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További imapontok: 
1. Imádkozzunk az európai vezetőkért, hogy egységben 

legyenek az Ukrajnának nyújtandó további katonai 

segítséggel kapcsolatos döntéseikben. 

2. Imádkozzatok a most zajló európai csúcstalálkozóért, 

ahol a migráció lesz napirenden.

Nemrégiben részt vettem egy európai 
imatalálkozón Bukarestben, Romániában. 
Azért h ívta össze egy tapasztalt 
imavezetőkből álló csoport, mert úgy érezték, 
hogy sürgősen össze kell jönni, hogy együtt 
imádkozzunk az ukrán-orosz háború miatt. 
Úgy látták, hogy egyre nagyobb a veszélye 
annak, hogy a háború nukleáris háborúvá 
fokozódik. Ezen kívül össze akarták gyűjteni az 
imavezetőket, hogy imádkozzanak Európa 
s o k m á s p r o b l é m á j á é r t . 
www.prayerforthepeaceofeurope.com. 

Így az imádkozók egy nagy csapata gyűlt 
össze egy bukaresti szállodában, hogy imádkozzunk, könyörögjünk, 
keressük az Urat, és kiáltsunk hozzá, hogy az Ő beavatkozását 
kérjük Ukrajnában, Oroszországban és Európa többi részén. Az 
istentiszteletet a temesvári Imádság Háza csapata vezette - 
gyönyörű, felkent istentisztelet volt, amely Isten jelenlétébe 
vezetett minket. Bűnbánattal kezdtük, megvallva Európa Isten ellen 
elkövetett bűneit, és beismerve, hogy az egyház nem elég szent, 
nem elég egységes, és nem imádkozik eléggé a kormányokért. 

A háborúval kapcsolatban, amellett, hogy kértük, hogy fejeződjön 
be, imádkoztunk azért is, hogy ezen felül megbékélés is legyen 
Ukrajna és Oroszország között. Ezt jelenleg nehéz elképzelnünk, 
miközben még mindig elkövetik a háborús bűnöket, de fontos, 
hogy hitben folytassuk az ezért való könyörgést. Azt is kértük, hogy 
Vlagyimir Putyin helyére a béke embere kerüljön. 

További témák voltak: ateizmus, abortusz, bűnözés, globalizmus és 
az iszlám stratégia Európában. Számomra három fő dolog derült ki 
ebből az imatalálkozóból. 

Először is, hogy a háború nem fog 
világháborúvá eszkalálódni, 
hanem mostantól kezdve de-
eszkalálódni fog. Sokan a 
k e z d e t e k t ő l f o g v a a z é r t 
imádkoztak, hogy a háború 
regionális konfliktusként maradjon 
meg. Most imádkozzunk azért, 
hogy csökkenjen és megszűnjön. 
Nem a háború ideje van itt 
Európában, hanem a megújulásé! 

Ami az ébredést illeti, továbbra is 
zörgessük a menny ajtaján, és 

kérjük Istent, hogy természetfölötti módon és erővel mozduljon 
meg Európában. Kövessük továbbra is az Europe Shall Be Saved 
(Európa üdvözül) vezetését, és kérjük Isten Szellemének olyan 
erőteljes mozgását, hogy 100 millió európai lépjen be az Isten 
országába. 

Harmadszor, ne feledjük, hogy „a történelem a közbenjáróké”!  
Venco testvér megosztotta, hogyan hozta össze a görög, macedón 
és albán hívőket egy Preszpa-tó melletti szállodában, hogy 
bűnbánatot tartsanak, és megbocsássanak egymásnak. „Miért 
kellene a gyermekeinknek is harcolniuk egymás ellen? Állítsuk meg 
a háborúk körforgását!” Néhány héttel ezután Görögország és 
Észak-Macedónia miniszterelnökei ugyanott találkoztak, és 
megegyeztek a megbékélésben. Amikor egységben imádkozunk, 
akkor erőteljesek vagyunk, és a kormányok követik a példánkat! 

Imádkozzunk tehát azért, hogy a konfliktusok különböző oldalain 
álló keresztények találkozzanak Jézus lábainál!

Kedves imádkozó testvéreink szerte Európában! 
A nemrégiben Romániában tartott imatalálkozón egy görög testvérünk, George egy bátorító prófétai igét kapott: 

„Fordulat jön ezen a kontinensen, olyan fordulat, amit a jelenlegi helyzet miatt most nem is lehet elhinni. De ami fontosabb, mint amit a 
jelenlegi körülmények diktálnak, az az, amit az Úr a Mennyből elrendelt. Még az is, amit a sötétség erői tettek tervük megvalósítására, 
meg fog fordulni és vissza fog vonulni. Amit az emberek hosszan és keményen építenek, azt az Úr szája leheletével lerombolhatja!” 

Ahogy a Zsoltárok 2:1-ben írva van: „Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, 
a fejedelmek együtt tanácskoznak az ÚR ellen, és felkentje ellen: Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket!   
A mennyben lakozó kineveti, az ÚR kigúnyolja őket.” 

Igen, ámen! A menny és a föld Urának minden hatalma megvan a világegyetemben, és Ő mindannyiunkat meg tud lepni, és meg tud 
örvendeztetni azokkal a szellemi változásokkal, amelyeket Ő hoz Európában. 
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a név és a cím megadásával. Köszönjük! 

Támogatás

Friss hírek: 
A Törökországot és Szíriát sújtó hatalmas földrengés széles 

körű puszutást okozoS, több mint 19 000 haloSat, sok 

sérültet, sok hajléktalant és sokkot szenvedeS embert. Más 

országokból kutató- és mentőcsapatok érkeztek, hogy 

segítsenek a túlélők felkutatásában, de az alacsony 

hőmérséklet újabb életveszélyt jelent. Imádkozzunk azért, 

hogy az élelem, a víz, az orvosi ellátás és a menedék gyorsan 

eljusson a rászorulókhoz; hogy az Úr vigaszt és vigasztalást 

adjon; hogy az egyház elérje a bajba jutoSakat.
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