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Ian Jeal 
Imaernyő 

 üzenetével 

További imatémák: 

• Imádkozzunk azokért, akiknek talán nehéz kifizetni a 
drágább üzemanyagot és villanyáramot idén télen, és 
azért, hogy a kormányzatok intézkedéseket hozzanak a 
leginkább sebezhetők védelmében! 

• Imádkozzunk megoldásokért az arról szóló folyamatos 
vitában, hogy EU pénzeket visszatarthatnak a 
jogállamiságot (a Bizottság szerint) megsértő 
tagországoktól! 

Friss: 
Az Európai Bizottság bemutatta első átfogó stratégiáját az 
antiszemitizmus elleni harcról és a zsidók életének 
segítéséről (EU strategy on combating antisemitism and 
fostering Jewish life). Ez a stratégia nem korlátozódik az 
Európán és az EU-n belüli politikára, hanem minden külső 
kapcsolatra is vonatkozik. A Bizottság „foglalkozni fog az 
oktatásüggyel, hogy szorgalmazza a tananyagok 
összhangba hozását az UNESCO békére, toleranciára, 
együttélésre és erőszakmentességre vonatkozó 
irányelveivel.” Tomas Sandell, az ECI vezetője így 
nyilatkozott: „Mi, Európa polgárai nagyon büszkék 
lehetünk erre a stratégiára.” 

Elég csupán imádkozni a hatalmon lévőkért? 
Ahogy Filep történetében látjuk, néha tovább kell lépnünk abban 
az elhívásunkban, hogy imádkozzunk a hatalmon lévőkért. 
Emlékszem, egy parlamenti képviselő egyszer elmondta: számos 
keresztyén szervezet segítséget kért tőle, de egyik sem ajánlotta 
fel soha, hogy imádkozna érte. 
Az 1Tim 2:1-2-ben Pál arra buzdít minket, hogy „tartassanak kö-
nyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden 
emberek-ért, Királyokért és minden méltóságban levőkért”. Ha 
hatékonyan akarunk imádkozni a vezetőinkért, jó ötlet olvasni, 
tájékozódni arról, hogy milyen kihívásokkal találkoznak, és milyen 
döntéseket kell meghozniuk. Néha arra is késznek kell lennünk 
azonban, hogy tovább menjünk, és megfogjuk az eke szarvát. A 
társadalom gyakran úgy tekint a politikára és a politikusokra, mint 
a leprára, amihez/akikhez nem szabad túl közel kerülnünk, mert 
tisztátalanná válhatunk; még az egyházban is így gondolkodnak 
némelyek. 
Szerintem mindnyájan ki tudjuk fejezni a nézeteinket egymásnak 
különböző politikai kérdésekről, amelyeket végrehajtanak a 
vezetőink, és gyakran panaszkodunk, ha úgy érezzük, hogy 
tévedtek. Abban az irigylésre méltó helyzetben vagyunk, hogy 
nem kell meghoznunk nehéz döntéseket, amelyek miatt valaki 
talán elveszíti a munkáját, nem kell döntenünk életről és halálról, 
vagy meghatároznunk, hogy az országunk háborúba 
bocsátkozzon-e. A vezetőknek, főleg a politikában, néha 
lelkiismeretileg nehéz és kihívást jelentő döntéseket kell hozniuk. 
Elég egyszerűen imádkozni értük? Mi, keresztyének, 
kereshetnénk gyakorlati módokat is a támogatásukra?  
Az alatt a húsz év alatt, amit misszionáriusként töltöttem 
politikusok közelében, megtanultam, hogy az imádkozás ugyan 
fontos, de az egyén szükségeit is fontos megértenünk. Talán 
nem mindnyájan élhetünk azzal a kiváltsággal, hogy bemehetünk 
a Parlamentbe, és bepillanthatunk azok szívébe, akik igyekeznek 

szolgálni a választóikat, de mindnyájan törekedhetünk arra, hogy 

Isten jobban használjon minket. 
Egyszer azt hallottam, hogy az imának lábai vannak, és ezek 
sokszor a mi lábaink. Ez azt jelenti, hogy ha imádkozunk a 

hatalmat gyakorlókért, akkor hajlandónak kell lennünk részt venni 
is az életükben. Az Ézs 6:8 szerint: „És hallám az Úrnak szavát, a 
ki ezt mondja vala: Kit küldjek el és ki megyen el nékünk? Én 
pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engemet”. Ez ijesztően 
hangozhat, pedig nem kell annak lennie; ez jelenthet csupán 
annyit, hogy elküldünk egy bátorító levelet egy parlamenti 
képviselőnek, amikor olyan témában szólal fel, vagy cselekszik, 
ami érdekel minket. Vagy írhatunk egy támogató e-mailt, amikor 
olyasmiről hallunk az életével kapcsolatban, mint a betegség, 
vagy a gyász. Talán kérhetünk időpontot a helyi parlamenti, vagy 
önkormányzati képviselőnktől, hogy megkérdezzük, miért 
szeretné, hogy imádkozzunk érte. Ezt nem csak politikusokkal 
tehetjük meg, hanem a lelkészünkkel és a főnökünkkel is. 
Filephez hasonlóan nyitva kell tartanunk a szemünket nem csak 
a körülöttünk lévők szükségeire, hanem a fölöttünk hatalommal 
bírók szükségeire is. Apcsel 8:29: „Monda pedig a Lélek Filepnek: 
Járulj oda és csatlakozzál ehhez a szekérhez!” Filep 
engedelmessége hozzájárult az Egyház felépüléséhez a mai 
Etiópia területén.  
Köszönetem mindazoknak, akik meghallották a hívást, és 
elmentek a hatalom helyszíneire Európában, sőt világszerte, 
hogy imádkozzanak azokért az emberekért, és szolgáljanak 
nekik, miközben ők a társadalmat igyekeznek szolgálni. 
Földrészünkön sok Parlamentben sok imacsoport működik, 
valamint az Európai Parlamentben és az Európai Tanácsban is, 
amelyek igyekeznek összehozni a politikusokat, köztisztviselőket, 
parlamenti asszisztenseket és tanácsadókat, hogy felfedezzék és 
fejlesszék a kapcsolatukat Jézussal. Dicsőség az Úrnak! 
 
Imádkozzunk: 
• Azokért, akik az imádkozás előmozdításáért dolgoznak az 

intézményeinkben és a Parlamentjeinkben! 
• Önmagunkért, hogy nyitott legyen a szívünk, kész meghallani 

az Úr hangját, Aki arra hív minket, hogy imádkozzunk, és 
bátorítsuk  a vezetőket, különösen a politikusokat! 

 A politikusainkért, miközben ők igyekeznek szolgálni minket, és a 
javunkat munkáló döntéseket hozni: hogy új és hatalmas módon 
találkozzanak Jézussal! 

Kedves Imádkozó Barátaink Európában! 
„Az Úrnak angyala pedig szóla Filepnek, mondván: Kelj fel és menj el dél felé, arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. 

Járatlan ez. És felkelvén, elméne. És ímé egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki 
az ő egész kincstárának felügyelője vala, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe” (Apcsel 8:26-27).  
Az imádkozásnak fontos része az, hogy meghalljuk Isten ösztökélését, és engedelmeskedjünk neki. Hányszor érezzük azt, hogy miután 
imádkoztunk valamiért, elvégeztük a dolgunkat? Vajon túl sokszor elégszünk meg azzal, hogy imádkoztunk, aztán hagyjuk, hogy Isten is 
megtegye a Maga részét, és eszünkbe sem jut, hogy az imaválasznak is a részei lehetünk? A fenti versekben azt látjuk, hogy Filep nem 
csak válaszolt Isten hívására, hanem ennek nyomán egy befolyásos ember tért meg. 
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giving your name and address. Thank you!  
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