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További imatémák: 
1. Hogyan imádkozzunk azzal kapcsolatban, hogy 

Oroszország bevonult Ukrajnába? Urunk, legyen meg 
a Te akaratod! Urunk, ments meg életeket! Hozz 
tartós békét! Nem háborút akarunk, hanem aratást! 

2. A Brexit megállapodás óta megingott a béke 
egyensúlya Észak-Írország két népcsoportja között. 
Imádkozzunk az érzelmekért mindkét oldalon, 
kölcsönös tiszteletért, és azért, hogy a helyzet 
rendezhető legyen erőszak nélkül! 

Covid miatti tiltakozások: 
Julia Doxat-Purser, az Európai Evangéliumi Aliansz 
munkatársa írja:  
Néhány országban az embereket dühítik a Covid miatti kor-
látozások, főleg az, ha rá akarják kényszeríteni őket az oltás-
ra. Németországban minden hétfőn este tiltakozásokat tar-
tanak országszerte, és némelyik tüntetés erőszakba torkol-
lik. Közben az embereket még ösztönzik is a hatalmas kon-
vojokban kifejezett, kanadai tiltakozások. A francia tiltako-
zók lebénították Párizst, és tovább vonultak, hogy Brüsszel--
ben is káoszt okozzanak. Mások a tüntetések miatt bosszú-
sak, haragosak vagy félnek. Imádkozzunk nyugalomért és a 
mély megosztottság megszüntetésének módjaiért! 

Kedves Imádkozó Barátaink Európában! 
És te, embernek fia, őrállóul adtalak téged Izráel házának, hogy ha szót hallasz a számból, megintsed őket az én nevemben. 
Ezék 33:7 
Isten arra utasította Ezékielt, hogy vegye komolyan őrállói szerepét Izrael érdekében; ezen múlt az élete. Hasonlóképpen komoly dolog a 
mi őrállói, avagy közbenjárói feladatunk. Figyelnünk kell, mi történik szellemi szinten a társadalomban és a politikában, majd az Úrhoz 
kell vinnünk ezeket a dolgokat. Ha Ő ad nekünk egy üzenetet az egyház számára, azt át kell adnunk. Isten áldjon meg benneteket, 
miközben a falon álltok, és elmondjátok, amit láttok és hallotok! 
Nick Pease 

DÖNTŐ VÁLASZTÁSOK EURÓPA SZÍVÉBEN 

2022 áprilisában több mint 8 millió magyar járul az 

urnákhoz, hogy leadja szavazatát. Eldöntik, milyen 

irányba menjen az ország a következő 4 évben. 

Az utóbbi 12 évben a jelenlegi kormány vezeti az orszá-

got kétharmados többséggel, Orbán Viktor miniszterel-

nökkel az élén. E hosszú idő alatt felmutatott 

teljesítményük igen vitatott az országon belül és azon 

kívül is (főleg az EU-ban). A 2010-es elsöprő győzelme 

után ez a kormány valójában azonnal elkezdte gyorsan 

átépíteni a társadalmat. Ezt a nemzeti együttműködés 

rendjének hívják, amit írásban ki is függesztettek minden 

közintézményben. 

Akik dicsérik ezt a kormányt, pl. a legtöbb keresztyén, 

azok kedvelik családbarát adópolitikáját, azt hogy „Ma-

gyarország az első”, gazdaság- és külpolitikáját, azt, hogy 

az Alaptörvényben keresztyén értékek fejeződnek ki 

(főként az, hogy a házasság egy férfi és egy nő 

kapcsolata), az LMBTQ-ellenes törvény elfogadását, és a 

szigorú illegális bevándorlás ellenes politikáját, pl. a 

kerítés a Szerbiával közös, déli határon). 

Másrészt, bírálói azt állítják, hogy ez a kormány sziszte-

matikusan lebontotta a normális kormányzáshoz tartozó 

alkotmányos fékek és ellensúlyok alkotmányos rendsze-

rét, és önkényuralmi államot épített fel. Új Alaptörvényt 

írt; elfoglalta az egész média 90%-át (beleértve az ÖSZ-

SZES megyei híradást); a médiát a kormány szócsövévé 

alacsonyította le, és oligarcháit helyezte kiváltságos pozí-

ciókba. Közben Magyarország az EU második legszegé-

nyebb országa lett (a népesség 74%-a él az EU átlag a-
latt), és a közelmúltbeli 7,5%-os infláció a legrosszabb 

volt az EU-ban. Ehhez még az államadósság is történelmi 

csúcson van. Felmerülhet a kérdés: Hol volt az ellenzék, 

miközben mindez megtörtént? Jó kérdés. Az ellenzék 6 

pártból áll, van köztük jobb és baloldali is. Az előző 3 

választáskor szervezetlenek, kuszák és gyengék voltak, 

bár a lakosság legalább felét képviselik. Nem csoda, 

hogy nem tudták útját állni Orbánnak és a Fidesznek. 

Végül, 2019-ben, a legutóbbi önkormányzati választá-

sokra ez a 6 párt összefogott, s így visszaszerezték Buda-

pest és 10 nagyváros vezetését. 

Az utóbbi két évben együtt dolgoznak, és nemrég egy e-

lőválasztást szerveztek, melynek során a pártok kiválasz-

tották a jelölteket, akik a kormánypárti indulókkal ver-

sengnek majd a 106 választókörzetben, valamint Orbán 

kihívóját is megnevezték. Ő Márki-Zay Péter, egy katoli-

kus, konzervatív politikus, hétgyermekes apa és egy kis-

város polgármestere. Mindenki meglepődött, amikor le-

győzte Karácsony Gergelyt, Budapest főpolgármesterét. 

Koalíciójuk neve: Egység Magyarországért. Teljesen 

egységes koalícióként állnak a rajtvonalhoz, és több 

millió olyan magyar reménykedik bennük, aki nagyon 

akarja a változást. Mi lesz a választások eredménye? Ez 

jelenleg megjósolhatatlan. A közvélemény-kutatók 

különböző esélyeket mérnek. Az EBESZ több mint 200 

megfigyelőt tervez küldeni a választás felügyelésére. Ez 

is mutatja, hogy a nemzetközi közösség nagyon 

fontosnak tekinti az eseményt. 

Imádkozzunk: 

• Hogy Isten akarata legyen meg Magyarországon! 

• Szabályszerű választásokért! 

• Hogy megmaradjon a keresztyén értékek védelme az 
ellenzék győzelme esetén is! 

• Hogy megszűnjön a korrupció! 
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