
 

Kedves Imádkozó Barátaim Európában! 
	
A 3. évezred 3. évtizede 
Egyedül az időtlen Isten tudja, mi következik. Néhány dolgot kijelent szolgáinak, a prófétáknak. Mások, pl. a 
futurológusok, lineáris módon számítják ki a várható fejleményeket, a napjainkban tapasztalható tendenciák 
alapján.	

 
 

     

 

Mire számíthatunk? (1) („folyamatosság”) 
Politikailag: A demokrácia egy késői szakaszában élünk, a demokráciából a 
diktatúrába való átváltás idején, amit a populisták manipulálnak, de demokratikus 
módon legitimálnak.  
Meteorológiailag: elismerik, hogy a globális felmelegedés és a klímaváltozás az 
egész emberiség ügye. Ehhez kapcsolódó, lehetséges témák: generációs 
konfliktusok; migrációs folyamok; sokkal veszélyesebb metán kibocsátás az „örök” jég 
olvadása miatt. 
Biotechnikailag: A „CRISPR” génollók egyre pontosabbá válásával belenyúlhatunk 
az állatok és növények génjeibe. Az emberi származéksorokba történő beavatkozást 
egyelőre világszerte tabuként kezelik, de vajon meddig?  
További, a jövő szempontjából lényeges tendenciák (kulcsszavak): 
• terrorizmus • mesterséges intelligencia • harc a vízért • szociális és ökológiai 
szempontokat figyelembe (nem) vevő gazdaság • az általános etikai normák 
elvesztése a vallásnak/a transzcendens figyelembe vételének elveszítése miatt • a 
keresztyének üldözése • közel-keleti/izraeli konfliktus. 
Mire számíthatunk? (2) („eshetőségek”) 
Az elvárt fejlemények mellett mindig történtek hirtelen olyan dolgok, amelyek senkinek 
a „látókörében” nem voltak ott, de hirtelen minden előrejelzést megváltoztattak: pl. 
globális hamufelhők, a legrosszabb forgatókönyvnek megfelelő nukleáris események, 
vagy egy áttörő erejű találmány, mint a mesterséges intelligencia. 

Keresztyén életmód a holnap világában (6 irányelv) 
1. Minél inkább érzékeljük a fenyegetéseket, annál hasznosabb Jézus ígérete: 
„Veletek vagyok mindig, az idők végezetéig”. Ez azt jelenti, hogy amikor az idő vége 
elkezdődik, a keresztyének még nem lesznek megsemmisítve, de az Úr sem „ragadja 
el” őket akkorra. Jézus ígérete miatt azonban félelem nélkül élhetünk ma, holnap és 
minden napon. 
2. Ezért a viselkedésünk összhangban marad a küldetésünkkel: „Képezzetek 
tanítványokat!” – alkalmazkodva a körülményekhez, de tudatosan misszionáriusként 
(lásd Kína vagy Irán). 
3. Érezhető, hogy a keresztyéneket az a sziklaszilárd meggyőződés tartja fenn és 
hordozza, hogy Jézus visszajön. Ez teljesen váratlan, de mindenki számára látható 
esemény lesz. Ezután Jézus megalapítja Isten Királyságát. 
4. Ezzel a reménységgel kimaradunk az általános nyomott hangulatból, és az élet 
kétségbeejtő ürességéből. Fények vagyunk a világ sötétségében. 
5. A keresztyének, a Szent Szellemmel való kapcsolatuk segítségével minden szinten 
hozzájárulnak a világ problémáinak építő, újító jellegű és akár korszakváltó 
megoldásaihoz. 
6 A keresztyének továbbra is a társadalmi irányzatokkal ellentétesen élnek, Isten 
rendje: (1) a teremtés rendje (házasság és család), (2) a Sinai rendje (10 parancsolat) 
és (3) Krisztus rendje (Isten Királysága) szerint. Ez irányjelző fáklyává teszi őket, de 
közben harcolnak a hibák ellen is, és ezért támadják őket (nő a keresztyének 
üldöztetése). 
 
Most már könnyen igazíthatjuk imáinkat a 6 irányelvhez egyénileg, de akkor is, amikor 
kormányzó kinyilvánításokat teszünk Európa országai fölött: „Jézus a Király és Úr 
Európa fölött!” 
 
Ortwin Schweitzer 

	  
Friss: 

Hány ima szállhatott fel Isten trónjához 
az Egyesült Államokból, Európából és a 
világ más részeiről azért, hogy ne törjön 

ki háború Washington és Teherán 
között, hiszen végül mindkét fél 

megenyhült! 
 

 
További imatémák: 
 

1. A 2020. január 18-19-ikei hétvégén 
megtartották Berlinben a Líbia 
Konferenciát, ahol igyekeztek 
rávenni a háborút a háttérből 
szorgalmazó erőket, hogy ne 
szállítsanak több fegyvert a 
feleknek. Imádkozzunk a 
megállapodások megvalósításáért 
és Líbia stabilizálódásáért! 
 

2. A Bécsben létrejött fekete-zöld 
koalíció minta lehet a jövőben más 
európai országok számára is a 
jobboldali állampolgárok védelme 
érdekében. Imádkozzunk a 
keresztyénekért a pártokban! 

 
3. Jan. 31-én az UK biztosan elhagyja 

az EU-t. Imádkozzunk az Egyesült 
Királyságért – gyászoló szívvel! 
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