
 

Kedves Imádkozó Barátaim Európában! 
Jézus azt mondta: „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” (Máté 5:11-12). Jézus 
követőit a korai egyház ideje óta üldözik. Ugyanakkor bízhatunk abban, hogy jutalmat kapnak azok, akik mindégig 
kitartanak. Mégis mindnyájan szeretnénk remélni, hogy amikor üldöznek minket, mások támogatnak bennünket, 
különösen, ha az életünk, vagy a megélhetésünk forog kockán. Hogyan reagálnak hát a nyugati országok a 
keresztyénüldözés eseteire? És hogyan bátoríthatjuk mi a saját (gyakran világi) kormányunkat arra, hogy foglalkozzon 
ezekkel az esetekkel? 

Jill Jeal 

 
 

     

 

Szolidaritás az üldözött egyházzal 
Jeremy Hunt, brit keresztyén politikus fiatal korában olvasta az Andrew testvérről szóló, Isten csempésze 
c. könyvet, ami arra indította, hogy egész életében imádkozva törődjön az üldözött egyházzal. Tehát 
amikor 2018 júliusában brit külügyminiszterré választották, természetesen utána nézett, hogy mit tesz a 
brit külpolitika a világszerte üldözött keresztyének megsegítéséért. Kellemetlenül érintette az, amire 
rájött. Nagyon komoly támogatást kaptak Mianmarban (Burmában) a kétségbeejtő helyzetben lévő 
rohingya mozlimok, a jemeni bahái közösség tagjai, az iraki jazidik, stb., de úgy tűnt, a brit diplomácia 
nem segíti a szenvedő keresztyéneket. Egy ideje már egyre nőtt a nyomás a minden parlamenti párt 
támogatta Vallási- és Meggyőződési Szabadságért Csoport részéről, továbbá számos civil szervezet és 
egyház is azért kampányolt, hogy a brit kormány többet tegyen az üldözött keresztyének 
megsegítéséért. 

A nyomás Asia Bibi kapcsán érte el tetőpontját, akit Pakisztánban a halállal sújtható istenkáromlás 
bűntettéért börtönöztek be. Támogatói és ügyvédei tudták, hogy még ha a hivatalos pakisztáni 
igazságszolgáltatás felmenti is, a tömeg nem hivatalosan üldözni fogja, ezért könyörögtek, hogy egy 
nyugati kormány fogadja be, adjon neki menedéket. Ez a kérés eljutott a legfelső helyre, a Downing 
Street 10-be, de egyszerűen elutasították. Britannia nem ad menedéket Asia Bibinek. 

Jeremy Hunt úgy reagált erre, hogy megbízott egy független csoportot annak áttekintésével, hogy 
hogyan támogatja az UK az üldözött keresztyéneket. A munkát Truro püspökének kellett vezetnie, aki 
korábban a CIVIS, a legnagyobb anglikán missziós társaság igazgatója volt, ezért kapcsolatban állt a 
világ minden részével, és ismerte a helyzetet is mindenhol. Kétrészes vizsgálatot javasolt: (1) gyűjtsenek 
adatokat a probléma nagyságáról, majd (2) mérjék fel, hogyan reagálnak erre a különböző kormányok 
(az UK is) és tegyenek javaslatokat a helyzet javítására. 

2018. dec. 26-i beszédében, amelyben bejelentette a vizsgálat elkezdését, Jeremy Hunt rámutatott 
számos lehetséges okra, ami miatt láthatólag munkatársaiban kialakult egy vakfolt az üldözött 
keresztyénekkel kapcsolatban: visszás belekeverni Istent a politikába; a gyarmatosítás miatti bűntudat; 
és félelem annak látszatától, hogy rá akarjuk erőltetni többségi hitünket másokra. Mindezt 
„félreértelmezett politikai korrektségként” összegezte, amivel az ő független vizsgálatának is foglalkoznia 
kell. 

A Truro püspöke által összeállított csapat, amelyben kiváltságom volt szolgálni, 2019. jan. 30-án kezdett 
dolgozni, áprilisban készített egy félidei jelentést arról, hogy milyen jellegűnek és mértékűnek látja az 
üldözés globális problémáját, júliusban pedig 21 ajánlást fogalmazott meg a záró jelentésében. Mindkét 
dokumentum elérhető a https://christianpersecutionreview.org.uk oldalon. Jeremy Hunt maradéktalanul 
elfogadta ezeket, és azóta az új brit miniszterelnök, Boris Johnson is jóváhagyta őket, majd hivatalba 
lépése után szinte azonnal elkezdte megvalósításukat azzal, hogy kinevezett egy a vallási- és 
meggyőződési szabadságért felelős különmegbízottat, akinek irányítania kell a folyamatot. 
 
Imatémák: 
• Köszönjük meg Istennek a lépéseket, amelyeket az UK és sok más ország, valamint az EU és az 
ENSZ tesz azért, hogy különmegbízottakat jelöljön ki a vallás- és meggyőződési szabadság védelméért, 
és imádkozzunk, hogy egyre többet tegyenek ezért! 
• Imádkozzunk, hogy a kormányoknak legyen bátorságuk annak alapján cselekedni, amit megtudnak, és 
valódi támogatást kínáljanak fel az üldözött keresztyéneknek! 
• Imádkozzunk azokért a keresztyén civil szervezetekért is, amelyek igyekszenek a keresztyénüldözés 
témáját vezetőink és kormányaink látókörében tartani! 

 
 Friss a Brexitről: 

Jan. 31. elérkezett, el is múlt, és az UK 

elhagyta az EU-t. Ez azonban csak a 
történet egy része. A jövő héten 
kezdődnek a sokkal nehezebb 

kereskedelmi tárgyalások. Már látszanak 
a frontvonalak a folyamatnak ebben a 

legnehezebb részében. Tehát hogyan 
támogatjuk politikai vezetőinket mi, 

Krisztus testének európai tagjai az 
átmeneti időszak hátralévő részében, az 

év végéig? Most már kétségtelenül nem 
a „maradnak” vagy „mennek” a kérdés, 

hanem „Uram, jöjjön el a Te 
Királyságod, és Tiéd legyen a dicsőség”. 

 

 
További imatémák: 
 

1. Imádkozzunk, hogy a koronavírus 

ne terjedjen tovább a világon (ne 
legyen világjárvány)! Imádkozzunk 

a már megfertőzöttek 
gyógyulásáért! 
 

2. Imádkozzunk a görög kormányért, 
amely megpróbál új megoldásokat 

találni arra, hogy megfelelő 
egészségügyi körülményeket 

teremtsen a több ezer migránsnak, 
akik megérkeztek az ottani 

táborokba! 
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Truro püspöke 
Tanácsadó, nemzetközi ügyek 
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