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Ian Jeal
Imaernyő

 üzenetével

További imatémák: 
1. 1.     Imádkozzunk azért, hogy az EU bibliai alapú 

törvényt hozzon a migrációról, ami összhangban van a 
tagállamok szociológiai és egyéb lehetőségeivel (ne a 
ruandaihoz hasonló megoldást fessen fel)! 

2. 2.     Imádkozzunk az európai kormányokért, amelyek 
keményen dolgoznak azért, hogy csökkentsék 
függésüket az orosz gáztól és olajtól! Gyorsítsák fel az 
átállást is a megújuló energiára!

Friss: 
„Ukrajna az európai család része” – mondta Olaf Scholz 
német kancellár egy négy EU-s vezetővel Kijevben tartott 
találkozón. Ugyanakkor azzal folytatták, hogy Ukrajnának ezzel 
együtt is maradéktalanul eleget kell tennie minden 
csatlakozási feltételnek, a felvételi kérelmével összefüggésben. 
Ez a találkozó csupán egy nappal előzte meg az Európai 
Bizottság megbeszélését arról, hogy javasolják-e a jelölti 
státusz megadását Ukrajnának. Ha igen, akkor az ajánlások 
szerepelni fognak a mind a 27 EU-s vezető részvételével június 
23-án és 24-én megtartandó csúcstalálkozón. 
Kérjük tovább az Úr bölcsességét az EU vezetői és az ukrán 
elnök, Volodimir Zelenszkij számára!

Néhány héttel ezelőtt, az Imaernyő 
128. számában Oswald Chambers 
szavai intéztek hozzánk kihívást: „Az 
imádkozás nem felkészülés a 
munkára, hanem maga a munka. 
Az imádkozás nem felkészülés a 
csatára, hanem maga a csata.” 
Misszionárius vagyok, így ezek a 
szavak saját hitéletemnek is jelentős 
részét képezik. 20 évvel ezelőtt arra 

kaptam elhívást, hogy legyek része a saját imáimra adott válasznak. Az Úr 
Strasbourgba vezetett, hogy szolgáljam a vezető tisztségviselőket az Európai 
Parlament és az Európa Tanács intézményeiben – nem számítottam erre. 
Nem ezekben az intézményekben voltam alkalmazott, de Isten ajtót nyitott 
előttem, hogy szabadon mozoghassak, mint tanú, és elérhető legyek bárki 
számára, akivel az Úr összehoz, hogy segítséget, vagy imát kérjen. 

Az Úr azt mutatta meg nekem, hogy ezekben a helyzetekben, mint az élet 
minden területén, dolgoznak és megválasztva tevékenykednek jó és nem 
annyira jó emberek is, de maguk az intézmények nem rosszindulatúak. 
Szolgálni igyekeznek, de a velük összekapcsolódó emberek befolyásolják őket. 
A Róma 13:1-7-ben ezt olvassuk: Minden lélek engedelmeskedjék a felső 
hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és a 
mely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, a ki ellene támad 
a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene; a kik pedig ellene 
támadnak, önmagoknak ítéletet szereznek. Ezeknek az intézményeknek sok 
dolgozója őszintén kíván szolgálni. 

Tehát, ha ezeket a kormányzó hatóságokat Isten hozta létre, akkor mi romlott 
el? Miért látunk egyre több támadást az erkölcs és az értékalapú társadalom 
ellen? Ami mára EU lett, az a II. világháború utáni Európa alapja volt, ami 
bibliai elvekre és értékekre épült. Javaslom, hogy olvasd el Jeff Fountain 
Deeply Rooted (Mélyen meggyökerezve) c. könyvét, ha meg akarod érteni a 
kezdeteket. 

Egy másik igehely ugyanakkor azt mondja: Mert nem vér és test ellen van 
nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, 
ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a 
magasságban vannak (Ef 6:12). Ez és az előző vers némileg ellentmondásnak 
tűnhet, hogyan békíthetők hát ki egymással? 

Talán része lehet a válasznak az, hogy hiányzik a hiteles, bibliai alapú 
keresztyén hang. Szomorú jelenség a Biblián alapuló egyház és keresztyén 
szervezetek lassú, de folyamatos kivonulása a nyilvános vita színpadáról, 

különösen a politikai intézményekből. Ezt az űrt egyre inkább kitölti számos – 
az én meghatározásom szerint – ideológiai lobbicsoport, pl. azok, akik az 
LMBTQ+ jogokat szorgalmazzák, vagy a nők egészséghez való jogát (amelyek 
főleg az abortuszt népszerűsítik).  E csoportok némelyike talán azt állítja, hogy 
„keresztyén értékekre” támaszkodik, de a bibliai igazságot nem feltétlenül 
hangsúlyozza. Próbálják befolyásolni a hivatalos célokat, és hatni akarnak 
azokra, de nem érdekli őket igazán, hogy azok milyen hatást gyakorolnak a 
társadalomra. Sőt, gyakran meghurcolják azokat, akik megkérdőjelezik 
nézeteiket, legyenek azok politikusok, civil szervezetek képviselői, vagy 
bármelyikünk. Fokozatosan építik „híveik” hálózatát a médiában és a sport 
világában csakúgy, mint a politikában. Egyetlen céljuk az, hogy reklámozzák az 
erkölcstelenséget, az abortuszt és az eutanáziát társadalmunkban. Az ellenség 
hazugsága az, hogy ezek a csoportok az emberi jogokat igyekeznek védeni, 
mert az ideológiák, amelyeket hangoztatnak, a társadalom legifjabbjainál is 
agymosást akarnak végezni, és el akarják venni az emberek szabadságát arra, 
hogy megtérjenek a Biblia szerint bűnnek nevezett cselekedetekből. 
Mindnyájan bűnösök vagyunk, és mindnyájunknak lehetőséget kell kapni a 
megtérésre és arra, hogy elforduljunk az egészségtelen életmódtól. 

A Biblia Istennek az emberhez intézett 
üzenete, és megmutatja, hogyan 
békülhetünk ki Istennel Krisztus Jézus 
által. Így tölthető be a mindnyájunkban 
tátongó szellemi űr is, amit a többi 
ideológia közül sok csak önző vágyakkal 
tölt tele. Az egyház valójában azokért 
létezik, akik nem a tagjai. Válaszoljunk 
erre a kihívásra, és imádkozzunk, de 
legyünk készek megtenni a magunk részét is Európa újjáéledésében és 
helyreállásában! 

Imádkozunk: 
• Imádkozzunk az Isten által támasztott hatalmasságokért!  

• Imádkozzunk azoknak a szívéért, akik Isten céljainak eltorzítása 
irányába igyekeznek befolyásolni a hatalmon lévőket! 

• Azért, hogy egyre több bibliai alapú keresztyén szervezet hajlandó 
legyen belépni a politika színpadára! 

• Önmagunkért, hogy a bibliai értékek szócsövei legyünk a 
társadalomban, bárhova is hív minket el az Úr!

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