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Szergej 

Oroszországi imavezető és 
közbenjáró

 üzenetével

További imatémák: 
1. Imádkozzunk, hogy megoldások szülessenek a társadalom 

szegényeinek és legsebezhetőbb tagjainak védelmére, mert 
Európa legtöbb országát infláció sújtja, főleg a kelet-európai 
országokat, mint Moldova, ahol az infláció 21%-os! 

2. Ezen a héten, amikor a lövöldözések szörnyűségéről 
hallottunk, imádkozzunk saját földrészünkért, ahol szintén 
terjed a fegyveres bűnözés! Svédországban és 
Finnországban majdnem annyi lőfegyver jut egy főre, mint 
az USA-ban, és a fegyveres bűntények száma is nő: mintegy 
14-szerese az 5 évvel ezelőttinek.

Friss: 
Az Európai BizoTság jóváhagyta a Lengyelországnak 
nyújtandó 35 milliárd eurónyi újrakezdési támogatást, amely 
több mint egy évet késeT a Lengyelországban végrehajtoT, 
vitás bírósági reformok tárgyában Brüsszel és Varsó közöT 
megmerevedeT nézeteltérés miaT. Ez fegyverszünetet jelent, 
és elhárítja a „Polexit” veszélyét. Duda elnök a reformok 
részleges megváltoztatását jelenteTe be, például lecserélték 
a bírák fegyelmi szabályzatát, de a krimkusok szerint ezek a 
változtatások csak kozmemkázzák a rendszert, de nem 
felelnek meg az EU irányelveinek. Az EU Tanácsának 
jóváhagyása után a kifizetés részletekben történik meg, a 
bírákkal kapcsolatos változtatások sora függvényében.

Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi és eljövendő nyomorúságok 
közepette nemcsak megállni és Isten békességét önmagunkban 
megőrizni vagyunk képesek, hanem az Ő Országát és győzelmét 
is meg tudjuk szilárdítani sokak életében. EURÓPA ÉS AZ EGÉSZ 
VILÁG ORSZÁGAIRA A MEGRÁZATÁS IDŐSZAKA VÁR. 
2020 eleje óta megváltozott a világ, és többé nem lesz olyan, 
mint azelőtt. Most először vagyunk tanúi olyan, globális 
eseményeknek, amelyeknek következményei a bolygó minden 
országát elérik. A Covid világjárvány Kínában kezdődött, de a 
világ minden népére hatott, és sok család otthonában volt 
hívatlan vendég. 
Hasonlóan történik ez az ukrajnai háborúval is. Ez nem csak egy 
regionális konfliktus két jelentős európai hatalom között. Már a 
világ több tucat országa belekeveredett ebbe a katonai 
összecsapásba érzelmileg, politikailag és gazdaságilag. A háború 
utóhatásai is globálisak lesznek. 
A világjárványban és a háborúban nem csak az közös, hogy a mai 
világ teljességére hatnak, hanem az is, hogy egyértelműen 
összefüggnek a Biblia végidőkre vonatkozó próféciáival. Ezeket az 
eseményeket prédikátorok már most összehasonlítják a 
Jelenések lovasaival a gyülekezetekben, az Interneten és más 
médiumokban is. Nekünk, közbenjáróknak tisztán kell látnunk, 
hogy nem csak rossz emberek, politikusok és vezetők okozzák a 
társadalmi és politikai zűrzavart. 
Először is, angyali és démoni szellemi erők működnek az 
események mögött. Az Úr engedi, hogy ítélete rászálljon a világ 
nemzeteire, előkészítse azokat Jézus Krisztus visszajövetelére, és 
a lehető legtöbb embert eljuttassa a megtérésig és az 
üdvösségig. Másrészt, a Sátán is látja, hogy kevés ideje maradt, 
és ezeken a felbolydulásokon keresztül igyekszik a lehető legtöbb 
embert megtéveszteni, megölni és elpusztítani. Már több mint 3 
hónapja kezdődött el a háború Ukrajnában. A háború minden 
napján több százan halnak meg, és több ezer más baj történik, 
ami szenvedést okoz. Mindezeknél is szörnyűbb azonban a 
kölcsönös gyűlölet, a fájdalom és az agresszió tüze, amely szívek 
millióit lobbantotta lángra. 

Gyűlölet a vezetők és 
tá m o gató i k i rá nt 
mindkét oldalon. Csak 
a hívők tudnak a 
Menny Királysága 
p o l g á r a i n a k 
hatalmával, nemzeti és 
politikai elfogultság 
nélkül imádkozni, és így 
s z e l l e m i s z i n t e n 
megakadályozni ennek 
a háborúnak az intenzívebbé válását és kiterjedését.  
A Sátán igyekszik a kölcsönös pusztításig fokozni ezt a gyűlöletet, 
amikor a népek már minden rendelkezésükre álló eszközzel, akár 
atomfegyverekkel is támadnak. Még soha ezelőtt nem beszéltek 
ilyen gyakran és nyíltan a politikusok és különböző szakértők az 
i lyen fegyverek bevetésének lehetőségéről, sőt 
szükségességéről. De ettől függetlenül is ott lebeg több százmillió 
ember feje fölött az éhínség, a hideg és a gazdasági összeomlás 
fenyegetése, nem csak Afrikában, Dél-Amerikában és Ázsiában, 
hanem Európában is. 
Imádkozunk: 

1. Az ellenségeskedés befejeződéséért és egy 
békeegyezmény megkötéséért Oroszország és Ukrajna 
között az őszi, téli időszak beállta előtt. 

2. Azért, hogy a harcok ne terjedjenek ki más országra 
(mondjuk Fehéroroszországra, Lengyelországra, 
Moldovára vagy Romániára), továbbá hogy senki ne 
vessen be tömegpusztító fegyvereket. 

3. Azért, hogy Isten védje meg az európai népeket a 
fokozódó energia-, gazdasági-, élelmiszer- és társadalmi 
válság következményeitől. Azért is, hogy ezek a 
megrázatások az embereket megtérésre és az Istennel 
való megbékélésre vezessék, ne pedig zavargásokat, 
zűrzavart és a szívek megkeményedését eredményezzék!

Shalom mindnyájatoknak, Kedves Európai Imaharcosok!  
Ma Isten békessége a legfontosabb dolog, amire oly nagy szükségünk van egyénileg és országaink számára is. Az Úr a mi 
nemzedékünket rendelte arra, hogy abban az időszakban éljen, amikor beteljesednek az Ő visszajövetelének jelei: „Mert 
nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad; és lesznek földindulások mindenfelé, és lesznek éhségek és 
háborúságok. Nyomorúságoknak kezdetei ezek” (Márk 13:8-9). 
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giving your name and address. Thank you! 

A jelenlegi helyzet világos, bibliai értelmezése 
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