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Július #133-2022 
Slavik

Odessza, Ukrajna

üzenetével 

További imatémák: 

1. Imádkozzunk Litvániáért, amely végrehajtja az EU 
szankciókat bizonyos árucikkek Kalinyingrádba 
szállításával kapcsolatban, mert ez haragra 
gerjeszteTe a Kremlt! 

2. Imádkozzunk, hogy ne eszkalálódjanak az orosz 
katonai behatolások Észtországba, ahol nagyon sok 
orosz él, de ugyanakkor Észtország, a többi balf 
állammal együT NATO tagország is!

Friss: 

A Roe kontra Wade ítélet érvénytelenítése az USA-ban 
Európára is hatást gyakorolhat, ahol szintén élnek 
egymással ellentétes nézetek az abortusz jogi háTeréről. 
Egyes országok jelenleg is ellenállnak európai és 
nemzetközi intézmények ráhatásának, hogy jelentsék ki: 
az abortusz alapvető emberi jog. Emlékezzünk vissza, és 
imádkozzunk az USA-ért most, a dühös viták idején, 
amelyek könnyen megismétlődhetnek Európában is! 

A 131. imalevélben egy orosz testvérünk mondta el nézeteit a világ 
jelenlegi helyzetéről. Most szeretnénk lehetőséget adni egy ukrán 
testvérnek arra, hogy megossza velünk gondolatait.  

A mai az ukrajnai háború 116. napja. Nehéz szavakkal leírni azt a 
fájdalmat, tragédiát és gyászt, amit az ukránok éreznek. Sosem 
gondoltam volna, hogya háború ilyen hosszú lesz. 
Néhány várost porig romboltak, vannak tömegsírok, ahova több 
ezer megkínzott, ártatlan civil testét temették el. Az orosz 
hadsereg kegyetlensége rettenetes és felfoghatatlan. Ukrajna 
néhány megszállt területén az oroszok megtiltották a gyülekezetek 
működését, és üldözik a keresztyéneket. 
Becslések azt állítják, hogy közel 11 millió ember menekült el az 
otthonából. Az ENSZ szerint Ukrajna a világ leggyorsabban 
növekvő menekültválságát éli át a II. világháború óta. 
Mégis, az ilyen időkben is világosság árad Isten egyházának a 
munkája nyomán. Egy háború nem akadályozhatja meg Istent 
abban, hogy mozduljon az emberek életében. Jézus kijelentette: 
„…felépítem az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem 
vesznek rajta diadalmat” (Máté 16:18). 
Az evangéliumi gyülekezetek termei egész Ukrajnában 
elszállásolnak és élelemmel látnak el embereket, valamint 
közösségi központként működnek. Az istentiszteleteket is rekord 
számban látogatják az emberek, és napi több ezer szükségben 
lévőnek szolgálnak a tagok. Hitre jutnak Krisztusban a korábbi 
hitetlenek, és valóban látjuk, hogy a hamuból szépség támad. 
Az egyház a szovjet üldözés legsötétebb napjaiban is növekedett. 
Ma is növekszik, az orosz hadsereg erőszakos benyomulása idején. 

Bízunk benne, hogy Isten keresztülvisz minket ezeken a 
megpróbáltatásokon. A mi Istenünk képes legyőzni óriásokat 
néhány kövecskével is. Közben mi imádkozunk és cselekszünk! 

• Kérlek, imádkozzatok Zelenszkij elnökért, és azért, hogy Isten 
keze nyugodjon rajta! 

• Imádkozzatok az ukrán katonákért, akik nemzetünk szabad 
és európai jövőjéért harcolnak! 

• Imádkozzatok azért, hogy Isten lépjen közbe és vessen véget 
a háborúnak! 

Szlavik – Odessza, Ukrajna 

Emlékeztek arra, amikor 
először láttátok ezt a képet 
2017-ben, az első ukrajnai 
H á l a a d á s N a p j á n ? 
Kétmillió ember gyűlt 
össze a kijevi Majdan 
téren, hogy hálát adjon és 
imádkozzon az országáért. 
Az Úr soha nem fogja 
elfelejteni ezt! 

• Adjunk hálát azért, hogy az ukránokat megérinti az evangélium 
és az a támogatás, amit az evangéliumi gyülekezetektől kapnak! 
Kérjük, hogy még sokkal többen adják át az életüket Krisztusnak! 

• Imádkozzunk azért, hogy a rakétatámadások száma ne 
növekedjen, és a lövedékek ne érjenek el olyan városokat, ahol 
az utóbbi időben némileg nyugalom volt! 

• Imádkozzunk, hogy Fehéroroszország ne kapcsolódjon be 
közvetlenül ebbe a konfliktusba, annak ellenére, hogy 
Oroszország igyekszik rávenni erre!

Kedves Imádkozó Barátaink Európában!  
„Oh Uram, meddig nézed?” (Zsolt 35) Kétségtelen, hogy rendszeresen ezt kérdezzük az Úrtól mi, akik figyeljük az eseményeket, 
valamint azok is, akik elszenvedik a bombák és golyók okozta pusztítást, akik féltik az életüket és nemzetük jövőjét. Dávid is az 
életét mentve menekült, amikor leírta ezeket a szavakat. A veszély valódi volt, Dávid mégis kimondja azt is ugyanebben a 
zsoltárban: „Dicsérlek a nagy gyülekezetben, az erős nép között magasztallak téged”. Dávid elismeri Isten nagyságát, megerősíti 
az Őbelé vetett bizalmát, s ezután képes kifejezni a jövővel kapcsolatos bizakodását és reményét is, amint kiönti szívét az Úr előtt. 
Lássuk meg, mit cselekszik Isten már most, miközben imádkozunk a konfliktus befejeződéséért! 
Jill Jeal
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giving your name and address. Thank you! 

Még egy pillantás az európai helyzetre
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