
 

Kedves Imádkozó Barátaim Európában! 
„Krisztus	pontosan	olyan,	mint	Isten,	aki	nem	látható.	Ő	az	elsőszülött	Fiú,	az	egész	teremtett	világnál	feljebb	való.	Mindent	
Ő	teremtett,	mindent	a	mennyben	és	a	földön,	minden	láthatót	és	láthatatlant,	beleértve	minden	erőt	és	hatalmat,	minden	
uralmat	és	hatalmasságot.	Mindent	Isten	Fia	teremtett,	és	minden	Őérte	jött	létre.	Isten	Fia	már	minden	más	előtt	volt,	és	
Ő	tart	össze	mindent.	Ő	testének,	az	egyháznak	a	feje.	Ő	a	kezdet,	az	első,	aki	feltámadt	a	halálból,	hogy	mindenki	más	
fölött	álljon.”	
Kol	1:15-18	(a	Contemporary	English	Version	angol	fordítás	nyomán)	

 
 

     

 

Jézus: a minden más név fölött álló név 

Amikor Jézus szellemi vezetőkkel beszélgetett, gyakran hangoztatta, hogy nem a saját 
nevében jött. Az Atya küldte, és csak azt tette és mondta, amit az Atyától látott. Tökéletes 
egység volt ebben a függőségi kapcsolatban. Csak a kettőjük közötti szeretet és Jézus alázata 
miatt volt tökéletes ez a kapcsolat, Aki a szolgáknál is kisebbé tette Magát az Atya akaratának 
teljesítésében. Ezért kapott „minden más név fölött álló Nevet” (Fil 2:9). 

Pál kiválóan írta le Krisztust (lásd a fenti Igét). Jézus olyan pontosan jelentette ki Magát Pálnak, 
hogy többé már egy más név sem tett nagy benyomást Pálra. 

Pál sokszor életveszélyben volt, és általánosan elfogadott tétel az, hogy Jézus nevéért halt 
meg. A történelem során – mindmáig – sokan vesztették életüket ugyanezért. Az emberek nem 
szeretik, hogy Jézus neve fölöttük áll. A csata talán azon a kérdésen dől el: Kinek a nevét 
imádjuk? Európában? 

Néhány „más név” Európában 
• Individualizmus és egoizmus: én vagyok a középpontban: a maga teljességében meg kell 
élnem az életet, szabadnak kell lennem arra, hogy meghozzam a saját döntéseimet. 
• Érzések: Nem a kinézetem dönti el, ki vagyok, hanem az érzéseim. A pszichológusok a 
lelkigondozók. 
• Klímaszakértők és biológusok: a föld áll a középpontban: törődjünk az földanyával, mert már 
szinte haldoklik. 
• Mammon: sok döntés mögött a pénz a valódi ok. Túl sokba kerül a társadalom gyenge 
tagjaival törődni. 
• Ne becsüljük alá más vallások isteneinek a hangját se! 
Felismerjük mindezeknek a hangoknak a forrását Európában? Nagy a zűrzavar, és szomorú, 
de az egyház is össze van zavarodva. Ha azonban Jézus a minden név fölött való Név, és 
Jézus az egyház Feje, hogyan lehet zűrzavar? 
 
Vannak „más nevek” az egyházban? 
Elborítanak minket az információk? Nem kizárólag Istentől függünk, hanem túl sokat figyelünk 
más forrásokra? 
Vannak más nevek az Ő neve fölött, még az egyházban is? 
• Dicsőítés: fontosabb, hogy hogyan érzem magam dicsőítés közben, mint az, hogy az Istenről 
szól? 
• Könyörület: megindít minket az emberek helyzete annyira, hogy igazán az határozza meg a 
döntéseinket? 
• Gyülekezet: a test fontosabb, mint a Fej? 
• Célok: a céljaink fontosabbak, mint hogy elérjük az Ő szívét? 
 
Pál nagyon egyértelmű volt: ha nem Maga Jézus a hitünk középpontja, akkor szem elől 
tévesztjük az Egyház fő célját: hogy Isten gazdagon változatos bölcsességét megismertessük a 
mennyei helyeken lévő uralkodókkal és hatalmasságokkal.  
Ne legyünk túl „földiek” a hitünkben, mert akkor hittel és magabiztosan imádkozhatjuk: 
„Mennyei Atyánk, szenteltessék meg a Te Neved, legyen meg az akaratod a földön, amint a 
mennyben is megvan!” 
 
Imatémák 
• Imádkozzunk éberségért Krisztus teste számára, hogy az egyház Feje, Maga Krisztus álljon a 
középpontban! 
• Imádkozzunk bölcsességért Európa egyháza számára, hogy tudjuk, mikor imádkozzunk, és 
mikor szólaljunk fel istenfélelemmel és bátran, amikor Isten nevét sérelem éri! 
• Imádkozzunk, hogy az európai keresztyének kreatív kezdeményezésekkel álljanak elő, 
amelyekben Istentől ihletett ötleteik vannak a Teremtő tiszteletére a teremtett világban! 

 
Friss hír Észak-Írországról: 

 
Megszületett a megállapodás, hogy 
helyreállítják az észak-ír kormányt 

Stormontban, így a két legnagyobb párt 
osztozik a hatalmon, és be kell 
fejeződnie a három éve tartó 

időszaknak, amelyben nem születtek 
valódi döntések. Egy új fejezet kezdődik, 

amely reményt ad É.-Írországnak, bár 
sok múlik minden érintett jóindulatán, és 
azon, hogy a brit kormány megtartja-e 
pénzügyi ígéreteit, főleg a Brexit utáni 

helyzet kezelése közben. 
 

 
További imatémák: 
 

1. Imádkozzunk a folytatódó iráni 
nyugtalanság miatt, és 
bölcsességért Európa vezetői 
számára a jelenlegi EU-iráni atom-
megállapodás kapcsán! 
 

2. Imádkozzunk, hogy az EU 
tagállamok hajlandók legyenek 
további összegekkel támogatni a 
Bizottság „zöld megállapodását”! 
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