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További imapontok: 
1. A héten a holokauszt emléknapja alkalmából imádkozzunk 

azért, hogy a holokauszt valóságára pontosan emlékezzenek 

a fiatalabb generációk, akiknek ismeretei erről a tragikus 

eseményről néha hiányosak. 

2. Miközben a nyugati országok engedélyt adnak arra, hogy 

tankokat küldjenek Ukrajnába, imádkozzunk azért, hogy 

Oroszország válasza ne vezessen sok ártatlan civil halálához.

Több százezer ember ismerte meg az evangéliumot az elmúlt három 

évtizedben, a kommunizmus bukása után Albániában. Nagyon sok értékes 

lélek menekült meg az evangélium ereje által. 

Egy fiatal lány a gyülekezetünkből, aki egyetemista és nagyon fiatal a hitben, az 

utcán sétált, és hirtelen meglátott egy kolduló hölgy lába mellett egy eldobott 

szórólapot, amelyet a gyülekezetünk tagjai arra használnak, hogy megosszák 

az evangéliumot az emberekkel, az „Atya szeretetlevelét”. Gyorsan azt 

gondolta, hogy a kolduló hölgyet nem érdekli az evangélium. Szívében érezte, 

hogy erről beszélnie kell a hölggyel.  

„Jó napot, hölgyem! Volt alkalma elolvasni ezt a rövid levelet? Tudja-e, hogy 

ebben a levélben egy fontos üzenet van az Ön számára?” 

Amikor a hölgy meghallotta a kérdéseket, 

elhallgatott, majd néhány másodperccel 

később így szólt: „Analfabéta vagyok, a 

szegénység miatt soha nem tanulhattam meg 

írni és olvasni”.  

Egy ideig ismét csend volt, majd a diák szelíd 

hangon így szólt: „Szeretné, ha felolvasnám 

önnek ezt a levelet? Nagyon szívesen 

megteszem!” 

Az idős hölgy csak megmozdította a fejét, és 

gondolkodás nélkül azt mondta: „Tényleg 

megtenné ezt egy olyan emberért, mint én?” 

A diák leült mellé a járdára, és lassan olvasni kezdett, hogy a levél minden 

egyes szava szóljon az asszonyhoz.  

A Mennyei Atya szeretetének szavai úgy megérintették ennek a koldusnak a 

lelkét, hogy az asszony teljesen elhallgatott. A felolvasás véget ért, és a diák 

megkérdezte az idős hölgyet: „Imádkozhatok most önért?”  

És ott kint, Tirana sugárútján, nyilvánosan, átkarolta a nőt, és imádkozni 

kezdett, és kérte a Mennyei Atyát, hogy árassza szeretetét az életébe. Az öreg 

koldus sírni kezdett, és hirtelen a diák is sírt. Micsoda csodálatos pillanata Isten 

szeretetének! Az idő nagyon gyorsan telt, és gyülekezeti tagunknak folytatni 

kellett az útját, hogy eljusson az egyetemre az előadására. Rájött, hogy valami 

mély dolog történt az imént, és nem csak a koldus életében. Az biztos, hogy ez 

a nő életében először kapott ajándékba Isten szeretetéből. Valami igaz és 

mély dolog történt a saját életében is. Miközben az egyetem felé tartott, 

tudta, hogy a ruháján a koldus könnyeit és szagát hordozza. Olyan örömöt élt 

át a szívében. És először érezte azt a felelősséget, hogy mindenkivel meg kell 

osztania az evangéliumot. És ennek a legjobb módja az, ha leül az 

emberekkel, azonosul velük, és átérzi a fájdalmukat és a bánatukat.  

Úgy döntöttem, hogy megosztom veletek ezt az igaz történetet, abban a 

reményben, hogy ma bátorítást kaptok. Bátorodjatok arra, hogy Isten 

szeretetével szeressétek a szomszédságotokban élő embereket, és arra 

buzdítalak benneteket, hogy osszátok meg az evangéliumot mindenkivel. 

Vállaljátok a felelősséget, a többit pedig bízzátok az Úrra. Ő még mindig keresi 

az elveszett juhokat, és várja a tékozló fiak hazatérését. 

Imakérések Albániáért 
1. Ébredés a gyülekezetekben. 

2. Több bátorságot, hogy mindenkivel megosszuk az evangéliumot.  

3. Tanítványok felkészítése és új gyülekezetek alapítása azokban a 

városokban és közösségekben, ahol nincs gyülekezet. 

4. Hogy az Úr töltse be a szükségleteinket. 

5. Egy új tiranai gyülekezeti helyiség anyagi támogatásáért. 

Kedves imádkozó testvéreink szerte Európában! 
Albánia a Bibliában szereplő ókori Illíria földje (Róma 15:19). Az idők során különböző civilizációk lakták, de miután közel öt évszázadon 

át oszmán uralom alatt állt, Albánia 1912-ben kikiáltotta függetlenségét. Olaszország 1939-ben foglalta el. A kommunista partizánok 

1944-ben vették át az ország irányítását. Albánia először a Szovjetunióval (1960-ig), majd Kínával (1978-ig) szövetkezett. 1967-ben az 

albán kormány háborút indított a vallások és a hitek ellen, és 1976-ban az Albán Köztársaság kinyilvánította, hogy a világ egyetlen 

ateista országa. 

Az 1990-es évek elején Albánia többpárti demokráciát hozott létre. Az átmenet kihívásnak bizonyult, mivel az egymást követő 

kormányok megpróbáltak megbirkózni a magas munkanélküliséggel, a korrupcióval, a leromlott infrastruktúrával, az erős szervezett 

bűnözési hálózatokkal és a harcias politikai ellenfelekkel. Albánia előrelépést ért el a demokratikus fejlődésben, de továbbra is vannak 

hiányosságok. A nemzetközi megfigyelők a választásokat nagyrészt szabadnak és tisztességesnek ítélték, azonban a kommunizmus 

utáni Albánia minden. egyes választásán történtek választási csalások. Albánia 2009 áprilisában csatlakozott a NATO-hoz, és az EU 

tagjelölt országa. Bár Albánia gazdasága folyamatosan növekszik, az ország még mindig az egyik legszegényebb Európában 
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a név és a cím megadásával. Köszönjük! 

Támogatás

Január #143-2023 
Szerző 

Akil Pano tiszteletes 
A tiranai Krisztus Evangéliuma 

Gyülekezet vezető lelkésze 
Az Albán Állami Egyetem 

filozófiaprofesszora 

Friss hírek: 
Jelenleg 3 olyan esetről hallottunk, amikor keresztényeket támadás 
ért, amiért kimondták a bibliai igazságot a nemek közötti és az 
azonos neműek házasságával kapcsolatos kérdésekben. Szerzőnket, 
Akil Pano lelkipásztort gyűlöletbeszéddel vádolják Albániában, 
miután megvédte az „anya” és az „apa” szavakat, és elutasította a 
„szülő 1” és „szülő 2” szavakat. Máltán Matthew Grechet azzal 
vádolják, hogy a „melegek nemváltoztató terápiáját” támogatja, 
Írországban pedig Enoch Burke tanárt eltávolították állásából, 
miután megtagadta, hogy egy nemváltoztató diákot új nevén és 
„nemsemleges” névmással szólítson. Folytatódik a finnországi Päivi 
Räsänen ügye is; miután felmentették, mert a Bibliára alapozva 
fejtette ki nézeteit a szexualitásról és a házasságról, most ismét meg 
kell védenie nézeteit a feljebbviteli bíróságon.

A 2011-es 
népszámlálás szerint 

ezek a vallási 
csoportok élnek 

Albániában:

Iszlám 56,7%.


Kereszténység 16,9% 
(római katolikus 10,3%, 
keleti ortodox 6,75%, 
evangélikusok 0,14%, 

felekezet nélküli 5,49%).

ateista 2,5%


Nem világos 16,24%
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