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Az Európai Egyházak 
Konferenciájának (CEC) 

ügyvezető titkára
 üzenetével

További imatémák: 

1. Imádkozzunk Finnországért és Svédországért, miután 
úgy döntöttek, hogy csatlakoznak a NATO-hoz! Ez 
jelentős hatást gyakorolhat az ukrajnai háborúra és 
Európa többi részének általános stabilitására is, 
Oroszország reakciójának függvényében. 

2. Imádkozzunk tovább az ukrajnai konfliktus 
befejeződéséért és azért, hogy ne menjen be több orosz 
katona Ukrajnába, akiknek előrehaladása láthatólag 
megtorpant az erős ukrán ellenállás hatására!

Friss a Brexit folyamatának haladásáról: 
Imádkozzunk Észak-Írországért, miután az ottani parlamenti 
választáso-kat követően, amit a nacionalista Sinn Féin nyert meg, 
első ízben ez a párt jelölheti ki a miniszterelnököt. Az unionista DUP 
párt, amely eddig a legnagyobb volt, közölte: nem jelöl 
miniszterelnök-helyettest, mert nem elégedett az északír 
szabályozással. Ezt tárgyalták a Brexit megállapodás keretében, hogy 
nyitva tartsák a határt Észak-Írország és az Ír Köztársaság között, ami 
a Nagypénteki Béke-megállapodásban is szerepel, hiszen az a 
hatalom megosztásáról szól. A DUP azt akarja, hogy ezt a 
szabályozást visszavonják, vagy jelentősen változtassák meg. Több 
hónapnyi tárgyalás után azonban az UK és az EU még mindig nem 
tudott eljutni egy minden érintett számára kielégítő megegyezésig. 
Az UK azzal fenyegetőzik, hogy egyoldalú lépéseket tesz, ami oda 
vezethetne, hogy az EU jogi lépéseket kezdeményez az UK ellen, vagy 
akár kereskedelmi háború is kitörhetne az UK és az EU között. 
(További részletek az Imaernyő 2019/74. imalevelében.)

Mi is Európa? 
Európát földrajzilag meghatározni épp úgy hiba, mint kulturális és nyelvi 
határok közé szorítani. Többek között a római jog, a görög filozófia, a 
keresztyénség és a felvilágosodás természetesen maradandó nyomot 
hagyott Európán, de Európa nem változatlan, és nem is csak az EU-ból áll. 
Sven Giegold, volt zöldpárti európai parlamenti képviselő civilizációs 
fogalomként beszél Európáról. Ez arra utal, hogy először is Európát vissza 
kell vinni az alapvető ősközösségi életmódhoz, 
másodszor pedig a jövő felépítésének programját is 
képviseli. Amikor Emmanuel Macron francia elnök az 
Európai Parlamentben Európa három ígéretéről beszélt 
– jogállamiság, közös fejlődés és béke –, ezek pusztán 
„Európa” civilizációs fogalmának konkrét alkalmazását 
jelentik, közösen meghatározott értékek alapján. Európa 
tehát formálódik. 
Robert Menasse, osztrák író a Die Hauptstadt (A 
főváros) című regényében ironikusan úgy érvel, hogy 
Európa valójában Auschwitz romjaira épült! Provokatív 
felvetés, és mégis: Auschwitz, Treblinka, Dachau, stb. 
haláltáborainak még ma is forró kemencéi jelentették 
azt a sokkot, ami közelebb hozta egymáshoz Európa 
nemzeteit. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 1950-
ből és az 1957-ben létrehozott Európai Bíróság az 
Európa Tanács világos üzenetei arról, hogy Európában 
többé nem történhetnek emberiség elleni bűntények. 
Aztán az EU még növelte a kölcsönös függést, főként 
gazdaságilag. A berlini fal leomlása után az európai 
civilizációs program új lendületet kapott, és ebbe bekapcsolták az 
egyházakat is. Ezt tükrözi a Charta Oecumenica és annak útmutatásai az 
európai egyházak együttműködésének növelésére, amit az Európai 
Egyházak Konferenciája és az Európai (katolikus) Püspöki Konferenciák 
Tanácsa írt alá. Fontos, hogy a Charta Oecumenica az európai földrészről 
beszél, nem pedig az EU-ról, amikor az egyházak az egyesült Európa mellett 
emelnek szót. 
Európa folyamatosan épül, és a ’90-es évek lelkesedése átadta helyét a 
kiábrándult realizmusnak. Az EU szerződései elismert módon garantálják az 
EU-n belül működő egyházaknak, vallási közösségeknek és hívő 
csoportoknak a „nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet”, de a 
tagállamokra hagyja az alkotmányi szabályozás kérdését, s ezzel 
egyértelműen alkalmazza a nemzeti elvet és elkötelezi magát Európa 
ideológiai sokszínűsége mellett.  

Még ha néhány egyházi képviselő (az egyházi „sokszínűséget” Európában 
még mindig a férfiak uralják!) nem is akarja elismerni:  Brüsszel politikai 
világában az egyházak csak marginálisan jelennek meg, és egyre nagyobb 
kihívást jelent az „egység a sokféleségben” vezérelv az EU-ban és az 
ökumenikus párbeszéd folyamataiban is. 
Az egyházak ereje egy másik szinten működik. Pontosan akkor fordulnak az 
egyházakhoz, amikor alapvető emberi problémákat kell megoldani. 
Minden ember méltóságának elismerése az evangélium lényege, valamint 

az emberi jogoknak, a jogállamiságnak és a 
demokráciának, az Európa Tanács három oszlopának 
alapja. 
A Strasbourgban székelő Európa Tanács irányelveket 
határoz meg, amelyeket aztán beépítenek a nemzeti és 
az európai szabályozásba. A CEC a Tanács résztvevő 
tagja, és valamennyire beleszólhat a bioetikai és oktatási 
kérdésekbe. Ernst-Wolfgang Böckenförde, német 
alkotmányszakértő egyszer azt mondta, hogy a liberális 
demokrata államok életét olyan feltételek szabják meg, 
amelyeket ők maguk sem tudnak megindokolni. 
Pontosan az egyházak tudják megteremteni ezek 
előfeltételeit, amennyiben a civil társadalom 
szereplőiként politikailag úgy értelmezik küldetésüket, 
az evangélium hirdetését, mint ami addig jogszerű, 
ameddig abban kiemelkedő fontosságot tulajdonítanak 
a szabadságnak és az emberi méltóságnak. 

Imakérések 

1. Európa formálódik – az európai civilizáció fogalma nem azonos 
Isten országával. Imádkozzunk azért, hogy az egyházak közösen, 
különböző módokon hozzá tudjanak járulni egy igazságosabb és 
szociálisan érzékenyebb Európa kialakulásához! 

2. mádkozzunk, hogy az egyházak megtanulják ne a nemzeti 
érdekeket védeni, hanem komolyan vegyék Jézus Krisztus 
evangéliumát, s így az emberi méltóság és jogok, vagyis a 
kisebbségek és a vallásszabadság védelme melletti elkötelezettség 
legyen számukra az elsődleges. 

3. Imádkozzunk, hogy a vallási közösségek egyesítő tényezők 
legyenek a pluralista társadalomban; hogy együttesen és a 
párbeszédben hozzájáruljanak az igazságos és szociálisan érzékeny 
civilizáció kialakítását célzó európai programhoz!

Kedves Imádkozó Barátaink Európában!
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giving your name and address. Thank you! 

Európa formálódik – de hol vannak az egyházak? 
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