
 

Kedves	Imádkozó	Barátaim	Európában!	
Ilyen időkben, amiket élünk, még fontosabb megérteni ezeknek az igeverseknek a jelentőségét. 1Tim 2:1-4:	
“Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden 
emberekért, Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes 
istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, A ki azt akarja, hogy 
minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.”	
Talán segítségünkre lesz ez az ima, amit a westminsteri Parlamentben minden ülés előtt elmondanak: „Urunk, 
az igazlelkűség és igazság Istene, add meg Lelked vezetését királynődnek, az ő kormányának, a parlamenti 
képviselőknek és minden felelős pozícióban lévőknek! Soha ne vezessék országunkat rosszul azért, mert 
szeretik a hatalmat, az emberek tetszését keresik, vagy méltatlan eszményeket vallanak, hanem félretéve önös 
érdekeiket és előítéleteiket, ne feledjék: kötelességük az egész emberiség helyzetének megjobbítására 
törekedni, hogy eljöhessen a Te országod és megszenteltessék a neved! Ámen.” 

 
 

     

 

„Brexit”  
 
Amikor az egyes imaernyő levelek témáját tervezzük, még nem tudjuk, mennyire lesznek 
jelentősek. Október 31. elérkezett és elmúlt, és dec. 12-én az Egyesült Királyság (UK) 
választásokat tervez.  

Vajon lehet a Brexit nagyobb léptékű problémák tünete, amelyekkel földrészünk – ha nem az 
egész nyugati demokrácia – szembenéz? Amikor társadalmi méretekben elfordulunk az Istentől 
kapott alapelvektől és értékektől, akkor kívánságaink és igényeink bálvánnyá avatását 
kockáztatjuk. Sok más országhoz hasonlóan, az utóbbi évtizedekben az UK is igyekezett 
fontossá tenni az individualizmust. Ez megvalósulhat önmagunkra hagyatkozásban, önző 
vágyaink – pl. a több pénz – kergetésében, vagy abban, hogy nem akarjuk vállalni a 
felelősséget a tetteink következményeiért, vagy szexuális erkölcstelenségben élünk, vagy talán 
nemzetként jobbnak gondoljuk magunkat másoknál, sőt úgy véljük: jogunk van ahhoz, hogy 
naggyá legyünk. Az Ószövetség tele van olyan társadalmaknak szóló figyelmeztetésekkel, 
amelyek saját kívánságaikat igyekeztek követni. 

Tehát ahogy az UK belemélyed a választási kampányba, meg kell kérdeznünk: ez a választás 
csupán egy újabb népszavazás a Brexitről, vagy mélyebb kérdésekről is szól, amelyekre 
koncentrálnunk kell az imáinkat? Jelenleg az UK mélyen megosztott: a kilépni és a maradni 
akarók, a fiatalok és az idősek, a gazdagok és a szegények között, még családon belül is. 
Tudjuk, hogy Isten sosem akar megosztottságot és zűrzavart egy nemzeten belül, de azt sem 
akarja, hogy a társadalom hátat fordítson az Ő útjainak és értékrendjének. 

Az egyik legszomorúbb dolog a Brexitben az, hogy széttörik a politikai rendszerünkbe vetett 
bizalom. Sok megfigyelő a csatorna túloldaláról nem érti, hogyan keverhette magát ekkora 
zűrbe az az ország, amit a „demokrácia anyja”-ként ismertek. Az emberek és a pártok most 
sem mondják azt, hogy ez a választás a Brexitről szól, mert nem valószínű, hogy megbízhatóan 
tükrözi majd a Brexitre vonatkozó véleményeket. Ezért egyre inkább a ’klímaválságról’, a 
szociális reformról és az egészségügyi rendszer támogatásáról hallunk, meg arról, hogy 
csökkenteni kell a Westminster hatalmát, mert egyetlen pártnak sincs válasza a Brexit ügyében 
megosztott nemzet számára, sőt, a pártokon belül is megoszlanak a nézetek. Tehát talán 
könnyű ezt a választást csupán a Brexitről szólónak tekinteni, de hiba lenne. 

Mégis, az UK-nak és az egész EU-nak választ kell kapnia a Brexit kérdésére. Az UK számára 
ez a megosztottság megszüntetésére vonatkozik, az EU számára inkább a kereskedelmi tömb 
egységének védelmére, amely a globális hatalomért versengő, változó világ bonyolultságával 
néz szembe. 

A valódi kérdés az: „Mi Isten terve az UK-val?”; a terv, amely meggyógyítja a megosztottságot, 
s visszaülteti az Ő értékeit az önérdektől tépázott társadalom szívébe. Most kell imádkoznunk 
minden jelöltért. Ha megválasztják őket, együtt kell majd alázatosan keresniük a megoldásokat, 
és talán arra is oda kell figyelniük és azt is fel kell ismerniük, hogy fölöttük is áll egy magasabb 
hatalom. Jó kiindulás lehet az az ima, amit minden ülés előtt elmondanak a westminsteri 
Parlamentben. Vezesse hát őket egyenként és közösségileg is, miközben megoldást keresnek 
a Brexit kérdésére, valamint az ország és az egész földrész széleskörű szükségeire is! 
 
 

Friss hír: 
Legyenek áldottak a dzsihadisták 

ellen irányuló, színfalak mögött zajló 
tárgyalások Egyiptom, a Hamasz és 

Izrael között! 
További imatémák: 

1. Imádkozzunk a menekültekért és a 
migránsokért, akik Görögországban 
súlyosan túlzsúfolt táborokban, 
Bosznia-Hercegovinában pedig 
gyakran nem megfelelő 
hajlékokban élnek, főként most, 
amikor közeledik a téli időjárás! 

2. Imádkozzunk, hogy az ukránok, ill. 
az oroszok által támogatott erők 
visszavonulása folytatódjon Kelet-
Ukrajnában, s így hamarosan sor 
kerülhessen a javasolt párizsi 
béketárgyalásra! 

Imádkozzunk: 
• A jelöltek biztonságáért dec. 12-én, a 
választás napján! Gondoljunk arra, hogy 
Jo Cox képviselőt az EU-val kapcsolatos 
2016-os népszavazás előtt gyilkolták 
meg! 
• A pártok tisztességes és őszinte 
viselkedéséért, valamint visszafogott 
szóhasználatért a pártok között a 
kampány idején, továbbá egyértelmű 
programokért! 
• Azért, hogy a polgárok menjenek el 
szavazni, és felelősségteljesen gondolják 
végig a jelöltek és a pártok terveinek 
minden szempontját, mielőtt eldöntik, kire 
szavaznak! 
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