
IMÁDKOZZUNK AZ EGYHÁZÉRT! 

 

Ma meg akarjuk erősíteni imáinkat az Európában lévő Egyházért. Nem csak a saját 

gyülekezetünkért akarunk imádkozni, hanem Krisztus egész testéért a Kontinensünkön! Ez 

magába foglalja mindazokat, akik segítségül hívják az Úr Jézus nevét, és akik hiszik, hogy a 

Biblia Isten tévedhetetlen szava. 

Az Egyház, Krisztus Teste, felette áll minden faji, nemi, státuszbeli és teológiai 

különbözőségeknek! 

 

Szeretnék neked ahhoz egy különleges bátorítást adni, hogy azokért a felekezetekért 

imádkozz, ahová nem tartozol. Katolikusként imádkozz az evangélikus testvéreidért, 

protestánsként imádkozz a katolikus testvéreidért! Olyan egységet szeretnénk megtapasztalni, 

amely Krisztus szépségét minden vonatkozásában visszatükrözi. 

 

A legtöbb imádság, amit az Újszövetségben látunk feljegyezve, imák az Egyházért. Az 

apostolok tudták, hogy az fogja megváltoztatni a világot, ha a hívők közösségét Krisztus 

Királysága jellemzi majd. Képzelj el férfiakat és nőket, akik eltelnek Szentlélekkel, és 

mindenfelé továbbadják Krisztus szeretetét! Képzeld el, hogy a pápa a húsvéti üzenetében a 

Szentlélek által vezetve emberek millióihoz beszél, akik teljesen megváltozva, megtérve 

mennek haza. Képzeld el, milyen lenne az, ha az európai emberek ugyanúgy reagálnának az 

evangelisták prédikációira, mint Reinhard Bonnkééra az afrikai emberek! 

 

Bécsben 1,5 millió ember él. Milyen lenne, ha az egész város meghallaná az Evangéliumot, és 

azt mélyen a szívébe fogadná? És az nem számítana, hogy utána melyik egyházba mennének, 

mert mindenhol ugyanazt a nyelvezetet beszélnék, csak más színezettel! 

 

Ha mindezt magad elé képzeled, akkor megláthatod, mit gondolok az alatt, hogy: 

Imádkozzunk az Egyházért! Álmodj nagyot, és bízz Istenben, hogy Ő sokkal többet is 

megtehet, mint amit Tőle kérünk, vagy mint amit elképzelni tudunk! (Ef 3,20) Maga Isten fog 

jönni és cselekedni, hogy felépítse az Ő Királyságát, ezért imádkozzunk egy eddig még soha 

nem látott ébredésért! 

„Így az Úr szava egyre terjedt, s nagymértékben megszilárdult.” (ApCsel 19,20) 

 

Milyen lenne, ha az Úr Szava egyre terjedne Párizsban, vagy Berlinben, vagy egész 

Svájcban? 

Tegyünk azért, hogy Isten jelenléte az egész Európai Egyházban elterjedjen! 

 

Az ESBS Vezetősége nevében, 

Jakob Pilz 

 


