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Kedves Olvasóink!
„Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz,
ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta,
ami szeretetreméltó, ami jó hírû, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!”
(Filippi 4,8)
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azonban józanságra int. Fontos ugyan, hogy tisztában
legyünk azzal, hogy ez a világ egy bûnben elbukott, összetört világ. De azt is látnunk kell, hogy
még ebben a bûn által megrontott állapotában is magán hordozza nemcsak a Teremtõ kéznyomát,
de Isten általános kegyelmének köszönhetõen van körülöttünk olyan, ami igaz, tisztességes, tiszta,
szeretetreméltó, jó hírû, nemes és dicséretes. Az apostol arra buzdít, hogy figyeljünk oda ezekre, és
gondolkozzunk ezeken.
Ez a lapszámunk is ebben segít bennünket, amint bemutatja, hogy különbözõ kultúrákban, a kultúra
romlottsága ellenére is mindenhol van valami érték. Talán a cikkeket olvasva saját kultúránkat is jobban, reálisabban tudjuk értékelni, felismerni benne, nemcsak a bûnös dolgokat, hanem az értékest is.
Mindezekért pedig hálásak lehetünk Istennek, hiszen õ minden igaz, szép és jó forrása.
Sípos Alpár Szabolcs

Ernst Vatter, aki hosszú évekig Japánban misszionáriusként szolgált,
majd a Liebenzelli Misszió missziói igazgatója volt, a január 6-ról 7-re virradó
éjszaka 82 éves korában hazament az Úrhoz.
Ernst Vatter Isten ajándéka volt a Liebenzelli Misszió számára.
Hálát adunk az õ szolgálatáért az Úr Jézusnak, imádkozunk négy gyermekéért és családjaikért. Bõvebbet az interneten lehet olvasni, egyelõre
német nyelven: www.liebenzell.org. Hamarosan a magyar nyelvû honlapra
is fölkerül a megemlékezés.

Kérjük, ha teheti, támogassa szolgálatunkat személyi jövedelemadója 1%-ával!
Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány
Adószám: 18543494-1-13

„Formáljuk át a világunkat”

2011–2012 évfordulóján tartották a németországi Erfurtban a Mission-Net elnevezésû ifjúsági missziós konferenciát, amelyen a Nemzetközi Liebenzelli Misszió is képviseltette magát.
Magyarországról is több fiatal vett részt ezen
a konferencián. Két hazai résztvevõt kértünk,
hogy számoljanak be a kint tapasztaltakról.

Beszámoló

A Mission-Net nemcsak konferencia, hanem mozgalom is, melynek célja, hogy
az európai keresztyén fiatalokat missziós életvitel megélésére ösztönözze, és segítsen megtalálni ebben az Isten által nekik szánt helyet.
Isten áldásaként éltem meg ezt a konferenciát Erfurtban. A konferencia egész ideje alatt érezni és tapasztalni lehetett,
hogy a Mission-Netnek az életre hívója, motorja, legfõbb munkálója az Úr!
Csodálatos volt megtapasztalni, hogy Isten hogyan munkálkodik a szervezõkben, szolgálókban, résztvevõkben,
ill. rajtuk keresztül. A konferencia témája Transforming our world volt. Ahhoz, hogy az Úr eszközeiként mi is részesei
lehessünk a világ átformálásnak, nekünk is formálódnunk kell – Isten kegyelme által –, egyre inkább Krisztus képére
kell elváltoznunk. Ahogy Connie Duarte Portugáliában szolgáló misszionárius mondta, a személyes formálódás nem
a vége az átformálódásnak, kiválasztottnak lenni azt jelenti, hogy azonosuljunk Krisztussal, vagyis az Õ elhívása a mi
elhívásunk is: az embereket kell szolgálnunk; a személyes formálódásom mindenkire hatással van: Jézus nemcsak az
én Megváltóm, hanem az egész világé.
A Mission-Net szervezõi, szolgálói nagy hangsúlyt fektettek az Istennel való kapcsolatunk megerõsítésére és elmélyítésére, kiemelt szerep jutott a közös és személyes imádságoknak. Nagyon Istenre mutatóak voltak az igehirdetések,
tanítások, amelyeket Dániel könyvének 1–6. fejezetei alapján hallhattunk délelõttönként Ramez és Rebecca Atallahtól,
esténként pedig mindig más-más misszionárius bizonyságtételét és áhítatát a misszióhoz kapcsolódóan. Ezeken az alkalmakon nagyon sokat tanultam Istenrõl, sokkal közelebb kerültem Hozzá, lelkileg teljesen feltöltõdve jöhettem haza.
Dicsõség Istennek, hogy elhívott, formál és használni akar engem is!
Bakti Judit
(Szeged, Újszegedi Református Egyházközség)

Transforming Our World

„Formáljuk át a világunkat” – volt a címe a
2011/12 fordulóján megrendezett „Mission Net”
ötnapos ifjúsági missziós konferenciának. A reggeli és esti áhítatok alatt jobban megérthettük, mit is jelent a „missziós
életvitel”: ez nem csupán a távoli országokban szolgáló keresztyének kiváltsága, sõt, az Úr Jézus több helyen is felszólítja
erre tanítványait – bennünket. Arra indít, hogy mindig legyünk készek bizonyságot tenni a mi Urunkról a közvetlen környezetünkben élõknek is. A különféle szolgálatokra, így a külmisszióba való elhívást is, e mellett kaphatja valaki.
December 28-án (egy 13 órás buszút után) vette kezdetét az elsõ áhítat, ahol szokatlan, mégis kivételes érzés volt együtt
látni több mint 2000 Istent imádságban és énekben dicsérõ fiatalt, akik mind Õérte gyûltek össze.
A hatalmas épület szívében találhattuk a „Global Market” nevû kiállítótermet, ahol a standoknál lehetõség nyílt
különféle (európai és tengerentúli) missziós társaságok, nemzetközi szövetségek és néhány bibliaiskola megismerésére.
A reggeli áhítatok során Dániel történetét vizsgálva magasztaltuk Istenünket, Aki kegyelmébõl már fiatalon elhívott minket az Õ követésére, hogy egész életünket Õvele töltsük, Aki erõt tud adni a nehézségekben, de ki is tud belõlük
szabadítani (Dán. 3,17–18), Aki Igéje által mutatja az utat nekünk, Aki hûséges, és Akinek a dicsõsége kibeszélhetetlen!
A reggeli áhítatok után „családokban” (nemzetiségen belüli kiscsoportokban) imádkoztunk és beszélgettünk
tovább az Igérõl, majd délután két szeminárium és egy nemzetiségi találkozó következett. A vacsorát követõen pedig ismét
áhítatra készülõdtünk. Az egyik áhítat után pedig egy érdekes, szavak nélküli, bibliai pantomim-elõadást láthattunk.
Számomra nagyon különleges volt két esti áhítat. Az egyik arra buzdított, hogy ne csupán a „keresztyén szubkultúránkba” zárkózva éljünk, hanem vegyük észre a világban, körülöttünk történõ eseményeket is, a környezetünkben
élõ nem hívõket is, és legyünk számukra Krisztus élõ, lélegzõ levelei (2Kor 3,3 alapján).
A szilveszter esti áhítaton pedig az Apostolok cselekedetei 1,8 („Hanem vesztek erõt, minekutána a Szent Lélek
eljõ reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végsõ
határáig.”) ige alapján imádkoztunk a mi „Jeruzsálemünkért” (családunkért, munka- és évfolyamtársakért, nem keresztyén
barátainkért), majd „Júdánkért” (Európa gazdasági és lelki válsága miatt, a vezetõinkért, egyházunkért, gyülekezeteinkért).
Azután „Samáriánkért” is (az Európába bevándorlókért: akik testvéreink a hitben és ezért kellett elhagyniuk országukat, ill.
azokért, akik nem hívõk, de a bevándorlás következtében van lehetõségük hallani az evangéliumot), végül „a föld végsõ
határaiért” könyörögtünk Urunkhoz (az üldözött Egyházért és azokért, akik még nem hallottak az Úrról).
A szemináriumok igazán színes palettájából az ifjúsági vezetõi beszélgetéseken vettem részt, ahol sok új és gyakorlati ötletet meríthettem a gyülekezetünkben folyó középiskolás ifjúsági szolgálathoz, és belepillanthattam, hogy milyen
áldott a különbözõ nemzetiségû testvérek együttmûködése, együtt gondolkodása. Csodálatos volt látni, hogy az Úr hogyan használja fel a hívõknek adott különbözõ ajándékokat egymás és az Õ országa építésében.
Seprenyi Katalin
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Dr. Keszi Krisztina

A mi karácsonyunk
Afrika,
Zambia
Amikor megkérdeztem az egyik beteg gyermek édesapját,
aki a Ngululai baptista gyülekezethez tartozik, hogy hogyan
telt a karácsonya, a válasz a következõ volt:
– Ugyanúgy, ahogy a többi nap.

adta fel, az szép jutalomban részesült, mivel éppen idõben
megérkeztek otthonról a keresztyén óvodából küldött játékok.
Aztán következett a szóbeli bibliai vetélkedõ. Ezt nagyon
élvezték, mert valójában igen jól megtanulták, és ismerik a
bibliai történeteket. Itt bibliai személyeket kellett felismerniük
úgy, hogy én mondtam a bibliai személyre jellemzõ dolgokat,
és aki leghamarabb felismerte, az bekiabálta a személy nevét:
Ábrahám…József…Izsák…és így tovább. A jó válaszok után
egy babszem járt, amit aztán a játék végén szaloncukorra lehetett átváltani. Isten gondoskodó szeretetébõl, a szaloncukros
csomagok is éppen idõben befutottak.

Igen, itt nincs lázas boltokba-rohangálás, mert nincsenek is
boltok, csak boltocskák a piacon, amelyek elsõsorban a napi
Az alkalmat imádság, hálaadás és közös étkezés követte.
szükséglet kiszolgálására valók. Én azonban éppen arra szeA
gyermekek
hálás szívvel, nagy örömmel mentek haza.
retném tanítani õket, hogy ez a nap más, különbözik minden
más naptól, és a maguk körülményei között mégis tegyék egy
Én pedig Istentõl kaptam karácsonyi ajándékként, felülrõl
kicsit mássá. Mert az Úr Jézus Krisztus születésére emléke- való bátorítást a másnap reggeli Losung-ige kapcsán: „Aki az
zünk. Arra, hogy az örök, láthatatlan Isten testet öltött, eljött ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az
közénk. Így aztán mi, a vasárnapi iskolás gyermekekkel, már engem fogad be (Márk 9,37).
elõzõ hét végén elkezdtük a készülõdést. Karácsonyi dekoráAmikor most az év végén visszanéztem, az Úr a szívemciót készítettünk, amit aztán majd az asztalra
re helyezett egy korábban hallott igehirdetést a
tehetnek. Sok helyen ugyan asztal sincs, de
„A hit és az aghitrõl, Benne való feltétlen bizalomról.
a gyermekek boldogan dolgoztak, és vitték
„A hit és az aggódás-félelem, nem fekszenek le
gódás-félelem nem
haza a dekorációt.
egy párnára. Ha a félelem bejön, a hit kimegy az ajA feladatuk az volt, hogy karácsonyeste,
amikor majd a gyertyát meggyújtják, akkor
emlékezzenek, tegyenek bizonyságot a szeretteiknek, szülõknek, testvéreknek, és együtt
adjanak hálát Istennek az Úr Jézus Krisztusért.

fekszenek le egy párnára. Ha a félelem
bejön, a hit kimegy
az ajtón. Ha a hit
jön be, a félelem kiugrik az ablakon…”

Most egy kisebb korosztállyal dolgozom,
úgyhogy ezen a karácsonyon a történetet
úgy adtuk elõ, hogy a gyermekek megtanulták kívülrõl a karácsonyi történetet, a Lukács
2,1–14-et. Egy-egy gyermek két-három verset
mondott, és így adtuk elõ. A történet után pedig egy szép
karácsonyi ének következett, szóló-kórus formában, a „Jászolágyban ki az ott…” bemba változata.
A Klinikán tervezett elsõ elõadásunkat teljesen elmosta az
esõ. Igaz, hogy esernyõjük sincsen, de az órákig tartó felhõszakadásban nem is sokat érne. Végül eljutottunk december
25-én. Akkor ugyan már kevesebb beteg volt a Klinikán, de
éppen a súlyosabbak, akiknek végül is még nagyobb szükségük van hallani az örömüzenetet.
Ezt a templomi elõadás követte. Nagyon szépen, fegyelmezetten csinálták végig. Próbáltam elmagyarázni nekik, hogy a
nekünk szóló örömüzenet szent történet, a Szent Istenrõl.

Nagy örömet okozott Enoch Kasonde, az a vasárnapi iskolai tanító, akivel itt Mungwiban dolgozom együtt. Anélkül,
hogy én mondtam volna neki, õ maga leírta papírlapokra a
Lk.2,1–14-et, és kiragasztotta körbe a templom falára, hogy
amit a gyermekek kívülrõl tudnak, a szülõk is elolvashassák a
karácsonyi igét a templom falán.
Délután következett a szokásos hálaadó karácsonyi alkalmunk a kertben. Elõször egy írásos bibliai vetélkedõ. Tíz kérdés volt, és arra kellett válaszolniuk. Ezzel egy kicsit megkínlódtak, mégpedig azért, mert hiába negyedikesek-ötödikesek,
sajnos, az olvasás, írás nagyon nehezen megy nekik. Aki nem

tón. Ha a hit jön be, a félelem kiugrik az ablakon…”
Kívánom, hogy ez a kis történet jusson
eszünkbe a 2012-es év kapcsán olyankor, amikor minden okunk meglenne az aggódásra, félelemre. Adjon az békességet, hogy életünket,
jövõnket a Mindenható, kegyelmes Isten tartja
kézben. Ha Õbenne bízunk, nincs mitõl félnünk.
Így kívánok áldott új esztendõt minden kedves testvéremnek.
Testvéri köszöntéssel, dr. Keszi Krisztina

Imatémák:
Amiért hálát adok:
1. Hogy a gyermekek nagyon jól emlékeznek az eddig tanított bibliai történetekre. Hogy megtanulták kívülrõl a karácsonyi történetet.
2. Hogy elõadtuk a Klinikán is a karácsonyi történetet.
3. Hogy Enoch Kasonde kiírta az igéket a falra, hogy a karácsonyi történet a felnõttek szívét is elérje.
4. Hogy örömteli szívvel mentek el a karácsonyi alkalomról.
5. Hogy bár nem minden nekem küldött csomag érkezett
meg, de aminek meg kellett jönnie, az idõben ideért.
Imakérés:
1. Hogy újra elinduljon az idõközben elakadt szombati „olvasó-klub”, és jobban megtanuljanak írni-olvasni.
2. Hogy a Klinika egészségügyi dolgozóinak szívében is
elkezdõdjön valami. (Nekik is készült magyar-szaloncukros
karácsonyfa.)
3. Hogy a vasárnapi iskolások otthoni apró bizonyságtételei
munkáljanak hitet, odaszánást a felnõttek szívében.
Külmissziói Híradó, 2012/01

3

Luz család:

Ecuadori hírek
Dél-Amerika,
Ecuador

Luz Edgar és
Gyöngyvér,
Mirjam,
Marlene,
Mark,
Benjamin

kor különösen is érezzük, hogy Isten
kirendeli angyalait. (Bizony, léteznek
Minden nap új lehetõségünk
sötét bõrû, biciklis és szárnyatlan angyalok is!)
van Isten dicsõségére élni, Isten
Január elsõ hetében fogadtunk egy
iránt érzett szeretetünket enge18 tagú amerikai csoportot. Segítettek
Cotacacsiban az új gyülekezeti terem
delmes életvitelünkön keresztül
felépítésében. Hihetetlen, hogy ennyi
lelkes kéz milyen hamar fel tud húzni
kifejezni.
falakat, ki tud festeni termeket. Hálásak
vagyunk, hogy Isten ezeken a csoporIsten kegyelmébõl új évet kezdhettünk. Minden nap új tokon keresztül segítséget küld a gyakorlati munkák elvéglehetõségünk van Isten dicsõségére élni, Isten iránt érzett szere- zésére is.
tetünket engedelmes életvitelünkön keresztül kifejezni.
Kérjük, hogy imádságban gondoljatok az elõttünk álló
Hálás szívvel tekintünk vissza a karácsonyi és szilveszteri eseményekre:
alkalmakra, ahol Isten lehetõségeket adott sok kívülálló ember
Februárra újabb amerikai csoportot várunk, amely tovább
megszólítására. Házi köreink karácsonyi estéire sok Isten nélkül segít majd az építkezésben.
élõ szomszéd, munkatárs, családtag fogadta el a meghívást s
Február 19-töl 21-ig ifjúsági konferenciát szervezünk. Ezhallhatta Isten Igéjét. Hívõ gyülekezeti tagjaink sok szeretettel
zel a helyi farsangi ünnepségek alatt egy alternatív lehetõséget
készítették elõ ezeket az alkalmakat, és hisszük, hogy Isten felnyújtunk hívõ fiatalok számára.
használta szolgálatukat mások életében.
Szintén február elején tartjuk a következõ házaspári estét
Két hívõ nõvérke pl. meghívta az otthonukba, a kórházi oszaz ibarrai gyülekezetben.
tályukon dolgozó összes munkatársukat (40 fõ) egy finom vacsoHarmadik missziós turnusunk vége felé érkezik. Április
rára. Mi készültünk pár játékkal, Ede tartott egy rövid áhítatot és
végén
repülünk haza. Elõször Amerikában szolgálunk néa vacsora közben lehetõségünk volt jó beszélgetéseket folytatni.
Mindig meglep és megörvendeztet bennünket az ecuadori hívõ hány gyülekezetben, majd onnan megyünk Németországba,
testvérek áldozatkész, egyszerû és odaadó szeretete annak érde- ahol a pünkösdi missziós ünnepélyeken veszünk részt. Az
elõttünk álló pár hónap legfontosabb feladata, hogy átadjuk
kében, hogy hitetlen környezetüket elérjék az evangéliummal.
szolgálatainkat helyi vezetõk kezébe. Imádkozzatok az új
Szintén hálás szívvel gondolunk vissza a misszió karácsoterületvezetõért is, éppen most zajlanak a választások.
nyi ünnepére. Isten különös ajándéka, hogy a misszionárius
Szintén fontos imatéma, hogy nyárra egy új misszionárius
és a helyi lelkészcsaládok között szeretet és egység uralkodik.
házaspár
és egy egyedülálló misszionáriusnõ érkezik EcuaJó együtt szolgálni, dolgozni vagy pihenni, együtt ünnepelni,
együtt nevetni vagy éppen együtt sírni. Ez a szolgáló csapat dorba, akik csatlakoznak a csapatunkhoz. Ezek a testvérek
jelenleg Kanadában vannak, ami kiképzésükhöz tartozik.
igazi családdá vált számunkra az elmúlt évek során.
Imádkozzatok értük, hogy Isten erõsítse, bátorítsa õket és kéEde decemberben szolgálati úton volt Kanadában. Isten
szítse elõ szolgálati területüket itt Ecuadorban.
megõrizte és megáldotta mind õt Kanadában, mind bennünket
Köszönjük, hogy imádságban együtt harcoltok velünk!
itthon. Számomra mindig megható, ahogyan a helyi testvérek
Sok szeretettel köszöntünk Benneteket,
„vigyáznak ránk”, amikor Ede valahol hosszabb úton van. IlyenA Luz Család

Aktuális témánk:

Keresztyén értékeink
Pár héttel a Japánban pusztító szökõár után Detlef Krauséval ellátogattunk a katasztrófa színhelyére. Az árhullám a tengerhez egészen közel fekvõ lakónegyedeket szó szerint elsöpörte a föld
színérõl. Csak azok a betonlapok feküdtek érintetlenül, amelyeken azelõtt a házak álltak. A látvány
felejthetetlen maradt számunkra.
Azóta figyelem és csodálom az interneten, miként épülnek újjá a lakónegyedek és egész városrészek. Gyakran éppen ezekre a megmaradt betonlapokra húzzák ismét fel a házakat. A régi épület
semmivé lett, de az alapja sértetlen maradt, és erre az alapra újra lehet építeni.
Most, amikor lapunk mostani számában az értékekrõl lesz szó, képletesen olyan alapra gondolunk, mint a tengerparti családi házak betonalapzata. A ház erre az alapra épül. Viselkedésünk alapja
az értékrendünk.
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Martin Auch
missziói igazgató

Minden beszámolóban szerepet játszik a hit, a gondolkodás és a cselekvés kölcsönhatása. Mindenütt az alap és a felépítmény
szoros kapcsolatáról van szó.
Ma nagy divat lett az értékekrõl vitázni. Ez jól mutatja, hogy mindenki fájlalja az értékek hiányát: beszédünk és a tetteink
között szakadék tátong, sokan csak önmagukra figyelnek, és saját elõnyeiket keresik.
A beszámolókat mégsem az egyforma viselkedés, vagy az egyforma szemlélet fûzi egy sorba, amit Ulfert Andresen és HansPeter Hertler zambiai misszionáriusok írásai világosan szemléltetnek. Annyira különbözõ gondolatvilágban élünk, hogy
nem is alakulhat ki egységes viselkedési minta. Mégsem a benyomások tarka egyvelege ez a szám.
Egy és ugyanaz a vezérgondolat húzódik végig rajta: mindenütt Jézus Krisztus és az Õ Igéje
a történések mozgatója. Õ kínál nekünk új értékrendet és megújult életszemléletet. Õ szeretne
újjáteremteni minket, és látni, mint növekszik, válik érettebbé a hitünk. Ezt példázza David
Kramer Pablóról szóló beszámolója, ahol Pablo kocsiját nem újra lakkozzák, hanem a
kocsi új motort kap.
Ha átéltük már, hogy az Úr Jézus elfogadott minket, mi is el tudunk fogadni
másokat. Ha a hit, remény és szeretet meggyökerezhetett bennünk, másoknak is
tovább tudunk adni belõle. A Franciaországból és Törökországból érkezett beszámolók mutatják, hogy ez nem lusta megalkuvást jelent, hanem az Istennek tetszõ
út õszinte keresését.
Mostani számunkban (a német nyelvû Mission Weltweit-nek ez az év utolsó
száma) szeretnénk szívbõl megköszönni Önöknek a misszió szolgálatában végzett
oly hûséges háttérmunkát.
Hálánk azonban mindenekelõtt Jézus Krisztusnak szól, aki katasztrófákon és
válságos helyzeteken segített át minket, és aki odaát vár bennünket.

Hartmut Scherer:

Az ismertetõjegy

Hartmut és Urte
Scherer,
2003-tól Weno
(Csuuk)
2008 óta Guam

Mikronézia
Azok a hallgatók, akik az egyetemen maradtak a nyári tanfolyamokra, közös ebédre
kaptak meghívást. Mondale, aki ebben a csoportban a legidõsebb volt, tartotta meg
utolsóként beszédét, amelyben köszönetet mondott az egész évért. Miután tanulmányait
befejezte a Csendes-óceáni Szigetek Egyetemen („Pacific Islands University”) és diplomát kapott teológiából, Csuuk szigetállamban próbált elhelyezkedni tanárként, hogy a
saját szigetén, szülõfalujában tanítson, és hasznosítsa a tanulmányai folytatásához még
fennmaradó idõt. Amikor megérkezett, elõször alsó tagozatos osztályokat adtak neki.
Az elsõ két hét után azonban megkérdezte az iskolaigazgatót, nem taníthatna-e inkább idõsebb tanulókat, mivel a kicsikkel valahogy nem tudja olyan könnyen megtalálni a hangot. Erre 11. és 12. osztályosokat kapott, összesen három osztályt. Ezekkel a
felsõsökkel kezdettõl fogva sokkal jobban boldogult.
Elérkezett az elsõ fizetésnap, de az õ számára nem érkezett
átutalás. A következõ fizetésnapon sem kapott pénzt. Annak
ellenére, hogy a Bibliaiskola végzõsei között mások is voltak,
akik nyilvános iskolákban tanítottak, a Csuuk városában lévõ
Oktatásügyi Minisztérium egyik munkatársa valamilyen oknál
fogva nem volt hajlandó elismerni az õ iskolai végzettségét.
Mondale családja és rokonai azt tanácsolták neki, hagyja abba
a munkát. Õ azonban azt válaszolta, hogy segíteni szeretne
honfitársainak, még akkor is, ha nem kap fizetést érte. Tudta,
ha abbahagyná a tanítást, nagyon sok óra elmaradna. Mondale
szívesen volt a saját szigetén, és tanítása során igyekezett felhasználni a Bibliaiskolában kapott ötleteket.
Enni szinte csak azt ette, ami a szigeten nõtt: szentjánoskenyeret és tarót (ez egy ott honos zöldségféle). Ezenkívül pedig
azt, amit a tanítványai megosztottak vele. Diákjai hamar felfedezték, hogy nem akármilyen tanítójuk van – hanem olyan
valaki, aki örömmel tanítja õket, és szívesen idõzik fiatalokkal.

Felkeresték otthonában, fõztek neki, és együtt fogyasztották el,
amit készítettek. Senki sem akart Mondale óráiról hiányozni,
pedig ez általában másként szokott lenni.
Mondale hamar észrevette, hogy tanítványai hadilábon
állnak az angollal. Ezért azt kezdeményezte, hogy minden
órára a szokásos házi feladat mellett még tanuljanak meg
hét szót, amelyeket el is tudnak magyarázni. Tanulói között voltak, akik az állami fõiskolára jelentkeztek, és örültek, amikor a felvételi vizsgán ráismertek azokra a szavakra,
amelyeket az elmúlt hónapokban Mondale irányítása alatt
tanultak, és jól értették is ezeket. Mondale oktatása és tanulói nyilvánvaló sikerének köszönhetõen még a Csuuk-i
minisztériumi munkatárs véleménye is megváltozott róla.
Azóta ez az asszony sokkal pozitívabb megvilágításban látja
a fiatal tanár bibliaiskolai végzettségét is, és ennek eredményeképpen – igaz, hogy több mint fél éves késéssel –,
de végre megfizették Mondale bérét. Bár az elsõ három hóKülmissziói Híradó, 2012/01
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napra azóta sem kapta meg a fizetését, de emiatt nincsen
keserûség benne, örül annak, hogy az ott töltött összesen
hét hónap többi részét kifizették.
Rokonai, és azok, akik figyelték az életét, észrevették a
különbséget! Olyan valakit ismertek meg benne, aki nemcsak
akkor dolgozott, ha fizettek érte, nemcsak a saját elõnyére és a
családjára gondolt, hanem ellenszolgáltatás nélkül is szívesen
tett valamit népéért, még akkor is, amikor mások ugyanazért a

munkáért megkapták a fizetésüket. Mondale életébõl a szigetlakók közül egyesek megtapasztalták, mit is jelent Isten szeretete és gondoskodása.
Végül is vajon nem az-e az ismertetõjegye Jézus Krisztus
követõinek, hogy életükben konkrétan megmutatkozik Isten
szeretete abban, ahogy embertársaikkal bánnak? „Errõl ismeri
meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást
szeretni fogjátok” – mondta Jézus, élete végén tanítványainak.

Kényelmetlen értékek
Törökország

A feleségem kisírt szemmel néz rám, és kétségbeesetten
kérdezi: – Hogy tudunk mi itt egyáltalán keresztyén életet élni?
Hiszen ez teljes lehetetlenség!
Azzal tényleg nem számoltunk, hogy felszólítanak, keressünk magunknak új lakást! A hivatalos indok, miszerint túl sok
vendég jár hozzánk, egy különben ilyen vendégszeretõ kultúrában nyilvánvalóan csak ürügy. Amikor olyan szomszédokkal
beszélgetünk, akikkel már kicsit összebarátkoztunk, kiderül,
hogy valójában arról van szó, milyen vallásúak vagyunk és hogyan élünk. Sokat beszéltünk azokról az eseményekrõl, amelyek oda vezettek, hogy most mennünk kell, sokat imádkoztunk
a helyzetért és sokat gondolkoztunk azon, hogy mit tegyünk.
Elvétettünk valamit? Másképp kellett volna tennünk valamit?
Keresztyének vagyunk. Nem illünk bele abba a képbe, amelyet az itteniek a németekrõl alkottak maguknak. Emiatt éreznek
bennünket olyan kényelmetlennek. A szomszédunk így nyilatkozott: – Az itteniek azt is szívesebben vennék, ha innátok!
Ráadásul a németek általában nem a vendégszeretetükrõl
ismertek, hanem inkább arról, hogy barátságtalanok! Amiatt,
hogy mi mindjárt az elején bemutatkoztunk szomszédjainknak,
és még azt is elmondtuk, hogy vendégeket is szívesen látnánk,
mindjárt gyanakvással figyeltek! Így tehát egynémely szomszédunknál rögtön az elején elrontottuk az esélyeinket! Másokban
viszont, akik elég nyitottak voltak, hogy ismeretséget kössenek
velünk, más benyomást keltettünk. A nyelvtanárnõnk például
hamar megállapította, hogy mi kis dolgokban is mindig igazat
mondunk. Ezt mi magunk észre sem vesszük, de egy olyan
kultúrában, ahol a hazugság a megszokott, ez bizony feltûnik!
A barátaink néha tréfálkozva beszélgetnek arról, hogy én –
férfi létemre – segítek a feleségemnek a háztartásban! Azóta
egyik barátunk is elkezdett otthon segíteni a feleségének. Egy
családi ünnepség alkalmával ez a férfi viccelni akart a nagymamával, és ezt mondta: „A német látogató is iszik!”
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Az itteniek azt is
szívesebben vennék,
ha innátok!

Mire a nagymama:
– Á, az nem iszik! Tudom, hogy õ itt a legjobb muzulmán!
Ezen jót nevettünk. A férfi felesége erre gyorsan elmagyarázta a nagymamának, hogy mi nem is muzulmánok vagyunk,
hanem keresztyének. A nagymama tágra nyílt szemmel és tátott szájjal húzta szorosabbra a fejkendõjét. Úgy látszik, valaki
már elmesélte neki, hogy mi példamutató életet élünk!
Az 1Péter 3,15 versében azt olvassuk, hogy legyünk készek
bárkinek számot adni a bennünk lévõ reménységrõl. Ebbõl
már adódott néhány élénk és jó beszélgetés! Vannak, akik
örülnek neki, másoknak viszont szálka a szemében, hogy mi
nyíltan és érthetõen beszélünk Istenrõl és a megváltásról, amit
Jézus Krisztusban adott. Hiszen nem hallgathatjuk el, hogy Isten mennyi jót tett velünk! Tetteinket és életünket Isten Igéje
szerint akarjuk alakítani, és mindig lesznek olyanok, akik ezt
bosszantónak találják majd – a következõ lakásban, és Németországban is!
Egy-egy ilyen helyzetben sokat megtudhatunk a kultúráról, amelyben élünk, de az értékekrõl is: legyenek azok iszlám
vagy keresztyén értékek, vagy a mi saját értékeink!
Itt, Törökországban mit tartanak értékesnek az emberek?
Attól függõen, hogy kivel van dolgunk, a mindennapokban
édes-keveset tudunk meg arról, hogy az iszlám vallást hogyan
kell az életben megvalósítani. Ha viszont elbeszélgetünk az
emberekkel, szinte mindenki nagyon konzervatívnak akar
tûnni. A kívülálló szemével nézve, az iszlám vallást az emberek nagyon értékesnek tekintik! Ezen a téren csak ne változzon semmi! – még akkor se, ha õk maguk egyáltalán nem a
szerint élnek. De pozitív értelemben is találkoztunk török és
iszlám értékekkel, és itt fõként a vendégszeretetre gondolok.
A törökök Németországban igen gyakran elutasító magatartást
tapasztalnak. Ezzel szemben velünk, külföldiekkel itt általában
elõzékenyen bánnak – legyen az akár az orvosi rendelõben,
akár a bisztróban. Ezen a téren bizony sok tanulnivalónk van,
különösen nekünk, keresztyéneknek!
De találkoztunk keresztyén értékekkel is, mint például azzal, ahogy más keresztyének bátorítanak és támogatnak, sõt
szeretnek minket! Egy ismerõs török család egyszer meghívott
minket, hogy töltsünk náluk egy pár napot, mégpedig egy másik városban. Még a repülõjegyet is õk fizették nekünk! Barátaink már korábban is említették, mennyire feltûnt nekik, hogy
mi, keresztyének mennyire megbízunk egymásban, és szinte
családtagokként bánunk egymással. De hát maga Jézus mondta, hogy az emberek arról fogják meglátni, hogy az Õ követõi
vagyunk, ha szeretjük egymást! Nekünk, keresztyéneknek a
szeretet a legnagyobb, legfontosabb értékünk!
Nemcsak a keresztyénektõl szeretnénk tanulni, hanem
az itteni kultúrában élõktõl is! Mindenekelõtt pedig magától
Istentõl szeretnénk megkérdezni, hogy mi az, amit jól végez-

tünk, miben tévedtünk, és hogy a jövõben milyen legyen a
magatartásunk. Az Õ Igéjéhez akarunk igazodni – mind kicsiny, mind nagy horderejû dolgokban. Az Úr a következõket
helyezte a szívünkre:
– éljünk õszintén az Igéje szerint;
– életvitelünk legyen szent;
– menjünk oda, ahova küld bennünket;
– bátran szóljuk, amit mond nekünk;
– Istenben megbízhatunk,
– bárányokként küld minket a farkasok közé;
– de harcol értünk!
Így bátorít minket Isten, hogy ne szeppenjünk meg! Egy
muzulmán barátunk bizony elgondolkoztatott, amikor így szólt
hozzánk: – Csak nem hittétek, hogy eljöttök ide, és az élet itt
problémamentes lesz? Ez itt még semmi! Gondoljatok csak arra
a másik városra, ahol keresztyéneket gyilkoltak!
Igaza van, akárhogy is nézzük, mi vagyunk a bárányok. De
jó Pásztorunk van! Egy muzulmán országban talán „izgalmasabb” és intenzívebb az élet. De az itt tanultakat szeretnénk
megõrizni németországi életünkre is!
További gondolatok: értékekkel teli élet!
Sok keresztyén nem tudja, mit kezdjen a muzulmánokkal, sõt, fél tõlük! A lakással szerzett tapasztalataink nem is
az átlagot, nem is a súlypontot jelentik, hanem mindeddig a
mélypontot! Nagyon sok jót tapasztaltunk, barátságot, szeretetet, vendégszeretet és segítõkészséget. Sõt, úgy sejtem, hogy
nehéz lesz visszaköltöznünk Németországba! Az Ön életét is
nagyon gazdaggá teheti, kedves Olvasóm, ha hajlandó feladni
elõítéleteit, és „átlépni” a saját árnyékát! Most pedig hadd következzen néhány ötlet, hogyan lehet értékes találkozása muzulmánokkal:
1. Olvasd a Bibliádat, és tudd, mit hiszel! Arra viszont nincs
szükség, hogy tökéletes legyél. Bátran mondhatod például,
hogy „nem tudom, ennek még utána kell néznem.”

Hans-Peter Hertler:

Stressz teszt

2. Élj a hited szerint! A muzulmánok árgus szemekkel figyelik az életedet! Jézus tud és akar Neked segíteni mind a kis,
mind a nagy lépésekben. Nézz Õreá!
3. Imádkozz a muzulmánokért! Minden lépésnél Istenre
vagyunk utalva – és az Úr akar és tud nekünk segíteni! Ezt a
kapcsolatot a muzulmánok érzékelik. Ez „életkérdés” minden
keresztyén számára!
4. Szeresd az embereket! Jézus segítségével gyõzd le
elõítéleteidet és aggodalmaidat! Engedd, hogy Õ töltsön meg
szeretettel, és mutassa meg, hogyan érhetnél el embereket. Talán csak olyan egyszerû dolgokról van szó, hogy például süteményt sütsz a szomszédodnak. Vagy így szólhatsz valakihez:
„Már kétszer is láttam Önt. Talán itt lakik valahol a közelben?“
5. Fogadd el a vendégszeretetet! A muzulmánok általában
nagyon vendégszeretõek – és ráadásul jó szakácsok! Nagy
megtiszteltetésnek veszik, ha elfogadod a meghívásukat.
Késõbb pedig Te is viszonozhatod a meghívást, és csodálatos
alkalmakat élhettek át egymás társaságában.
6. Mutass érdeklõdést – sõt, légy kíváncsi! Annyi tanulnivaló van, és nagyon igaz, hogy mindenki másként gondolkodik,
beleértve a muzulmánokat is! Kérdezzünk! Sok muzulmán tulajdonképpen nincsen teljesen tisztában a hitével (ennek ellenére meggyõzõen tudnak bizonyságot tenni róla). Nekünk
valaki egyszer azt is elmagyarázta, hogy az õ kultúrájukban
megengedett dolog a színlelés!
7. Légy készen arra, hogy kérdéseikre nyílt és érthetõ választ adj, de tedd ezt nyugodtan és tisztelettel! Igen, vannak
különbségek – de az udvariasságot és az õszinteséget nagyon
tudják értékelni! Gondolj arra is: nem az a dolgod, hogy a
Korán vagy Mohammed ellen szólj, hanem hogy Jézusról tégy
bizonyságot!
A szerzõ szerkesztõségünk elõtt ismert.

Hertler,
Hans-Peter és Britta
2009 óta

Zambia

Ebben az évben több ilyen is volt: Stuttgart 21,
atomerõmûvek, bankok. Mi, keresztyének hogyan fogadjuk az
ilyen stressz tesztet? Tegyük csak mérlegre értékrendünket és
meggyõzõdésünket. Igazolja-e az életünk a hitünket és szavainkat?
Zambia második elnöke Frederik Csiluba volt, aki Zambiát
keresztyén nemzetnek kiáltotta ki. Jól hangzik. Szükség van-e
még akkor Zambiában misszionáriusokra? Mi a helyzet a hétköznapokban a keresztyén értékekkel?
Segítség a gazdag fehér ember számára
Részidõs éjjeli õrünk Bvalia úr. Nõs ember, júliusban született a hatodik gyermekük. A család egyszerû, fûvel fedett
vályogkunyhóban él – áram- és vízszolgáltatás nélkül. Bvalia
úrnak azonban van egy autóból kiszerelt akkumulátora. Ennek köszönhetõen a család esténként egy kis világosságnak
örülhet a kis kunyhóban – Zambiában este 6 óra körül egész
évben éjszakai sötétség köszönt be. Ez az akkumulátor valóban nagy segítséget jelent éjjeliõrünknek, bár hetente többször is a piacra kell vinnie feltöltésre. Ám Bvalia úr egy pillanatig sem habozott, hogy felajánlja nekem az akkut, amikor
az enyémmel gondok támadtak.

– De nem tudom azonnal visszahozni – figyelmeztettem.
– Most Németországba repülök, és legkorábban néhány hét
múlva tudom csak visszaadni neked.
Ez sem riasztotta vissza. A zambiaiak hihetetlenül
nagylelkûek tudnak lenni, és azt a keveset, amijük van, szívesen megosztják másokkal.
„Az étel elkészült”
A bemba nyelv gyorsabb elsajátítása érdekében egy évig
egy faluban éltünk. Ezalatt Mumbi úr segített a nyelvtanulásban. Amikor megérkeztem az órára, gyakran nem fogtunk hozzá azonnal a tanuláshoz. Felesége ételt készített nekünk. Szinte
minden alkalommal újabb zambiai különlegességet tálalt fel köretként a kukoricakása mellé. Csak miután megerõsödtünk az
ételtõl, láttunk „munkához”. Kint ültünk a szabadban. Én kis,
fából ácsolt széken ültem, a hatvanas éveiben járó Mumbi úr pedig egy kis fatuskón kucorgott a lábamnál. Minden igyekezetem
hiábavalónak bizonyult, nem akart helyet cserélni velem.
Amikor végeztünk, Mumbi úr nem a háznál búcsúzott
el tõlem, hanem egész hosszú szakaszon elkísért a hazafelé
vezetõ úton. Még a kerékpáromat sem tolhattam magam, hanem jó vendéglátóként átvette ezt a feladatot.
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Mindent helyesen tesznek?
Elsõ pillantásra nem is tûnik rossznak itt az élet. Az éremnek azonban van másik oldala is. Temetésen vagyunk. Egy
szomszéd gyermek halt meg maláriában. Már két lelkipásztor
igehirdetését hallgattuk végig, de jön még egy harmadik is,
hogy a sírnál tartsa meg beszédét. Tehát minden nagyon „keresztyénnek” tûnik. Elõzõ éjszaka azonban a fél falu összegyûlt
a gyászoló család házánál. Elsõként Brittát világosítja föl az
egyik asszony, hogy ez nem volt természetes halál, és az emberek most attól félnek, hogy majd õket is megtámadja valami
varázslat. Az átmenet az életbõl a halálba veszélyes idõszak.
Sok szertartást kell elvégezni, hogy az embernek magának ne
támadjanak problémái a szellemekkel.
Kedves, gyengéd férj?
Egyik nap barátommal ülök együtt egy „inszaká”-ban
(fûkunyhóban). Hirtelen hangoskodás üti meg a fülemet. Látjuk, hogy egyik szomszédunk felesége fut a bokrok között,
aztán a férjet is felfedezzük. A szomszéd ráveti magát feleségére, és ütlegelni kezdi az asszonyt. Barátom és néhány másik férfi csak nagy nehezen tudja az ittas embert elrángatni a
feleségétõl.
A feleség odajön hozzánk, négy gyermeke reszket a
félelemtõl. Britta gondjába veszi õket. Az asszony az éjszakát
szüleinél fogja tölteni, de valamikor majd vissza kell térnie
a férjéhez. Mindketten a gyülekezetünkbe járnak, ha nem is
rendszeresen.
A változás hírnökei
Már szinte címkehamisításról lehetne beszélni, ha Zambiát keresztyén országnak mondjuk. Az élelmiszer áruházban
dicsõítõ zene szól, a mini buszokra áldásmondásokat festettek,
sokan járnak templomba – de hol vannak a keresztyén értékek? Stresszhelyzetekben és válságokban újra és újra elõtörnek
a régi hagyományok.
A kulturális hagyományokat könnyen összetévesztik a keresztyén értékekkel. Majdnem minden zambiai vendégszeretõ.
Kultúrájukban magas értéket képvisel az idõs emberek tisztelete. Saját szüleiket is tiszteletteljesen (magázva) szólítják meg.

Ez azonban a kultúra, nem kell feltétlenül valamilyen hitbeli
meggyõzõdéssel összefüggnie.
Nehézség akkor támad, amikor a keresztyén értékek szembekerülnek a saját kultúrájukkal. A férfiak hagyományosan
nem törõdnek a gyermekneveléssel. Szakala lelkipásztornál
azonban egészen más a helyzet. Amikor egy háromnapos konferencia után hazaérünk, kiteszem a házánál. Gyermekei abban a pillanatban kiszaladnak a házból és a karjába ugranak.
Ilyesmit korábban még egyetlen zambiai apánál sem láttam.
A házimunka az asszonyok dolga – így követeli meg a zambiai hagyomány. Kumvenda lelkipásztor nem törõdik vele. Felesége nehezen jár, tehát õ, a férj megy a kúthoz és hozza a
vödörben a vizet. Falun szerzett saját tapasztalataimból tudom,
hogy nem sok férfit látunk ilyen munkát végezni.
A lelkipásztorok ebben a feszültségben élnek. Ez a naponkénti stressz teszt. Népük között új életformát követnek, ami
nem mindig egyszerû, hiszen õk is a saját kultúrájukban nõttek
fel, és gyakran ragaszkodnak hagyományaikhoz is.
Élet egy másik kultúrában
Minket, misszionáriusokat is kemény feladat elé állít. Különösen akkor, amikor a zambiaiak erõsségei a mi gyengeségeinkkel ütköznek. A zambiaiak sértésnek veszik, ha egy
vendéget azért nem tudunk fogadni, mert más megbeszélt
programunk van. A megbízhatóságot anyagi ügyekben vagy a
pontos könyvelést nem tekintik különösebben jó tulajdonságnak, inkább szeretetlenségnek és zsugoriságnak. Egy zambiainak hagyományosan nem áll jogában elutasítani, ha a rokona
valamit kér tõle. Nekem is jól meg kell gondolnom, hogyan
mondok „nem”-et, anélkül, hogy ezt a szót használnám, vagy
nem tudnék mégis „igen”-t mondani.
Hirtelen én is szembesülök azzal, hogy gondolkoznom
kell. Melyek azok a „keresztyén” értékek, amelyek valójában a
német kultúra részei és ezért könnyûek nekem? Milyen keresztyén értékeket hanyagolok el azért, mert német kultúrámban
nem annyira értékesek? Rájöttem, hogy még sokat kell tanulnom. Jó, hogy zambiai testvéreim türelmesek, készek hibáimat
megbocsátani.

Ulfert Andresen:

Mindennapi értékek
az Amano Iskolában

Andresen, Ulfert
2008 óta

Zambia

Csütörtök reggel van. Belépek az osztályba:
– Jó reggelt! – köszönök.
– Jó reggelt, Mr. Andresen! – feleli az osztály.
A diákok helyet foglalnak. A 12. osztályban megkezdõdik a
matematika óra. Három éve vagyok nemcsak a matematika
tanáruk, hanem az osztályfõnökük is. Ezek a gyerekek a félév
végén teszik le a záróvizsgát iskolánkban, az Amano Iskolában. Alig adom ki az osztálynak a feladatot, hogy készítsenek
egy geometriai ábrát –, két gyerek kiszalad a terembõl. Ez a
viselkedés ma már nem döbbent meg, s kérdésemre az osztály megerõsíti gyanúmat: a két gyermek a 11. osztályba adta
kölcsön a körzõjét és a háromszög vonalzóját, s mivel most
szükségük van rá, vissza kell kérniük. Jó látni, hogy mennyire szeretik egymást ezek a gyerekek, s hogy látják a közösség lényegét. Ennek ellenére matematika tanárként gyakran
mérgelõdöm a folytonos félbeszakítások, kirohanások miatt –
a hatékonyság érzetének hiányát keltik bennem. A két gyerek
már rég visszatért, ám a cserebere folytatódik: radírok és ceruzák vándorolnak a teremben.
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Ezek csupán banális példák a tipikus viselkedésmintára. A
gyerekek sok, a mindennapok során használt holmit osztanak
meg egymással, például pulcsikat, dzsekiket… Ennek a „megosztásnak” nem kellene zavarnia, ám van itt egy bökkenõ. Ha
a tárgyak elvesznek, vagy tönkre mennek, senkinek sincs rá
gondja, hogy a problémát megoldja. Nagyobb a jelentõsége a
közösséghez tartozás érzésének, mint az az igény, hogy a diák
a saját dolgait együtt lássa.
A diákok természetesen tudják, hogy az órámon az efféle
viselkedést nem szeretem. Jól ismerem a véleményüket: „Hát
igen. Ezek a fehérek hihetetlenül rosszkedvûek lesznek az ilyen
apróságok miatt.” Igazán rosszkedvû viszont csak akkor leszek,
amikor kiderül, hogy három tanuló nem készítette el a házi feladatát. Rákérdezek, hogy mi lehet ennek az oka – senki sem
válaszol. Mindegyikõjüknek egyenként elmagyarázom, hogy
éppen most, a záróvizsga elõtt nem engedhetik meg maguknak ezt a hanyag munkavégzést. Megilletõdött hallgatás áll be.
Még azok is leszegett fejjel dolgoznak tovább, akikre az elõbbiek
nem vonatkoztak – makacs csend telepszik az osztályra.

Egy másik alkalommal ugyanezen az órán két különbözõ
ország különbözõ kultúrájának különbözõ értékei ütköznek
össze. Az én elvárásom az, hogy a gyerekek tisztában legyenek
a felelõsségükkel, hiszen felelõsek a viselkedésükért, s az ezzel
járó következményekért. Az õ igényük az, hogy minden egyes
tanuló tartozzon a közösséghez, magát a közösséghez tartozónak tekintse, és alakuljon ki bennük a „mi-érzés”. Éles kritikám, amellyel egyesek rossz viselkedését bíráltam, elrontja az
osztály jó hangulatát és a közösségi érzést (mindenki egyért,
egy mindenkiért). Emiatt magatartásomat hibásnak és igazságtalannak tartják. A tanulók az órák után néha világosan értésemre is adják nemtetszésüket. Elfogadom. Miután mindenki
lelki világa helyreállt, megpróbálom megmagyarázni, hogy mit
akarok elérni. Tudom, hogy a kritika és a hibák felsorolása mit
okoz a diákoknak. Mégis fontos nevelési célnak tartom, hogy a
tudatos személyes felelõsség kialakuljon tanulóimban.
De vajon miért van ez így? Vajon nem az az oka, hogy én
Németországban nõttem fel, ahol éppen ezt tartják fontosnak?
Vagy azt kell látnom, hogy egy keresztyén értékrõl van szó?
Csak akkor van jogom a diákokat felelõsségre vonni, ha a második kérdésre igennel tudok válaszolni. Az egyik oldalról a
közösséghez tartozás, a másik oldalról a személyes felelõsség.
Melyik a keresztyén érték? Úgy gondolom, mindkettõ! Természetesen a bibliai értékrendszer nem redukálható egyszerû

Andreas Gross:

Az élet értékei
Japán

címszavakra, inkább az a benyomásom, hogy ha különbözõ
oldalról közelítjük meg, tanulhatunk egymástól. Mennyire vagyunk képesek megosztani dolgainkat másokkal? Milyen sok
német diákomnál tapasztaltam, hogy saját fölöslegükbõl sem
akartak másoknak adni! Mennyire hajt bennünket a teljesítményre való törekvés, miközben megfeledkezünk a lényegesebb dolgokról!
A kulturális értékrendszerek nem állandóak, hanem változnak. Az ún. nyugati kultúra individualizmusával és fogyasztói
igényeivel egyre nagyobb hatással van Zambia városaira. Ezzel
a kulturális kihívással minden diákunk szembesül. Ennélfogva
egyre fontosabb, hogy a kulturális értékek határairól és a keresztyén kultúra kérdésérõl beszéljünk velük.
Ebben sok zambiai keresztyén példája bátorít. Olyan emberek példája, akiknek sikerül szakítaniuk a hagyományos magatartásformákkal, bár ezzel kultúrájuk tabuit érintik, s ugyanakkor megélik a pozitív értékeket, mint például a segítõkészséget.
Ha például én magam a baptista gyülekezet egyik presbiterével, Ray-el az õ értékeirõl beszélek, egyfajta függetlenséget érzek nála. Függetlenséget önmagától, a környezet befolyásától,
s független értékítéletet. Ez a szabadság nagy hatással van rám.
Ám ezek a keresztyének sokszor nagy árat fizetnek döntésükért, ha a családjuk nem ért egyet velük. Azt kívánom, hogy
bárcsak magam is kultúrámtól függetlenül tudjak élni, és tisztán lássam, milyen döntéseket vár tõlem Jézus.

Gross, Andreas és Rahel
2009 decembertõl 2012-ig
Japánban nyelvtanulás

2011. március 11. – Egy nyelviskolában töltött megerõltetõ péntek délelõtt után már elõre
örültünk a hétvégének. Egyébként is a várva várt iskolai szünet elõtti utolsó hét következett.
Éppen azon gondolkoztunk, hogy felkerekedünk, és kis sétát teszünk a környéken, amikor
megmozdult alattunk a föld. Háromnegyed három lehetett. Az elsõ Japánban töltött évek során már sok földrengésben volt részünk, ezért eleinte egészen nyugodtan fogadtuk a mostani
földmozgást. Ám néhány másodperc múltán sem maradt abba, sõt egyre erõsödött. Az egész
ház úgy ingott, mintha ide-oda hánykolódna a viharos tengeren. A falak remegtek, a padló
fel-le görgött, mint a partot ostromló hullámok. Öt hosszú perc múlva végre alábbhagyott a
rengés. Lakásunkban egy leesett virágcserépen kívül minden épen maradt. A szekrénybõl
ugyan kiesett néhány holmi, azonban ez nem okozott különösebb felfordulást.
Kimentünk az utcára, hogy kicsit kiszellõztessük a fejünket. Kint azt láttuk, hogy a szomszédok házaik elõtt gyülekeznek. Egy perces szünetekkel újabb utórengéseket észleltünk,
és arra kellett gondolnunk, vajon mi történhetett misszionárius társainkkal. A mobilhálózat
nem mûködött, vagy túlterhelték a vonalakat. Hazatérve facebookon és skypon próbáltunk
híreket kapni a többiekrõl. Eltelt néhány óra, míg végre értesítettek, hogy mindannyian jól
vannak. Közben az interneten feltûntek az elsõ képek a megsemmisítõ cunamiról, amely hatalmas erõvel csapott le Japán északkeleti részére és földig rombolta a tengerparti városokat.
Ez volt a Japánt ért eddigi legerõsebb földrengés. Alig 15 perccel késõbb már újabb hatalmas
szökõár érte az ország északi partjait.
Az elkövetkezõ napok eseményeit és történéseit egyfajta kábulatban éltük át. Szombaton
eljutottak hozzánk a megrongálódott atomerõmûrõl szóló fenyegetõ hírek.
Még ugyanazon az estén eldõlt, hogy Rahelnek terhessége miatt Németországba kell
utaznia. 24 órán belül össze kellett csomagolnunk és útra kellett kelnünk a délen fekvõ
Nagojába. Megérkezésünkkor hallottuk, hogy nemcsak Ráhelnek, hanem gyermekeikkel
együtt más misszionárius-feleségeknek is kényszerpihenõre Németországba kell utazniuk.
Hét végén megérkezett a többi misszionárius kolléga is Németországba.
Azóta eltelt néhány hónap, és nagyon megritkultak a Japánból érkezõ hírek.
Németországban több Japánba induló segélyakció elõkészítésében vehettem részt, sõt én
magam is elkísérhettem oda egy csoportot. Nagyon meghatott bennünket, amit csoportunk
tagjaitól a katasztrófa sújtotta területeken élõ családokról hallottunk, és mély benyomást tett
ránk, ahogyan a japán keresztyének a hazájukat ért tragédiát fogadták. A felebaráti szeretet, az áldozatkészség és az önzetlenség értékeirõl sokat beszélhetünk. Ám csoportjaink itt,
Japánban újból megtanulhatták, hogy egy szörnyû katasztrófa sújtotta régióban mi mindent
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mozgósíthatnak ezek az értékek, hogyha az emberek ezeket
teljes szívvel képviselik.
Segítõink közül néhányan egész évi szabadságukat feláldozták, mások pedig a nyári szabadságukat vették ki azért,
hogy részt vegyenek egy három hetes segélyakcióban. Voltak
közöttük egyetemisták, háziasszonyok, nyugdíjasok, mesteremberek, misszionáriusok és mérnökök. Pfalztól kezdve Badenen és Svábföldön át egészen Bajorországig minden tartomány képviseltette magát. Nem sajnálták a fáradtságot, hogy
a kertekben gyomot irtsanak, vagy puszta kézzel távolítsák el
a keményre száradt tengeri iszapot. Bár néha úgy tûnt ez a
munka, mint egy csepp víz a forró kövön, ezek a kis cseppek
gyakran mégis hatékonyabbnak bizonyultak, mint hittük. Ahogyan Gerd Strauß mondta egy áhítat alkalmával: „Mert az Úr
elõtt nincs akadály, hogy sok vagy pedig kevés által szerezzen
szabadulást“ (1Sámuel 14,6).
O. úr, egy Szendaiban élõ földmûves kezdetben ugyancsak bizalmatlanul és visszafogottan fogadta a segélyakciókat.
Gazdaságának és földjeinek szörnyû pusztulása, a partra
sodort autók, az épülettörmelékek és a tengeri iszap látványa
minden reménységét maga alá temette. Értelmetlennek tûnt
elõtte, hogy ehhez az emberfeletti munkához hozzálásson,
gyakran állt meg rizsföldje mellett és tehetetlenül szemlélte a
még hosszú évekig hasznavehetetlen termõterületet. Ez a parasztember új erõt és reménységet talált annak a munkának
láttán, amelyet a világ minden tájáról érkezett önkéntesek vé-

geztek. Fáradságos kétkezi munkával nemcsak a földjét tisztították meg, hanem néhány munkagépét is újra üzembe helyezték. Új erõre kapott, maga is hozzáfogott és rendet teremtett a
gazdaságában.
Már az is minden áldozatot megért, hogy szükségben levõ
és szenvedõ emberek új életkedvet, reménységet és jövõképet
kaptak. Saját erõnkkel ugyan nem tudtunk hegyeket elmozdítani, azonban újabb és újabb apró segítségünkkel a remény kis
szikráját ültethettük el az emberekben, új bátorságot önthettünk beléjük és bizalmat ébreszthettünk bennük a jövõ iránt.
Mélyen meghatott bennünket a Szendaiban megismert japán keresztyének segítõkészsége. Néhányan közülük még a munkahelyüket is felmondták, hogy önkéntesként
segítsenek az elpusztult északkeleti országrészben. Az egykor
igen kedvelt Touna üdülõvároskában megismerkedtünk egy
fiatalasszonnyal, egy csoportvezetõvel, aki aztán kijelölte nekünk azokat a helyeket, ahol segítséget kellett nyújtanunk. Elmondta, hogy errõl a vidékrõl származik, azonban már évek
óta tolmácsként és nyelvi docensként Dél-Koreában dolgozik.
A földrengés és a cunami után felmondott a munkahelyén és
visszatért Japánba, hogy önkéntesként segíthessen hazájában.
Japánban újból megtanultuk, hogyan lehet a gyakorlatban
megélni a felebaráti szeretetet, az áldozatkészséget és az önzetlenséget. Azt is átéltük, hogy azok az emberek, akiknek ezekkel az értékekkel szolgálhattunk, új életkedvet és reménységet
kaptak. A felebaráti szeretet, az áldozatkészség és az önzetlenség tehát két vonatkozásban is az élet valódi értékei.

David Kramer:

Pablo* új értékrendje
Ha valaki Jézust beengedi az életébe, olyan folyamat veszi kezdetét, amely a személyiség megváltozásával jár. Ha
az embert egy autóhoz hasonlítjuk, azt mondhatnánk, a kocsi
nemcsak új fényezést kapott, hanem új motort is.
Ezt a folyamatot egy gyülekezetünkbe járó fiatalembernél,
Pablónál figyeltem meg. A település és a helyszín megnevezése
nélkül csak annyit mondok, hogy hitre jutott Jézus Krisztusban.
Látszott a tekintetén, hogy nagyon komolyan foglalkoztatják a
bibliai történetek. Válaszaiból kitûnt, hogy egyre jobban érti
az Igét és a bibliai igazságok közül egyre többel azonosult.
Személyisége megváltozásával az értékrendjére is megváltozott?
Azt hiszem, változott, mégpedig legelõször az önbecsülése. Pablo apja mindig azt vágta fia fejéhez, hogy semmirekellõ
és semmire sem fogja vinni az életben. Az apa ráadásul alkoholista volt, és Pablo édesanyjával is durván bánt. Apjának
ez a mondása mélyen a fiú lelkébe vésõdött. Jó pillanataiban
sikerült felülemelkednie rajta, ha viszont valami rosszul sült
el, máris apja szavait hallotta: „Semmirekellõ vagy és semmire
sem fogod vinni az életben.” Pablóra elementáris erõvel hatott
Jézus üzenete a szeretõ Atyáról, aki értékesnek tart minket és
olyannak fogad el, amilyenek vagyunk. Emlékszem egy estére,
amikor az ifjúsági óra után még ott maradt, és akarata ellenére
könny szökött a szemébe, miközben a jó hír a szívéig hatolt.
Attól fogva önbecsülése abból táplálkozott, amit a Biblia mondott róla. Amikor pedig újra apja szavait hallotta, már tudta,
hogy nem mondanak igazat, és mennyei Atyjának szavaival
küzdhet ellenük.
A keresztyén hit hatására egy további érték indul
fejlõdésnek a megtértekben, „a tudásvágy”. Ebben az esetben
nem beszélhetünk kimondottan keresztyén értékrõl, mint például a felebaráti szeretet esetében. Sokkal inkább úgy tûnik,
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hogy a tudásvágy mint érték egyfajta mellékterméke a keresztyén gondolkodásmódnak. Bár a keresztyénség üzenetének nem a tanulás a kifejezett célja, mégis úgy tûnik,
hogy megléte gyakran növeli a tudásvágyat.
Pablo is összeszedte a bátorságát és egyetemre jelentkezett. Azóta már fel is vették, csupán az ösztöndíjának engedélyezésére vár, hogy legyen mibõl fedeznie tanulmányai
költségeit. Milyen mértékben járult hozzá a hite ehhez a
lépéshez? Csak a személyes benyomásomat mondhatom el
ezzel kapcsolatban:
A Jézusba vetett hit hozzásegít ahhoz, hogy az ember
rátaláljon az Isten akarata szerinti életútjára Ez azonban megállásra, elgondolkozásra késztet, egyfajta leltárt készítünk, és
nyitottakká válunk olyan új utakra, amelyek talán már készen
is állnak számunkra. Pablót a hite segíti a gondolkozásban
és bátorságot ad, hogy megragadja az új lehetõségeket.

Hite abban is segít, hogy ne merüljön el a jellegzetes fiatalkori bûnök mocsarában: a végeláthatatlan bulikban, amelyeken irdatlan mennyiségû alkoholt fogyasztanak; (a gyakorta meglehetõsen erõszakos) videojátékokban, amelyek szinte
észrevétlenül veszik át a valóság helyét a fiatalok agyában, és
rövid idõre a hatalom mámorával „ajándékozzák meg” õket.
Vagy a folyton rendelkezésre álló könnyû- és nehéz drogokban, amelyek probléma- és reményvesztettség mentes pillana-

tokkal kecsegtetnek. Ezzel nem azt állítom, hogy az említetteknek egy csapásra megszûnne a csábereje, vagy hogy az effajta
dolgokkal való kacérkodás a mi gyülekezetünk fiataljai között
nem téma. Csak azt mondom, hogy a keresztyén hit olyan
alternatívát nyújt számunkra az ilyen életmóddal szemben,
amelyet különben sehol sem találnának meg a mai világban.
Egyúttal erõforrás is, amelybõl meríthetnek a reménytelenség
elleni harcban. (*A szerzõ a nevet megváltoztatta.)

Evelyn Theurer:

Öröm szolgálni az Úrnak!
A különbözõ evangéliumi gyülekezetek elsõ nõi hétvégéjét szerveztük Normandiában. A szervezéssel kettõnket bíztak
meg Elyane-nal. Az volt a célunk, hogy ez a hétvége pihenés
is legyen minden nõnek. De hogy szervezzük meg úgy, hogy
a résztvevõk fizikailag is pihenni tudjanak, vagyis ki fog akkor
a konyhában dolgozni?
Képzeljék el, Elyane barátnõi, akik már szerveztek vele
ilyen hétvégét Dél-Franciaországban, csak azért vállaltak egy
hat órás autóutat, hogy a segítségünkre siessenek.
Mikor megkérdeztem tõlük, hogy jutott eszükbe ilyen hos�szú útra vállalkozni, a következõ választ adták:
– Jézust szolgáljuk és szeretnénk, ha sok nõ Krisztusba
vetett hitében megerõsödne.
Válaszuk mélyen meghatott, és rögtön feltettem magamnak
a kérdést, vajon én vállaltam volna-e egy hétvégén tizenkét
órás autóutat azért, hogy szolgálhassak.
Szolgálat – ez a szó újra és újra foglalkoztatott, amikor az
elsõ évemet töltöttem Franciaországban gyülekezeti munkában. Ekkor olvastam a Brockhaus: Bibliai Szótárában: „Aki szolgál, egyre inkább megtanulja reálisan felmérni a lehetõségeit
és a határait.” Rögtön el is határoztam, hogy ehhez tartom magam. A szolgálatban eközben új területek nyíltak meg elõttem,
és közben néhányszor világosan fel is mértem a határaimat.
Nem vagyok például barkácsoló típus, de karácsony elõtt
nekem kellett megszervezni két esti alkalmat Carentanban.
Vagy ott van a fõzés. Ha csak magamnak fõzök, még megy, de
egy ifjúsági hétvégén ételt varázsolni az asztalra?! Végül – Isten
segítségével – sikerült!
A szolgálatban Jézus a példaképem, aki engedelmes volt az
Atyának és az Õ akaratát tette. Így szeretném én is felismerni
Isten akaratát és teljes szívvel azt tenni, amit Õ vár tõlem. De

Evelyn Theurer
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ez nem mindig ilyen egyszerû, különösen olyankor nem, amikor kényszert érzek, vagy külsõ nyomás nehezedik rám.
Az elsõ Coutancesban töltött évem során próbáltam a gyülekezeti tagokat szolgálni, és a hívõket Jézus példájával és tanításával bátorítani. Havonta egyszer egy délelõtt összejöttünk
„imádkozni és olvasni”. Egy másik alkalommal egy csésze kávé
mellett beszélgettünk egy témáról. Hetente egyszer megpróbáltunk a piacon járó embereknek bizonyságot tenni (és tettük
ezt gyakran dermesztõ hidegben).
Most az a feladatom, hogy kitaláljam, hogy szolgálhatok az
embereknek Alençonban. A felszólítás itt is érvényes: „Szolgáljatok az Úrnak örömmel!” (Zsolt 100,2a).

Ruth Krause missziós nõvér:

A legfontosabb küldetés
Franciaország

Melyek a keresztyén értékek? Azok az értékek, amelyeket
a Biblia, Isten Igéje közvetít. Jézus Krisztus, Isten Fia az életével mutatta meg, milyennek képzelte Isten az embereket:
szabadoknak, akik az Atyával szeretetkapcsolatban állnak,
hitbõl cselekednek, nem kényszerbõl. Isten a Tízparancsolatban irányt adott az embereknek. Az embernek nehéz, jobban
mondva lehetetlen ezeket a parancsokat betartani. Erre egyedül Jézus volt képes. Valódi ember volt és valódi Isten.
Amikor a farizeusok megkérdezték tõle: „Mester, melyik
a nagy parancsolat a törvényben?”, Jézus így válaszolt (Máté

Krause, Ruth
missziós nővér;
2000 óta Alençonban
22,36): „Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl,
teljes lelkedbõl és teljes erõdbõl” (5Mózes 6,5). A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.”
Mindkét parancs keresztyén értéket jelent. Ezt foglalja össze
a János 3,16 is: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.”
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Isten szeret bennünket. Ha viszontszeretjük, hiszünk
benne és elfogadjuk Fia, Jézus Krisztus ajándékát – meghalt
bûneinkért és vétkeinkért –, az Isten és közöttünk tátongó
szakadék áthidalható. Az Atyával való kapcsolat ismét helyreáll. Örök életet kapunk. Megszabadultunk a félelmektõl és a
magánytól. A mennyei Atya, Jézus és a pártfogó, a Szentlélek
mindig velünk van.
Sajnos, társadalmunkban a keresztyén értékek egyre inkább veszítenek jelentõségükbõl és befolyásukból – itt, Franciaországban is. Az emberek mindinkább csak saját magukkal
törõdnek. A bûnözés terjed – bizonyos környékeken egyre
veszélyesebb az utcán sétálni. Sok nõ csatlakozik például önvédelmi csoportokhoz. Az emberek magas falakkal és jól idomított kutyákkal védik vagyonukat.
Még Nicolas Sárközy francia elnök is emlékeztetett a keresztyén értékekre az év elején, és az összes vallási csoportnak
személyesen küldött újévi üdvözlõlevelet. Fontos lenne, hogy
az emberek újra felismerjék az igazi, a krisztusi értékeket. Jézus Krisztus vezethessen minket, szeressük Õt és felebarátunkat,
mint önmagunkat. Ekkor többé nem lehetne lopni, vagy csak
azért hazudozni, hogy saját magunkat jobb színben tüntessük fel.
Stefan jut most eszembe. Skinhead öltözékében nagyon
agresszívan jött oda a piacon felállított könyvasztalunkhoz és
így hetvenkedett: – Én a Sátán mellett köteleztem el magam!
A Sátán erõs!
– Én Istenben és Jézus Krisztusban hiszek, Õ erõsebb –
válaszoltam. Imádkoztunk érte. Néhány hónap múlva ismét
eljött a piaci asztalunkhoz, és kazetták iránt érdeklõdött. Egész
megváltozott. Újszövetséget tudtam neki adni, amit örömmel
elfogadott. Lehetett vele beszélgetni, és meghívtuk a gyülekezetbe. Sajnos, nem jött el. Hosszabb idõ óta nem láttam,
azonban tovább imádkozom érte, és nagyon remélem, hogy
Isten eléri a célját vele.

Miklya Luzsányi Mónika:

Gyere közénk

Maria szülei keresztyének, õt azonban nem érdekli a hit,
és szívesebben jár bárokba fiatalokkal. A Fresnay-i nyílt estére
azonban mégis elfogadta a meghívást az egész Break-Dance
csoporttal együtt, és Jézus Krisztus üzenete újra rátalált.
Itt van Nicolas is, a piaci árus szomszédom. Meg szeretné
kereszteltetni a kislányát. Adok neki egy szép igés lapot. Karácsonyra szívesen elfogadja a naptárat és egy CD-t is Philippe
Dekourroux (keresztyén énekes és evangélista) dalaival. Amikor a piacon valamivel szûkebb a hely, összehúzza magát, hogy
én is felépíthessem a standomat. Örültem, amikor a mamersi
vásáron a mi könyvasztalunkhoz is ellátogatott feleségével és
három gyermekével. Neki nagyon fontosak a keresztyén értékek és a családja.
Különösen örültem az édesanyának, aki Anne de Vries
Bibliáját vásárolta meg, hogy gyermekeinek Isten üzenetét és
a keresztyén értékeket továbbadhassa. Rendszeresen felkeres
bennünket a Fresnay-i asztalunknál egy idõsebb hölgy, nyugdíjas tanítónõ, és örül, hogy levelezõlapokat, traktátusokat,
igés lapokat vihet magával a gyermekeinek. Múlt szombaton
még egyszer eljött, hogy elmondja, mennyire örültek neki a
gyermekek és a felnõttek. Ismét vitt evangéliumi iratokat.
Igen, az emberek egyre jobban igénylik az Isten szeretetérõl
szóló üzenetet és Igéjének ismeretét. Ez a tapasztalat úgy hatott
rám, mint amikor a Nap felkel, mint a hazatérés az Atyához,
amikor megértettem, mit tett értem Jézus és megbocsátotta a
bûnömet. Jó dolog Isten családjához tartozni! Különösen délfranciaországi utam során tudatosult bennem újra, milyen szép
is, hogy mindenhol otthon érezhetjük magunkat, ahol keresztyénekkel találkozunk.
Köszönöm mindenkinek, aki támogatja franciaországi
munkánkat, hogy ennek a gazdagságnak a hírét és Isten szeretetét tovább tudjuk adni. Isten áldja meg õket!

Könyvajánló
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