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További imapontok:- 
1. Imádkozzunk a svéd kormányért, hogy bölcsen vezessen, 

amikor 2023 januárjától júniusáig átveszi az EU Tanácsának 
elnökségét. 

2. Imádkozzunk az egészségügyi szolgálatainkban 
dolgozókért, orvosokért, ápolókért, mentősökért stb., akik 
a legforgalmasabb időszakukkal néznek szembe, gyakran 
megfelelő erőforrások hiányában.

Az európai kérdésekkel szembeni fásultság leküzdése 
"Miért esküdnek össze a nemzetek, és miért esküdnek össze hiába a népek?  
A föld királyai felkelnek, és a fejedelmek összefognak az Úr és az ő felkentje 
ellen, mondván: "Törjük el láncaikat, és dobjuk le bilincseiket"."' (Zsoltárok 2:1) 
Nemrégiben megdöbbentettek ezek a szavak, és úgy láttam, hogy 
kontinensünk állapotát tükrözik. Vajon nem ez-e a mi jelenlegi társadalmunk 
leírása, amely azt hiszi, hogy Isten útjai olyanok, mint a láncok és bilincsek? 
Miközben a társadalom szabadságért és emberi jogokért kiált, önző 
természetünk megmutatkozik. Nem csoda, hogy kormányaink és európai 
intézményeink új jogszabályokkal igyekeznek csillapítani vágyainkat, amelyek 
megkönnyítik a bűnös életet, a büntetlenség fokozott érzésével. Úgy tűnik, 
még egyes egyházi felekezetek is keresik a módját annak, hogy ne tűnjenek ki 
a társadalomból. Mindezt annak érdekében, hogy elfogadhatóbbak és - 
merem állítani - szeretetteljesebbek legyünk.  A beolvadás azonban nem Jézus 
útja volt, és ez nem az evangélium és a bibliai igazság útja. 
Krisztus testeként az elmúlt évtizedekben nagyrészt csendben maradtunk, 
talán megfélemlítve a hangos kisebbségektől, akik nem féltek a médiát és az 
intenzív lobbitevékenységet használni üzenetük átadására. Ez viszonylag 
könnyű volt, mivel gyakran mind az emberi, mind a társadalmi bűnös 
természetünkre apellál: "ha helyesnek érezzük, akkor helyesnek kell lennie" és 
"amíg nem árt senkinek". 
A sors iróniája, hogy ha megkeressük azokat a társadalmakat, amelyek 
látszólag azt mutatják, amit mi keresztény értékeknek nevezünk, gyakran 
elnyomó rezsimek alatt találjuk őket. Lehetetlen tehát egy szabad, keresztény 
erkölcs- és értékalapú társadalom? Könnyű ránézni a választott demokratikus 
kormányainkra és az európai intézményekre, és csak a korrupciót és a 
tisztesség hiányát látni, majd elvonatkoztatni minden érdeklődéstől irántuk. 
Ha azonban ezt tesszük, akkor teret engedünk a gonosznak és azoknak, akik 
manipulálni akarják a napirendet, hogy uralkodhassanak és uralkodjanak. 
Jézus azonban reményt és utat ad nekünk a János 8:31-32-ben: "A zsidóknak, 
akik hittek neki, Jézus ezt mondta: "Ha tanításomat megtartjátok, valóban az 
én tanítványaim vagytok. Akkor megismeritek az igazságot, és az igazság 
szabaddá tesz titeket". 

A Biblia igazsága az, hogy "Isten a szeretet", Jézus pedig "az út, az igazság és az 
élet", és ez az igazság az, ami megszabadít minket; ez kell, hogy legyen a mi 
üzenetünk Krisztus testeként. Késznek kell lennünk arra, hogy ezt kimondjuk a 
társadalomban. Hogy bátorítson bennünket, emlékszem, amikor egy 
keresztény szervezetet meghívtak egy parlamentbe, hogy beszéljen az 
üldöztetésről. Olyan jó fogadtatásban részesültek, hogy azóta minden évben 
meghívják őket, hogy ismertessék a keresztényüldözésekről szóló éves 
áttekintésüket a világméretű keresztényüldözésről.  

Ha nem szólalunk meg, a 
valóság az lesz, hogy az 
európai társadalom egyre 
kevésbé lesz szabad. Már 
most is látjuk azokat a 
lépéseket, amelyek arra 
irányulnak, hogy illegálissá 
tegyék, ha valaki segítséget 
kér az egészségtelen 
szexuális vágyaktól való 

elforduláshoz, vagy azokat, akik el akarják hallgattatni azokat, akik le akarnak 
mondani a múltban hozott téves nemi döntéseikről, és a Canopy 139-ben 
olvashatunk az eutanázia legalizálására irányuló kísérletekről, amelyek 
"könnyű" kiutat jelentenek a bonyolult kérdésekből. Ezek nem a válaszok, és 
bizonyosan nem a szabadság vagy a méltóság útja. Ez a bűn rabszolgasága, és 
mozgósítanunk kell kontinensünk erkölcsi rosszulléte ellen. 
Az újév kezdetén imádkozzunk 

1. Bátorságért, hogy bátrabbak legyünk tanúságtételünkben, és hogy 
Isten szeretetében hajlandóak legyünk kimondani az Igazságot. 

2. Egyházaink vezetőiért, hogy szilárdan kiálljanak a hit és a bibliai 
igazság mellett. 

3. Hogy a kormányban lévő keresztények imával támogassák őket, 
és felfegyverkezzenek a szükséges információkkal, hogy az 
ellenség hazugságai lelepleződjenek.

Friss Infók: 
Ne fáradjunk bele az Ukrajnáért való imádkozásba. 
Már 10 hónap telt el az orosz támadások kezdete óta, és 
rendszeresen látjuk a médiában, hogy milyen hatásokról számolnak 
be:- 
a bombázások által feldúlt városok és települések, sok haláleset és 
súlyos sérülés mind a harcosok, mind a civilek körében, a konfliktus 
elől menekülő családok szétválasztása, és a leghidegebb 
hónapokban az alapvető szolgáltatások komolyan lecsökkentek.  
Imádkozzunk továbbra is a harcok befejezéséért és a béke útjának 
megtalálásáért.

Kedves imádkozó testvéreink szerte Európában! 
Ne fáradjunk bele a jócselekedetekbe, mert a megfelelő időben aratni fogunk, ha nem adjuk fel. Gal 6:9 
Az új év kezdetén ezzel az igeverssel szeretnék mindannyiunkat kihívás elé állítani. Először is, az imádság "jót tesz-e", másodszor, elfáradtunk-
e vagy elfáradtunk-e Európa felé? Könnyű lenne úgy érezni, hogy az imádságnak látszólag nincs sok hatása arra, ami a kontinensünkön 
történik; háború, erkölcsi hanyatlás és korrupt kormány, hogy csak néhányat említsek a problémák közül. De az igevers második fele azt 
mondja, hogy várjunk aratásra. A kérdés most az, hogy 2023 lesz-e a "megfelelő idő"? Ne adjuk fel.
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a név és a cím megadásával. Köszönjük! 

Támogatás

Január #142-2023 

Szerző 
Ian Jeal

Canopy of Prayer

Hagyjuk, hogy fényünk ragyogjon!
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