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A szerző élt Kínában, és szereti ezt az 
országot. 

 

További imatémák: 

• Imádkozzunk a világ vezetőiért, akik Glasgowban találkoznak 
a COP26 klímacsúcson! 

• Imádkozzunk a nov. 14-i bulgáriai választásokért, amit idén 
már harmadszor tartanak meg, hogy ezúttal erős és 
mindenkit képviselő kormányt válasszanak! 

• Imádkozzunk, hogy a Franciaország és az UK között zajló 
halászati vita ne fejlődjön egy átfogó kereskedelmi háborúvá! 

Bírák kinevezése az Emberi Jogok Európai 
Bíróságára (ECHR) 

 
A Európai Jogi és Igazságügyi Központ (ECLJ) februári 
jelentését követően az Emberi Jogok Európai Bírósága 
(ECHR) megváltoztatja az új bírák kinevezésének módját. 
A legutóbb kinevezett száz bíró közül legalább 22 
korábban 7 alapítvány és NGO alkalmazottja volt, és ez 
valódi érdekütközést okozott, valamint 
megkérdőjelezhetővé tette pártatlanságukat. Adjunk 
hálát azért, hogy mivel az ECLJ jelentése nyilvánosságra 
került, az ECHR kénytelen lépéseket tenni! 
 

Kínai-európai kapcsolatok 
Bonaparte Napóleon: „Kína egy alvó oroszlán. Hagyjuk feküdni 
és aludni, mert amikor felébred, meg fogja döbbenteni a világot.” 
Kínai házi gyülekezetek vezetői: „Ne az üldözés megszűnéséért 
imádkozzatok, hanem azért, hogy meg tudjunk állni az üldöztetés 
közepette!” 

Hogyan értelmezzük Kínát? 
Kína már nem kommunista ország, de még mindig a Kínai 
Kommunista Párt irányítja, amelynek biztonsági szolgálata 
erősebb, mint valaha. 1949-ben egy polgárháború 
eredményeként került hatalomra ez a párt, és nem működik 
demokratikusan. Mint minden tekintélyelvű kormány, ez is 
rettegve kapaszkodik a hatalmába. 
Kínában mindig vagy erős uralkodók voltak, vagy káosz és 
háború, ezért a nép tiszteli az erőt. Több mint 2000 évig császári 
dinasztiák uralták az országot, és a kommunista párt kormánya a 
jelenlegi dinasztia. Korábban arra alapozta legitimációját, hogy 
elhozza a kommunizmus „utópiáját”, most pedig azzal igazolja 
uralmát, hogy emeli az életszínvonalat, és újra naggyá teszi 
Kínát. 
2000 évig Kína volt az általa ismert világ középpontja. Aztán az 
1900-as évek közepén elkezdtek érkezni a nyugatiak, és ide-oda 
lökdösték Kínát, amíg hatalomra nem kerültek a kommunisták. A 
kínaiak ezt a százévnyi szégyennek nevezik, és csendben még 
mindig haragszanak miatta. Ezért jelenlegi felemelkedésükben 
azt látják, hogy visszanyerik jogos, uralmi helyzetüket a világban. 
Tudják, hogy nem „kínaiasíthatják” a világot, de gazdagok és 
hatalmasok akarnak lenni. 
Kínában most több mint százmillió hívő van. Nehéz erről pontos 
adatokat megtudni, de ez egy jó becslés. Jelenleg valóban 
szörnyű üldözésben van részük, ami ugyanolyan súlyos, mint ami 
a kulturális forradalom idején zajlott, Mao elnök alatt. A kínai 
hívőknek azonban gazdag a missziós örökségük, és 
misszionáriusaik elkezdték elvinni az evangéliumot más 
országokba. 

Kína és Európa a mai világban  
A jelenlegi elnök, Szi, teljhatalmat kapott, és még tekintélyelvűbb 
irányba viszi Kínát. Korlátozza az újításokat, és egyre nagyobb 
állami felügyelet alá vonja az üzleti életet és az ipart. Ez 

csökkenti a gazdaság hatékonyságát és növekedését. Ráadásul, 
néhány gazdasági szektornak óriási az adóssága, pl. az 
Evergrande ingatlancégnek – ez a hírekben is szerepelt. Ez egy 
kolonc a gazdaság nyakán, és szintén gátolni fogja a növekedést 
a jövőben. Kína felemelkedése tehát talán nem annyira 
elkerülhetetlen, de kétségtelenül erőt képvisel a világban, és 
minden országnak körültekintően kell eldöntenie, milyen 
kapcsolatot akar kiépíteni ezzel az erőművel. 
Tavaly az USA megváltoztatta a viszonyulását Kínához, és 
szomorúan és haragosan arra a következtetésre jutott, hogy Kína 
kihasználta az USA segítségét és barátságát, és nem 
szándékszik a világrend felelős és építő tagjává válni. Az USA 
most minden szinten kihívásnak tekinti Kínát, és ennek 
megfelelően tesz lépéseket, hogy védje az érdekeit.  
Ezzel szemben Európa mindig is ápolta kapcsolatait a keleti 
hatalmakkal, így árnyaltabb (és megosztott) módon közelít 
Kínához. Az UK általában az USA példáját követi, de még az EU 
is úgy döntött, hogy Kína „egy állandó versenytárs, aki a 
kormányzás alternatív módszereit szorgalmazza”. Az EU-nak 
ugyanakkor nehéz keménykedni Kínával szemben, mert néhány 
EU tagországban annyi pénzt fektetett be Kína, hogy az ottani 
kormányok vonakodnak bírálni Pekinget. 

Fontos, hogy mi, keresztyének szeressük Kínát és népét, de 
óvakodjunk a kormányától. Íme, javaslataim az 
imádkozáshoz: 

• Imádkozzunk kormányainknak bölcsességért, hogy továbbra 
is kimérten, de ápolják kapcsolatukat a kommunista párt 
vezette Kínával! 

• A kínai keresztyénekért, hogy szilárdan álljanak hitükben a 
jelenlegi üldöztetés alatt, főleg a fiatalabb nemzedék, aki nem 
élte át a korábbi üldözéseket! 

 • A kínai hívők több mint száz éve imádkoznak azért, hogy az 
evangélium alakítsa át Kínát. Imádkozzunk velük együtt ezért! 

• Kérlek, csatlakozzatok hozzám egy őrült imában: egy jövőbeli 
kínai kormány viszonyuljon kedvezően az evangéliumhoz, és 
a kínai keresztyének alkossanak egy erőteljes missziós 
sereget a minden törzs és nyelv elérésének feladatában! 

Kedves Imádkozó Barátaink Európában! 
Imádkozzunk „Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk” (1Tim 2:2).  
„Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa” (Máté 5:10).  
Ez a két igevers, ami egy érem két oldalát mutatja, jól illik Kínára. Imádkoznunk kell a kínai és az európai kormányokért is, hogy 
mindnyájan békében élhessünk. Ott kell állnunk a kínai egyházban élő testvéreink mellett is az üldöztetésük közepette, amit 
elszenvednek, és missziós örökségük tekintetében is, mely szerint el kell vinniük az evangéliumot más nemzetekhez. 

Donate 

TO DONATE:  Hebron Europe e.V., 
IBAN DE53 6129 0120 0488 0210 06    

BIC GENODES1NUE 
giving your name and address. Thank you!  
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