
Imádkozzunk a 
politikusokért, világi 
vezetőkért!

 „Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést 
és hálaadást minden emberért; a királyokért és az összes elöljárókért, 
hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben. 
Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy 
minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére.” (1 Tim 
2, 1–4) 

Pál apostol elsődleges célja ebben a Timóteushoz, lelki gyermekéhez 
írt pasztorális levelében az emberek imára buzdítása. Azonban 
pontosítja ezt a kérést: járjanak közben a királyokért, és 
könyörgjenek a tekintélyt, hatalmat kezükben tartó emberekért. 
Miért? Hogy békés, nyugodt életet élhessünk; azaz, ne üldözések 
közepette, hanem tisztességben éljük keresztény hitünket, s bárhova 
is megyünk, hirdethessük Jézus Krisztus evangéliumát. Jézus is azt 
akarja, hogy minden ember üdvözüljön (4.vers). 

Európában a legtöbb helyen jelenleg még hirdethetjük az Örömhírt, 
azonban a világban tombol a keresztényüldözés. Nagyon sokan nem 
vallhatják meg nyilvánosan keresztény hitüket, félnek a 
bebörtönzéstől, de még rosszabb is várhat rájuk. Még Európában is – 
úgy tűnik –, egyre nehezebb megvédeni a bibliai igazságokat a 
közvélemény negatív megítélése nélkül. De mivel a sötétség nő ezért 



– meggyőződésem, hogy – a világosság is növekszik. Az evangéliumi 
tanúságtételt azért mindenhol jelek, csodák kísérik, amilyent eddig 
még sohasem láttunk. Ez bátorít bennünket, mert hisszük, hogy az 
Úr velünk van az Örömhír hirdetésében! 

A kormányainkért végzett imának erősödnie kell. Urunk, üdvözítsd 
őket! Urunk, adj bölcsességet nekik országaink irányításához! 
Szeretnénk, hogy az Evangélium megnyilvánuljon, és – még ha nem is 
teljesen bízunk politikai vezetőinkben –, akkor is arra vagyunk 
hivatottak, hogy a szakadék szélén álljunk, és imádkozzunk értük. Pál 
apostol összekapcsolja a kormányokért mondott közbenjáró imát 
Isten végső szándékával – hogy senki el ne vesszen, hanem mindenki 
üdvözüljön. 

Politikai vezetőink akadályozhatják, és (bizonyos mértékben) 
gátolhatják az Evangélium terjedését, de elő is segíthetik azt. Egy 
példa: a „Fiatalok misszióban” (Jeunesse en Mission) a Karib-térség 
szigeteit egészen pontos tervekkel célozták meg. Tavaly elmentek az 
ottani egyik szigetre, s a kormány megengedte, hogy ellátogassanak 
állami iskolákba és számos más helyre. Ennek köszönhetően a 
lakosságnak körülbelül 40% hallotta az Örömhírt, és a lakosság kb. 
10%-a átadta életét Jézusnak! 

Egy nemzet egytizede egy hónapon belül megmenekült!!! 

Könyörögjünk! Urunk, üdvözítsd őket! Urunk adj világi vezetőinknek 
bölcsességet nemzeteink és kontinensünk irányításához! 

ESBS csoport nevében,

Jakob Pilz 


