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Egy ázsiai nézőpontja Európáról 
Amikor felkértek, hogy írjak az európai és ázsiai keresztények 
kapcsolatáról, azonnal az angol író, Rudyard Kipling ismert 
szavai jutottak eszembe: “A Kelet az Kelet, és a Nyugat az 
Nyugat, és a kettő soha nem fog találkozni”. Keresztényként 
természetesen tudjuk, hogy Krisztus királyságában nincs helye 
az eféle megkülönböztetéseknek. Ahogy a mártírok vére az 
egyház magja, amint azt a korai egyházatya, Tertullianus írta, 
úgy a misszionáriusok munkáján keresztül viszi végbe a 
Szentlélek az egyház növekedését a századok során. 
Ugyanakkor el kell ismerni annak realitását, hogy 
történelmileg a kereszténység terjedése ellentmondásos volt. 
A modern kor nagy részében a missziók munkája egybeesett 
az európai gyarmatosítás korával. A misszionáriusok 
kereskedők és katonák oldalán keltek át az óceánokon Nyugat 
Európából Ázsiába. Mivel ez utóbbiak célja egyértelműen a 
nyerészkedés volt, így az evangélium, amit hirdettek, 
összekeveredett a gyarmatosítás politikai, gazdasági és 
katonai kegyetlenségével. Ennek hatása mind a mai napig 
érzékelhető Ázsia sok részén, ahol a kereszténységre még 
mindig mint “nyugati” kultúrára tekintenek, ami idegen a 

földjükön, és fertőző az 
e l ő d e i k t ő l r á j u k 
h a g y o m á n y o z o t t 
hitvilágra. Azonban a 
Szentírás egy ettől 
eltérő látásmódon ajánl 
a Kelet és Nyugat közti 
különbözőségre. Ezt 
h á r o m p o n t b a n 
s z e r e t n é m 
megvilágítani. Először is, 

emlékeznünk kell arra, hogy a kulturális és nyelvi különbségek 
semmit nem vonnak el az evangélium üzenetének 
igazságából. Bábel tornyától (1Mózes 11) pünkösd napjáig 

(ApCsel 2) a Szentírás elmagyarázza, hogyan és miért 
választotta külön Isten a népeket és kultúrákat, hogy a föld 
színén szétszóródjanak. Röviden: mindez Isten szuverén 
akaratából, és az ő dicsőségére történt. Másodszor, míg mi 
Nyugatban (Európa) és Keletben (Ázsia) gondolkozunk, 
valójában a kereszténység földrajzi születési helye Izraelben és 
a Közel-Keleten van, ahol a Kelet a Nyugattal találkozik! Ott 
kötött szövetséget Isten Abrámmal, és adott ígéretet arra 
nézve, hogy leszármazottjai megsokasodnak, és áldásul 
lesznek minden nemzet számára! Harmadszor, jóllehet Európa 
a későbbiek során nagy szerepet játszott a keresztény 
tantételek megfogalmazásában és az evangélium 
terjesztésében, emlékeznünk kell rá, hogy a Szentírásban 
Ázsia játssza a „főszerepet”. Például keletről érkező bölcsek 
voltak az elsők között, akik az Úr Jézust imádták a 
születésekor. Szintén ázsiaiak élték át a Szentlélek kiáradását 
pünkösdkor (ApCsel 2:9), és a Jelenések könyvében Jézus hét 
ázsiai gyülekezetnek írt. Végül, miközben az egyház 
bámulatosan növekszik Ázsiában, nem szabad a Kelet és 
Nyugat közt meglevő ellentétekre koncentrálnunk. Inkább 
emlékeznünk kell arra, hogy amikor Jézus az evangélium 
hirdetésére szólított fel, azt mondta: „tegyetek tanítvánnyá 
minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentléleknek nevében (Máté 28:19).  

Imádkozzunk, hogy 
• a föld valamennyi hívője tökéletes egységben legyen 

“ u g y a n a z z a l a z é r z é s s e l é s u g y a n a z z a l a 
meggyőződéssel” (1Korinthus 1:10).  

• az evangéliumot többé ne tekintsék “nyugasnak”, 
hanem gyökerezzen mélyen bele minden kultúrába.  

• keresztény szervezetek és egyházak Európában és 
Ázsiában dolgozzanak együS az evangélium világszerte 
való terjesztésében! 

Kedves imádkozó barátaink Európa-szerte!   
Az Úr Jézus így imádkozott a főpapi imádságában: “Hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én 
tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” (János 17:21). Mai világunkban, amikor a 
társadalmakat vagyoni egyenlőtlenségek, geopolitikai versengések és “kultúrharcok” tépik darabokra, Jézusnak ez a hívők 
egységéért elmondott imája kétség nélkül fontosabb, mint bármikor. Akár ázsiaiak vagy európaiak vagyunk, emlékezzünk arra, 
hogy gyakorló hívőkként mindnyájan Krisztus Testének tagjai vagyunk, akik arra vagyunk elhívva, hogy „igyekezzünk megtartani 
a Lélek egységét a békesség kötelékével” (Efézus 4:3). Tegyük ezt az ő neve dicsőségére! 
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giving your name and address. Thank you! 

Szomorúan osztjuk meg a hírt alapítónk, Ortwin Schweitzer múlt hét szerdai haláláról. Ortwin testvér 
hazatért Urához, akinek a színe előtt most már örvendezik! “Fertőző” lelkesedése az imádságért és a 
kontinensünkért engem is magával ragadott, és ez volt az European Union of Prayer (Európai Imaunió) 2006-
os strasbourgi megszületése mögötti mozgatórugó. Ahogy ez a kezdeményezés elkezdődött, és egyre többen 
csatlakoztak az EU soros elnökségének fővárosaiban félévente megrendezett konferenciáinkhoz, úgy látta 
egyre fokozódó mértékben a szükségét annak, hogy ezt a felálló imasereget ellássuk inspiráló üzenetekkel. 
Ennek nyomán indult el a Canopy of Prayer (Az imádság baldachinja) nevű hírlevél. Bölcsességével és 
tanácsaival vezette a szerkesztői csapatunkat, amik nagyon fognak hiányozni. Azt reméljük, hogy használni 
tudjuk a későbbiekben mindazt, amit vezetése alatt tanultunk, hogy továbbra is minőségi cikkekkel és az 
Európáért való imára hívó aktuális imatémákkal tudjuk megtölteni. Köszönjük, Ortwin! Sokunk számára 
voltál apostol és szellemi atya. De hisszük, hogy nem csak számunkra, hanem egész Európa számára is. 
Imádkozzunk az Úr vigasztalásáért felesége, Susanne, és gyermekei, unokái és családja számára.
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