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Evert Van de Poll 
üzenetével 

 

További imatémák: 
1. Bosznia-Hercegovinában nő a feszültség a különböző 

nemzetiségek között, és fennáll az erőszakos összecsapások 
veszélye is, amelyek tágabb konfliktushoz vezetnének. 
Imádkozzunk ezért a bizonytalan helyzetért, hogy ez az 
ország a megbékélés és stabilitás ösvényén maradjon! 

2. Miután Biden és Putyin tárgyalt arról, hogy az ukrán határon 
felvonul az orosz katonaság, imádkozzunk a párbeszéd 
folytatásáért és a csatornák nyitottságáért, hogy elkerülhető 
legyen a háború! 

Karácsony 
Szeretnénk megköszönni az elmúlt év folyamán adott 
minden támogatásotokat és imátokat, hiszen ez az év 
folyamatosan kihívásokat intézett hozzánk az ima 
területén a folytatódó világjárvány miatt: sok 
egészségügyi probléma volt a családokban és baráti 
körökben. A karácsonyi rövid szünet közeledtével, 
szeretnénk megragadni az alkalmat mi a 
szerkesztőségben, hogy mindnyájatoknak nagyon boldog 
karácsonyt kívánjunk, abban a reményben, hogy Jézus 
egy ígéretekkel teli új évet ad nekünk! 

Kulturális liberalizmus és a mi válaszunk rá 
Az elvilágiasodás már korszakok óta zajlik Európában, különböző 
szinteken és formákban. Mostanában ez a szó általában azt jelenti, 
hogy egyre kevesebben gyakorolják a vallást és csökken az 
egyháztagok száma. Szekularizációról beszélünk, amikor egy 
világnézetben vagy ideológiában nincs helye egy transzcendens 
istennek. Az elvilágiasodott népesség kulturálisan hosszú ideig 
közvetetten kapcsolatban maradt a keresztyén hittel: a hitetlenek 
társadalmi normái és értékei hasonlók voltak a vallásos 
emberekéhez, és többé-kevésbé követték a Tízparancsolatot. Az 
egyetlen különbség az volt, hogy a hitetlenek világi fogalmakkal 
fejezték ki ezeket az értékeket, az emberi értelem és annak 
alapján, amit ők „normálisnak” gondoltak. 
Az 1960-as évek óta azonban a keresztyénséghez kötődő 
hagyományos normáktól és értékektől való fokozatos 
eltávolodásnak vagyunk tanúi. Ezek helyét „új” kulturális értékek 
vették át, amelyeknek nincs közük semmilyen vallásos 
meggyőződéshez, pl. a házasság és a válás, a szexualitás, a 
család és az oktatás, valamint az élet kezdete és vége témájában. 
Ezt nevezik kulturális liberalizmusnak. Ennek követői szeretik 
haladónak tekinteni magukat, ami alatt azt értik, hogy ők vezetik a 
történelmi „haladást”, ellentétben az ún. „konzervatívokkal”, akik 
lemaradtak, és „még” ragaszkodnak a hagyományos normákhoz és 
értékekhez. A kulturális liberalizmus az 1960-as évek társadalmi, 
politikai és szexuális „forradalmának” kezdetén született, amikor a 
háború utáni, sokgyermekes nemzedék számos szülötte elkezdte 
kiterjeszteni a szabadságot az életmódra is. A vízválasztó év 1968 
volt, a diáklázadásokkal Párizsban és máshol. 
Egy új gondolkodásmód jött létre, amelynek eszménye a „hiteles” 
élet. Az egyháznak, a társadalmi környezetnek és az államnak meg 
kell adnia NEKEM a szabadságot ahhoz, hogy a SAJÁT 
érzéseimnek és vágyaimnak megfelelően éljek és cselekedjek. 
Ezért helyeződött szüntelen nyomás a törvényhozásra, hogy 
mindenféle etikai kérdésekben rendelkezzen „liberálisan”. Az új 
szemlélet követői azonban erőteljesen ellenzik a pedofíliát és a 
nemi erőszakot, mert ezek egy erősebb fél uralkodását jelentik egy 
gyengébb fölött. Az emberek jogot formálnak arra, hogy senki ne 
uralkodhasson rajtuk, főleg az életmódjuk és az erkölcseik 

tekintetében. 
A kulturális liberalizmus lényegileg relativista. Azt állítja, hogy a 
kultúrák, az egyéni vélemények és normák, sőt az alapértékek is 
idők folyamán, a társadalmi „fejlődéssel” párhuzamosan alakulnak 
ki. Ami tegnap elfogadhatatlan volt, az ma elfogadható lehet, és az 
emberek feltételezik, hogy a „fejlődés” ezeken a területeken több 
szabadsághoz, és az emberek kivirulásához vezet. Míg azonban a 
kulturális liberalizmus nyugaton terjed, Kelet-Európában több 
ellenállásba ütközik, ami azt sugallja, hogy a kulturális liberalizmus 
talán nem társadalmunk elkerülhetetlen jövője. 
Mi, keresztyének azt a kihívást kaptuk, hogy maradjunk hűségesek 
Istennek a Bibliában lefektetett parancsaihoz és azokhoz az 
alapelvekhez, amelyeket az egyház mindig is tanított. Közben 
vannak jó érveink is a kulturális liberalizmus gyengeségeinek kritikai 
leleplezéséhez, valamint a család és a szülői szerep alapköveinek, 
továbbá az emberi élet méltóságának minden szakaszában való 
megvédéséhez. Az imádkozás óriási ereje is a miénk, aminek 
hatására Isten megérinti majd azoknak az európaiaknak szívét és 
elméjét, akiket foglyul ejtett ez az „új” szemlélet, világos 
gondolkodást ad nekünk, és segít nekünk a közéletben is szót 
emelni az igazság mellett. Ott találunk majd szövetségeseket a nem 
vallásos emberek között is, mert Isten bizonyos alapelveket minden 
ember erkölcsi érzékébe beleírt. A „közös kegyelem” a közös 
alapunk. Az még mindig működik annak ellenére, hogy a kulturális 
liberalizmus mindent megtesz annak eltörléséért, vagy 
megváltozásáért. Végül az erkölcsi igazság fog győzni. 

1. Imádkozzunk minden egyházi és ifjúsági vezetőért, akik vezetik 
a hívőket az útjukba kerülő etikai kérdésekben, valamint a 
teológusokért, akik az egyház következő vezetőit tanítják az 
aktuális etikai témákról! 

2. A politikában és a civil szervezetekben dolgozó keresztyénekért, 
akik kiállnak a normák és értékek keresztyén értelmezéséért a 
társadalomban! 

3. Hogy mindnyájunknak legyen bátorságunk hűnek lenni a bibliai 
kijelentéshez, és megtaláljuk a megfelelő szavakat ahhoz, hogy 
elmagyarázzuk az elvilágiasodott embereknek, mit képviselünk! 

Kedves Imádkozó Barátaink! 
Az pedig felelvén, monda: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te 

felebarátodat, mint magadat. Monda pedig annak: Jól felelél; ezt cselekedd, és élsz (Luk 10:27-28) 

Győzedelmeskedik Isten kegyelme, amit az egész emberiségnek adott, és amit ráírt minden ember lelkiismeretére, továbbá ami a Tízparancsolatban és a 

zsidó törvénytudó Jézusnak adott válaszában is kifejeződik. Tudunk hát a kulturális liberalizmusról, de az nem csüggeszt el minket. Megállunk Isten 

igazságán, Ő pedig majd kibontakoztatja tervét Európában.      Nick Pease 

Donate 

TO DONATE:  Hebron Europe e.V., 

IBAN DE53 6129 0120 0488 0210 06    

BIC GENODES1NUE 

Evert Van de Poll Franciaországban él és dolgozik, mint lelkész és zenész. A vallási és missziológiai tanulmányok professzora a leuveni Evangéliumi Teológián. Más 

tanszékeken és konferenciákon is előad. Legújabb könyve a Christian Faith and the Making of Europe, Yesterday and Today (Nuremberg, VTR, 2021). 
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