunk? 

Beszámoló a 2022. ápr. 3-7. közötti skopjei imatalálkozóról 

A „European Union of Prayer” keretén belül már tartottunk ima-
találkozót minden EU tagállam fővárosában. Aztán tavaly úgy 
vezetett minket Isten, hogy a csoport nevét változtassuk 
„Europeans United in Prayer”-re, és tartsuk meg első EU-n 
kívüli találkozónkat az észak-macedóniai Skopjéban. Két héttel 
ezelőtt voltunk ott, ápr. 3-7. között. Valódi áldást kaptunk. 
Skopje gyüle-kezetei és hívői szeretettel fogadtak minket, és 
sokan eljöttek az összejöveteleinkre. Összesen 13 országból 
25-30 fő volt jelen. Isten megáldotta az egységünket, és tanúi 
lehettünk néhány gyönyörű megbékélési imának különböző 
nemzetek tagjai között. Ezt nem így terveztük, de örültünk, 
hogy Isten elvégezte ezt. 

4. Ezt a sikeres kezdettet követően meg kell terveznünk a 
következő néhány találkozót. Kérjük, imádkozzatok Isten  
áldásáért és vezetéséért a tervezési munkánkra és 
megbeszéléseinkre! 

5. Az összejövetel kb. 1800 euróba került, mert a Hebron 
Europe fizette a konferenciatermek bérleti díját, és más 
módon is támogatta a rendezvényt. Tudnátok segíteni 
ennek az összegnek az előteremtésében? Minden 
adományt nagyra értékelünk. Szívesen adunk tájékoztatást 
az adakozási lehetőségekről.  
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