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Szerző:  
Csaba Szakály
Canopy of Prayer

További imatémák  
1. Imádkozzunk az új svéd és olasz jobb oldali kormányokért, 

és az EU-val és más európai országokkal való 
kapcsolatukért.  

2. Imádkozzunk a bolgár népért, akik 18 hónap múlva a 4. 
általános választásokon járulnak a szavazóurnákhoz, és 
azért, hogy ezúSal egy életképes kormány tudjon 
megalakulni. 

Aktualitások  
Az Oroszországot az EU-val összekötő gázvezetékek elleni szabotázs 
és a négy ukrán megye orosz annexálása következtében a feszültség 
újra növekszik Európa-szerte. A politikusok nyilatkozatai egyre 
fenyegetőbbek, és a háború eszkalációja egyre növekvő mértékben 
válik reálissá az újabb szankciókkal való fenyegetéssel egyik oldalon, 
és – ami igazán nyugtalanító - nukleáris fenyegetéssel a másikon. Mi 
a dolgunk Krisztus testeként a hatalmas méretűre duzzadt 
menekültválsággal? A tömegek most már nemcsak Ukrajna felől 
érkeznek, hanem Oroszországból is, ahonnan sokan próbálnak 
elmenekülni a Kreml erőszakos sorozása elől. Zárjuk le a határainkat 
azok elől, akik nem akarnak részt venni egy olyan háborúban, amit a 
nemzetközi közösség illegálisnak tekint? Isten bölcsességére van 
szükségünk a helyes válasz megtalálásához. 

AZ UKRAJNAI MENEKÜLTVÁLSÁG 
Emlékszünk a vérfagyasztó rendkívüli hírre azon a reggelen? A katonai 
járművek végelláthatatlan sorára, ahogy betörnek Ukrajnába? A 
bucsai vérengzés szívszorító képeire vagy a kijevi lakóépületekbe 
becsapódó bombák képsoraira? Mindez Európa szívében, majd’ 80 
évvel a második világháborút követően. Mégis miért? Több mint 200 
nap elteltével sem tudjuk erre a választ. Tény, hogy február 24-én 
hajnalban az Oroszország egy hadüzenet nélküli, nem kiprovokált 
teljeskörű háborút indított a szomszédos Ukrajnával szemben. A 
pusztító támadások azonnali menekültáradatot okoztak egész Ukrajna 
területéről a szomszédos országok irányába. Ez hatalmas kihívást 
teremtett ezekben az országokban. Hála Istennek, a helyzet mind az 
emberekből, mind pedig a kormányokból a legjobbat hozta ki. Az első 
hetekben szó szerint milliók jelentek meg a határokon, akiket 
élelmezni kellett, szállást adni nekik, és – ami a legfontosabb – 
éreztetni velük, hogy nincsenek magukra hagyva. A legújabb számok 
alapján több mint 11 millió ukrán kényszerült otthona elhagyására, 
amelyből körülbelül 7 millió menekült külföldre. E cikk írásakor még 
mindig naponta 15 ezer ember lépi át csak a magyar határt Ukrajna 
felől. Ezeknek nagyrésze továbbutazik más nyugat-európai országba, 
és megpróbál munkát keresni. Ukrajna élvezi a világ nagy részének 
szimpátiáját, mivel egy agresszor áldozata, és így az ukránokat 
szívesen fogadják minden országban. Valószínűleg a többségük végleg 
a befogadó országban marad. 
Azonban nem mindenki mer vagy vágyik külföldön új életet kezdeni. A 
határ ukrán oldalán tízezrével élnek Kelet-Ukrajnából érkezett 
menekültek átmeneti szállásokon: iskolákban, óvodákban és más 
önkormányzati épületekben. Ezekben az emberekben él a remény, 
hogy a háború végeztével visszatérhetnek otthonaikba. Arra nem 
mernek gondolni, hogy sokuknak már nincs hova hazamenniük.  
Ezek a menekülttáborok Kárpátalján 
vannak – Ukrajna legnyugatibb 
megyéje -, amit jelen pillanatban 
biztonságos helynek tartanak. A 
Kárpátok hegylánca természeti 
határként választja el ezt a megyét 
az ország többi részétől. „Putyin 
bombái erre a távoli területre nem 
hullanak” – legalábbis ebben 
reménykednek az itt menedéket 
keresők. Eddig itt csak egyetlen 

incidens volt: egy kis hegyi falu transzformátor-állomását érte találat 
május 3-án. 
Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy korábban 11 évet 
Ukrajnában éltem misszionáriusként. Ezért természetesen az orosz 
támadás híre megrendített, és azonnal 
kerestem, hogy milyen módon segíthetnék. 
A háború kitörése után néhány nappal 
telepakoltam az autómat segéllyel, és 
levezettem az ukrán határra. Szürreális 
élmény volt átkelni az ukrán határon, 
miközben hosszú, tömött sorokban hagyta 
mindenki el az országot. Azóta legalább tíz 
a lka lommal látogattam e l ukrán 
menekülttáborokba, és vittem élelmet, 
ruhát és háztartási gépeket. Néha egyedül 
megyek, máskor másokhoz csatlakozom, 
akik szintén aktívak a menekültek 
megsegítésében. 
A nyilvánvaló kérdés, hogy mit tegyenek Krisztus követői ebben a 
helyzetben. Egyszerűen csak álljunk félre, és hagyjuk, hogy a világ 
megoldja a saját problémáit, miközben mi elfoglaljuk magunkat 
„vallásos kötelességeinkkel”? Vagy pedig merünk felállni és elmenni 
oda, ahol a szükség van? Merünk valódi sók és valódi világosságok 
lenni ebben a világban, és bemutatni Megváltónk szeretetét azoknak 
az embereknek, akik most azon gondolkodnak, hogy hol van Isten, 
amikor ők bajban vannak? Isten ott van, hogy kimutassa feléjük a 
szeretetét, de ezt az ő népén keresztül teszi. Mi vagyunk Krisztus keze, 
amivel ad, lába, amivel elmegy, szája, amivel vigasztal, szeme, amivel 
bátorít. Ezt az életet az apostol szavaival így fejezhetjük ki: „Szeretet 
által munkálkodó hit”. Ez a gyakorlati, és nem csupán szavakban 
megnyilvánuló kereszténység. Ha gyakorolni szeretnénk „vallási 
kötelességeinket”, íme, így tudjuk bemutatni Isten szeretetét a 
világnak! 
IMATÉMÁK 

• hogy a háború minél hamarabb érjen véget és elinduljanak a 
béketárgyalások; 

• hogy a menekültek szeretetet és elfogadást tapasztaljanak meg 
a befogadó országokban; 

• hogy az emberek és segélyszervezetek ne veszítsék el a 
lelkesedésüket, és folytassák a segítségnyújtást. 

Kedves imádkozó testvérek Európa-szerte! 
Miközben mostani hírlevelünket olvassuk, emlékezzünk Pál apostol buzdítására a Galata 6:9-10-ből: „A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, 
mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik 
testvéreink a hitben”. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezeket a verseket egy olyan időszakban, amikor Europa-szerte néznek szembe az országok 
gazdasági és energia-ellátási bizonytalansággal. Ezekben a napokban különösen aktuálisak ezek a szavak. Imádkozni mindnyájan tudunk, és 
ahogy Ukrajna egyre jobban kiszorul a napi hírekből, még inkább fel kell tennünk a kérdést magunknak: „Mit tehetnék még?”
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giving your name and address. Thank you! 
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