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Szerző 

Gerhard Proß
Több németországi és európai 

keresztény hálózat társindítója és 
moderátora.  

További imatémák: 
1. Imádkozzunk azokért a keresztény testvéreinkért, akik részt 

vesznek a katari labdarugó világbajnokságon, hogy 
tanúskodhassanak az Úrról a Katarban dolgozó vendégmunkások 
felé, és elláthassák keresztény irodalommal és Szentírással ezeket 
a magányos, depressziós és zaklatott embereket.  

2. Imádkozzunk Ukrajna népéért, ahogy beköszönt a tél, és az 
áram- és vízellátást akadályozzák a folyamatos bombázások a 
kritikus infrastruktúrákra.

Isten megráz azért, hogy a rendíthetetlen dolgok 
nyilvánvalókká legyenek   
A Zsidó 12:26-ban ezt olvassuk: „Még egyszer megrendítem nemcsak a 
földet, hanem az eget is.” A megrendítés teszi nyilvánvalóvá, hogy mi a 
rendíthetetlen, azért hogy az örök dolgok tudjanak növekedni az 
életünkben, és a gyülekezetünkben, és a mozgalmakban, és hogy ne a 
hamis biztonságot ígérő dolgokra támaszkodjunk. Imádkozzunk azért, 
hogy a megrázás megváltoztassa a társadalmunk fókuszát is, és hogy újra 
felsorakozhassunk az élő Isten mögé! 
A szárazság 
Idén nyáron újra több helyen 
szárazság időszakai köszöntöttek 
ránk. A bibliai gondolkodásban 
szinte magától értetődő volt, hogy a 
szárazság időszakai Istentől való 
felhívások voltak, hogy népe 
visszatérjen őhozzá. Már a templom 
felszentelésekor közvet len 
összefüggést hallhatunk Isten saját 
szájából a szárazság és a viselkedésünk között: „Ha majd bezárom az eget, 
és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy leegyék a földet, 
vagy ha dögvészt bocsátok népemre, de megalázza magát népem, ha 
imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is 
meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom 
országukat.” (2 Krónika 7:13). A híradók tele vannak azzal a ténnyel, hogy 
ez egy olyan ökológiai krízis kifejeződése, amit mi magunk okoztunk a 
teremtéssel való bánásmódunkkal. Nem az ökológiai kapcsolat 
tagadásáról van szó, hanem arról, hogy mélyebbre lássunk, Isten 
nézőpontját keressük ezzel kapcsolatban, és kérjük az egész föld Urától az 
irgalmát – amelyhez természetesen hozzátartozik a „gonosz utainkról való 
megtérés”. A félelmetes azonban az, hogy mi, mint Isten népe, alig 
gondolunk másként az imádságra, mint egy a szárazságra adott válaszra. 

Ezért olyan lényeges, hogy mi magunk is imádkozzunk, és másokat is erre 
buzdítsunk.   
Fordulópont 
Az oroszok Ukrajna elleni támadása fényében sok politikus fordulópontról 
beszél az időben. „Ritkán üti fel a fejét a gonosz ilyen nyilvánvaló módon”, 
olvasom a napilapunkban. A gonosz valósága egyike azoknak a 
felismeréseknek, amelyekkel társadalmunk már nem számol. De hogyan 
szálljunk szembe a gonosszal? Megengedjük magunknak, hogy negatív 
gondolatokkal és érzésekkel, akár gyűlölettel fertőződjünk meg? Az egyik 
Canopy imalevélben egy ukrajnai testvér olyan imát mondott, amely 
sokakat mélyen megérintett, és elvezethet minket az igazi imához. Azért 
imádkozott, hogy a kegyetlen háború ellenére a szívek ne keményedjenek 
meg, hanem lágyak maradjanak. A Szentlélek változtasson át minden 
kőszívet (Ezékiel 36:26) 
Az EU jövőjéről szóló dokumentum  
2022. május 9-én a Jövő Európája elnevezésű konferencia bemutatta 
zárójelentését a három EU-s intézménynek. Ez a jelentés 49 javaslatot 
tartalmaz Európa jövőjével kapcsolatban. Megdöbbentő módon a 336 
oldalas zárójelentés teljes szövegében nem szerepelnek a „vallás”, a „hit” 
és az „egyház” szavak. Azt az elképzelést, hogy a hitnek jelentősége lehet 
Európa jövője szempontjából, már nem veszik figyelembe. A 
Parlamentközi Szövetség az Orthodoxiáért (I.A.O.) úgy döntött, hogy 
közbelép, és több világos és 
részletes javaslatot tesz. 
Imádkozzunk, hogy az egyházak 
felemeljék szavukat, és Európa 
ismét a keresztény hit alapjaira 
épüljön. 
Valóban te vagy, Uram?  

• Ki ráz meg minket, hogy előjöjjön a rendíthetetlen? 
• Ki ébreszt fel minket, hogy újjáépítsük az isteni dimenziót a 

társadalmunkban?

Emberi Jogok Európai Bírósága 
A nemzetközi abortuszlobbi jelentős vereséget szenvedett az EJEB 
előtt egy olyan ügyben, amely a lengyelországi abortuszhoz való 
hozzáférés korlátozását és a lelkiismereti tiltakozáshoz való jogot 
támadta, miután egy orvos megtagadta, hogy 24 hét után 
abortuszt hajtson végre egy fogyatékos magzaton.  
Az ügy során számos fontos kérdésre derült fény, például az 
abortuszpárti lobbisták eugenikus meggyőződésére, valamint az 
EJEB nyilvántartásában dolgozó ügyvédek pártatlanságával 
kapcsolatos kérdésekre. Lengyelországot továbbra is támadások 
érik az EJEB-nél az abortusszal kapcsolatos álláspontja miatt. 
További részletek az Európai Jog- és Igazságügyi Központ honlapján 
találhatók (angol és francia nyelven) https://eclj.org

Kedves imádkozó testvéreink szerte Európában! 
“Valóban te vagy, Uram?” Máté 14:28   
A tanítványok viharba kerültek, az életük veszélyben van. A túlélésért vívott küzdelmükben, egyszer csak, egy szellemszerű alak közeledik feléjük a tengeren 
járva. A felnőtt halászemberek felkiáltanak félelmükben. A hajóban, ha lehet, még az eddiginél is nagyon pánik lett úrrá. Talán a mi élethelyzetünkben még 
messze vagyunk a pánikolástól, mégis nem kísértetiesen hasonló helyzetben vagyunk benne? Először a koronavírus, aztán az ukrajnai háború, a vele járó 
energiakrízis, nem beszélve a pusztító szárazságokról bizonyos területeken, és végül a nukleáris konfliktus egyre növekvő veszélye.  
Valóban te vagy, Uram, aki jössz hozzánk ebben a viharban, amely még az egyházat is megrázza? A félelmek között, egyszer csak, meghalljuk Jézus hangját: 
“Bízzatok, ne féljetek! Én vagyok.” Jézus és a vihar nem két egyforma erő, ez nem kérdéses. Viszont Isten nyilvánvalóan megengedi a viharokat és a 
megrázkódtatásokat.  
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a név és a cím megadásával. Köszönjük! 
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