Kedves Testvérek!
Amint korábbi lapszámunkban már említettük, Ede és Gyöngyvér újabb négyéves ciklus végére ért az ecuadori
szolgálatban. Így összesen 13 évet dolgoztak a dél-amerikai országban. Magyarországi beszámoló körútjuk során most
is nagy öröm volt hallani beszámolójukat és biblikus, lelkesítõ igemagyarázatukat. Azt gondolom, mindazok, akik a 17
alkalom valamelyikén részt vettek, megtapasztalhatták, hogy a külmisszió nekünk is, akik itthoni missziónkban munkálkodunk, áldást, motivációt, bátorítást jelent.
A Luz házaspár személyesen is elmondta, hogy nagy váltás elõtt állnak. Edét a Liebenzelli Misszió vezetõsége egy
most induló teológiai képzés vezetésével bízta meg. Jövendõ misszionáriusok és lelkészek felkészítése lesz a feladata. Az
elmúlt években szerzett gazdag tapasztalatot és nagy tudást mostantól tehát a következõ nemzedék képzésében hasznosítják. Ezért a család Németországba költözött.
Ez a váltás sem az ott maradt ecuadoriaknak, sem a Luz család tagjainak nem könnyû. Hordozzuk imádságban a
Luz családot, hogy Isten áldja meg további szolgálataikat is, és tegye zökkenõmentessé németországi beilleszkedésüket!
De gondoljunk az ecuadori gyülekezetekre is, amelyek oly sok áldást kaptak misszionárius testvéreink szolgálatai során!
Imádkozzunk, hogy az ott folyó munkák folytatódjanak és épüljenek!
Szeretném tájékoztatni Támogatóinkat, hogy bár a Luz család ecuadori szolgálata most lezárult, Alapítványunk
költségei nem csökkentek. Dr. Keszi Krisztina zambiai szolgálatának, újságunk kiadásának, valamint az Alapítvány
mûködésének a költségei folyamatosan növekednek, így továbbra is nagy szükségünk van a Testvérek támogatására
ahhoz, hogy szolgálatainkat folytatni tudjuk.
Tájékoztatom a Testvéreket arról is, hogy dr. Keszi Krisztina néhány hétre hazaérkezett. Ez a rövid látogatás elsõsorban
arra szolgál, hogy különbözõ egészségügyi kezeléseken vegyen részt, amelyekre kint nincs lehetõsége, valamint hogy
hivatalos ügyeit intézze. Így erre az idõre nem terveztünk részére beszámoló körutat. Mivel azonban õszi Missziói Konferenciánk idején, amelyre szeptember 22-én kerül sor (meghívót lásd lent), még itthon tartózkodik, megkértük, hogy
ott tartson beszámolót szolgálatáról. Ezért mindazokat, akik szeretnének személyesen találkozni Krisztinával, szeretettel
hívjuk õszi konferenciánkra.
Missziói Konferenciánk másik fontos pontjaként egy új programot szeretnénk bemutatni és ismertetni. A program
neve: Impact Team. Ennek a programnak a keretén belül fiatalok kaphatnak lehetõséget arra, hogy néhány hónapig
ismerkedhessenek a missziói szolgálattal, és tapasztalatot gyûjthessenek. Emiatt szeretném õszi konferenciánkat fiatal
testvéreink külön figyelmébe ajánlani! Kérek mindenkit, hogy ha tudunk a környezetünkben a misszió iránt érdeklõdõ
fiatalokról, hívogassuk õket is erre az alkalomra!
A közeli találkozás reményében szeretettel köszöntöm a Testvéreket!

MISSZIÓI KONFERENCIA
2012. szeptember 22. (szombaton) 10.00 órakor
a Budapest-Nagyvárad téri református templomban
Budapest, 1089 Üllõi út 90.
A missziói nap programja:
• Igeszolgálat – Horváth Géza lp.
• Zambiai missziós szolgálat – dr. Keszi Krisztina
beszámolója
• Impact program – rövidtávú külmissziós szolgálati
lehetõség fiataloknak – beszámoló és ismertetés –
Hartmut Wacker (személyügyi referens)
• Liebenzelli Misszió világszerte – képes beszámoló
– Hartmut Wacker
• Imaközösség
Mindenkit vendégül látunk egy szerény ebéddel!
Szeretettel hívjuk a misszió barátait, támogatóit
és minden, a külmisszió iránt érdeklõdõ testvérünket!
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Örömhír nagy nyomorúságban
Ede Luznak a missziói beszámoló körúton tartott igehirdetését rövidítve adjuk közre, csak a bibliai történetre összpontosítva.
A teljes elõadást a Budapest-Pasaréti Református Egyházközség
honlapján lehet meghallgatni: www.refpasaret.hu. Hamarosan a
DVD is kapható lesz a gyülekezet iratterjesztésében (Budapest, II.
kerület, Torockó tér 1.), amelyen rajta lesz a missziói beszámoló
Ecuadorról a vetített képekkel együtt, valamint a teljes igehirdetés.
A 2Királyok 6-ban találunk egy történetet: két asszony találkozik az utcán, és arról beszélgetnek, hogy mit fognak holnap
enni. Végül abban állapodnak meg, hogy kölcsönösen megeszik
egymás gyermekeit. Samária városát tudniillik már hónapok óta
körülvette az ellenség, az arameusok, és nem lehetett a városból
se kimenni, se oda bemenni. Nem volt mit enni. Az emberek a
túlélésért küzdöttek, és arra jutottak, hogy csak úgy menekülnek
meg az éhhalál elõl, ha emberevõkké lesznek. Miért is érte õket
mindez? Ezt a szörnyû helyzetet, a bölcstelen politikai és gazdasági döntések mellett legfõképpen az a lelki döntés okozta,
amelyet már évekkel azelõtt hoztak. Bár Isten népe voltak, úgy
döntöttek, hogy hátat fordítanak Istennek. Azt gondolták: majd
mi a magunk útja-módja szerint boldogulunk, a saját szívünk és
gondolataink szerint élünk.
Miközben olvassuk ezt a történetet, egyszer csak feltûnik négy
leprás. A város kapujában koldulnak. A betegség miatt halálra
vannak ítélve. Eddig is az emberek alamizsnáin tengõdtek, de
mostanra végképp nem maradt semmijük. Mivel napok óta nem
ettek semmit, így mérlegelik saját helyzetüket: Két dolog történhet
velünk, vagy megölnek, ha látják, hogy zsidók vagyunk, és akkor
hamar meghalunk, vagy megsajnálnak, és adnak valamit ennünk.
A négy ember végül úgy dönt, hogy átmegy az ellenség táborába. Elég bizonytalanok lehettek. Biztosan féltek, hiszen nem
tudhatták, mi vár rájuk. Mit fognak velük csinálni? Életben hagyják vagy agyonütik õket? Ám amikor elérik az ellenséges tábort,
mit látnak? Az arameusok tábora üres! Amerre a szem ellát, mindenütt sátrak, de sehol egy lélek. Az ellenség úgy ment el, hogy
mindent hátrahagyott. Hihetetlen! A Biblia elmondja, hogy Isten
ûzte el az ellenséget, hogy a zsidóknak felkínálja egy bõvölködõ
élet lehetõségét. Isten mindent megtett azért, hogy õk a halálból
az életre jussanak. Milyen kegyelmes Isten!

A leprások annyit ettek és ittak, amennyi csak beléjük fért.
Azután átfésülték a tábort. Aranyat és ezüstöt találtak. Hirtelen
elmondhatták magukról, hogy gazdagok. Micsoda kegyelem! Micsoda áldás Istentõl! De vajon hogyan ér véget a történet? Boldogan éltek, míg meg nem haltak?
Nem. A négy leprás nem elégedett meg azzal, hogy õk négyen élvezhetik Isten jóságát. Így szóltak egymáshoz: Nem helyes, amit teszünk. Ez a mai nap az örömmondás napja. Ha
hallgatunk és megvárjuk a virradatot, büntetés ér minket. Míg
mi itt Isten jóságát élvezzük, addig a városban az emberek egymást eszik. Nincs idõnk! Nem várhatunk még öt percet sem! Ma
is halhatnak meg emberek a városban, és ha mi nem mondjuk
el nekik az örömhírt, akkor mi vagyunk a felelõsek a halálukért!
Azzal elindultak, vissza a városba. De mennyire más volt a
négy ember! Tele volt a hasuk, de tele volt a szívük is reménységgel. Még az arcuk is megváltozott, hiszen örömhírrel érkeztek
vissza!
Amikor a város kapujához értek, elkezdték döngetni, és közben hangosan kiabáltak:
Emberek! Gyertek! Bár eddig távol voltunk Istentõl, és Isten
büntetése alatt éltünk, most Isten mindent megváltoztatott! Gyertek ki bátran! Az ellenség elment. Ott kint, a városon kívül Isten
nagy lakomát és gazdagságot készített nektek! Megteremtette egy
új élet lehetõségét! Gyertek! Minden készen vár titeket!
De vajon mi volt a válasz? Ujjongás, örömünnep? Nem. A Biblia arról tudósít, hogy a város lakói kételkedve fogadták a hírt: 
Ó, ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen! Ez biztosan valami cselszövés. Az arameusok jól rászedték ezt a négy szerencsétlent, de
ha kimegyünk a városból, ránk támadnak valami rejtekhelyrõl!
Ám a történet mégis jól végzõdik. Azt olvassuk, hogy a város lakói végül kimerészkednek, majd igazi örömünnepet ülnek,
mert új élet kezdõdik számukra.
Földünkön még két és fél milliárd ember soha nem hallotta az
evangéliumot. Négy milliárd ember él olyan helyen, ahol nincsenek élõ gyülekezetek. Ezért mi, akik ismerjük az örömüzenetet,
nem tarthatjuk meg azt magunknak! Ha mi nem mondjuk el nekik az evangéliumot, akkor hogyan hallják meg? De ha továbbadjuk nekik a jó hírt, számukra is új élet kezdõdhet!

Interjú Luzné Sípos Gyöngyvérrel
Négy év után újra elõttem ül Luzné Sípos Gyöngyvér, akinek
nem gyõzöm feltenni a kérdéseimet. Annyi minden történt az elmúlt négy év alatt, de ha csak az elmúlt két hónap eseményeirõl
szeretnék többet megtudni, már akkor is több órára lenne szükségem, hogy végighallgassam Gyöngyvér beszámolóját, nem
beszélve arról, ha írásba is szeretném foglalni.
Megpróbáltam mindabból, amirõl beszélgettünk, a legfontosabb – talán az olvasókat is leginkább érdeklõ – részeket itt
rögzíteni.
Gyöngyvér, a harmadik négy éves ciklusotokat zártátok le
Ecuadorban. Milyen jelentõsebb változásokat hozott ez a harmadik ciklus az elsõ kettõvel összehasonlítva?
Azon túl, hogy újabb helyre költöztünk – Atuntaquiból
Ibarrába –, talán a legfontosabb változás a feladatkörünket
illetõen történt. Az elsõ 8 évben fõleg gyülekezetplántálással
és gyülekezetépítéssel foglalkoztunk. A harmadik ciklusban
területvezetõi feladatot kaptunk. Ez azt jelenti, hogy koordinálnunk kellett a misszionáriusaink, valamint a helyi lelkészeink,
munkatársaink munkáját; missziói koncepciót kellett kidolgoznunk, amelyben mindenkinek megvolt a helye és feladata. Ezenkívül feladatunk volt ezeknek a munkatársaknak és misszionáriusoknak a lelkigondozása, mentorolása is.
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Már a korábbi években is Ede feladata volt a laikus bibliaiskolánk – a CCB – vezetése. Mostanra sikerült bibliaiskolánkat
egy akkreditált ággal kibõvítenünk (MINTS), így már egyetemi
végzettséget nyújtó teológiai oktatást is tudunk biztosítani. Erre
a programra olyan nagy szükség volt, hogy Ecuador több nagyvárosából is kérték, indítsunk tanulócsoportokat. Ez a munka
sok felkészüléssel és nem kevés utazással járt.
Ede ugyan sokat volt úton, de én a gyerekekkel igyekeztem
a Szeretet hídja elnevezésû gyülekezetbe beépülni. Ott Ede önkéntesen együttmûködõ lelkipásztor volt, én pedig munkatársként kapcsolódtam be a szolgálatokba.
Mi volt konkrétan a te feladatod az ibarrai gyülekezetben?
Fõ feladatom a nõi munka megszervezése volt. Ennek keretében kéthetente nõi délutánokat szerveztünk, ahol együtt
tanulmányoztuk a Bibliát, ill. sütizés és teázás közben gyakoroltuk a közösséget a nõtestvérekkel. Ezeknek a délutánoknak
a megszervezésében és lebonyolításában egy nõi munkatársi
csoport segített. Õket rendszeresen képeztem is arra, hogy egy
napon átvegyék és önállóan vigyék tovább ezt a szolgálatot.
A házastársak próbálják mindenben segíteni egymást, de
volt-e valami közös feladatotok is Edével?

Igen, a házassági szolgálat. Kéthavonta egyszer tartottunk
egy gyertyafényes vacsorával egybekötött házaspári estét a
gyülekezetben. Ezt egyórás elõadás követte egy-egy házasságot
érintõ témáról, amelyet természetesen a Biblia alapján jártunk
körbe. Ezt a szolgálatot is egy munkatársi csoporttal végeztük,
amelyik segített ezeket az estéket megszervezni, lebonyolítani.
A csoport tagjainak rendszeres képzést adtunk, és felkészítettük
õket házassággondozói feladatokra is.
Mi volt számotokra ennek a három ciklusnak a legnagyobb
öröme és áldása?
Nehéz ezt pár szóban megfogalmazni, mert olyan sok volt.
Nagyon hálásak vagyunk, mert Isten eszközként használt bennünket abban, hogy emberek hitre jussanak és gyülekezetek
formálódjanak. Azt is megélhettük, hogy ezek a gyülekezetek
önállóságra jutottak. Ma mind a három, Liebenzelli Misszió által
alapított gyülekezetnek helyi lelkésze van, akik felszentelt presbiterekkel végzik a vezetõi és szervezõi feladatokat.
Nem csak a feladatkörötök volt más ebben a harmadik ciklusban, hanem a lezárása is különbözik a korábbiakhoz képest.
Miben volt ez a búcsúzás most rendkívüli?
Az elsõ két ciklus lezárásakor, amikor elbúcsúztunk az ecuadori testvérektõl, azzal vigasztaltuk õket: „Ne sírjatok, az egy év
olyan gyorsan eltelik majd, hogy észre sem veszitek. Egy-kettõre
jöhettek értünk újra a repülõtérre.” Most, amikor megöleltük
õket, kölcsönösen azt kérdeztük egymástól: „Mikor látlak újra?
Látlak-e még valaha?” A búcsúzás ez alkalommal „végleges” volt.
Nem tudjuk, Isten mikor készít rá lehetõséget, hogy újra Ecuadorba mehessünk.
Mi az oka, hogy „véglegesen” befejeztétek az ecuadori szolgálatotokat?
A Liebenzelli Misszió vezetõsége új feladatra hívott el bennünket, amelyet Németországban kell majd végeznünk. A mis�szió komoly hangsúlyt fektet új munkatársak kiképzésére. Ezt
szeretné olyan tanárokkal végeztetni, akik maguk is a missziós
területen dolgoztak, és az ott nyert tapasztalataikat beépíthetik
a tananyagba. Ez a teológiai képzés szeptembertõl indul és a
neve ITA-program (Interkulturális Teológiai Akadémia; www.
ita-info.de). A képzés lényege tehát az, hogy misszionáriusokat
és lelkészeket készítsen föl „gyakorlatból a gyakorlatra”. A hároméves képzés alatt a tanulók egyszer féléves nemzetközi gyakorlatra Kanadába utaznak, majd késõbb öthónapos gyakorlati
idõt töltenek egy németországi gyülekezetben. Az adott tanév
többi részében teológiai oktatást kapnak Liebenzellben. A mi
új feladatunk ennek a programnak a teljes kidolgozása, ill. a
vezetése.
Hogyan fogadták az ecuadoriak a hírt, hogy nem mentek
vissza?
Szomorúan, hiszen ez alatt a hosszú idõ alatt mi nemcsak
dolgoztunk közöttük, hanem velük együtt éltük át emberek
hitre jutását, gyülekezetek születését, és kölcsönösen formáltuk egymást. Együtt temettünk el közös barátokat, ünnepeltük
gyermekeink születését, vontattuk egymás lerobbant autóját, izzadtunk a focimeccseken… és még sorolhatnám. Egyszóval egy
családdá váltunk. És ha egy családban a tagok szeretik egymást,
és szívesen vannak együtt, akkor minden búcsúzás fájdalmas,
mert van egy hely, amelyet más egyszerûen nem tölthet be.
Mégis úgy éreztük, hogy azok, akik megértették egy mis�szionárius küldetését, még ha fájdalmas szívvel is, de áldással
engedtek bennünket utunkra, hogy éljük Isten akaratát.
Hogyan fogadták gyermekeitek a hírt, és hogyan élik meg ezt
a nagy változást?
Nem volt könnyû nekik sem a gondolat, hogy nem megyünk vissza oda, ahol õk gyakorlatilag otthon érzik magukat.
A Biblia azt mondja, hogy mindennek megvan a maga ideje, így
a szomorkodásnak és a sírásnak is. Voltak és vannak napok,
amikor együtt sírunk, máskor meg kíváncsian várjuk, mit hoz
a holnap, és élvezzük a mát (pl. amikor nutellás kenyeret ehetünk, vagy a jobb közbiztonságnak köszönhetõen a gyerekek
szabadon biciklizhetnek az utcán, elmehetnek egyedül a közeli
boltba vásárolni stb.).

Hálásak vagyunk Istennek, mert látjuk, hogy a gyermekeinkre is gondja van. Tudják, hogy nincs jobb hely ezen a világon
annál, ahol Isten valakit látni szeretne. Együtt tanuljuk, mit jelent Isten gondviselõ szeretetében bíznunk minden helyzetben,
pl. amikor új iskola, új tanárok, új gyülekezet, új otthon, új barátok várnak, vagy ránk tör a honvágy Ecuador után.
Mikor hagytátok el Ecuadort? Hogyan teltek az elmúlt hetek?
Repülõnk április 30-án szállt fel Quitóból. Onnan New Yorkba mentünk, a Liebenzelli Misszió amerikai központjába. Három
hetet töltöttünk ott, utazószolgálattal egybekötve. Az Ecuadorban
folyó munkát több amerikai gyülekezet is támogatja; többször
küldtek hozzánk orvosokat, vagy olyan csoportokat, amelyek
az építkezéseknél segítettek. Most alkalmunk nyílt arra, hogy
meglátogassuk ezeket a gyülekezeteket, beszámoljunk nekik az
ecuadori szolgálatról, és felfrissítsük kapcsolatainkat. Jutott azért
idõnk egy kis pihenésre is, és meglátogathattunk olyan misszionáriusokat is, akik egykor Ecuadorban dolgoztak. Isten ajándékaként éltük meg ezt a három hetet. Sok dologban tapasztalhattuk Isten szeretõ gondoskodását és kényeztetését. Nagy kiváltság
Isten családjának a világ más tájain élõ tagjait megismerni!
Németországba május 22-én érkeztünk, hogy részt vegyünk
a szokásos Pünkösdi Missziós Ünnepen. De már pakolhattuk is
újra a bõröndöket, hogy június 8-án megkezdhessük magyarországi missziós körutunkat.
Milyen érzés újra magyar földön lenni? Csak te beszélsz magyarul vagy a gyermekeitek is?
A gyermekeink is beszélnek magyarul. Szókincsük sokat
gazdagodik, amikor itthon vagyunk. Mindig nagy eseménynek
számít nálunk, ha Magyarországra jövünk. Természetesen nagyon várjuk a találkozást a családdal. A gyerekek nagyon élvezik, hogy idõt tölthetnek a nagyszülõkkel, nagybácsikkal, nagynénikkel és persze a sok unokatestvérrel. Mindezt mi, szülõk
is élvezzük, bár sokszor nem jut rá annyi idõ, mint amennyit
szeretnénk. De az utazószolgálatnak is megvannak a maga
szépségei. Örültünk a lehetõségnek, hogy sok gyülekezetben
tarthattunk beszámolót, és láttuk az emberek misszió iránti
érdeklõdését. Mivel a magyarok kitûnõ vendéglátók, még arra
sem jutott idõnk, hogy az egyes étkezések között megéhezzünk.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a szeretetnek azt a sok kis
és nagy megnyilvánulását, amellyel a testvérek körülvettek bennünket az otthon töltött idõ alatt.
Mivel segíthetik a jövõben a magyar gyülekezetek további
szolgálatotokat?
Fontos, hogy a gyülekezetek megértsék, mi továbbra is mis�szionáriusok maradunk. Csak a felelõsségünk és a lakóhelyünk
változott. Változatlanul szükségünk van arra, hogy a gyülekezetek imádságban hordozzák a misszionárius-képzés ügyét. Mi
is Istentõl kapott bölcsességért imádkozunk, hogy a szolgálatra
alkalmas munkások kerüljenek ki a kezünk alól, akik aztán Isten szíve szerinti gyülekezeteket vezethetnek, építhetnek, elveszetteket vezethetnek Istenhez.
Különösen is kérjük a testvérek imádságát családunkért
ebben az új életszakaszban, hiszen a beilleszkedés minden tekintetben nagy kihívás mindannyiunknak. Mivel a gyerekeink
eddig csak otthon tanultak, most fognak elõször igazi iskolába
járni. Mindenkinek szüksége lesz új barátokra meg egy olyan
gyülekezetre, ahol lelkileg növekedhetünk és másoknak is áldássá lehetünk. Az idõjárást is szoknunk kell: mi eddig melegben éltünk, a gyerekek még nem ismerik a havat meg a hideget.
Arra is kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák
adományaikkal szolgálatunkat. Az adakozás módja nem változik; az adományokat ezentúl is a Molnár Mária Külmissziós Alapítvány sárga csekkjén vagy átutalással lehet befizetni. A megjegyzés rovatba kérjük beírni: „Luz–mk” (misszionárius-képzés
rövidítése).
Kedves Gyöngyvér, köszönöm a beszélgetést. Reménység szerint tehát továbbra is hallunk rólatok, mert továbbra is beszámoltok új munkátokról. Mivel most már a „szomszédban” laktok
majd, azt is reméljük, hogy gyakrabban találkozhatunk veletek
Magyarországon. A viszontlátásra!
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Dr. Keszi Krisztina

HIV-AIDS továbbképzés
Afrika,
Zambia

A munka, a feladat nagyon sok. Azt hiszem, a mi helyzetünkre is
érvényes, amit az Úr Jézus mondott:„Az aratni való sok, de a munkás
kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az
Õ aratásába” (Lk10,2).

Amikor Liverpoolban, a Trópusi Egyetemen tanultam, többen
nehezményeztük, hogy a HIV-AIDS, malária és tuberkulózis oktatási anyaga szokatlanul nagy arányt képvisel az egyéb, nagyszámú
trópusi betegséghez képest. Ma már sokkal jobban értem, hogy
miért. Ezek a betegségek a leggyakoribbak; a betegek, akik itt
egészségügyi-orvosi segítséget keresnek, leggyakrabban e betegségekben szenvednek.
A zambiai egészségügy nagy erõfeszítést tesz azért, hogy ezeket a
betegségeket visszaszorítsa. Ezért rendszeresen vannak AIDS-betegséggel kapcsolatban különbözõ témakörû továbbképzések. Örülök,
ha néha-néha én is eljutok egy-egy továbbképzésre, de általában magamnak kell utána olvasni, utána nézni ezeknek a betegségeknek.
A továbbképzés nagy segítséget jelent nekem, mert sokszor
változik meg a rendelet a betegség kezelésében elsõdlegesen választandó gyógyszert illetõen. Változik az is, hogy milyen stádiumban, milyen immun-státusznál kell elkezdeni a prophylaxist.
Ezekrõl itt lehet értesülni.
Itt a továbbképzés bizonyos szempontból más, mint nálunk.
A résztvevõk a régió egymástól erõsen különbözõ intézményeibõl
jönnek. Ki kórházból, ki egy nagyobb vidéki egészségügyi centrumból, de van, aki olyan helyrõl, ahol az egész intézményben
csak két ember, egy nõvér és egy felcser-féle dolgozik. A kurzuson résztvevõk összetétele is vegyes. Fõként nõvérek és segédorvosok, de laborban, gyógyszertárban, adminisztrációban dolgozók is.
A továbbképzés résztvevõi között csak én voltam orvos.
A résztvevõk nagy része nõvér, elsõsorban olyanok, akik a HIV részlegben dolgoznak. Én ugyan nem dolgozom a Mugwi klinika HIV
részlegén, de hozzám, az osztályra kerülnek az igazán súlyos betegek, akik már a HIV fertõzésbõl az AIDS, vagyis a betegség negyedik
stádiumába kerültek. Azon túl a HIV részleg járóbetegeinek bonyolultabb eseteit is én beszélem meg a HIV részlegen dolgozókkal.
Most, amikor ezen a kéthetes továbbképzésen vettem részt, az
elsõ hét anyaga a betegség és a gyógyítás volt. A második héten
pedig az elõrehaladott, harmadik-negyedik stádiumban fellépõ
másodlagos fertõzésekrõl és gyógyításukról volt szó.
A szállást-étkezést, és minden egyéb költséget a zambiai egészségügy fizeti, de szigorúan veszik az elõadásokon való részvételt,
és a hetek végén teszt-írás van. A tesztet minimum 85%-osra kell
megírni ahhoz, hogy igazolják a kurzuson való részvételt.
Az elõadások reggeltõl, hivatalosan délután négyig, de idõnként
tovább is tartanak. A követelmény miatt sokan panaszkodnak, nekem
igazából a klinikán való munkához képest ez pihenésnek számított.
A Mungwi klinikán egyedüli orvosként dolgozom, nincs kivel megbeszélnem diagnosztikai-terápiás dolgokat. Most nagy segítséget jelentett, hogy az oktatást végzõ orvosnak feltehettem a
kérdéseimet a nehéz, problémás esetekkel kapcsolatban, amiben
egyébként máskor egyedül kell döntenem. Ismerkedésre, beszélgetésre a tea-kávé szünetet lehetett használni, az esték ugyanis
tanulással teltek, hogy sikeresen meg lehessen írni a tesztet.
A hivatalos adatok szerint Zambiában a fertõzést 15–17%-ra
becsülik. A klinikán viszont néha az osztályon lévõ betegek 60–
70%-a HIV-AIDS beteg.
A feladat tehát sok. Visszajövetelem után leültünk Mrs. Malamával,
a HIV-részleg vezetõjével együtt gondolkodni, mit tehetnénk, hogyan
segíthetnénk, hogy a megelõzés hathatósabban mûködjön, elsõsorban
az anya-gyermek átviteli lehetõséget hogyan csökkenthetnénk.
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Szoptatás alatt nagyon magas az átviteli arány. A dolgot nehezíti,
hogy a szoptatás tejporos etetéssel való helyettesítése nagyon költséges. A hat hónapi táplálás másfél millió kwacha, kb. 100 000 forint,
amit itt igen kevesen képesek megfizetni. Van ugyan sokkal olcsóbb
változat is, a kifejt tej forralása-lehûtése, ám ez sokkal munkaigényesebb, mint az egyszerûbb szoptatás, és ezt is kevesen végzik.
Szeretnénk sokkal szervezettebbé tenni a megelõzést azon újszülöttek számára, akik bár pozitív anyától, de negatív státusszal
születtek. Mivel a klinikán a nõvér-munkában a napi forgó-szisztéma mûködik, ez így nagyon nehéz. És bár papírforma szerint
tizenhárom nõvér dolgozik nálunk, a gyakorlatban bizony sokszor
csak 1–2 nõvér van a fõ mûszakban is.
Vannak különösen is veszélyeztetett korosztályok, rétegek. Például az árvák. Aztán a tizenéves fiatal korosztály. És a 20–30 éves férfiak, akik közül kevesen vállalják a tesztvizsgálatot. Fájdalmas látni,
milyen sokan halnak meg gyermekként, vagy fiatal felnõtt korban.
Az igazi megelõzés az isteni értékrend elfogadása, gyakorlása lenne!
A munka, a feladat nagyon sok. Azt hiszem, a mi helyzetünkre is érvényes, amit az Úr Jézus mondott:„Az aratni való sok, de
a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön
munkásokat az Õ aratásába” (Lk10,2).
Szeretettel köszöntöm minden testvéremet, dr. Keszi Krisztina
Imatémák:
Amiért hálát adok:
1. Eljuthattam a továbbképzésre, az ismeretek szerzése mellett
egy kicsit pihenhettem is.
2. A klinika HIV-részlegének vezetõje, Mrs. Malama hûségesen
végzi a munkáját.
3. 
A kurzuson oktató orvossal kialakult jó kapcsolat által
lehetõségem van további konzultációkra is.
4. A korábbi megbélyegzés eltûnõben van, többen jönnek a
vizsgálatra, és így korábbi idõpontban lehet elkezdeni a
megfelelõ kezelést.
5. A szülés elõtti tanácsadás során az asszonyok nagy része
tudja a státuszát (egészségi állapotát) és el lehet kezdeni a
terápiát.
Imakérés:
1. Tudjuk megszervezni a gyermek-HIV részleget is, és legyen
ennek is odaszánt felelõse.
2. 
Találjuk meg a helyes adminisztratív formáját is annak,
hogy már újszülött kortól figyelemmel kísérhessük egy
gyermek sorsát, ha az anya pozitív.
2. A klinika lelkésze vegye sokkal komolyabban a betegek
lelkigondozását, hogy még idõben megismerhessék Jézus
Krisztust mint Megváltójukat.
3. 
A továbbképzésen résztvevõk valóban legyenek készek
hasznosítani a gyakorlatban a tanultakat.
4. A fiatal férfi-korosztályból is vállalják mind többen a szûrõ
teszt-vizsgálatot.
5. A régi kultúra változzon meg, és itt az északi-vidéki részen
is szûnjön meg a többnejûség, ami nagy forrása a fertõzés
továbbvitelének.
6. A régi kulturális szokásokat törje át a „biblikus kultúra”, az
isteni értékrend elismerése, tiszteletben tartása, ami nagy
védelmet jelentene a megelõzésben.

Aktuális témánk:

A keresztyén ember
és a környezet
Vannak olyan témák, amelyek mindnyájunkat érintenek. Vallástól, világnézettõl függetlenül
kihatnak a Földön minden ember hétköznapjaira és ünnepnapjaira. Az „ember és a környezet”
Martin Auch
témája már nemcsak az európai politikusokat foglalkoztatja. Ennek számos oka van, amirõl
missziói igazgató
a négy földrészrõl összegyûjtött újságcikkekben lehet olvasni. Az egész világon szerteágazó
gazdaságunk mindenhonnan biztosítja a maga számára az erõforrásokat. Nemcsak nyersanyagokat, hanem munkaerõt is
vásárolunk megfelelõ helyekrõl. Ez függ a terméktõl, az igényektõl és az áraktól aszerint, hogy olcsó vagy éppen magasan
képzett munkaerõre van szükség.
A ruhanemûkbe varrt címkék elárulják a származási országot, és felvilágosítással szolgálnak, miért vehetjük meg olcsón a sok munkával készített blúzokat, ingeket és nadrágokat. Nálunk otthon az ilyen alkalmi vételekrõl sokszor megjegyzik: – Itt valakit nagyon átvágtak.
Valaki megfizetett érte, csakhogy ez nem jelenik meg az árban. Gyakran ez a „valaki” egy terület élõvilága. Természetesen nem tudjuk a harmadik világ vízhiányát észak-európai vízexporttal megoldani. De tudatában vagyunk-e annak, hogy
az ott keletkezett hiány nagyban összefügg az itteni óriási fogyasztással? A gyapot és más exportcikkek elõállításához felhasznált hatalmas mennyiségû víz felgyorsítja a vízkészletek elapadását a világ kétharmadának országaiban. Biztos, hogy
ennek így kell lennie? Hiszen már most telve vannak a ruhásszekrényeink és az áruházaink polcai.
A keresztyén etika nem kerülheti ki a kérdést. Számtalan embernek és leszármazottaiknak kell érte túl nagy árat fizetnie.
Nem léteznek egyszerû válaszok ezekre az összetett kérdésekre. Világunk e világ törvényei szerint mûködik (Róm
12,2). De ha az emberek vállalják a felelõsséget Teremtõjük elõtt, lehet megoldást találni. Isten ötös („igen jó” – 1Móz 1,31)
osztályzatot kapott, „szépen megalkotott mindent a maga idejében” (Préd 3,11). Itt nem arról van szó, hogy idealizálni
kell a természetet, vagy hogy „térjünk vissza a kõkorszakhoz”. Isten arra adta az emberiségnek a földet, hogy mûvelje és
õrizze meg (1Móz 2,15), töltse be és hajtsa uralma alá (1Móz 1,28).
Az „uralma alá hajtani” valójában azt jelenti, hogy „használhatóvá, hasznossá tenni”. Vagyis megmûvelni a földet, betakarítani, leszüretelni a termést és hálával élni vele. Sajnos, a mi világunkban ennek gyakran egyenesen az ellenkezõjét
tesszük, és rablógazdálkodást folytatunk. Kizsákmányoljuk a földet ahelyett, hogy a teremtés rendje szerint felelõsséggel használnánk. A Biblia ebben a kérdésben is megadja az irányt, sõt megmutatja az újrakezdés útjait is.
„De megalázza magát népem, amelyet az én nevemrõl neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz
utaikról, én is meghallgatom a mennybõl, megbocsátom vétküket,
és meggyógyítom országukat” (2Krón 7,14).
Az újrakezdés itt és most kezdõdik, de majd Isten új, örök világában fog kiteljesedni.
Az idei pünkösdi missziói ünnepen ezért beszéltünk reménységünk alapjáról.
Szeretettel köszöntünk mindenkit a misszió hegyérõl!
Martin Auch missziói igazgató
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Gerhard Stamm:

Környezetvédelem a
Paradicsomban
Pápua
Új-Guinea

„Welcome to the Land of Paradise!”

„Welcome to the Land of Paradise!” [Üdvözöljük a Paradicsom országában!] – ezzel a poszterrel köszöntött minket
négy évvel ezelõtt Port-Moresby a repülõtéren.
Nem kellett sok idõ, mire felismertük, hogy itt sem minden éppen „paradicsomi”. Érzésem szerint itt, Port-Moresbyben túl meleg volt, és túl nagy volt a szárazság a Paradicsomhoz képest. Viszont mérgeskígyók, vagy ahogy a
helyiek nevezik, „sneck nogut”-ok, amelyek harapása halált
okoz, tekergõztek a házak között és benn a házakban is.
Éppen egy kígyó miatt – még ha azt a Sátán használta
is fel eszközként – veszítette el az ember a Paradicsomot,
sõt még többet: közvetlen kapcsolatát Teremtõjével, ezáltal
pedig embertársaival és a természettel is. Azóta aztán a magára hagyott ember mindhármon erõszakot és igazságtalanságot követ el. Istenre ügyet sem vet, vagy úgy állítja be,
mintha Isten hagyta volna õt cserben. Embertársát gyakran
saját céljai érdekében kihasználja, sõt vissza is él embertársa
jóságával. Végül pedig a környezetet, a természetet is arcátlanul kifosztja, kizsákmányolja, sõt el is pusztítja önzõ céljai
és szükségletei érdekében.
Az ország „illatairól” szerzett elsõ benyomásom az esténkénti égett gumiszag volt. Valahol a közelben azt gondolta valaki, hogy a meggyújtott autógumi hosszantartó,
szép látványt nyújt és hozzá egy kis meleget is ad (amikor
már végre kicsit hûvösebb lett), és egy kis idõre nyugalmat
biztosít az idegesítõ szúnyogok ellen.
Kora reggel viszont seprûk neszét hallottam, amikor serény asszonyok teremtettek rendet a fû nélküli udvarokban.
Úgy tûnt, mégsem egészen mindegy az embereknek az
õket körülvevõ környezet.
Ekkor érte az elsõ megrázkódtatás a környezetvédelemhez szoktatott közép-európait: a missziós autó dízelmotorja felmondta a szolgálatot. A magyarázat egyszerû
volt: addig hajtották, amíg az utolsó csepp üzemanyag is
kifogyott a tankból. Szerencsére a generátorban volt még
tartalék dízel, amit elõ lehetett venni. Ám ez akkoriban
mégsem mûködött ilyen egyszerûen a dízelmotoroknál.
Szellõztetésre volt szükségük. Ez a helyieknek nem jelentett problémát, mindenre hajlandóak voltak, csakhogy már
vezethessék az autót. Egy kombinált fogóval munkához is
láttak. Az üzemanyag egy szempillantás alatt ezerfelé spriccelt, a poros föld pedig mohón itta magába az üzemanya6 Külmissziói Híradó, 2012/04
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got. Ez már túl sok volt nekem! Azonnal közbeléptem és
egy mûanyagdobozba próbáltam felfogni a dízelt.
– Ezt nem tehetitek!
15 méterre állt tõlünk az a kút, amely mindannyiunkat
friss vízzel látott el.
– Egy csepp üzemanyag több liter talajvizet elszennyez!
Ilyet soha többé ne tegyetek!
Természetesen „engedelmeskedtek” nekem, de arckifejezésük félreérthetetlenül mutatta, hogy a szemükben idiótaként viselkedtem.
Azóta sok mindent átéltünk már, amitõl a német
környezetvédõknek égnek állna a hajuk...
Rendszeresen szemtanúi voltunk annak, hogy a felvidéki Tuman folyónál hogyan végzik a buszok olajcseréjét.
A parti kavicsok inkább kátrányozott útra emlékeztettek,
mintsem olyan szép tájra, amely fürdésre csábít. Kétségbeesett rémületemet értetlenséggel fogadták.
– Most mi bajod? Hiszen a folyó mindent magába fogad!
A folyó tényleg mindent elsodort, de az senkit sem érdekelt, hogy ezáltal „emésztési problémák” léptek fel a vízben.
A lényeg az volt, hogy a jármû ismét mûködõképes lett!
Ugyanezt a feleletet és teljesen értetlen arckifejezést kaptam válaszul felháborodott reakciómra, amikor egyik barátom a szemeteszsákot a folyónak kínálta eledelül. Nekünk
az volt a szokásunk, hogy el nem bomló hulladékunkat
összegyûjtöttük, és a városban felállított szemetes konténerekbe szállítottuk. Ügyködésünk néha kínos helyzetet teremtett, mert a vállalkozó kedvû szemétértékesítõk gyakran
rárontottak a mindig pazarló fehérek zsíros zsákmányára.
Vannak soha nem lankadó, fáradhatatlan, penész sárga
szakállú öregemberek, akik a város utcáit járják, és a szemetes konténerekben alumíniumdobozok és üvegek után
kutatnak. Ezeknek az embereknek a munkáját a bételdió
rágás undorító szokása is nehezíti. Az oltott mész és a dió
vegyi hatása alkalikus reakciót vált ki a diót rágó szájában, aminek feltehetõen élénkítõ hatása van. Az undorító
vérvörös levet érthetõ módon nem nyelik le, és az élvezet
végterméke a szeméttárolókban köt ki. Még ez a jobbik
eset, mert sokan nem szégyellik azt sem, hogy élvezetük
végtermékét az utcára köpjék ki. Az utca pedig lassanként
élénkpiros színt ölt, amit aztán az esõ elmos, és a vágóhídra
emlékeztet, amikor a köpetek piros csermelyekként gazdagítják a környezetet.
A jólét egyik jele a szemét – a városok elõtt égõ szemétkupacok köszöntik az embert az utcán. Különösen nagy a
jólét a fõvárosban, Port Moresby-ben, ami szemmel látható.
Mûanyagzacskók lógnak a mindenütt jelenlévõ szögesdrótkerítéseken, öreg autóroncsok bomlanak le a város szélén,
vagy gyerekek játszanak rajtuk, így segítve az egykori státuszszimbólumoknak, hogy gyorsabban feledésbe merüljenek.
A tenger legszebb részein mûanyagdobozok úszkálnak.
Egyszer alig hittem a szememnek, amikor egy egész csoport
hagyományos tolldísszel ékesített embert láttam, akik szemeteszsákokkal felfegyverkezve gondjukba vették a Manubada

sziget súlyosan károsított strandját. Megtisztították a grillezés
maradékaitól, az alkoholisták és egyéb gondatlan strandolók szemetétõl, amit szemeteszsákokba gyûjtöttek.
„Keep Moresby clean” [Tartsd tisztán Port Moresby-t].
Így nevezték akciójukat. Teljesen meglepõdtem. Fejlõdünk!
Egyesek ráébredtek a természet iránti felelõsségükre. A szemeteszsákjaikkal és jó szándékukkal együtt ültem be velük
a motorcsónakba, amely a város felé röpített minket. Még e
bátorító élmény mámorában hirtelen vissza kellett csöppennem a valóságba. Egy fehér tyúktollakkal díszített fûszoknyás
lány, aki arcára hagyományos tetoválást is festett, megragadta
az egyik teletömött szemeteszsákot, majd kötelességtudóan
és magától értetõdõen beledobta a sötétkék tengerbe.
– Mit csinálsz? – kiáltottam rá, de ekkor már repült utána
az összes szemeteszsák.
– Csak rendet tettünk. Tiszta a strand!
Lelki szemeimmel láttam, ahogy a szemeteszsákok megérkeznek a tengerszoros másik oldalára. Fogtam a fejem, és
azt gondoltam magamban, hogy reménytelen, így semmi
sem változik soha.
Valahogy így gondolkozhat Isten is, aki évszázadok óta
próbál segíteni „bûnszemetünkön”, ami nemcsak rombolja
az életünket, hanem legalább annyira tönkreteszi, mint a
kiengedett motorolaj a felvidéki folyót. Szeretnénk azt gondolni, hogy idõvel majd benövi a fû és minden újra a régi
lesz. De ez még sincs így!
A civilizáció nemcsak a kidobandó csomagolóanyagokat és az embert kiszolgált jóléti- és használati tárgyakat

halmozza fel, hanem belsõleg is szennyezi és mérgezi az
embert. A tévé, a videók, a számítógép és különösen az
internet ravasz módon árasztja el az örömre vágyó embereket mindenféle mocsokkal, amit csak egy korhadó emberi
társadalom kínálni tud. Az ember még az õserdõ mélyén
sincs biztonságban ezektõl. Valaki pult alól szerez egy DVD
lejátszót, majd valahol és valamikor egy generátort, hogy
azzal táplálja kis képernyõjét. És máris ott ül a doboz elõtt
egy csoport, férfiak, nõk és gyerekek vegyesen, és fokozatosan szívja magába a mérget. Elõször csak szórakoztat, aztán rabbá tesz, végül az embert undor fogja el saját magától.
Ez természetesen nem egészen nyilvánosan történik, ahogy
a bûn sem süllyed le egyszerûen a tenger fenekére. A méreg
csendben, nagyon titokzatos és nagyon személyes módon
emészti fel az emberek lelkét.
Milyen szép is lenne, ha ilyen plakátokat tennénk ki:
„Keep Moresby green” vagy „Keep yourself clean”. [Óvd
Moresbyban a zöldet vagy Õrizd meg magad tisztán]. A jó
jelszavak önmagukban mit sem érnek. Szükség van egy
erõs kézre, amely megtisztít a bûntõl. „Uram, ha akarod,
megtisztíthatsz” (Máté 8.). Jézus így válaszolt: „Akarom, tisztulj meg!” De emellett azt is mondta: „Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket” (János 8,32). Az
igazság maga JÉZUS.
„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok
lesztek!” – Nem akarjuk, hogy az Úr végre takarítson nálunk?

Peter Schlotz:

Máshogy,
mégsem rosszul
Japán

Peter és
Suzanne Schlotz

Ülõsztrájk, útelzárások, tüntetések – amikor olyan fontos
kérdésekrõl van szó, mint az atomerõmûvek vagy a stuttgarti pályaudvar átépítése, mi, németek fel tudjuk emelni szavunkat. Még az oly
távoli 2011. március 11-i esemény is heves reakciókat váltott ki, mint
a japán fukusimai atomerõmû katasztrófa, amelyet erõs földrengés
és az azt követõ szökõár okozott. A német hírközlõ eszközök szinte
másról sem tudósítottak, a baden-württembergi választási küzdelem
döntõ fordulatot vett … és Japánban? A tévében természetesen itt is szünet nélkül csak egy eseményrõl szóltak a hírek: képek az árhullámról,
a halottak óráról órára emelkedõ száma, túlélõ szemtanúk beszámolói
és jelentések hangzottak el az atomreaktorok aktuális állapotáról. A japán nép megrendült. De hol maradtak a tüntetések és az ülõsztrájkok?
A németországi hírek ugyan beszámoltak ilyenekrõl, de a helyszínen
arról gyõzõdhettünk meg, hogy csak néhány ember osztogatta békésen
kívánságait tartalmazó szórólapjait és plakátjait az arra járóknak.
– A japánok máshogyan fejezik ki magukat – magyarázta nekem
nemrégen Otani úr, egy nagy középiskola igazgatója. Majdnem
tökéletesen beszél németül, és a „hármas katasztrófa” után
(földrengés, cunami, atomerõmû baleset) figyelmesen követte a német híreket. A nagy német újságok cikkeit nagyrészt
tárgyilagosnak ítélte, azonban sok tévés kommentátoron
szörnyülködött. Nehezünkre esik megérteni embertársaink
eltérõ kifejezésmódját, különösen más népekét! Milyen hamar ítélünk, sõt elítélünk másokat viselkedésükért!
Külmissziói Híradó, 2012/04
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Nyugalom a katasztrófa közepette
2011. március 11-én az erõs földrengés miatt Tokióban
és az elõvárosokban már nem közlekedtek a vonatok. Sok
ezren minden zúgolódás és pánik nélkül telepedtek le a pályaudvarok folyosóin. Mások gyalog indultak útnak, hogy
két-három óra alatt érjenek haza. Ez a viselkedés csak a
sors vak elfogadását jelentette vagy a felnõtt ember érett
magatartását, aki képes arra, hogy a még lehetséges rendet
és nyugalmat fenntartsa anélkül, hogy pánikba esne?
Véleménynyilvánítás választással
Japánban nincs zöldpárt és nincsenek említésre méltó
tüntetések sem a környezetvédelemért, de a japán ember
választással ad hangot véleményének.
Az elmúlt három évben például egy hazai gyártású hibridautó állt az eladási lista élén. Japánban az elmúlt években az év autója is egy hibrid- vagy elektromos autó lett.
Természetesen a kormányzat is támogatja a „tiszta” autók
vásárlását.
A politikusok félnek a választásoktól. Elég hamar elnyerik a lakosság rosszallását, és még a miniszterelnökök
is gyorsan váltják egymást. Otani úr szerint most különösen félnek a politikusok az atomenergiával kapcsolatos
döntésektõl, mert ezek erõsen kihatnak majd a megválasztásukra.
Tisztelet és példakép
A másféle kifejezésmódot néha az is meghatározza, hogy
Japánban tulajdonképpen soha nincsenek egyenrangú kapcsolati szintek, hanem mindig alá- és fölérendelõ – csak fent
és lent. A névjegyek cseréje segít az üzlettársaknak annak
megítélésében, hogy ki áll magasabban vagy alacsonyabban. Még a gyülekezetben is szenpairól és kouhairól beszélnek, azokról, akik már régebben keresztyének, vagyis
idõsebbekrõl és tapasztaltabbakról (fent), és fiatalabbakról
(lent). Az idõsebbnek példakép szerepe van és magatartása
vagy véleménye sokat számít.
Így például Koizumi miniszterelnök 2005-ben tudatosan
lezserebb öltözékben lépett föl, hogy a „Cool Biz” kampányt
elõmozdítsa. A forró nyári hónapokban az irodákat és munkahelyeket az addigi 26 fok helyett csak 28 fokra javasolta
hûteni. Meglepõ módon sok üzem hagyta magát lebeszélni az évtizedek óta szigorúan elõírt öltöny- és nyakkendõ

viseletrõl, a rövid ujjú ingek legfelsõ gombját kigombolták;
így az elmúlt években nagyon sok energiát tudtak megtakarítani. Nem sokkal ezután a „Warm Biz” következett, amikor
novembertõl márciusig legföljebb 20 fokra állították be a
fûtést, és ennek megfelelõen öltözködnek.
Szolidaritás
Végül álljon itt még egy viselkedésforma, amellyel a
japánok nemcsak a környezet témájában lehetnek példaképeink. Több önkéntes németországi segítõ meglepõdött
azon, hogy a helyi segítõk mennyire fáradoztak azon, hogy
népük szenvedõ embereinek segítsenek. A németek arról
beszéltek egymás között, vajon nem segíthetnénk-e mi is
többet önkéntes segítõ csoportokkal német honfitársainknak árvízi katasztrófáknál … Japánban az atomerõmûvek
felülvizsgálatánál (stresszteszt) felszólították a vállalatokat,
az üzleteket és a középületeket, hogy 15%-kal csökkentsék áramfogyasztásukat. A kérést magánháztartásoknak
is továbbadták, hogy önként csatlakozzanak a takarékossági mozgalomhoz. Itt is meglepõ volt a lakosság szolidaritása. Az emberek nem reagáltak egyénileg ilyen mottó
szerint: „Ugyan már! Takarékoskodjanak a többiek!” Közösen lemondtak a kellemes hûtésrõl nyáron, télen pedig
a melegrõl, a túlságos fûtésrõl. Azzal is együtt enyhítették
a krízishelyzetet, hogy drága, energiatakarékos háztartási
gépeket vásároltak. Így tudták az elmúlt évben, sõt a mai
napig nehézségek nélkül átvészelni az energiahiányokat.
A japán keresztyének és mi
Ha nem áll szembe határozottan a keresztyén hittel,
a japán keresztyén csatlakozik az ilyen és ehhez hasonló
népmozgalmakhoz. Azt is felfedezem, hogy a nép ezzel
a magatartással mindig keresztyén irányelveket gyakorol,
mint például: „Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek
be a Krisztus törvényét” (Gal 6,2).
A japán emberek vagy a japán keresztyének szinte sohasem tartanak hangos tüntetéseket. Már az iskolában azt
tanulják a gyermekek, hogy kerüljék az önzõ vagy egyedi
véleményeket és cselekvést. „A kiálló szöget be kell verni.”
Mint minden magatartásnak, ennek is vannak pozitív és negatív oldalai. Mégis szeretnék mindenkit – magamat sem kivéve – arra bátorítani, hogy a másfajta emberek vagy népek
pozitív tulajdonságait keressük, és ne ítéljünk el másokat.

Banglades
Waldemar Lies:

Indítókulcs egy
riksához?
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Rofikul minden reggel, legkésõbb hét
órakor elindul bérelt riksájával, hogy alkalmi
utasait ezzel a környezetbarát jármûvel eljuttassa a
fõvárosban oda, ahová az utas a csúcsforgalomban el
szeretne jutni. Négy hónapja lakik Korailban, Dakka
több mint 3000 nyomornegyedének egyikében. Miért
költözött családjával Dakkába, holott sokan
szeretnének kiköltözni a fõvárosból?
Külmissziói Híradó, 2012/04

Waldemar és Olga Lies
Kapzsiságunk, kívánságaink és
gõgünk miatt az emberiség kihasználja és tönkreteszi földünk mindhárom alapelemét: a talajt, a vizet
és a levegõt. Nekünk, keresztyéneknek mindig arra kell gondolnunk,
hogy minden Istené, és mi csak a
teremtett világ sáfárai vagyunk.

A 15 millió lakost számláló délkelet-ázsiai megaváros folyamatosan növekszik, mert a Rofikulhoz
hasonló polgárok munkát keresve elhagyják korábbi lakóhelyüket, és a fõvárosban telepednek le.
Négyzetkilométerenként húszezres népsûrûséggel a
rendelkezésre álló földterület minden négyzetméterét kihasználják, gyakran a parkok és tavak rovására. A tavakat engedély nélkül feltöltik, hogy késõbb
felhõkarcolókkal építsék be. Rofikul örülhet, mert sikerült gyorsan munkát találnia. Riksájával sem járul
hozzá Dakka légszennyezettségéhez és zajterheléséhez. Ám megteszi helyette az a több mint 300 000
jármû, amelyek a fõváros utcáit koptatják, dugókat és
káoszt okoznak. Felmérések szerint Dakka zajterhelése kétszeresen meghaladja a megengedett szintet.
Ezért mindig örülünk, ha családunkkal nyaralni mehetünk vagy hétvégeken elhagyhatjuk a várost.
Ilyen kiruccanásra adott nekem lehetõséget a
Dakkától 40 kilométerre fekvõ szavari bibliaiskola
vezetõségi ülése is. Amikor a teljes tagság ebédhez ült,
hangosan és észrevehetõen csámcsogtak. Nem mintha udvariatlanságot akartak volna elkövetni, hanem
Bangladesben így mutatja ki az ember a vendéglátónak, hogy ízlik az étel. Mindenki csámcsogott – az
új iskolaigazgatótól kezdve az elnökig. Természetesen
alkalmazkodtam a kulturális szokáshoz. Egyszer csak
valaki megkérdezte: – Miért ízlik ma ennyire az étel?
A szakács elmondta, hogy a hal a saját tóból származott, és a zöldség a saját földjükön termett, amelyet természetes trágyával tesznek termékenyebbé. Mi,
akik már hosszabb ideje a fõvárosban élünk, elfelejtettük, milyen íze van a friss zöldségnek vagy halnak.
Dakkában a halat, a gyümölcsöt és a zöldséget gyakran formaldehiddel teszik tartósabbá, amitõl a termék
frissnek hat, a vegyszer azonban tönkreteszi az ízét és
rákkeltõ hatása van.
Sok bangladesinek elsõsorban a puszta túlélés a
cél, miközben a „környezet” témája is fontos szerepet
játszik: a lakosság minden rétegét foglalkoztatja. A tengerparti lakosság naponta szembesül ezzel a kérdéssel. A mély kutakból húzott vizet tíz évvel ezelõtt még
meg lehetett inni, mostanra azonban élvezhetetlenné
vált a sótól. Az elmúlt években nem esett elegendõ
esõ, és a két forgószél is hozzájárult a sótartalom
túlzott emelkedéséhez. A süllyedõ talajvízszint és az
ásványok kimosódása miatt egyes vidékeken fennáll
annak a veszélye, hogy a víz mérgezetté válik az arzéntól. Hosszabb távon ugyanis árt az egészségnek, ha
a vízben túl magas a koncentrációja.
A napelemek használata egyre jobban terjed az országban.
– A félreesõ falvakban a napelemek használata
gyakran az áramellátás egyetlen lehetõségét kínálja
– hallottam nemrégen egy jó ismerõsömtõl. Édesanyja és legidõsebb bátyja a családjával még a faluban
él, többi testvére a fõvárosba, Dakkába vagy valamelyik másik nagyobb városba költözött. A nyári hõség
elviselhetõbbé tételére néhány napelemet szereztek
be, ami lehetõvé teszi egy ventilátor mûködtetését.
A lakosságnak kb. 40%-a jut hozzá elektromos áram-

hoz. Ezért a napelemek gyakran jó megoldást jelentenek félreesõ vidékeken, rizsföldek közepette. Grameen
Shakti, a Grameen Bank egyik leányszervezete, amelyet a Nobel-békedíjjal kitüntetett Yunus professzor alapított, a magánháztartások napenergiával való ellátása
terén az egyik vezetõ vállalat. Jelenleg már 325 000
magán háztartásba telepítettek napelem rendszereket.
Bangladesnek az éghajlatváltozás is rendkívüli kihívást jelent. A szokásos viharokhoz, ciklonokhoz, hideghullámokhoz és földcsuszamlásokhoz szélsõséges
szárazság, vagy éppen a talaj túlnedvesedése és a
sótartalom megnövekedése járul. A Germanwatch
környezetvédõ szervezet írja: „Az elmúlt húsz évben a szélsõséges idõjárástól leginkább érintett 10
ország kivétel nélkül a fejlõdõ országok közül kerül
ki, például Banglades, Myanmar és Honduras.” – Mi,
keresztyének hogyan viszonyuljunk mindehhez? A
kihívások túl nagyok ahhoz, hogy le tudjuk gyõzni
azokat.
Az egyik fejlesztési segélyt nyújtó szervezet igazgatója kijelentette: – Ilyen kritikus környezeti problémák közepette Bangladesben nincs idõ arra, hogy
akár a nyugatot vagy az északot, a gazdagokat vagy a
fejlett országokat hibáztassuk, hanem etikus és morális utakat kell felmutatnunk, hogy minél elõbb megoldásokat találjunk. A keresztyén szervezetek legnagyobb felelõssége az, hogy éles választóvonalakat
húzzanak a fogyasztás, a kapzsiság és a szükséglet
között.
Rofikul nem kapzsiságból, hanem kényszerûségbõl
hagyta el otthonát. Egyre nehezebben tudta a Dakkától 90 km-re lévõ Serpurban riksázással megkeresni
öt fõbõl álló családja számára a mindennapi kenyeret.
A harmincas évei közepén járó férfi 14 évig tudta mesterségével létfenntartásukat biztosítani. Rofikul egy
hónapja elektromos riksával közlekedik. Nagyon örül
modern munkaeszközének, mert nem annyira fárasztó, mint a pedált nyomni a 12 órás munkanapokon.
A munka nagy részét átveszi a dinamós motor. Így
azonban Rofikulnak a nap végén már nem 1 eurónak,
hanem 3.20 eurónak megfelelõ összeget kell fizetnie a
riksa tulajdonosának. Napi 3–5 euró marad meg neki.
Ez elég arra, hogy a bérelt szobáért havonta több mint
20 eurót fizessen, és még elegendõ rizsre is fussa, amiért nagyon hálás. Nem mindenkinek megy ilyen jól a
sora. A növekvõ belföldi bruttó termelés ellenére az
alapvetõ élelmiszerek árának folyamatos emelkedése
miatt egyre nõ a szegénységi küszöb alatt élõ lakosság
száma.
Az elektromos riksákat a fõvárosban gyártják. A 700
eurós ár azonban megfizethetetlen a szegény riksások
számára. A biztonság is fontos szempont. Rofikul röviddel a sötétség beállta elõtt visszaviszi a riksát a tulajdonosának, hogy éjszaka el ne lopják.
Egy ismerõs bangladesi lelkipásztor mondta: –
Kapzsiságunk, kívánságaink és gõgünk miatt az emberiség kihasználja és tönkreteszi földünk mindhárom alapelemét: a talajt, a vizet és a levegõt. Nekünk,
keresztyéneknek mindig arra kell gondolnunk, hogy
minden Istené, és mi csak a teremtett világ sáfárai vagyunk.
Külmissziói Híradó, 2012/04
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Tanja Hoffmann:

Ki él környezettudatosabban?
Burundi

...felelõsek vagyunk Isten teremtett világáért,
és közben már elõre örülhetünk az Úr Jézus
visszajövetelének. De vajon kizsákmányolásunkkal siettethetjük-e az Úr visszajövetelét?

Autóval járom a várost, hogy elintézzem a bevásárlásaimat. A legtöbb helybeli gyalog
vagy kerékpárral közlekedik. Biztosan örülnének, ha beülhetnének egy autóba, és némi védelmet
találnának a rekkenõ hõség elõl, a
fejükön hordott nehéz terhet pedig
betehetnék a csomagtartóba.
Benyitok egy kis boltba, és megengedem magunknak azt a luxust, hogy dobozos almalevet vegyek, amely körülrepülte a fél világot, amíg
ideért. Az üzlet elõtt egy burundi asszony ül, és a kertjében
termelt zöldséget és gyümölcsöt árulja. Nekem pedig olyan
termékek vannak a szatyromban, amelyekhez sok energiát
kellett felhasználni azért, hogy itt, Burundiban az asztalomra
kerülhessenek.
Elõveszem a mobiltelefonomat, és közben idõnként arra
gondolok, hogy ehhez vajon kinek kellett a szomszédos Kongóban embertelen körülmények között a nyersanyagot kibányásznia.
A szemeteszsákunk tele van olyan csomagolóanyaggal,
amelyeknek semmi közük sincs Burundihoz. Amit én kidobok, azt a szegények kiveszik belõle, hogy újra felhasználják.
A helybeliek igyekeznek követni a példánkat, anélkül,
hogy tudatában lennének a környezetkárosításnak. Mindenütt
mûanyag zacskók és flakonok hevernek. Nehéz megmagyarázni burundi munkatársaimnak, miért fontos a mûanyag zacskókat szemeteszsákban gyûjteni, és miért ne ássák el a kertben.
Felmerül bennem a kérdés, hogy nem jelent-e a jólét és
a fogyasztás egyúttal környezetkárosítást, kizsákmányolást és
környezetszennyezést is.
Burundiban a legtöbb ember célja a magasabb életszínvonal, vagy ideális esetben annyi élvezeti cikk megszerzése,

mint amennyi a fehéreknek vagy a gazdag burundiaknak jut. Közben
felteszem magamnak a Tanja és Stefan Hoffmann
kérdést: nem lehet, hogy
az itteni emberek sokkal elõbbre járnak és környezettudatosabbak nálam? – Minden bizonnyal nincsenek tudatában, de a
széndioxid-szintjük lényegesen alacsonyabb az enyémnél.
Hogyan lehet összeegyeztetni a haladást a teremtett világ
védelmével? Bennem nagy feszültséget keltenek ezek a gondolatok.
Mózes elsõ könyvében Isten felszólít minket, hogy
felelõsségteljesen bánjunk a teremtett világgal. Emlékszem,
amikor fiatal keresztyénként kiálltam a környezetvédelem mellett. Hamar rám került a „baloldali” vagy „felvilágosult” bélyeg,
és politikailag beskatulyáztak.
Isten új világot fog teremteni vagy Jézus talán hamarabb
visszajön, ha itt romlik a helyzet – hangzottak az ellenérvek.
Abban a feszültségben élünk, hogy felelõsek vagyunk Isten
teremtett világáért, és közben már elõre örülhetünk az Úr Jézus visszajövetelének. De vajon kizsákmányolásunkkal siettethetjük-e az Úr visszajövetelét? Azt gondolom, hogy nem!
Egyszer a gyermekeimmel utaztam, amikor kilencéves fiam
így kiáltott fel:
– Nézzétek, milyen undorító fekete füst száll fel a
kéménybõl! Szennyezi a levegõt!
Hatéves fiam ráfelelte: – Így tönkremegy a világ, ez butaság.
Ezt a négyéves gyermekem így kommentálta: – Az Úr Jézus
visszajön, és új világot teremt, igaz?!
Az ilyen hozzáállást érdemes követni! A helyzetet kritikusan szemléli, a környezetében elõforduló környezeti problémákat nem hagyja figyelmen kívül, felelõsségtudatból mindent
megtesz, amit tud, mégis szívbõl örül annak, hogy Isten új
világot fog teremteni.

Samuel und Anke Meier:

A Nabvalia Nemzeti Parkban
Afrika,
Zambia
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Samuel und Anke Meier
Peti barátom meséli: – Korábban egy nap alatt 15 elefántot is „szereztünk”.
– Mit jelent az, hogy „szereztetek”? – kérdezem.
– Egyszerûen leöltük õket, kivágtuk és összegyûjtöttük az agyaraikat. Ha már
elegendõ mennyiség összegyûlt, Mpikába vittük (gyalog három-négy nap), hogy ott
cukorért elcseréljük.
– Mennyi cukrot kaptatok érte?
– Agyaranként két kilót – válaszolta.

A bisza nép – amely a Nabvalia vidéken telepedett le – hagyományosan vadásztörzs. A férfiakat gyermekkoruktól vadászatra nevelik. A hús táplálékul és a cserekereskedelem eszközeként
szolgált. Fejszékért, fegyverekért, pénzért, szappanért, cukorért és
hasonló árucikkekért cserélték el.
15–20 éve sok területet, így Nabvaliát is nemzeti parkká vagy
államilag szabályozott vadászterületté nyilvánították. A rendelkezés az állatok védelmét szolgálja, és ellenõrzi az állatállományt.
Az állam minden évben engedélyezi az állatállomány bizonyos hányadának a vadászatát, és e célból engedélyeket árusít.
Az érdeklõdõk elsõsorban nyugati vadászok és gazdag afrikaiak.
Az engedélyek a Nabvalia-völgy lakói számára megfizethetetlenek, így a helyi lakosság egyáltalán nem vadászhat.
A rendelkezés bevezetésével a férfiak máról holnapra elveszítették munkájukat, megélhetésüket és a családjukról való gondoskodás lehetõségét. Ennek következménye a gyermekek és felnõttek
hiányos táplálkozása, a szegénység és a túlzott alkoholfogyasztás,
hogy csak néhányat említsünk a káros következmények közül.
A nabvaliaiak nem tudják megérteni, hogy tilthatják meg nekik „saját” állataik vadászatát. Hiszen olyan sok állat él itt, és
különben is sok gondot okoznak. Az esõs évszakban bivalyok
vagy elefántok vonulnak át a köles- vagy kukoricaföldeken, és
tönkreteszik a termést. Sokan igyekeznek tyúktenyésztéssel állati
fehérjéhez jutni, de csalódniuk kell. A tyúkok ugyanis szabadon
járkálnak szerte, mert nincs elég pénz takarmányra, így azonban sokszor elõfordul, hogy vadmacskák vagy ragadozó madarak
zsákmányai lesznek. Az emberek nem értik, miért kell szenvedniük az állatok miatt, és még csak nem is vadászhatnak rájuk, hogy

legalább valamennyi káruk megtérülne. A helyi lakosokat folyton
vadõrök fogják el, mert csapdákat állítanak, vagy egyéb módon
ûzik az orvvadászat mesterségét.
Ez a tilalom a mi gyülekezetünkben is sújtja a férfiakat és
a családokat. Jó néhánynak akadt vagy akad problémája az alkohollal. Ilyen esetben nem egyszerû segíteni. Megpróbálunk
különbözõ lehetõségeket kínálni, hogy a családot jobban eltarthassák: például veteményeskertek létesítését, gyöngytyúkok háziasítását vagy tyúkok tenyésztését. A kertek öntözése azonban
fáradságos munka a forró évszakban, és nagy csalódást okoz, ha
a vadállatok késõbb letarolják a kertet.
Látjuk azonban, hogyan változnak meg a hitre jutott férfiak.
Megszabadulnak az alkohol rabságából, és nagycsaládjaikban
sokszor pozitív változás megy végbe. Keresik a lehetõségeket,
hogy jobban gondoskodhassanak a családjukról, és több idõt,
energiát fektetnek földjeikbe. Egyre több férfi és nõ telepít kertet.
A férfiak megpróbálnak alkalmi munkát találni a faluban.
Szüntelenül az orvvadászatra terelõdik a beszélgetés, és ilyenkor halljuk, hogy a gyülekezet tagjai arról beszélnek, milyen fontos engedelmeskedni az államnak és Isten gondoskodásában bízni. Ez igazán nem kis probléma az élelmiszer szûkössége miatti
egzisztenciális ínségben. Gyakran tanácstalanok vagyunk, és nem
tudjuk, mit is mondhatnánk, mert a mi szánkból hamisan cseng
a biztatás. Nekünk van elég ennivalónk, táplálék-kiegészítõnk és
valóban semmiben sem szenvedünk hiányt. Az a szép azonban,
hogy megéljük: nem mi változtatjuk meg az embereket, hanem
Jézus, és mi csak csodálkozunk.

Dietmar Brunner:

Isten gazdálkodási
módszere

Karin és Dietmar Brunner

Amikor 13 éve Zambiába jöttünk, kereset-kiegészítésképpen
egy szombat délután elkezdtem kertészkedni. Így ismertem meg
a zambiai élelmiszer-elõállítás problémakörét. Ide tartozik az is,
hogyan, mit és mikor kell elültetni. Többek között elmesélték,
hogy a Ndola városa környéki falvakban évente kisebb éhínség
támad annak ellenére, hogy nálunk novembertõl márciusig kb.
1200 mm csapadék esik, és elegendõ termõterület áll rendelkezésre. A kultúra és a szokások megismerése után úgy látom, az
emberek két fõ probléma miatt nem termelnek elegendõ élelmet.
1. A lelki helyzet:
Az embereket rabul ejti a varázslás, ennek hatására olyasmit
tesznek, amit egyáltalán nem akarnak. Nyolc éve például volt egy
igazi kísérletezõ kedvû kertészünk, aki hajlandó volt a szántóföld
megmûvelésének egyik alternatív módját kipróbálni. Amikor megkérdeztem, mit mondanának a falubeli szomszédjai, ha a földje az
övékénél jobb termést hozna, teljesen világos volt a válasza:
– Megvádolnának, hogy varázslattal loptam el a földjeikrõl.
(A szerzõ megjegyzése: A hagyományos zambiai vallási rendszer
szerint problémáikkal varázslóhoz mennek az emberek, elmondják a gondjukat, és így próbálnak befolyást gyakorolni. A csodadoktor ezután átkot vagy áldást mond, aminek az õsök szellemeinek közbenjárásával kellene megvalósulnia.) Hogyan is lehetne
ez másképpen? Hiszen egy a földünk, az esõnk, a napunk. Biztosan megfenyegetnének. Ha még egyszer ilyen jó termésem lenne,
akkor engem és a családomat varázslattal büntetnének. Valamelyik családtagom például súlyosan megbetegedne, baleset érné,
vagy meghalna.
2. Hasznosítható adottságok
Hagyományosan kukoricát, földimogyorót és babot termelnek
itt a nagy kiterjedésû domboldalakon. A gyakori nagy esõzések a
jó minõségû humusz jelentõs részét egyszerûen elsodorják.
Keresztyénként azt vizsgáltam, hogyan szállhatnánk szembe
ezzel a két problémával. Számomra világos volt: a teológusok, lel-

készek és igehirdetõk
a lelki problémákkal
törõdnek, a mezõgazdasági szakemberek pedig a mezõgazdasággal. Nekem tehát nem
kell ezzel foglalkoznom. Késõbb azonban ráakadtam egy szórólapra A mezõgazdaság Isten szerinti mûvelése címmel. Egy
zimbabvei keresztyén gazdálkodó, Brian Oldreive írta. Olvasás
közben megértettem, hogy ezzel az új módszerrel az említett
problémák kezelhetõek.
Az egyik fejezet a „sáfárságról és a gazdálkodás irányításáról”
szól. A felhozott bibliai példa a kiosztott tálentumokrõl szóló történet (Lukács 19,11–17). A példázatból kiderül, hogy Isten megjutalmaz bennünket, ha ajándékainkat – amelyeket mindannyian
tõle kaptunk (szellemi, gyakorlati képességek, intelligencia, pénz,
sõt még a föld is...) – Istenért kamatoztatjuk.
Ha nem használjuk, elveszi tõlünk az adottságot. Mit jelent
ez Afrika déli része mezõgazdaságának szempontjából? Brian
Oldreive megállapította, hogy a szántóföldek hagyományos felégetési és szántási gyakorlatával a föld rövid idõn belül táplálék szegénnyé válik. A hatalmas esõzések miatt az erózió nagyon nagy.
Egy 63 mm-es esõzés során egy hektárnyi 4%-os lejtésû felszántott
földterület egy fél óra alatt majdnem 30 tonna földet veszít.
Isten teremtett világában nem található felszántott (megforgatott) föld, a levegõellátást rovarok és apró élõlények biztosítják.
A Biblia által említett szántás is inkább csak a föld felületes karcolása vagy felszakítása, nem pedig a megforgatása. A fû és a
levelek vastag takarórétegként – „Isten takarójaként” – a földön
maradnak, és elõsegítik, hogy a tápanyagok visszajussanak a talajba. Így a föld megmarad és egyre termékenyebb lesz.
Néhány kisparaszti gazdálkodó már tapasztalhatta, hogy Isten
jó terméssel jutalmazza meg õket, ha földjeiket hûségesen ezzel
az alternatív módszerrel mûvelik meg. Másrészt ebbõl kiindulva
elbeszélgethetünk az emberekkel arról, hogyan alkalmazható a
hûség elve más élethelyzetekben is.
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Matthias Braun:

Matthias és Damaris Braun

Jégtörés
Oroszországban az egyik
legmegrázóbb élményt az jelentette nekünk, amikor egy tóhoz érkeztünk, és fürödni szerettünk volna. A tópart azonban
annyira tele volt szeméttel, hogy
csak nagy nehezen találtunk egy rendes
helyet, ahol letehettük a törülközõinket.
Félretoltunk néhány sörösüveget és
csipszes zacskót, és másokhoz hasonlóan
lefeküdtünk a szemétkupacok közé.
Elsõ pillanatban azt gondoljuk: ilyen
nincs, hogy ennyi szemetet hagyjunk másoknak magunk után! Idõvel azért némi
bepillantást nyertünk az okokba...
A helybeliek ezt a magatartást
„pofigizmus”-nak nevezik („nekem teljesen mindegy”). Jelszavuk
így hangzik: a társadalomban sem
érdekel senkit, hogy én hogyan
élek és hogy érzem magam. Miért
fáradozzak a többiek javáért? Az emberek különösen az elmúlt két évtizedben nem sok jót várhattak másoktól,
kivéve a rokonságukat, néhány jóindulatú
szomszédot és munkatársat. Minden sarkon igyekszik
valaki minél több pénzt bezsebelni az embertõl. Ajándékba a Jehova tanúi és más szekták kis traktátusain
kívül igazán semmit sem kap az ember. Ha jól és rendesen akarsz élni akár a munkahelyen, akár egy bérlakásban, magadnak kell gondoskodnod róla. Az ember
ilyen érvekkel természetesen a saját lustaságát és hanyagságát is szívesen mentegeti.
Mennyire másképpen bánik velünk Isten! Mindenkire
gondja van, nemcsak a „barátaira” és a „gyermekeire”. Napját felhozza gonoszokra és jókra egyaránt (Mt 5,45).
Az újonnan született keresztyének ezért viszonyulnak
pozitívabban embertársaikhoz. Örültem például annak,
amikor gyülekezetünkben egy fiatalember barátságosan
köszönt a nõi õrnek. Figyelmet szentel egy embernek, akire
nem a saját érdekében van szüksége!
Természetesen nemcsak ezek a szempontok határozták
meg az itteniek viselkedését, ilyen például az ország óriási
területe és nyersanyagokban való gazdagsága. Oroszország
„anyácskának” mindenbõl bõven jutott: erdõbõl, vízbõl, halakból, szántóföldbõl, ásványokból, olajból, gázból...
Lassanként azonban felismerik, hogy globális következményekkel jár, ha az ember egyre inkább beavatkozik az
ökorendszerbe. Néhány évvel ezelõtt Oroszország még nem
sokat tudott kezdeni a klímakonferenciával. Azt mondták,
nem baj, ha náluk pár fokkal melegebb lesz! Most nyáron
egyes vidékeken azonban már szárazsággal kell megküzdenünk. A hívõ emberek esõért és elegendõ aratásért kezdenek imádkozni.
Az Oroszország nagyságával kapcsolatos középkori érzés
vezetett az atomenergiával való felelõtlen bánásmódhoz is.

Oroszország

Ha valaki
itt komolyan akarná venni a dolgot, tulajdonképpen
dózismérõvel a zsebében
kellene tejet és halat vásárolnia. Bár egyes itteniek
szemellenzõségével
nem
tudunk mit kezdeni, mégis
csodálkozunk, honnan veszik a bátorságot pozitív életszemléletükhöz a visszásságok
legyõzésében. Mottójuk: „A félelem és az
aggódás betegebbé tesz, mint egy kis radioaktivitás a halban!” Szeretnénk Istentõl mindig
békességet kapni és bízni abban, hogy megõrzi egészségünket, bár étkezés elõtt néha külön kell ezért imádkoznunk.
A hanyagságok mellett azt is megfigyelhetjük azonban,
hogy a gyermekeknek és fiataloknak ki kell takarítaniuk
iskolájuk udvarát, és a szülõk iskolakezdés elõtt maguk újítják fel a tantermeket. Az emberek felelõsségtudatát növeli
az is, hogy újra lehet saját telkük, földjük, lakásuk és házuk,
ha elég pénzt tudnak összegyûjteni rá. A lakosság szegény
részének azonban csak az égre tekintés marad azzal a felismeréssel: igen, Isten engedi, hogy ma is feljöjjön rám a
nap! Jézusban rám ragyog a szeretete. Nem akarom engedni, hogy még egyszer „hidegre tegyen” a közöttünk uralkodó jeges légkör. Jézus melegével és szeretetével szeretném
megtörni a jeget, barátságos magatartást tanúsítani szóban
és tettben. A környezet iránt, amelyben mint társadalom és
mint a világ lakossága élünk, felelõsséggel tartozunk. Ne
tévesszen meg az általunk tapasztalt kilátástalan rombolás,
mert van Jézusunk, szabadítónk, aki így biztat: „Íme, mindent újjá teszek” (Jel 21,5).
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