
 

Kedves Imádkozó Barátaim Európában! 
Máté 5:10-12a: „Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa. 
Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek 
én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben.” 
Az emberek többsége ma kényelmet és könnyű életet igyekszik bebiztosítani önmagának – a lehető 
legkevesebb ellenállással szeretnének végigsiklani az életen. Távolról sem akarnak üldöztetést és nehézségeket 
elszenvedni. Mégis, Jézus arra biztatott, hogy örvendezzünk, amikor Őmiatta üldöznek minket! Péter még azt is 
mondta, hogy ne lepődjünk meg, ha üldöznek minket (1Pét 4:12). Tehát ha üldöztetéssel kell szembenéznünk 
nekünk, vagy másoknak, akiket ismerünk, bátoríthatnak minket az Úr szavai, hogy Ő megáld minket a nehéz 
időkben. 

 
 

     

 

Keresztényüldözés Európában 

 
Tudtad, hogy a keresztyénség a legüldözöttebb vallás a világon? A Pew Centre, ami 
egy kutatóközpont az USA-ban, úgy találta, hogy a keresztyéneket többet zaklatják a 
hitük miatt, mint bármely más vallási csoportot. Az Egyesült Királyság Külügyi és 
Nemzetközösségi Hivatalának készült független felmérés szerint pedig a becslések 
alapján 245 millió keresztyén nézett szembe jelentős üldöztetéssel 2018-ban. Ez 30 
millióval több az előző évi számnál. 
Hálásak lehetünk azért, hogy az európai törvények sokkal komolyabban veszik a hit 
szabad megéléséhez való jogot, mint a világ sok más részének törvényei. Az Emberi 
Jogok Európai Egyezményének 9. cikke leszögezi, hogy az európai polgároknak 
joguk van a gondolat-, a lelkiismeret- és vallásszabadsághoz; ez a jog magában 
foglalja a vallás megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak mind 
egyénileg, mind a nyilvánosság előtt, istentisztelet, oktatás és szertartások végzése 
útján való kifejezésre juttatásának jogát. 
Mégis tudjuk, hogy mi, keresztyének, még ilyen jogi garanciák mellett is számíthatunk 
arra, hogy a meggyőződéseink miatt üldözni fognak minket. Talán nem ugyanúgy 
halállal kell szembenéznünk, mint az észak-koreai vagy iráni keresztyéneknek, de 
másfajta üldözéssel találkozhatunk. 
Az elmúlt pár évben időnként szomorú hírekről értesültünk Európa különböző 
részeiről: láttuk, hogy politikusok és lelkészek ellen nyomozást indítottak „gyűlölet 
bűncselekmények” miatt, egyszerűen azért, mert a Bibliából idéztek és tanítottak. 
Láttuk, hogy egészségügyi dolgozók elveszítették az állásukat, mert nem akartak 
részt venni a lelkiismeretüket sértő tevékenységekben. Láttuk azt is, hogy családok 
gyermekeik elvesztését kockáztatták azért, mert a bibliai alapelvek szerint akarták 
felnevelni a gyerekeket. 
Láttunk olyan keresztyéneket, akik elmenekültek a közel-keleti üldöztetés elől, de az 
európai menekülttáborokban is zaklatással és elnyomással találkoztak, ami 
fájdalmasan hasonlított ahhoz, amiben otthon részük volt. Egyre több a templomok 
elleni támadás is – tavaly csak Franciaországban naponta átlagosan két templomot 
szentségtelenítettek meg. 
Még ezek között a nehézségek között is hiszünk azonban a megváltó Istenben, aki 
jóra tudja fordítani az ártó szándékú cselekedeteket. 

 
Mindennek tudatában imádkozzunk: 
 

• hogy az Úr vigasztalja meg mindazokat, akik üldöztetést szenvednek el 

Európában, és közeledjen azokhoz, akik úgy érzik: az Őbelé vetett hitükért 
üldözik! 

• Imádkozzunk, hogy az Úr szólítsa meg a keresztyének üldözőit, hogy Saulhoz 
hasonlóan személyesen megismerjék az Urat! 

• Imádkozzunk bátorságért a keresztyének számára, hogy szólni tudják az 
evangélium jó hírét annak ellenére, hogy olyan kultúrában élnek, ami talán 
ellenségesen viszonyul a hitükhöz! 

Visszajelzés: 
Az Ima EU-ja, Finnország 

 Köszönjük, hogy imádkoztatok Az Ima 
EU-ja finnországi találkozójáért! 
Minden imánkon az a szál vonult 

végig, hogy „Szenteltessék meg a Te 
neved, jöjjön el a Te Királyságod és 
legyen meg a Te akaratod” minden 
helyzetben, amiért imádkoztunk. 
Az egyik fénypont az volt, amikor 

találkoztunk Anterro finn parlamenti 
képviselővel, akiből azért lett 

politikus, mert elhívást kapott arra, 
hogy szolgálja a Parlamentben 

dolgozókat és helyben imádkozzon 
értük. 

       _______________ 
További imatémák: 

1. Imádkozzunk az okt. 17-18-án 

Brüsszelben megtartott EU 

csúcstalálkozóért, ahol a 
többéves pénzügyi keretet 

beszélik meg, és az események 
tükrében szóba jöhetnek a 

Brexit kérdései is. 
2. A Katalónia és Spanyolország 

közötti konfliktus, ami 

rövidesen újra erősödni látszik.  
3. Az új osztrák kormány 

kialakulása, ami a visegrádi 
országokkal való kapcsolata 

miatt fontos Európa 

szempontjából. 
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