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Imahullám  ragadta  meg  Európát.  És  nem  csak  Európát,  hanem  az  egész  világot. 
Robbanásszerűen jönnek létre mindenfelé az imádság helyei, ahol az emberek éjjel és 
nappal, az év 365 napján folyamatosan imádkozhatnak. Egy 1985-ös tanulmány 25 olyan 
különböző szervezetet sorolt fel, ahol éjjel és nappal imádták az Urat. 2010-ben ezeknek 
a  szervezeteknek  a  száma  meghaladta  a  20 000-ret.  Felgyorsult,  izgalmas  időkben 
élünk.
 
Ha visszatekintünk  a  történelembe,  találunk  ezzel  a  jelenséggel  egy  párhuzamot,  a 
németországi  Herrnhut  városában.  A Zinzendorf  gróf  által  vezetett  közösségekben a 
hívők megtapasztalták Isten jelenlétének munkáját. 1727 nyarán elkötelezték magukat 
arra, hogy éjjel és nappal imádkozni fognak; és ez az ima nem szakadt meg 100 éven 
keresztül.
 
Ebből  a  mozgalomból alakultak ki  az első  protestáns missziós szervezetek (katolikus 
testvéreink már ez előtt is régóta aktívak voltak).  Az emberek annyira elkötelezettek 
voltak,  hogy  még  arra  is  készen  álltak,  hogy  rabszolgaként  eladják  magukat,  hogy  a 
telepeken élő rabszolgáknak is hirdethessék az evangéliumot. A mottójuk így hangzott: 
„A Bárány, amely értünk vágatott le, megkapja szenvedése jutalmát.”
 
Ugyanebben az időben két ébredés is lezajlott, és végigsöpört Anglián és Amerikán. Az 
Evangéliumot erővel hirdették és sok embert megnyertek Isten országának. Ha csupán 
egyetlen  közösségnek,  aki  elkötelezte  magát  a  szüntelen  imádság  mellett,  ilyen  nagy 
hatása volt, mit fog tenni az Úr, amikor több mint 20 000 különböző szolgálat szünet 
nélkül fogja hívni Őt? Gyanítom, hogy Isten a legnagyobb lelki ébredést tervezi, amely 
valaha is volt a földön. Hasonlóan Pünkösdhöz, amikor a Szentlélek leszállt a hívőkre, és 
több mint 3000 ember fogadta be az evangélium üzenetét, és tért meg. Képzeljük el, 
hogy ez nem csak egy gyülekezetben történik meg, hanem sok százban, így az egész 
Kontinens átéli ezt, és egész városok és országok tapasztalják meg Isten jelenlétét.
 
Jézus  megbízást  adott  nekünk  az  imára,  hogy  Isten  akarata  megvalósuljon,  amint  a 
mennyben, úgy a földön is. A mennyben szünet nélkül imádják Istent az Ő trónusa előtt!
Ma kérjük az Urat: „úgy a földön, mint a mennyben”, hogy a Menyei Atya hívjon meg 
közbenjárókat  és  szolgálókat,  akiknek gondjuk van arra,  hogy lakóhely  épüljön Isten 
számára a soha véget nem érő imádáson keresztül.


