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További imatémák: 

1. Imádkozunk egységért az európai vezetők között, 
miközben együtt keresik annak lehetőségeit, hogy 
csökkentsék, vagy megszüntessék függésüket az orosz 
olajtól és gáztól! 

2. Imádkozzunk azért, hogy a közelmúltbeli támadások 
Transzisztria ellen ne terjedjenek ki, és ne váljanak 
fenyegetéssé egész Moldova számára! 

Friss a magyar választásokról: 
A 2022. április 3-i választások eredményeként Orbán Viktor és a 
Fidesz eddig példátlan módon, negyedszerre is lehetőséget kapoT 
egy kormányzási ciklusra. A nyugag demokráciákban még nem 
történt ilyen. A 199 képviselői helyből 135-öt nyert el a Fidesz, míg 
az ellenzéki összefogás csak 57-et. Annak ellenére, hogy keTő 
kivételével az ellenzék minden budapesg körzetben győzöT, az 
ország szinte minden más választókerületében veszíteT, ami azt 
jeleng, hogy nagyon nehéz lesz egy egészséges demokráciában 
szükséges, hatékony ellensúlyt biztosítani. Imádkoznunk kell 
bölcsességért, becsületességért és irgalmas szívért Magyarország 
minden poligkai képviselője számára 

A menekültválság a ’90-es évek közepén kezdődött, a szovjet blokk és 
Jugoszlávia felbomlása, valamint az után, hogy a nyugati hatalmak 9/11-et 
követően háborút indítottak Afganisztánban, Irakban és Szíriában. Ez a 
legnagyobb folyamatos népvándorlás, amit a történelem feljegyzett. Szinte 
kizárólag mozlim néptömegek indultak el, akik csatlakoznak az Európában 
született mozlimok közösségéhez, és kihívást jelentenek az Európában 
megszokott biztonság számára. 

Az EU-ban 26,6 millió menedékkérő 
él, világszerte pedig 84 millió ember 
kényszerült elhagyni lakóhelyét. 
Ugyanakkor a mennyben is készülnek 
feljegyzések, hiszen a politikától és az 
eljárásmódoktól függetlenül az Úr 
több mint 24 éve nyitva tartja ezt az 
útvonalat, ami Görögországon 
keresztül Európába hozza a 
menekülteket, meglátogatja, továbbá 
üdvösségre vezeti őket hatalmas számban, váratlan, természetfölötti és 
csodálatos módokon! Kiváltságunk, hogy tanúi lehetünk ennek. Nem 
csökkent az érkezők száma, és Isten beavatkozásainak száma sem. 

Ezek az emberek a fényt keresik, ezért hátrahagyják a több évszázadnyi 
sötétséget, nincstelenül érkeznek, és életük kockáztatásával, reménykedve 
néznek szembe az állandó ellenállásba ütköző belépési kísérletekkel. Ma az 
a menekült meghatározása, amit érkezésekor leírnak róla: „Nincs helye”. 
Néha 17.000 embert is bezsúfolnak 3000 főt befogadni képes terekbe, ahol 
hónapokat várnak az ügyintézésre. De még az ilyen helyeken is távol tartja 
tőlük Isten a Covidot, és számtalan ember számára ez a második 
megszületése helye. Egész Európában több száz farszi nyelvű közösség 
alakult. Ez a válság is egy olyan porszem, amely új gyöngyszemeket hoz létre 
a Királyság számára, az Atya házában pedig még bőven van hely.  

Érdemes megfigyelni a szellemi ellenállást is, ami kialakult ezzel a szellemi 
exodus-szal párhuzamosan! A Talibán megjelenése a ’90-es években, 
Erdogan tevékenysége 1994-98 között, a Bin Laden féle Al Qaida színre 
lépése 2000-ben és az ISIS kísérlete a világméretű kalifátus létrehozására 
2014-ben mind Isten ezeket megelőző munkálkodására adott válasz! 

Miért engedte meg az Úr Európának, hogy az elmúlt években benyomuljon 
Ázsiába, és most miért engedi, hogy ázsiai emberek beáramoljanak 
Európába, pénzügyi, társadalmi és vallási felfordulást okozva ezzel? 

Az Ő látványos látogatásai miért történnek főleg Európa földjén, és nem a 
hazájukban szólítja meg ezeket az embereket? 

Miért engedi Isten 24 éve, hogy az állandó migrációs politikák ellenére ezek 
az emberek szétszóródjanak Európában? 

Vajon ez az új, az evangéliumra oly nyitott csoport fogja evangélizálni a 
radikális és az evangéliummal még el nem ért mozlim csoportokat, akik 
Európában születtek és nőttek fel? 

Vajon féltékennyé teszi majd a 
nyugati egyházat ezeknek az 
embereknek a személyes 
természetfölötti átélése? 

Mi lehet Isten migrációs politikája? 

A tények értelmetlenek lehetnek a 
mennyei értelmezés nélkül.  

Imádkozzunk! 

• Imádkozzunk azért, hogy az országok, kormányzatok és törvényhozók 
kapjanak természetfölötti bölcsességet, amikor ezzel a bonyolult 
jelenséggel foglalkoznak, és akár érzékeljenek is valamit a szellemi 
dimenziójából! 

• Imádkozzunk azért, hogy ez a más legelőkről jött új nyáj tovább 
növekedjen az Úr előtt az újjászületéstől a fiúságig, majd váljon 
sereggé, amely által Isten megáldhatja Európát! 

• Imádkozzunk azért, hogy ezeknek a bevándorolt megtérteknek a hite 
nőjön túl a miénken, és megkapják a bátorság kenetét az európai 
mozlimok evangélizálására, valamint Isten akadálytalanul 
elvégezhessen mindent, amit eltervezett ezzel az exodus-szal 
kapcsolatban! 

Kedves Imádkozó Barátaink Európában!
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giving your name and address. Thank you! 

Május #129-2022 

Kallie Skaife 
üzenetével, 

 aki menekültek között
dolgozik Athénban

„Megkeresni hagytam magamat azoktól, a kik nem is kérdeztenek; megtaláltattam magamat azokkal, a kik nem is kerestenek. Ezt mondám: 
Ímhol vagyok, ímhol vagyok, a népnek, a mely nem nevemről neveztetett” (Ézs 65:1).  
Ez az Ige teljesedik be napjainkban, amint az utóbbi 24 évben mozlim menekültek és migránsok milliói áradnak be Európába. Utazásuk közben, 
vagy miután megérkeztek Európába, nagyon sokuk természetfölötti módon találkozik magával Jézussal, és könnyen az Úrhoz fordulnak. Amit 
csupán humanitárius válságnak neveznek, az ugyanakkor szellemi exodus is! Ez az iszlám órája: Isten megrohamozta, és annak fejedelemségei 
visszavágnak!

Korunk egyik exodusa
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