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imádságra vagy anyagi támogatásra!
Örültünk, hogy idén végre lehetőség nyílt arra, hogy Krisztina kiutazzon Németországba a Liebenzelli Mis�szió központjába, és részt vegyen a nagy pünkösdi missziói ünnepélyen. Itt több ezer résztvevő előtt köszöntötték őt is, más hazatért misszionáriusokkal együtt. Megismerhette végre az ún. Missziói hegyet, valamint
találkozhatott személyesen a németországi misszió vezetőivel, illetve olyanokkal, akik eddig csak az imafüzet
leírásából ismerhették őt.
Krisztina 2014. augusztus 26-án repül vissza Zambiába. Immár – jogi értelemben – nyugdíjasként, de –
gyakorlatilag – továbbra is teljes idejű szolgálatban, az Alapítványunk támogatásával folytatja eddigi szolgálatát
mind a klinikán orvosként, mind pedig a környező falvak gyülekezeteiben a gyermekek közötti munkában.
Imádkozzunk, hogy Isten készítse el utazását, és a munkába, szolgálatba való visszaállását! Támogassuk továbbra is szolgálatát imádságban és anyagiakban is, lehetővé téve, hogy mind orvosként a betegek között, mind
pedig a gyerekek között végzett szolgálatával Jézus Krisztusról tudjon bizonyságot tenni!
Megköszönve a Testvérek eddigi támogatását is, bátorítson bennünket Isten ígérete:
„Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor min
den szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre” (2Kor 9, 8).
Sípos Alpár Szabolcs

A család mint építési terület
Amikor egy évvel ezelőtt meghatároztuk német nyelvű folyóiratunk fő témáit, még senki sem sejtette,
hogy a Házasság és család témája szervezetünkben
ekkora visszhangra talál, és ilyen hatalmas hullá
mokat kavar.
Évezredek óta minden társadalom és nemzedék elfogadta, hogy a házasság egy férfi és egy nő kapcsolatát jelenti. Noha ez az életmodell inkább hasonlít
egy építkezéshez, mint boldog révbe éréshez, mégis ez
tükrözi a Teremtő elképzelését. A házasság gondolata
a végtelenül bölcs Istentől származik, aki ezt a kap-

csolatformát általános érvénnyel nekünk, embereknek
alkotta meg. Ezen az alapon ragaszkodunk mi is a házasság intézményéhez, és ezért éljük meg nagyon ros�szul, ha azt látjuk, hogy viszonylagossá válik.
A házasságok soha nem voltak problémamentesek. Az emberek soha nem gondolták azt, hogy kön�nyű h
 ázasságban élni. Ugyanakkor sorra érkeznek
beszámolók harmonikus és boldog egynemű párkapcsolatokról. De vajon szabad-e ezért a Teremtő modelljét megkérdőjelezni, és egy sorban említeni más
együttélési modellekkel?

Lehet-e az ember egyéni, elfogult – vagy fogalmazzunk másképpen –, bizonytalan, ingatag érzelemvilágát, érzékiségét abszolút mércévé és törvénybe iktatandó mérőzsinórrá tenni? Milyen következményei
lehetnek az ilyenfajta „szabadságnak”, vagy ha úgy
tetszik szabadosságnak?
Valóban egy szintre emelhetjük az Istentől kapott
modellt és az ember önhatalmúan megállapított modelljeit? Ha igen, akkor Isten tekintélye csorbát szenved, mert Istent lehozzuk az ember szintjére. Persze
erre az érvre a társadalom azonnal rávágja, hogy ez
már lerágott csont, lejárt lemez. Sajnos ugyanígy lesöprik az asztalról a többi, szilárd alapon nyugvó érvet
is, amelyek amellett szólnak, hogy a házasság az egy
férfi és egy nő törvényes kapcsolata, és hogy a család
alapja két különnemű ember házassága.
A keresztyének minden időben az adott társadalom
és kultúra szerves részét képezték. Ezért mindig hatott
rájuk az éppen aktuális irányzat és közízlés. Szüntelenül vitás kérdésekben kellett véleményt nyilvánítaniuk, ám a vitát soha nem ők gerjesztették. Persze
az más kérdés, hogy vállalták-e a többséggel homlokegyenest ellenkező véleményüket. Voltak idők, amikor
a keresztyének hagyták magukat megfélemlíteni, ezért
viselkedésüket a félelem irányította. Olyankor inkább
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csak elhatárolódtak. Ám voltak időszakok, amikor
Isten Igéjét bátran magyarázták, életükkel is képviselték, és a múlandó, percről percre változó irányzatokkal szemben zsinórmértékként, ill. jó és követhető
útként mutatták fel.
Mi ma a feladatunk? Én így fogalmaznám meg:
Úgy mutassuk be Jézus irgalmát az egynemű kapcsolatban élőknek, hogy közben ragaszkodunk az igazsághoz! Jézus számtalan esetben megmutatta, hogy ez
lehetséges, mert az irgalom és az igazság nem ellentétei egymásnak (Lk 6,36–37; Jn.8,11/b). A mindennapok nagy kihívása ez, és két dologra van szükségünk
hozzá: szeretetre meg bölcsességre.
Mostani számunkban ismét földkörüli utazásra
invitáljuk a kedves Olvasót. Amikor különböző helyzetekbe nyújtunk betekintést, kiderül, hogy a házasság és a család korántsem az a biztos menedék vagy
biztos rév, aminek gyakran mondják. Inkább egyfajta
építési terület, ahol állandó építkezés zajlik. Ám ezen
az építkezésen érdemes nagy erőkkel dolgozni, mert
Isten ígéretei kísérik.
Mindenkit buzdítunk arra, hogy tanulmányozza a Biblia Építési Szabályzatát és Rendeleteit! Ezt
örömmel tesszük, mert a gyakorlati megvalósításhoz
Jézusban csodálatos Kísérőt, Vezetőt és Kríziskezelőt
kaptunk. Ez ugyanúgy igaz az egyedülállókra is. Jézus készséggel vállalja mindannyiunk életében az építésvezetői szerepet. És ő mindig a legjobb tanácsokat
adja – egy életen át.
Szívélyes üdvözlettel a Misszió hegyéről :

Martin Auch
missziói igazgató

Pápua Új-Guinea:
Nagyobb,
erosebb, tágabb –
Kissé másfajta családmodell
A Hensen család
a Morata város
negyedben él.
Hat évvel ezelőtt
jöttek az ország
belsejéből
Port Moresby-ba
[pótmózbi].

?
!

Arra kérem a kedves
Olvasót, tippelje meg,
ki tartozik a szűkebb
családhoz, és ki nem!

Hátsó sor balról Frida, Toni, Sombi, Bravo; első sor: Hensen, Lea Gideonnal, Bene
A család fogalmát Pápua Új-Guineán egészen másként értelmezik.
1. A családok tágabbak
Ezt a szóhasználat jól mutatja:
Papa = apa, pártfogó, nevelőapa, mostohaapa, nagybácsi, fiú unokatestvér
Mama = anya, nevelőanya, mostohaanya, nagynéni, lány unokatestvér
Brata = báty, fiú unokatestvér
Susa = lánytestvér, lány unokatestvér
Bubu = nagyszülők, unokák
Ez azért jól megkavarhatja a dolgokat időnként. Például amikor bejön egy munkatársunk, és csak úgy megjegyzi:
– Tegnap meghalt a Mama!
Amikor azonban mély együttérzésünkről biztosítjuk, ezt mondja:
– De hiszen ő csak a nagymamám második legidősebb lánytestvérének a harmadik
lánya volt.
Miközben a nyugati világban a szűk családi körbe csak a szülők és gyermekek
tartoznak, addig errefelé valamennyi nagyszülő, nagynéni, nagybácsi, fiú és lányunokatestvér is. A gyermekek több felnőtt közt nőnek fel, akik apaként és anyaként
nevelgetik őket. Gideon Bene mamát ugyanúgy a bizalmasának tekinti, mint valódi
édesanyját.
2. A családok hagyományosabbak
A nő- és a férfitársadalom meglehetősen elszakítva él egymástól. Sok tartományban
a férfi külön alszik feleségétől és gyermekeitől. Sok gyülekezetben is azt látjuk, hogy

Elárulom a megoldást:

Hensen tiszteletesnek és
feleségének, Leának három
vér szerinti gyermeke van:
Sombi, Frida és Gideon.
Bravo Hensen tiszteletes
unokaöccse, és a fővárosban
jár egyetemre.
A tanulmányai ideje alatt a
nagybátyjáéknál lakik.
Bravo lánytestvére,
Bene most a család bébi
szittere. Mivel Lea beirat
kozott egy bibliaiskolába,
Hensen tiszteletes a fővá
rosba hozta az unokahúgát.
Bene most tehát a családdal
él, és Gideonról gondosko
dik. Ezenkívül nagy segítség
a háztartásban is. Toni a
család nevelt fia. Mivel Toni
szülei AIDS-ben szenvednek
és a család nehéz körülmé
nyek között él, Hensenék
magukhoz vették Tonit.
Íme, a kissé másfajta család
modell!
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a férfiak a helyiség egyik felében, míg a nők a másikban nem sajátít el egyetlen szabályt sem annyira, hogy az
foglalnak helyet. A mindennapi életben is a hagyomá- beépüljön a viselkedési normáiba. Ez adott esetben azt
is jelentheti, hogy amíg az igazodási pontot jelentő felnyos szereposztás és munkamegosztás van érvényben.
nőtt nem szerez tudomást róla, a gyermek nyugodtan
3. A családok nagyobbak
Errefelé teljesen megszokott, ha egy családban négy- lop, és egyáltalán nem érez bűntudatot. A lelkiismeretfurdalás csak akkor jelentkezik, ha tette napfényre keöt gyermek van. Mivel nincs se nyugdíj, se szociális
rül. Ily módon a lopás az új-guineaiak szemében csak
juttatás, se munkanélküli segély, létfontosságú, hogy leakkor bűn, ha rajtakapják őket.
gyenek a családban gyermekek. A lányok a házasságuk
A városban a hagyományos értékrend darabjaira hulrévén „mátkapénzt” hoznak a családnak, a fiúk pedig a n
lik. Sok fiatal a „romantikus szerelem” mintáját nyugati
szülők időskori gondozásáért felelősek. Amennyiben egy
befolyásra, pl. a mozifilmek alapján sajátítja el, mert sajházaspárnak nem születik gyermeke, többnyire örökbe
nos a hagyományos gyakorlatot látva sem tanulták meg,
fogadnak egy gyermeket, hogy legyen utóduk. Nem
hogyan viszonyuljanak a másik nemhez. Ily módon telritka, hogy nehéz körülmények között élő gyermekeket
jesen magukra maradnak az itt tabutémának számító
is befogadnak. Húsz itteni munkatársunk közül öten
„szerelem és szex” területén, és nincs aki segítse, tanáörökbefogadó szülőknél, míg kilencen örökbefogadott
csolja őket. Ez nagyon tragikus következményekkel jár.
testvérekkel együtt nőttek fel. Az örökbefogadás bevett
Nem egy tinédzser lányanyát ismerünk.
gyakorlatnak számít. Ehhez még az is hozzátartozik,
n Sok munkatársunk alacsony önértékeléssel vagy kihogy az országban engedélyezik a többnejűséget. Gyakosebbségi komplexussal küszködik. Elsősorban az örökberi, hogy egy férfinak több felesége is van. Nemrég jelent
fogadott munkatársaknak vannak identitás-zavarai. Töbmeg az újságban, hogy egy felföldi férfi a 15. feleségét
ben közülük a többnejűség áldozatai; azért nevelkedtek
vette el. Ez a gyakorlat azonban igen sok nyomorúságot
csonka családban, nyomorult körülmények között, mert
és szenvedést hoz magával!
apjuk csak és kizárólag a második feleségével törődött.
4. A családok erősebbek
n A wantok-rendszer mozgatórugója a (kölcsönös) „adokCsaládként nagyobb az összetartás. A család bizonyos kapok” alapelv. Sokan vannak azonban olyanok, akiknek
szociális hálót jelent, amelyet wantok*-rendszernek is ne- csak a „kapok” fontos, és teljes mértékben a wantokok
vezhetünk. Ha valaki nehéz helyzetbe kerül, akkor rá- pénzén élősködnek. Teljes passzivitásba süllyednek, és kibízhatja magát a wantok segítségére, akik akkor is meg- vész belőlük minden kezdeményező készség. Nem kérdévédik, ha történetesen nem neki van igaza. A család és a ses, hogy sógor-koma alapú mutyizás a gazdaságra, a polirokonság az egyénnek identitást, védelmet és segítséget tikára és sok gyülekezet életére is rányomja a bélyegét.
jelent. Ugyanakkor az egyén is kötelességének érzi, hogy
Szeretnénk röviden összefoglalni, miért is végezzük
tevőlegesen hozzájáruljon a nagycsalád fennmaradásá„életformáló” munkánkat.
hoz, erősödéséhez, fejlődéséhez. Ha valakinek például
n Azon fáradozunk, hogy az emberek Jézust fogadják
jó állása van, és szépen keres, magától értetődik, hogy
el mint elsőszámú igazodási pontot, legfontosabb „roanyagilag támogatja a saját wantokjait. Nem egyszer sakont”, vagyis Őt állítsák első helyre az életükben, mint
ját magának alig marad valami a fizetéséből. Bravot jelegfelsőbb tekintélyt. Ő minden időben ott van azoklenleg a nagybátyja tartja el. Cserébe a tiszteletes családja
kal, akik bíznak benne. Mindent tud, ezért Ő mondszámít arra, hogy ha Bravo befejezi egyetemi tanulmáhatja meg egyedül, mi a helyes, és mi a hamis. Ezen a
nyait és munkába áll, fizetésének egy része „visszafolyik”
szilárd alapon állva folytatjuk az együttműködést a kb.
családi kasszájukba.
15, különböző felekezetű gyülekezettel, és azt próbáljuk
A felsorolt, általunk tapasztalt tények alapján fon megértetni az emberekkel, hogy úgy tekintsenek Jézus
tos megállapításokat tehetünk:
egyházára, mint egy hatalmas nagycsaládra.
n A legtöbb gyermek több olyan felnőtt között nő fel, n Azt is szeretnénk megtanítani nekik, hogyan kell
akit tekintélynek fogad el, és akire hallgat. Ők fogal- helyesen viszonyulni a modern médiához. Ezért szemazzák meg számára – sokszor igen eltérő módon –, mináriumokat tartunk erről, és a témát bibliaiskolánk
hogy mi a helyes, és mi a helytelen magatartás. Mivel tanmenetébe is felvettük. „Szerelem és szex” címmel
tehát a gyermek különböző értékrendekkel találkozik, felvilágosító műhelyeket tartunk, ahol az itteni szokáreakcióját, viselkedését mindig annak a felnőttnek a sokhoz igazodva beszélgetünk külön a férfiakkal és küvilágfelfogásához igazítja, aki éppen jelen van. Tehát lön a nőkkel. Végül, de nem utolsó sorban igyekszünk
az értékek nem tudnak internalizálódni benne, vagyis kimutatni egymás iránti szeretetünket és tiszteletünket,

* Wantok: ugyanazt a nyelvet beszélők vagy egy családhoz tartozó rokonok összefoglaló neve
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hogy a saját házasságunkkal is példát adhassunk az ittenieknek.
n Szívünk minden vágya az, hogy munkatársi csoportunkon belül családias,
nyílt és őszinte hangulat uralkodjon.
Heti rendszerességgel megtartott munkatársi találkozóinkon ezért nem csak a
továbbképzésre összpontosítunk. Ugyanolyan fontos bátorítani a fiatalokat, és
éreztetni velük, hogy figyelünk rájuk, és
elismerjük a munkájukat. Amikor csak
lehet, az ajtónk nyitva áll előttük, és készek vagyunk befogadni őket az életünkbe is. Így lett az egyik „fiunk” Rodney.
Egyetemi hallgató, és két éve itt él velünk, a missziós állomáson. Még kisfiú
volt, amikor az édesanyja meghalt. Egy
nagybátyja fogadta örökbe. A minap ezt
mondta nekünk: – Köszönöm a szereteteteket és a támogatásotokat. Igazi pótszülők vagytok nekem.
n Nagyon hálásak vagyunk Istennek
azokért a kapcsolatainkért, amelyek
munkatársakkal, gyülekezetekkel, (biblia)iskolákkal, különböző szervezetekkel
és közösségekkel alakulhattak ki. Egyfelől nagyra értékeljük, hogy „függőségi
viszonyban” tartanak, másfelől azonban
érzékeljük, hogy újra meg újra belső vívódások elé állítanak minket. Különösen
is akkor, amikor munkatársaink családi
vagy anyagi gonddal küzdenek, és segítséget kérnek.

Íme, egy példa: Az egyik munkatársunk, Robert rettegve áll egy idegennel
az ajtó előtt. A nagy riadalom ott ül az
arcán. Az életüket féltik, mert otthon, a
szülőfalujukban az egyik hozzátartozójuk
szándékosan megölt valakit. Az áldozat
rokonai felfegyverkezve bosszúhadjáratra indulnak. Robert tőlünk kér menedéket, hiszen mi is a tágabb családjához
tartozunk. Mit tegyünk? Ha befogadjuk,
mi is belekeveredünk az ügybe. Jóllehet
tisztában vagyunk a veszélyekkel, befogadjuk őt és a „bratáját” (aki jelen esetben az unokatestvére), és az 57. zsoltárral
bátorítjuk őket. Hálából rendbe teszik a
missziós állomás kertjét, hűen követve
egy életfilozófiát: Mi segítünk nekik, ők
segítenek nekünk. Pápua Új-Guineán a
kölcsönösség bizalmat ébreszt és erősíti a
közösséget a másikkal.
Pápua Új-Guineán a család és rokonság központi szerepet játszik. Nélkülük
az ember védtelen, kiszolgáltatott és tehetetlen. Ebből a szemszögből mi, külföldiek „gyenge helyzetben” vagyunk,
hiszen a mi családjaink igen messze élnek tőlünk. Mégis, mivel keresztyének
is vagyunk, mi másként látjuk ezt. A mi
családunk nagyobb, erősebb és tágabb,
mint a világ bármelyik családmodellje.
Anette és David Jarsetz

David és Anette Jarsetz
David és Anette Jarsetz 2011
óta él Pápua Új-Guineában.
A fővárosban, Port Moresbyban végeznek szociális
munkát főleg a nyomor
negyedekben élő gyermekek
és fiatalok között.

Imádkozzunk, hogy a
misszionáriusok példáját
követve, sok fiatal vágyjon
tiszta párkapcsolatra és há
zasságra. Az is fontos lenne,
hogy az ottani keresztyének
életében a gyülekezet nagy
családja az azt megillető
helyre kerüljön.
n Rendkívül tragikus, hogy

a családi hétköznapokhoz hoz
zátartozik a verbális, érzelmi,
szexuális és fizikai erőszak is.

n Sok pápua új-giuneai gyüle
kezetet zömében ugyanannak
az etnikumnak vagy nagycsa
ládnak a tagjai alkotják.

Banglades:

Lenézettségben
Amikor egy fejlődő országokat támogató segélyszervezet fel akarta hívni a
bangladesiek figyelmét a családanyák sokrétű és rendkívül fontos feladatára,
egy plakáttal árasztotta el az országot. A plakát a Durga nevű hindu istenség
ábrázolásának mintájára egy tízkarú nőt ábrázolt. Itt egy anya reggeltől estig
dolgozik, és alig-alig engedhet meg magának némi pihenőt. Főz, gondoskodik a gyermekekről, ránéz a beteg anyósára, kézzel mossa ki a szennyest, és
eteti a tyúkokat. Még arra is tartalékol erőt, hogy a férjét legyezgesse, és besegítsen a rizsföldeken. A listát minden gond nélkül bővíthetnénk még több
tucat egyéb tevékenységgel. És minderről egy férj tömören így nyilatkozik:
– Az én feleségem nem dolgozik.
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Bangladesi mondás:
„Ha egy külföldi meggaz
dagszik, vesz magának egy
második autót. Ha egy hindu
meggazdagszik, vesz magá
nak egy második házat. Ha
egy muzulmán gazdagszik
meg, akkor egy második
feleséget vesz magának.”

Néhány bangladesi válasz
arra a kérdésre, hogy mit
jelent számára a család:
n A család Isten ajándéka,

a boldogság helye. A család
ban lehetek őszinte, semmit
sem kell elhallgatnom, mert
kudarcaim és hibáim ellenére
elfogadnak és szeretnek.

n A közösség gyakorlásának
legszebb formája. A család
ban ismerjük egymás jelleg
zetes és egyedi vonásait.

n A családban megértjük és
építjük egymást.

n A családomban vannak

olyan emberek, akikre mindig
számíthatok.

n Élvezem a család védel

mét, jól érzem magam ben
ne, ezért szívesen megyek
haza.

n Ott nevethetek és sírha
tok.

n A családban csinálha

tok óriási butaságokat, de
beszélhetek a legkomolyabb
témákról is.

A „talak” szó jelentése:
elválok, felbontom a házassá
gi kötelékünket.
Ha háromszor mondják ki,
akkor az iszlám jog szerint
a házasság érvénytelennek
számít.
6 Külmissziói Híradó, 2014/04

hindu családok esetében is találkozunk
válással is meg többnejűséggel is. A muzulmánoknál legtöbbször a férj nyújtja be
a válókeresetet, amihez elég, ha háromszor kimondja a talak szót.
Ha egy nőt elűznek férje otthonából,
gyermekeit is hátra kell hagynia. Mivel
egyedül, férj nélkül teljesen kiszolgáltatottá válik, nem marad más megoldás,
mint apja vagy egy fiútestvére házában
elrejtőzni.
Az iszlám jog szerint nők csak fele
annyit örökölnek, mint fiútestvéreik,
de még így is jobb helyzetben vannak a
hindu nőknél, akiket semmilyen örökFüggésben
ség nem illet meg. Az egyik muzulmán
Így szól egy bangladesi közmondás:
szomszédasszonyom mondta:
A feleség számára a menny férje lába alatt
– Ha meghal az apám, legalább kapok
van. Az eszményi bangladesi feleség az,
egy darab földet. De nem tartom meg
akinek örömet okoz, hogy védelmezője
magamnak. A bátyámnak adom, hogy
árnyékában élhet, és alázatosan fogadja
gondoskodjon rólam, ha rászorulok.
eltartója ütlegeit és szidalmait. Az egyik
szomszédasszonyom a következő esetet Kiszolgáltatottságban
A legtöbb nő elfogadja helyét a családban,
mesélte el nekem bizalmasan:
– Egyszer a férjem megkért, hogy ve- és csak ritkán hívja ki maga ellen férje
gyek neki tejet, de amikor jött a tejesas�- haragját. Ha egy feleség nem rendeli alá
szony, éppen a főzéssel voltam elfoglalva, magát férjének és annak családjának, nem
ráadásul a kisbabám is nagyon sírt. Telje- kap eleget enni, a puszta földön kell aludsen kiment a fejemből, amit a férjem kért. nia, vagy más büntetést kell elszenvednie.
Amikor hazajött, és nem kapott tejet, Ha a családon belüli erőszak és kegyetdühbe gurult, és üvöltözni kezdett. Olya- lenkedés nagyon elfajul, nem ritka, hogy
nokat mondott, hogy az ilyen mihaszna a feleség öngyilkosságba menekül, vagy
asszonytól általában elválik a férjük, vagy egyszerűen megölik őt, és a gyilkosságot
öngyilkosságnak álcázzák. Ilyen esetekről
új, jobb asszonyt hoz a házhoz.
Mivel az iszlám a válást is és a többne- naponta olvasni az újságokban.
jűséget is engedi, könnyű ilyen fenyege- Egyensúlyban
tésekkel elérni, hogy a feleség engedelmes A Biblia több helyen is beszél arról, hogy
asszony legyen.
a feleség rendelje alá magát a férjének.
Pedig a többnejűség egyáltalán nem Ugyanakkor erős ellensúlyként arra szóbiztosít boldog, békés családi életet. Azt lítja fel a férjet, hogy úgy szeresse feleséa bangladesi szót, amely egy férfi két fe- gét, mint Krisztus az Egyházat.
leségének a viszonyát jelenti, a versengés
Egy bangladesi barátnőmmel beszélés ellenségeskedés kifejezésére is hasz- getek egy csésze tea mellett a nappaliban.
nálják. Minden nő ácsingózik férje sze- Nemrég ment férjhez. Megkérdezem,
retete után, és szenved a féltékenységtől, hogy érzi magát új helyzetében. Amikor
ha a közös férj egy második feleséget is a kapcsolatukról beszél, boldogság és nyufigyelemre méltat. Ezért a muzulmán as�- galom árad belőle. A szülők által elrendeszonyok rettegnek attól, hogy új feleség zett esküvője előtt bizonytalanság és sokkerül a házhoz, de a válás mint második fajta félelem gyötörte, ezért sem az esküvő,
alternatíva még rosszabb, mert akkor sem a közös élet gondolata nem tudta
elveszítik a biztonságot jelentő hátorszá- örömmel eltölteni. 32 évével meglehetősen
got, és mivel őket kiáltják ki bűnbaknak, idősnek számított az itteni viszonyok köa szégyen is az övék. Ennek ellenére a zött, amikor édesapja, még a halála előtt
Egy bangladesi családban kicsi a nők értéke. A lánygyermekeket a legtöbb helyen
csak egy újabb, haszontalan éhes szájnak
tekintik, ezért gyakori a lánymagzatok
abortálása. A család büszkesége mindig a
férfi, ezért tartják nagy becsben a fiú utódokat. Őket kényeztetik, és bennük látják a jövő reménységét. A férfi családfő
hozza a fontos döntéseket. A feleségnek
az a feladata, hogy biztosítsa férje testi jólétét. A társadalom úgy tekint a férfira,
mint védelmezőre és a család eltartójára, ezért a nőt abban a tudatban tartják,
hogy ő gyenge és védelemre szorul.

lyére. Érzékelhető, hogy házasságukat
az egymás iránti kölcsönös megbecsülés
és szeretet határozza meg. Ezt még azzal
is igyekeznek kimutatni, hogy legtöbbször azonos színárnyalatú ruhát viselnek.
A férj így áradozik:
– Szeretnénk a köztünk lévő egységet
megmutatni. Korábban, ha nem készült
el időre az étel, vagy a rizs túl puhára
sikeredett, dühbe gurultam, és dühömet
a családomon vezettem le. A feleségemet
is többször megvertem. Miután azonban
sokat beszélgettem a bibliaiskola vezeÖrömben
tőjével, láttam, hogyan él, és tanulmáMithun keresztyén. A felesége minden nyoztam Isten Igéjét, megértettem, hogy
reggel és délben elkíséri őt a munkahe- Istennek nem tetszik az életem. A feleségemmel nagyon örülünk annak, hogy
Isten megváltoztatott.
férjhez akarta adni, hogy biztonságban
tudhassa. A fiatalasszony így magyarázza
nekem, hogy mi most neki a fontos:
– Sok időre van szükségünk. Beszélgetnünk kell, hogy megismerhessük
egymást, Jó, hogy kölcsönösen bízunk
egymásban. Megpróbálunk nem csak
magunkra, hanem a másik szükségleteire
is figyelni. Ez gazdagítja az életemet. Különösen az tetszik, hogy a napot rendszerint közös áhítattal és imádsággal fejezzük be. Tudom, Isten jót tervez velünk.

Férjemmel, Wolfganggal szeretnénk
mi is példát adni a környezetünkben
élő embereknek, és a bibliaiskolában
szeretnénk úgy tanítani, hogy egyre több bangladesi család válhasson
a biztonság és védelem boldog helyévé,
ahol a kölcsönös megbecsülés és szeretet
uralkodik.
Dorothea Stauß

Keresztyén esküvő a faluban

Wolfgang és Dorothea Stauß
Wolfgang és Dorothea Stauß
1996 óta szolgál Bangladesben.
Öt gyermekük van. Mindketten
tanítanak a bibliaiskolában.
Wolfgang a dakkai keresztyén
teológia vezetője.

Imádkozzunk azért, hogy
Wolfgang és Dorothea Stauß
házassága és családi élete jó
és követendő példaként álljon
sok bangladesi előtt. Isten ad
jon nekik bölcsességet, amikor
a házasságról és a családról
tanítanak! Bárcsak minél
többen megértenék, hogy Isten
a házasságot és a családot
örömforrásnak adta!

Burundi:

Reményteli élet?
A nevem Yves Mugisha, burundi vagyok, és a fővárosban, Bujumburában
élek. Árva vagyok: anyukám meghalt,
apámat nem ismerem.
1986-ban születtem. Mama 1998ban halt meg. Addig ő nevelt. Soha nem
kérdeztem, ki az apám, mert nem is hiányzott. Volt mit ennem és innom, volt
hol aludnom, és volt mit felvennem. De
a legtöbbet mama szeretete és gondoskodása jelentette nekem. Egyszer valaki
azt mondta, hogy Isten mindent tud,
ezért semmi sem történik véletlenül. Isten csodálatos könyvében, a Bibliában, a
Jeremiás 29,11-ben rátaláltam egy mon-

datra. Isten azt mondja, pontosan tudja,
mi a terve velünk, de nem boldogtalanságot, hanem békés, reményteli jövőt
készít.
Közvetlenül mama halála után először
éreztem úgy életemben, hogy minden
elveszett. Aztán úgy alakult, hogy egy
francia család befogadott. Meggyőződéses ateisták voltak. Becsületesen gondoskodtak rólam, csak aludni nem tudtam
náluk. Így a hétköznapokat velük töltöttem, éjszakára pedig az egyik rokonomhoz mentem aludni, aki egy muszlimhoz
ment feleségül. Ez a férfi nagy jóindulatKülmissziói Híradó, 2014/04 7

megtudnom, ki lehet az apám. Miután
találkoztam is vele, jó érzés töltött el,
hogy végre láthattam a férfit, akinek
a vére az ereimben folyik, és akinek a
génjeit örököltem. Ő azonban egymás
után háromszor is elutasított és megtagadott. A keserű csalódástól úgy
éreztem, mintha valami elpattant volna bennem. Úgy döntöttem, nem kutakodom tovább, úgy élem le az egész
életemet, hogy elásom magamban ezt a
keserűséget, a bánatomat elrejtem egy
mosoly mögé, és nem engedem, hogy
bárki bármit is megtudjon rólam.

Elhagyatva
Újra meg újra megtörténik,
hogy kétségbeesett anyák
vagy rokonok eldobják
maguktól az újszülötteket.

Nemrégiben is találtak egy
hathetes csecsemőt késő
este az út szélén az esőben.
Senki sem tudja, kié a baba,
és senki nem is akarja vállalni.
Barátok intézték el, hogy a
pici fiúcska bekerüljön egy
árvaházba, ahol egy burundi
anyuka szeretettel veszi
körül, gondját viseli és
felneveli, hogy reményt
adjon az életére.
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tal viseltetett irántam, úgy kezelt, mintha
a fia volnék. (ford. megj.: Ez igen ritka
Burundiban, ahol a nevelt vagy befogadott gyermekkel elutasítóan és lekezelően bánnak.) Így tehát két családom volt:
Egyrészt a francia család, amelyiktől
megkaptam mindent, ami a hétköznapi
élethez kellett, kivéve a bensőséges szeretetet. Másrészt pedig a muszlim család,
ahol támogatást és megbecsülést kaptam,
pedig akkor én már keresztyén voltam.
Egyáltalán nem korlátoztak. Járhattam
templomba, és otthon is szabadon imádkozhattam. Úgy éreztem, így kerek a világ. Ma is imádkozom azért, hogy Isten
jelentse ki magát nekik, és ők is megmenekülhessenek.

A szívem mélyén azért továbbra is na
gyon érdekelt Isten. Megtudtam, hogy
azt mondta magáról, Ő az árvák tökéletes édesapja, aki mindig törődik az Övéivel. Isten, az Úr végül olyan embereket
hozott az utamba, akik tudtak segíteni
abban, hogy kigyógyuljak mély keserűségemből és az apám iránt érzett gyűlöletből, és megszabaduljak a féltékenységtől,
ami akkor tört rám, amikor gyerekek az
ő jóságos apukájukról meséltek.
A legjobb barátnőm, aki ugyancsak
árva, elmagyarázta, hogy nincs értelme
ennyit foglalkozni a biológiai apámmal,
amikor van már egy mennyei Atyám,
aki mindig gondol rám, és végtelenül
szeret. Ez a lány emlékeztetett még valamire: 25 évet leéltem úgy, hogy földi
apámtól semmilyen segítséget nem kaptam, és nem is volt jelen az életemben.

Isten kegyelméből megismerhettem
gyülekezetünkben a liebenzelli misszionárius-családot, Hartmanékat. Ők sokat
segítettek, és imádkoztak értem, hogy az
engem régóta gyötrő családi gondjaimra megtaláljam a megoldást. Christiane
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ma
már szabad vagyok, meg tudtam bocsáAbban az időben, 19 éves korom kö- tani az apámnak, és el tudom mondani
rül egyre inkább foglalkoztatott a történetemet más fiataloknak.
kérdés, hogy honnan származom.
Ki az apám? Ő honnan származik? Mi- Igen, Isten valóban az én jóságos men�nyei Atyám! Ezért tudom elmesélni a
ért nem találkozhattunk soha?
Édesanyám egykori barátai és né- történetemet, ill. bemutatni azt, hogy
hány rokonom segítségével sikerült Isten mennyire törődik velünk és a csa-

ládunkkal. Mint egy kiváló szabó, Isten
is a különböző családok „alapanyagából” egyedi darabokat ölt össze, hogy
kialakuljon mindannyiunk egészen
különleges, sajátos formája: a személyiségünk. Istené legyen a dicsőség, aki
kegyelméből, Fia, Jézus Krisztus által
megszabadít minket.

Továbbra is az Úrban reménykedem.
Tudom, hogy hosszú út áll még előttem, de Istent semmi nem tántoríthatja
el attól, hogy megvalósítsa csodálatos
tervét, melyet az életemre kigondolt.
Függetlenül attól, hogy milyen helyzetben vagyunk, Isten figyel ránk és törődik velünk.

A francia család 10 év után, éppen
amikor befejeztem egy iskolát, közölte, hogy nem mehetek többé hozzájuk.
Ennek ellenére elhatároztam, hogy
folytatom tanulmányaimat. Továbbra
is bíztam abban, hogy Isten megsegít,
bár én magam sem láttam tisztán a jövőt. A 23. zsoltár kijelentése megerősített: Isten az én jó Pásztorom, ezért
nem fogok nélkülözni.
És valóban… szinte mindig ki tudtam fizetni a tandíjamat, csak egy félévet kellett kihagynom, amiért nem
jött össze a szükséges összeg. Gyülekezetünk női csoportja elhatározta, hogy
amíg tanulok, állják a költségeimet. Isten áldja meg őket!

Talán néhány olvasó ilyeneket gondol
most: Milyen élet a tied? vagy: A te történeted közel sem olyan bonyolult, mint
az enyém! Hadd válaszoljak ezekre a
felvetésekre! Istennek semmi sem lehetetlen! Ő tudja a te életedet is olyanná
formálni, hogy áldás lehess a világnak,
ha rábízod magadat, és engeded Őt
munkálkodni.
Minden nap imádkozom az árvákért,
hogy – bárhol is éljenek – megtalálják
ezt a reményt az életükre, mert ha megtalálják, nincs veszve semmi. Ne add fel!
Végtelenül értékes vagy Isten szemében
(1Kor 6,20)!

Franciából fordította: Samuel Anderson

Samuel és Sabine Anderson
2008 szeptemberében kezdték
meg szolgálatukat Burundiban.
Három kislányuk van. A nyelvta
nulás után gyülekezetépítésben
tevékenykedtek. Jelenleg a fővá
rosban segítik a házi csoportok
beindítását.

A nyár folyamán (július
ban és augusztusban) ifjúsági
táborokat és bibliai gyer
meknapokat tart a bujum
burai anglikán gyülekezet.
Imádkozzunk odaszánt
munkatársakért és azért, hogy
akik ezeken az alkalmakon
megtérnek, hűségesen meg is
maradjanak az Úr útján.

Japán:

Egy nagy tévedés
A 90-es évek közepéig sokat kutatták Japánban a család témáját, és sokat is
írtak róla. Végül arra a felismerésre jutottak, hogy a család demográfiai és szociológiai szempontból Japánban is ugyanazt a képet mutatja, mint bármely
más, ipari országban. A szingli háztartások, illetve a falvakban magányosan
élő idős emberek száma egyre nő, miközben a születések száma egyre csökken,
ami nem csak a társadalomtudósokat aggasztja.
Ennek ellenére mégsem lehet egy kalap alá venni a japán és a német családokat. Japánban a család kereteit eddig még sikerült valamennyire megőrizni.
Család vagy haladás?
Néhány éve a tévében vetítettek egy
reklámot a legújabb tévétechnikáról.
Mindig felbosszantott. Az apa, aki az
új készülék kifejlesztésén dolgozik, korán reggel elmegy munkába, és csak
késő este ér haza, amikor a kisfia már
alszik. Aztán különböző jeleneteket látunk, amikor a kisfiú szeretne játszani

vagy valami mást csinálni az apjával,
de az soha nem ér rá. A gyerek mindig csak hátulról látja az apját, amint
éppen kilép az ajtón, hogy munkába
menjen. Van is egy ilyen japán mondás: „Úgy nő fel, hogy csak az apja hátát látja.”
Aztán ugrunk az időben, és a fiú
már 15 éves. Éppen a tévé előtt ül. BolKülmissziói Híradó, 2014/04 9

dogan bámulja a hatalmas képernyőt, amelynek a
kifejlesztésén az ő apja is dolgozott. Egyszerre megpillantja az apját az ajtóban, és odakiáltja neki: „Papa,
köszönöm!” Végül elhangzik a reklám üzenete: „Igen,
egy nap majd köszönetet mondanak neked!” – De
hát nem óriási tévedés ez?
Itt elsősorban nem arról a japán jelenségről van
szó, hogy a cég kipótolja a családot. A reklám sokkal
inkább azt sugallja, hogy a családot fel kell áldozni
a haladás oltárán. Az üzenet zavar engem nagyon:
A gyermekek értsék meg, hogy az apák vannak a vállalatért, és nem fordítva. Ezért a gyermekek mondjanak le a papáról! Ezt az áldozatot a haladás és a jólét
érdekében kell meghozniuk!
Amikor az üzenet ennyire egyértelmű, könnyű
felismerni a tévedést. Ugyanakkor be kell ismernem,
hogy én is éltem és viselkedtem már a bemutatott
apához hasonlóan.
Azoknak a családoknak az élete is a fent leírt
hozzáállást tükrözi, ahol az apák a megrongálódott
fukusimai atomerőműben dolgoznak. Nyolc olyan
férfiról hallottam, akiket a feleségük megpróbált
visszatartani. A válasz minden esetben így hangzott: „Valakinek el kell végeznie a munkát.” Gyanítom azonban, hogy a beígért fizetés még nagyobb
súllyal esett a latba. Erre csak abból lehet következtetni, hogy az atomerőműben dolgozó férfiak
egyszer csak a nyilvánosság elé léptek, és a hatóságok segítségét kérték, mert nem a megígért bért
kapták a munkájukért. – Látható, hogy a 2011.
március 11-ei katasztrófa sok család életét teljesen
felborította.
A halászhajó
O. úr, aki Rikuzentakatában él, nagyon jól tudta,
mit jelent a tengerparton lakni és dolgozni. Elődei
átadták neki tapasztalataikat. Ezért azon a péntek
délutánon, amikor az első földlökéseket észlelte,
azonnal a kikötőbe rohant.
– Vigyázz a gyerekekre! Én megmentem a
hajónkat! – kiáltotta oda a feleségének.

A gyülekezet sírja
Sok hívő japán ember számára a gyülekezet jelenti a családot. Ezért létezik egy gyülekezeti sírhely
is, míg általában csak családi sírok vannak.
Húsvétkor mindig megtisztítják a sírt.
Azután az elhunyt meghívott rokonaival egy kis
istentiszteletet tartanak.
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Négy másik halásszal együtt teljes gőzzel kifutottak a nyílt tengerre. Azért döntöttek így, mert a
cunaminak a nyílt vízen nincs olyan pusztító ereje.
Felesége egyedül maradt a gyerekekkel, és végig kellett néznie, ahogy a víz elmossa a házukat és vele
együtt mindenüket. Csak nagy nehézség árán sikerült a gyerekekkel együtt megmenekülnie. Az as�szony úgy érzi, csalódott a férjében, azóta keserűséget érez, és neheztel a férjére meg a megmentett
halászbárkára is.
Amikor az állam felépítette az átmeneti otthonokat, az asszony tiltakozott az ellen, hogy ismét egy
fedél alatt éljenek. Hatéves kislányukon keresztül ismertem meg őket. A kislány általában az anyukájával
jött el a kávézónkba. A szülők nagyon rendes emberek, a férj is igazán kedves ember. Sokszor próbálta
visszatérésre bírni feleségét, ám de hiába.
November 30-án tortával akartuk meglepni a feleséget születésnapja alkalmából. Ám a lakást üresen
találtuk, bár a névtábla még kint volt az ajtón. Az ablakon át dobozokat láttunk, de az áramot már kikapcsolták. Tehát már nem laktak ott. Csalódottan, de még
mindig reménykedve átmentünk a rokonokhoz, és náluk érdeklődtünk. Az egyik sógoruk aztán elkísért egy
új lakáshoz, egy másik telepre. Örömmel láttuk, hogy
megint együtt lakik az egész család, bár a halászhajóról
még nem beszélnek. Hónapok óta imádkozunk azért,
hogy ez a család is megismerje Jézust.
Kapcsolatok
Ha Japánban bárkit megkérdezünk, hogy melyik a
legszorosabb földi kapocs, mindig ugyanazt a választ
kapjuk: az anya és a legidősebb fia közti kapcsolat.
Prédikálhatunk meg magyarázhatunk mi arról,
hogy „lesznek ketten egy testté”, mégsem a házastársi
kapcsolat áll az első helyen. Őszintén szólva, semmi
kifogásom az ellen, ha egy édesanya kényezteti a legidősebb fiát, és a fiú később gondoskodik majd róla
idős korában. Egy néhány évvel ezelőtti tapasztalatom azonban bebizonyította, hogy egy ilyen viszony
jelentős károkat tud okozni. Ismertem egy érett ke-

resztyén gyülekezeti vezetőt, aki egy
egyhetes külföldi tartózkodás után
hazatérve nem a feleségét és a gyermekeit köszöntötte először, hanem besietett az anyjához, és neki mondta el a
jó és a kellemetlen tapasztalatait. Csak
eztán ment oda a feleségéhez, de máris
neheztelve köszöntötte, amiért az étel
nem volt még az asztalon. Nos, az ilyen
viselkedés sok konfliktus okozója.
A nagycsalád eszménye
Bár a valóság és eszmény közti szakadék egyre mélyül, a nagycsaládot itt,
Japánban még mindig nagyra értékelik és megbecsülik. Ehhez nyilván a
Sazae-san c. kultuszrajzfilm-sorozat
(vagy anime) is hozzájárul, melyet vasárnaponként sugároz a tévé, és amely
változatlanul nagy nézettségnek örvend. Főszereplője egy család, amelyben három nemzedék él együtt. Az
egyes részekben egészen mindennapi, megszokott helyzeteket látunk, de
megjelennek különleges kulturális események és helyi szokások is. Mindenki
tudja, hogy a valóságban nem ilyen békés és eszményi a kép, a tévében azonban megoldható.
A hármas katasztrófa után sok
ember egyszerűen belekényszerült a
nagycsalád eme ideális állapotába,
ami sok helyen drámába torkollott.
Négy emberről tudok, akiket rokonoknál szállásoltak el, és öngyilkosságot követtek el. Az első két évben több
öngyilkossági esetet regisztráltak azok
között, akiket rokonok vagy nagyszülők fogadtak be, mint akiket átmeneti
otthonokba költöztettek. Az előzetes
becslések szerint a lakóotthonokban
majd 2015 és 2016 táján növekszik az
öngyilkosságok száma.
Az Abe család
De egyáltalán nem szükségszerű,
hogy a dolgok ilyen szomorú véget
érjenek. Az Abe család jó pár évvel
ezelőtt nyomdát alapított. Abe úr,
aki három lányt nevelt fel, igencsak
megkönnyebbült, amikor az egyik

veje beszállt az üzletbe, majd átvette a vezetést. Az egyik lányuk mis�szionárius Délkelet-Ázsiában. Abe úr
és felesége házat vásárolt a tengernél,
amelyet Koinoniának neveztek el. Ajtajuk nemcsak főállású misszionáriusok, hanem mások előtt is nyitva áll.
A vendégkönyvbe 5 év alatt számos
keresztyén híresség és családi barát
kedves sorai kerültek. Aztán jött a katasztrófa – és egyszeriben mindennek
vége lett. Csak egy nagy kő maradt
meg a kertben. A nyomdát 1,60 méteres víz borította. Hála a keresztyén segélyszervezeteknek, a nyomdát megtisztították és lakhatóvá tették. Sokan
adományokat küldtek, és ennek köszönhetően a nyomda ismét működik.
Az Abe házaspár lányukkal, vejükkel
és unokájukkal igazi nagycsaládként
él együtt egy nem túl nagy helyen.
Amikor megkérdeztem az Abe házaspárt, hogyan élnek mint nagycsalád, sem a szűkös lakóterülettel járó
kellemetlenségeket nem említették,
sem arról nem beszéltek, milyen nagy
veszteség volt a ház megsemmisülése,
és nem emlegették a sok kisebb és nagyobb csecsebecse elvesztését sem –
kivéve a vendégkönyvet; azt nagyon
sajnálják. Ehelyett a feleség ezt mondja örömtől ragyogó arccal:
– Végre egy teljes család vagyunk!
Amikor kicsit megütközve megkérdeztem, hogy vajon azelőtt nem
voltak-e teljes család, a következőket
tudtam meg. Második lányuk kb. 500
km-re lakik tőlük a családjával. Néhány alkalommal ők is eljöttek segíteni
a katasztrófa után. Így sok keresztyén
önkéntessel találkoztak, ami annyira
mélyen megérintette a vejüket, hogy
eldöntötte, ő is keresztyén lesz. Az
Abe házaspár hosszú ideje imádkozott
már ezért. A katasztrófa után valóra
vált régi vágyuk: minden gyermekük
keresztyén lett. Ma a család minden
tagja jár gyülekezetbe.
Gerd Strauß

Gerd és Heike Strauß
Gerd és Heike Strauß három
gyermek szülei. 1996 óta
élnek Japánban, előbb a diák
otthonban dolgoztak mint
nevelők, majd 2002 és 2007
között Yokohama-Nagayaban gyülekezetépítésben
vettek részt, 2008-tól 2011
márciusig Miraidairában gyü
lekezetalapítás volt a felada
tuk, 2013 óta a katasztrófa
áldozataival törődnek reha
bilitációs munkával az Iwate
régióban és Kesennumában,
továbbá az impact-csoportot
vezetik.

Imatéma
A Strauß család elsősorban
Kesennuma gyülekezetét
látogatja, és ott munka
társakként szolgálnak.
A gyülekezetnek már 2012
óta nincs lelkipásztora.
Sürgősen szükség lenne
valakire, aki „pásztorként”
megint összetereli a „nyájat”
és irányítja.
A katasztrófa áldozatainak
átmeneti lakónegyedében
folyó munkánk és a cso
portunk miatt is segítséget
jelentene, ha újra lenne itt
egy lelkipásztor, akivel dol
gokat meg lehetne beszélni
és együtt hozzáfogni.
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Közép-Ázsia:

Semmi értelme menekülni!
Keresztyének szerelmi
házassága – mert ők nem
rabolják el a lányokat!

Kiváltság
Óriási kiváltság, ha az
ember olyan kulturális
közegben nőhet fel, ahol
meghatározóak a keresz
tyén értékek.
Ezt akkor tudjuk igazán
értékelni, ha olyan világ
ba kerülünk, ahol ez nem
így van. Igen sok országra
jellemző, hogy a nőknek
például nincs joguk szaba
don megválasztani házas
társukat.

Matthias és Christine
2008 októbere óta él
Közép-Ázsiában. Két
kislányuk van.

Kérjük Istent,
hogy Andreas és Christine
végre megkapják az új,
hosszabb ideig érvényes
vízumukat. A többi mun
katárs vízum kérdése is
ismételt izgalmakkal jár.
Imádkozzunk azért is, hogy
ne csak szavaikkal, hanem
családi életükkel is bizony
ságot tehessenek a helybeli
emberek előtt.
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– Önt is elrabolta annak idején a férje?
– Igen, de ebben errefelé nincs semmi különleges – válaszolja nyelvtanárnőnk.
Az egész úgy hangzik, mint egy őskorból fennmaradt szokás, pedig egy
olyan jelenségről beszélünk, amely a
20. század közepe táján jelent meg, és
a Szovjetunió összeomlása után tömegméreteket öltött. Amiről most beszélünk, az nem más, mint a menyasszonyrablás. Minden harmadik házasságban
élő asszony átesett rajta.
Megtetszik egy férfinak egy lány?
Nosza, gyorsan összetrombitálja a barátait, hogy elrabolják, vagy – ahogyan
itt oly találóan mondják – elidegenítsék
a lányt. Tettüket legtöbbször úgy hajtják végre, hogy lesben állnak, az adott
pillanatban megragadják a lányt, berángatják egy autóba, és elviszik a férfi házába. Ott már várja őket az egész
rokonság és egy ünnepi lakoma. A lány
családját vagy még azon az estén meghívják vendégségbe, vagy pár nappal
később állítják a lány szüleit kész tények
elé. Akkor egyeznek meg a mennyas�szony árában is roskadásig terített asztal mellett. A menyasszonypénzt a férfi
családja fizeti, hiszen a házassággal új
munkaerő kerül hozzájuk.
Az elrabolt lánynak ebbe az egész
folyamatba nincs nagy beleszólása.
Csak azt tudatják vele, hogy semmi értelme menekülni, mert ha megkísérli,
az idős nőrokonok befekszenek az ajtónyílásba, és átkokat szórnak rá. Így az
elrabolt menyasszonynak gyakorlatilag
egyetlen választása van: a férfi házában
maradni. Ha mégis megpróbálkozna a
meneküléssel, valóban megátkoznák,
például gyermektelenséggel, ami egy
következő házassági alkunál nagyban
rontaná az üzlet létrejöttének esélyeit.
Ráadásul egy férfi sem akar olyan as�-

szonyt, aki egy másik férfitól menekült
el. A nő becsületén egyébként is azonnal folt esik, ha egyetlen egy éjszakát
is egy férfi házában tölt, ami nagyjából
fedi a valóságot, mivel a legtöbb elrabolt nőt még a rablás éjszakáján meg is
erőszakolják.
A törvény ugyan tiltja a lányrablást,
csak nagyon ritkán kerül ilyen eset a
bíróság elé. A lányrablás – főleg vidéken – a hétköznapok megszokott része,
és az iskolából elballagó lányok állandó
félelemben élnek, mert nem tudják, mikor rabolják el őket. Sokan inkább felköltöznek egy közeli városba, csak hogy
elkerüljék a lányrablást.
Természetesen errefelé is vannak
olyanok, akik szerelemből házasodnak
össze. Ez főleg a városi fiatalság körében figyelhető meg, ennek ellenére még
mindig nem ritka városon sem, hogy
egyetemista lányokat rabolnak el, és
máról holnapra abba kell hagyniuk tanulmányaikat, mert az őket elrabló férfi
családjának „alkalmazottaivá” válnak.
Még azok a lányok is állandó veszélyben vannak, akik a mi bibliaköreinkbe járnak. Külföldiként itt az ember
keze meg van kötve. Egyet tehetünk:
a hozzánk járó fiúkkal és lányokkal is
nyíltan beszélünk erről a szokásról. Nagyon fontos például meggyőzni a lányokat arról, hogy Jézus erősebb minden
átoknál, és ha ők már Isten gyermekei,
akkor különleges védelem alatt állnak.
Az Ő kezében van az életünk, és nincs a
világon olyan hatalom, amely elszakíthat az Ő szeretetétől, mivel Ő hűséges!
Minden vágyunk az, hogy ne csak
a szavainkkal, hanem (családi) életünkkel is arról az Istenről tegyünk
bizonyságot, aki maga a világosság, és
aki ebbe a kultúrába is hozhat fényt és
szabadulást.
Christine

Franciaország:

A francia család –
Oskövület, futóhomok vagy koszikla?
„Akkor beszélhetünk családról, ha tartósan jelen van a megbízhatóság és hűség, ahol a tagok kölcsönösen felelősséget
vállalnak és kiállnak egymásért. Ezek
a feltételek elengedhetetlenek a családi
együttélés bármely formájánál.” Ezek a
mondatok Annette Kurschus beszédében
hangzottak el a német családok helyzetével kapcsolatban (Bielefeld, 2013.11.18.;
www.familien-heute.ekvw.net). Annette
Kurschus evangélikus teológus és lelkipásztor, egyben a Vesztfáliai Protestáns
Tartományi Egyház első női elnöke.
Franciaországban a kormány jelenleg
újra akarja fogalmazni és egyben liberalizálni is kívánja a család fogalmát. A kezdeményezés ellen tüntetésekkel és nyílt
levelekkel tiltakoztak. Az utcai megmozdulásokhoz keresztyének is csatlakoztak.
A „normális” állampolgár, éljen bár házasságban, élettársi kapcsolatban vagy
egyedül, kezdi elveszíteni viszonyítási
alapját. Evangéliumi körökben se szeri,
se száma azoknak az írásoknak, amelyek
a tervezett változtatások hatásaira hívják
fel a lakosság figyelmét. Mivel mind a
franciaországi katolikusok, mind pedig
az evangéliumi keresztyének a bibliai
mintát tartják érvényesnek, a két csoport
közelebb került egymáshoz.
Mi itt, a mi avranches-i [ávrans] „családépítési” területünkön meggyőződéssel valljuk, hogy a család egy férfiból
(apából) és egy nőből (anyából), illetve
– amennyiben Isten megadja – gyermekekből áll. Mind a szülők, mind pedig
a gyermekek ehhez a mintához keresnek
hiteles példaképeket. Sok családnak kell
megküzdenie azzal, hogy megteremtsék
az egyensúlyt a munka és a család között.
Gyakran a nőknek is dolgozniuk kell,
mert egy fizetésből a legtöbb család egyszerűen nem tud kijönni a hónap végéig.
Néhány példával szeretnénk bemutatni, hogy milyen segítséget kaphat egy

család a gyülekezettől, illetve hogy adott
esetben egy családi helyzet vagy szociális
tényező milyen akadályt jelenthet.
Idő
Franciaországban a gyermekek egész nap
iskolában vannak, és még a hétvégeken
is különböző szabadidős tevékenységek
és iskolai feladatok kötik le őket. Irtó
nehéz dolga van annak, aki szeretne velük elbeszélgetni. Hatalmas találékonyság kell ahhoz, hogy megtalálja ehhez a
megfelelő időt. Nemrég egy lelkész felesége mondta: „Az érettségiző tinijeimmel
kizárólag úgy keríthetek alkalmat egy kis
beszélgetésre, ha ebédidőben, amikor a
sulimenzára mennének, meghívom őket
a McDonaldsba. Ez az ő világuk, ahol
leginkább megnyílnak. A mekiben mindenről lehet beszélgetni.”
Odaszánás
Az egyik család 25 kilométer távolságból
jár az avranches-i gyülekezetbe. Négy
gyermekük van, és a szülők aktív gyülekezeti munkások. Az anya félállásban orvosként dolgozik. Egy szembetegségben
szenved, de igyekszik minél több időt
szánni arra, hogy a gyülekezeti hirdetőtáblát frissítse, részt vállaljon a gyerek- és
ifjúsági munkában, és látogassa a gyülekezeti tagokat. A férje, akit egészségügyi
okokból leszázalékoltak, a gyülekezet
egyik elöljárója. A négy gyerek lelkesen
látogatja az ifjúsági alkalmakat. Harmadik gyermeküknél nemrég egyes típusú
cukorbetegséget állapítottak meg. A család minden tagja igyekszik hitét a mindennapokban is megélni. Vendégszeretőek és készségesen fogadnak be szükségben
lévőket. Gyermekeik között van már, aki
elfogadta Jézust. Ez a család nagyon ért
ahhoz, hogy miként lehet minden túlzott
ráhatás nélkül kívánatossá tenni a hitet a
kívülállók számára.

Peter és Sigrun Rapp
Peter és Sigrun Rapp 1991
óta él Franciaországban.
Öt fiuk van.
2012 augusztusa óta
szolgálnak Avranches-ban.

Imádkozzunk a nehéz
helyzetben élő családokért!
Jézus tudja őket vigasztalni,
erősíteni, Ő tud jó megol
dásokat adni az emberileg
végleg összekuszálódott
kapcsolatokra is!
Vele még az újrakezdés is
lehetséges!
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Kétségbeesés
Íme egy példa arra, hogyan avatkozik bele az állam egy
család belügyeibe azzal a szándékkal, hogy a gyermeket
védje. Egy 42 éves apa, akitől megvonták fia láthatási
jogát, 2013 februárjában kérvényezte, hogy végre találkozhasson a gyermekkel. Kérésének úgy adott nyomatékot, hogy felmászott egy hatalmas kikötői darura, és
Minta
három napon át ott is maradt. Miután a bíróság nem
A gyerekek, akik a szomszédságunkban élnek, a leg- adott helyt a kérésnek, a városi bíróság 10 méter maváltozatosabb családi háttérből jönnek. Vannak, akik gas rácsára mászott fel, és ott magasra emelt egy táblát,
csonka családban nevelkednek. Mások egy mosto- melyen ez állt: Két év a fiam nélkül! Miért? Azóta egy
haapával vagy mostohaanyával élnek egy fedél alatt. szociális munkás jelenlétében már találkozhatott a fiáA legtöbb helyzet a nehéz körülmények miatt alakult val. A bíróság ezután még három időpontot adott meg,
úgy, ahogyan alakult. Mindenesetre a gyermekek szíve- amikor meglátogathatja a fiát.
sen jönnek hozzánk. Sokszor érezzük, hogy az otthon
adta biztonság, kiegyensúlyozottság, vagy az egészséges Támogatás
anya- és apakép hiányzik nekik. Természetesen a mi A gyülekezetnek óriási feladat úgy felkarolni a sokféle
családunk sem tökéletes, de Jézus erejével fel tudunk háttérből jövőket, hogy közben egyik fél fölött se törmutatni valamit abból, hogy milyennek is képzelte Ő jön pálcát, és ne legyen elfogult. Mindenki bölcs döna családot.
téseket vár a vezetőktől, de ehhez sok beszélgetésre van
szükség, hiszen meg kell ismerniük az egyes helyzeteFélelem
ket. Kellenek az egészséges családok, hiszen ők szolgálA gyerekklubunkba jár egy ötéves kislány is. Anyukája hatnak követendő példaként. Esetenként a gyülekezet
egyedül neveli őt és nyolcéves bátyját. A kislány nagyon is pótolhatja a családot. Sok egyedülálló és nehéz sorfélénk és ijedős. Miközben a gyülekezeti teremben raj- sú embernek a gyülekezet az egyedüli hely, ahol feltézolgat, magáról mesél:
tel nélkül elfogadják őket, ahol együtt énekelhetnek és
– A nyári szünetben muszáj egy hetet az apukámnál nevethetnek a többiekkel, és ahol szeretetet kaphatnak.
töltenem, de ő alkoholista.
Jónéhány gyülekezeti tagunk életében a havonta egyszer
Arcocskájára kiül a félelem. A többiek kint játsza- megszervezett közös ebéd igazi fénypontot jelent, mert
nak, fociznak az udvaron. Hát igen, mit is lehet ilyenkor újra egy „jóízűt” ehetnek és beszélgethetnek.
mondani? Nem sokat.
Helyette valamivel később, már az alkalmon megtanulunk egy gyerekéneket, amelyik Jézus vigasztaló közelségéről beszél: „Ahol ott van Jézus, ott bizton vagyok,
Mindenütt, hol ott van Ő, szűnnek a bajok…”
Egyszer néhány hétre befogadtak egy egyedülálló
nőt. Karácsonykor egy egyedülálló férfit hívtak meg a
családi ünnepségre. Egyszer el tudtak hívni az ifibe egy
lányt, aki előtte a lányuk születésnapi buliján vett részt.
Az emberek megbíznak bennük, mert meggyőző, hiteles
életet élnek.

Veszteség
Franciaországban hozzávetőlegesen egymillió elvált
házaspár él, és ezzel részben összefügg, hogy sok a mozaikcsalád is. Ezt a családmodellt, amelyikben az egyik
vagy mindkét fél legalább egyszer újraházasodott már,
a szakirodalom patchwork családnak is nevezi. Ez
nekünk, akik szintén szülők vagyunk, és a gyülekezetnek is nagy kihívás. Általánosan elfogadott nézet,
hogy mindig a gyermekeket éri a legnagyobb veszteség. Ugyanakkor arra is képesek, hogy furfangosan
manipulálják a szüleiket, bár ezzel – sokszor öntudatlanul – éppen a saját helyzetüket rontják. A válóperek
során a bíró gyakran nagyobb jelentőséget tulajdonít
a gyermek szavának, mint a szülőkének. Nem kevés
gyermek küszködik azzal is, hogy kibogozza, kicsoda
az ő vér szerinti apja vagy anyja. És tulajdonképpen ki
van felhatalmazva arra, hogy őt nevelje?
14 Külmissziói Híradó, 2014/04

Mindenekelőtt azonban hatalmas Urunkra és Megváltónkra, Jézus Krisztusra van szükségünk, aki ma
is meg tud változtatni embereket, és meg tudja gyógyítani a legösszekuszáltabb helyzeteket is. Mi is azért
munkálkodunk franciaországi „családépítési” területünkön, hogy minél többen vele kerülhessenek kapcsolatba.
Peter és Sigrun Rapp

Ecuador:

Felcserélt szerepek
Érdekes, ahogyan Isten összevezet embereket. Mostanában az az érzésem, mintha
újra meg újra közbelépne, és találkozásokat szervezne meg.
Ez történt velem is nemrég. Eredetileg
csak azért akartam Mirába menni, hogy
részt vegyek egy hagyományos ünnepen.
Mira az a település, ahol szeretnénk egy új
munkát elkezdeni. Mindenképpen hasznos, ha az ember megismerkedik a helyi
kultúrával és vallási hagyományokkal,
mielőtt kapcsolatra lépne az ottaniakkal.
Találkozót beszélek meg egy barátommal,
hogy együtt menjünk, de rajta kívül még
páran várakoznak, amikor a megbeszélt
találkozóra odaérek. Így aztán heten indulunk útnak. Amint megérkezünk Mirába,
barátom hirtelen eltűnik a tömegben, és
vele együtt csoportunk nagyobbik része
is felszívódik. Én hátramaradok az egyik
férfival, akit eddig soha nem láttam. Kihasználjuk az alkalmat, és összebarátkozunk. Kiderül, hogy egyáltalán nem volt
szándékában ide jönni, csak a barátom
beszélte rá.
Egy idő után a szó a foglalkozásunkra
terelődik. Megtudom, hogy újdonsült barátom orvos, és magánrendelője van. Kicsit beszél arról, hogy mit is csinál, aztán
megkérdezi:
– És mivel foglalkozik egy német itt,
Ecuador északi részén?
Egy ilyen kérdés remek alkalom egy
misszionáriusnak arra, hogy elmondja az
evangéliumot. Amikor közlöm, hogy lelkész vagyok, látom, fürkészni kezd, majd
megkérdezi:
– Aztán mit csinál egy lelkész?
Sorolni kezdem:
– Prédikál, bibliatanulmányozást vezet, bibliaiskolában tanít, lelkigondoz.
Én az utóbbi időben házassággondozással
foglalkozom…
A férfi felkapja a fejét:
– Házassággondozás? Az meg mi?
Elmagyarázom neki, de közben látom,
hogy nem annyira a tények érdeklik. Váratlanul a szavamba vág:

– Azt hiszem, nem véletlen, hogy találkoztunk. Éppen most léptem le otthonról,
vagyis jobban mondva kidobott a feleségem. Azt hiszem, a házasságomnak lőttek.
Néhány nappal később folytatjuk a beszélgetést. A lelkigondozás során megteszek minden tőlem telhetőt, hogy segítsek.
A bizalmába fogadva bevallja:
– A feleségem azt mondja, nincs már
szüksége rám, mert nem érek semmit.
Aztán megtudom, hogy a feleség is
dolgozik, nem is keveset. A férfi, amen�nyire csak tud, besegít a háztartásba: takarít, főz, foglalkozik a gyerekekkel. Ez csak
azért lehetséges, mert még nincs sok betege, és gyakran tud korán elszabadulni.
Nem kell sok idő ahhoz, hogy rájöjjek, mi
a helyzet: az asszony hordja a nadrágot, ő
a megmondó ember. Ilyen mondatok ütik
meg a fülemet:
– Azt mondja a feleségem, hogy amikor hazaérkezik, az étel legyen az asztalon.
Szerinte az én keresetemből fizessük az
áramot, a vizet és a megélhetéshez szükséges dolgokat. Amit ő keres, azt meg akarja
tartani magának, mert szeretne jól élni, és
mindent megvenni magának, amire vágyik.
Az elmondottakat ezzel a felismeréssel
foglalja össze:
– Úgy gondolom, nálunk a szerepek
teljesen felcserélődtek.
Ó de sokszor hallottam már ezt a mondatot más férfiaktól is a lelkigondozói beszélgetések során! Hát mi történik ebben
a társadalomban? Valóban ennyire összekeveredtek volna a férfi és a női szerepek?
Tulajdonképpen mi a férj szerepe? És mi
a feleségé? Egyáltalán lehet ilyenről beszélni
manapság? Elmondjam neki a Biblia válaszát? Vagy tanácsoljam azt, hogy próbálja
meg valahogyan rendezni ezt a kérdést az
asszonnyal? A Biblia mellett döntök. Igyekszem új barátomnak elmagyarázni, mi
Isten terve a házassággal, ill. hogy milyen
szerepet szán abban a férfinak.
Egyébként azokon a lelkigondozói
alkalmakon, amikor a feleségem és a

Daniel és Dana Sick
2007 óta szolgál Ecuador
ban. Öt gyermekük van.
Korábban dolgoztak már
a Liebenzelli Központ
ban és Mikronéziában is.
Ecaudorban gyülekezeti
munkában állnak,
és helyi munkatársakat
képeznek.

Adjunk hálát a házas
sággondozó szolgálatért.
Az Úr adjon Danielnek
és Danának bölcsességet,
hogy mindig a megfelelő
segítséget tudják adni a
tanácsért hozzájuk for
dulóknak. Lehessen az ő
családi életük jó és köve
tendő példa.
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lelkigondozott férj felesége is jelen van, azt is világosan
elmondjuk, hogy mi a feleség szerepe. Ez az egész nem
könnyű dolog, hiszen melyik férfi hallgatja szívesen az
Efezus 5,25 tanítását: úgy szeresse a feleségét, hogy legyen kész meghalni is érte?! Mégis újra meg újra elmondom. De ha ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ember
a saját vágyait háttérbe szorítsa, vagy netalán el is fojtsa,
az már kemény dió. És ugyan melyik feleség fogadja teljes
örömmel, szintén az Efezus 5,25 alapján, hogy rendelje
alá magát teljesen a férjének, és engedje át neki a vezetést?! Hamar kiderül: egy feleség csak akkor tudja rábízni
magát a férjére, ha tudja, hogy a férje szeretettel viseltetik iránta. Egy férj pedig akkor tud vezetni, ha a feleség
hagyja. Akkor hoz érte örömmel áldozatot, ha a felesége
az ő oldalán áll, nem pedig ellene dolgozik, vagy állandóan csatározik vele.
Ez a téma a legtöbb beszélgetésben előjön. Vannak
házaspárok, ha nem is mindegyik, amelyek elfogadják
Isten útját mint a helyes utat, és megpróbálnak a szerint is élni. Néha a gyakorlatban nem változik semmi:
a házimunkát még mindig a férj végzi, a pénzt még
mindig a feleség keresi. A hozzáállás azonban változik, mert egy célért kezdenek közösen dolgozni. Megszűnik a korábbi én pénzem – te pénzed mentalitás, és
megjelenik helyette a mi pénzünk felfogás. A költség-

vetést közösen készítik el. És a férj egyszeriben örömmel főzi meg az ételt, a feleség pedig hálás köszönetet
mond érte.
Függetlenül attól, hogy az otthoni helyzet ténylegesen
változik-e, vagy sem, mindketten világosan látják már,
hogyan akarnak élni, és hogyan kellene élniük. Fontos, hogy a férfi legyen a férj, az asszony pedig a feleség.
A Bibliából akarják megérteni, mit is jelent ez, és hogyan
lehet a valóságban megvalósítani.
Azokat, akikkel beszélgetek, általában meghívom az
egyik férfi- vagy asszonykörbe. Ott a férfiak szeretnének
tiszteletreméltó férfiak lenni, akikben meg lehet bízni, akik
szívesen vállalják háznépük lelki vezetését, és akik tiszta
szívből, minden erejükkel szeretik feleségüket. Az asszonyok viszont arra vágynak, hogy a hit asszonyai legyenek,
akik készséggel elfogadják az isteni rendet, engedik, hogy
Isten vezesse őket, és teljesen rábízzák magukat férjükre.
Természetesen ez az egész csak akkor működik, ha mindketten egy csapatban játszanak.
Új barátom felbátorodva és új látással tér haza. Azért
imádkozik, hogy az otthoni helyzet változzon, és Isten
terve szerint alakuljon. Egészen biztosan sok mindenen
kell még változtatni, de most az a lényeg, hogy a dolgok
jó irányba, az Isten szerinti irányba mutatnak.
Daniel Sick

Ecuador:

A család hatása alatt
Tíz éve vagyunk házasok, és nyolc éve élünk külföldön.
Három gyermekünk közül egyik sem született Németországban. Fiaink klassz kis srácok, csak néha túlteng
bennük az energia. Érthető hát, hogy igen izgat bennünket a család témája. Kényszerűségből kezdtünk foglalkozni azzal a gondolattal, hogy a család olyan, mint
egy építési terület. Különböző „építési” eljárásokat és
módszereket fejlesztettünk ki magunknak, amihez a
Biblia mércéjét vettük alapul.
Kecsua indiánok között munkálkodunk. Minél több
időt töltünk közöttük, és minél jobban megismerjük
őket és kultúrájukat, annál inkább látjuk, mennyi kérdésük, nehézségük van – a családdal kapcsolatban is.
Ám az, hogy megismerünk valamit, még nem jelenti
azt, hogy meg is értjük. Ezért gyakran érezzük tehetetlennek magunkat, amikor segítséget kérnek tőlünk.
Hadd említsek egy példát a gyermekneveléssel kapcsolatban! Mindig csodálkozva és egyben lenyűgözve
figyeltük, hogy a kisgyermekek Ecuadorban milyen jól
neveltek és engedelmesek szüleiknek. A gyülekezetben
vagy amikor a felnőttek beszélgetnek, egy pisszenés nélkül ülnek szüleik mellett. Velük ellentétben a mi gyer16 Külmissziói Híradó, 2014/04

mekeink, finoman szólva, jóval elevenebbek. Sokszor
feltettük magunknak a kérdést: Lehet, hogy az ecuadori
szülőknek jobb érzékük van a gyermekneveléshez? Aztán szép lassan rájöttünk, mi az, amit ők másképpen
csinálnak. Alkalmaznak egy errefelé igen elterjedt nevelési módszert: a verést. A legtöbb gyermek egészen kicsi
korban megismerkedik a nadrágszíjjal. Amikor erre valaki rájön, már nem tartja olyan csodálatosnak azt, hogy
a gyermekek kedvesek, szófogadóak és kezelhetőek. Inkább értetlenül áll, és dühösen teszi föl egyik kérdést a
másik után. Hogy lehet ilyet csinálni? Vajon akkor nem
inkább a szülők a rosszak? Nem azt bizonyítja ez a helyzet, hogy tehetetlenek a gyereknevelési kérdésekben, és
segítségre lenne szükségük? Vagy egyszerűen csak egy
jól bevált szokással állunk szemben? És ha igen, attól
minden rendben is van vele? Aligha!
Sok szülő igyekszik gyermekét a lehető legtovább
a családi fészekben tartani, ám ez gyakran inkább azt
jelenti, hogy ellenőrzik és függőségben tartják őket.
Sokszor látunk fiatalokat váratlanul és dühösen kitörni
ebből a bezártságból. Elhagyják családjukat, de szinte
menekülnek. Kétes elemekkel barátkoznak, elkezdenek

drogozni, inni, és egy vágy hajtja őket:
minél messzebb kerülni az otthontól. Aztán valamikor, általában nagyon fiatalon,
családot alapítanak, amely aztán ugyanúgy működik majd, mint amelyikből elmenekültek.
Mindezek ellenére a család minden
egyes ember szemében fontos tényező és
az is marad. Az ecuadori kecsua indiánoknak a család egy nagycsaládot jelent,
amelyben igen szorosak a rokoni szálak.
Ez leginkább a falusi családszerkezetre jellemző. Nekem, misszionáriusnak
mindig hosszú és izgalmas folyamat kideríteni, hogy ki kinek a rokona. Nem
egyszer kérdeztem már ámuldozva: Az
az illető neked is rokonod?! Az apró
falvakban tulajdonképpen mindenki
mindenkinek a rokona. Mindenki ismer mindenkit, segítik egymást, pénzt
és ennivalót adnak egymásnak kölcsön,
és dolgoznak is egymásnak. Ez jól hangzik, de a gyakorlatban mégsem ilyen
egyszerű.
Nemrég hosszan beszélgettünk egy
fiatal házaspárral. Amikor családot alapítottak, a feleség 16 éves volt, a férj pedig
24. A házasságuk most mintha zátonyra
futott volna. A kis üzlet, amelyet a férj
nyitott, és amelyben a feleség az eladó,
többször befuccsolt, többek között azért,
mert a feleség nem tudta megakadályozni, hogy családja ne fizetés nélkül
„vásároljon” nála. Emiatt a férj bizalma
megingott feleségében, és a saját öccsét
alkalmazta eladónak, mert őbenne jobban megbízik. Ez most próbára teszi a
házasságukat. A férj családja, ahol a házaspár lakik, alkalmatlannak és lustának
tartja a feleséget. Azt akarják, hogy a fia
talok váljanak el. A feleség családja viszont azt nem érti, hogy a férj miért nem
kel felesége védelmére. A két család most
egymás ellen uszítja a fiatalokat, és a házastársak nem állnak ki párjuk mellett
a saját családjukkal szemben. Bonyolult
egy helyzet.
A legegyszerűbb megoldás valószínűleg a válás lenne. Isten azonban nem
így látja. Ezt próbáltuk megértetni velük
a beszélgetés során. A legjobb az lenne,
ha valahogyan ki tudnák magukat vonni családjaik túlzott befolyása alól, és

egymáshoz való viszonyukat erősítenék.
„Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten
egy testté” (Máté 19,5). Ezt azonban nagyon nehéz egy közösségi társadalomban
megvalósítani. Istennek rendkívül fontos
a házasság és a család. Egy házassággal
valami teljesen új jön létre: egy új test,
egy új egység, egy új család, amelyet
minden rossz hatástól óvni kell, és amelyet a támadások közepette meg kell erősíteni. Ugyanez vonatkozik a házasságból
származó gyermekekre is, hiszen ők Isten
ajándékai (Zsolt 127,3).
Istennek hála, a kecsuák között sokan ismerik már Jézust, és a Biblia mércéje szerint szeretnének élni. Cruz és
Raúl jut most eszembe. Noha a környezetükben elterjedt szokás szerint a férjek
verik a feleségüket, hogy megmutassák,
ki az úr a háznál, Raúl nem követi ezt
a gyakorlatot. Ő inkább szeretne családfőként, férjként és apaként is a Biblia
útmutatásai alapján élni, és Isten segítségével jó példát mutatni övéinek és a
körülöttük élőknek. Egy biztos: falusi
környezetben ez egyáltalán nem könnyű
vállal
kozás. Raúl mégis vállalja, hogy
szembemegy a közösség véleményével
és általános gyakorlatával, ami mély benyomást tesz ránk.
Heiko Erndwein

Heiko és Simone Erndwein
Heiko és Simone Erndwein
2006 óra él Ecuadorban.
Három fiuk van. Kecsua indi
ánok között dolgoznak.

Adjunk hálát Raúlért,
hogy mer a Biblia
útmutatása alapján
szembemenni a helyi
gyakorlattal.
Élete és magatartása
lehessen példa a kecsua
indiánok előtt!

Ecuadornak 15,5 millió
lakosa van, ebből 30,3
százalék 15 évnél fiatalabb, 6,4 százalék pedig 65 évnél idősebb.
Az átlagos életkor 28,4
év. 1000 lakosra 41
személyautó jut, 100
lakosra pedig 14,9 vezetékes telefon. Az internet is egyre jobban terjed: 100 lakosból
már 35-en használják. Annak ellenére, hogy az ország egyre inkább modernizálódik, ijesztő eredményt mutat az a lányok ellen elkövetett erőszakkal kapcsolatos felmérés, melynek során
1500 10 és 15 év közötti leányt kérdeztek meg: otthon 78, az
iskolában 41 százalékuk szenvedett már el szóbeli bántalmazást,
megalázást; 69 százalékukat érte már szexuális sérelem, ill. erőszak; 94 százalékuk közvetlen környezetében él olyan lány, aki
tiniként teherbe esett.
(Forrás: Statistisches Bundesamt, INEC, www.hoy.
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Oroszország:

Háromszor imádkozz!

Waldemar és
Katharina Jesse
Kazahsztánban születtek,
ott is nőttek fel, majd áttelepültek Németországba. Négy gyermekük van.
2011 óta ők vezetik az
Oroszországban szolgáló
misszionáriusok csoportját, de emellett helyi
gyülekezetek építésén
fáradoznak.
Imádkozzunk, hogy a
keresztyének családi élete
jó példa legyen az emberek
előtt, akik között élnek. Isten
adjon az oroszországi mis�
szionáriusoknak bölcsességet,
amikor a hitre jutott embe
reket a bibliai családmodell
ről tanítják.
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A család témája nagyon nehéz kérdéskör, különösen Oroszországban. Már
magánál a család szó meghatározásánál is nehézségekbe ütközünk. Kik
számítanak egy családnak? Vajon azok
a párok is, akik hivatalosan, anyakönyvvezető előtt nem kötöttek házasságot? Vagy azok az édesanyák is, akik
egyedül nevelik gyermekeiket? Ahhoz,
hogy valamennyire megérthessük az
oroszországi helyzetet, nagyon sok tényezőt kell megvizsgálnunk. Nézzünk
néhány számadatot!
Oroszországban évente körülbelül
1 millió házasságkötésre kerül sor, de
a megkötött házasságoknak több mint
a fele válással végződik. Jelenleg körülbelül 33 millió családról beszélhetünk.
A gyermekeiket egyedül nevelő édesanyákat, akiknek száma meglehetősen
magas, szintén ideszámolják. Ők a
családoknak hozzávetőleg a 30 százalékát teszik ki. 4,4 millió család esetében csak „fiktív” házasságról beszélhetünk, mivel az együttélés nem nyert
hivatalos bejegyzést anyakönyvvezető
előtt. Ezeknek a „családoknak” a száma évről évre rohamosan nő. 21 millió
család esetében 18 év alatt vállalnak
gyermeket. Egy diagram jól mutatja,
hány gyermeknek van családja.
A felvázolt helyzetet találóan jellemzi egy orosz közmondás:
„Mielőtt háborúba mész, egyszer
imádkozz! Mielőtt tengerre szállsz,
kétszer imádkozz! Mielőtt házasságot
kötsz, háromszor imádkozz!”
Csakhogy ami
kor az oroszok ezt
a közmondást idézik, nem arra gondolnak, hogy a házasságra alaposan
fel kell készülni. Sokkal inkább arra
akarják egymást figyelmeztetni, hogy
a házasság sok veszéllyel jár. Ám egy
ilyen „jó tanáccsal” nem sokra megy
az ember. A házasság valóban veszélyesebb lenne, mint a háború? Sok

orosz férfi szemében igen. Miközben
képesek lennének az életüket adni a
hazájukért, a kisujjukat sem mozdítják azért, hogy a családjukat eltartsák. A legtöbbjüket vajmi kevéssé érdekli a háztartás, és a gyermekeikkel
sem törődnek. Márpedig azért, hogy
egy család jól működjön, tenni is kell
valamit.
Sokszor felteszem magamban a kérdést: Oroszországban miért alakult így a
helyzet? Hermann Oeser jó választ ad:
„Az ember minden mesterségre, minden szakmára alaposan felkészül, de a
legkeményebb foglalkozásra, a házasságra, nem.” Ez Oroszországra tökéletesen igaz. Sajnos az embereknek fogalmuk sincs arról, hogy mitől működik
jól egy család. A családi szerepek és feladatkörök tisztázatlanok, a családtagok
felelősségtudata rendkívül alacsony,
ami hamis elvárásokhoz, félreértésekhez, váláshoz vezet, csonka családokat, illetve szükséghelyzet teremtette
patchwork vagy mozaik-családokat
eredményez (ahol mindkét szülő többszörösen elvált és újraházasodott).
Nekünk, keresztyéneknek és mis�szionáriusoknak hatalmas a felelősségünk. Legtöbbet a saját példánkkal
segíthetünk. Fontos, hogy családunk
bibliai alapokon működjön. Az embereknek látniuk kell, hogy lehet boldog
családi életet élni. Továbbá azt is meg
kell tanulniuk, hogy a családi életet
folyamatosan építeni kell. „A jól működő házasság olyan építmény, amelyet mindennap újra fel kell építeni”
írta egyszer a francia író és történész,
André Maurois [andré moroá]. Milyen
igaz! A család olyan, mint egy építkezés. Ha az ember nem fektet bele többé
időt, figyelmet, energiát és anyagiakat,
akkor a házasság – és vele együtt a család – egyszerűen meghal.
Waldemar Jesse

Épüljön a család – de ne minden áron!
Vladot és édesanyját, Tansziliját két évvel ezelőtt
az iskolában ismertük meg. Fiaink egy osztályba járnak, ugyanabban a focicsapatban játszanak, és a gyülekezet is közös kapcsolódási pont.
Tanszilija egyedül neveli fiát. Miután sokat beszélgettünk vele, és magunkhoz is meghívtuk,
érdeklődni kezdett a keresztyén hit iránt. Muzulmán családban nőtt fel, de nem gyakorolta
a vallását. Elkezdett járni a gyülekezetünkbe, és
még egy alapfokú bibliaiskolát is elvégzett. Mindeközben Isten megszólította, és hitre jutott. Meg
akart keresztelkedni. Már ki is tűztük a keresztelés időpontját, amikor Tanszilija megismerkedett egy férfival, aki házasságot ajánlott neki. A férfi egyetlen feltételt szabott: vagy ő, vagy a keresztség. Az asszony
Krisztus mellett döntött. A férfi tartotta a szavát: útjaik kettéváltak. Tansilija döntése mély benyomást tett
rám. Döntését ezzel indokolta: „Krisztus nekem sokkal fontosabb, mint egy párkapcsolat.”

Zambia:

Ahol szeretnek téged
„Ez itt Christian.” A négyéves kisfiú Nikolas-szal és Abiles-szel járt templomba. Eleinte azt gondoltuk, valamelyik szomszédjuk kisfiát hozták magukkal. Zambiában gyakran bízzák a gyermekeket másokra. A mi szomszédasszonyainknál is laknak mindig unokák, és szinte heti rendszerességgel
váltják egymást. Ennek sok oka lehet. A szülőknek dolgozniuk kell, betegek, a rokonok jobban állnak anyagilag, vagy náluk jobbak az iskoláztatási
lehetőségek.
A következő hetekben aztán rájöttünk, hogy Christian nem a szomszédék kisfia, hanem Abiless unoka
öccse. Az édesapja meghalt, és a fiatal
anyuka nem tudta feldolgozni, hogy
egyedül maradt két pici gyerekkel.
Akkor a nagycsalád úgy döntött, hogy
Christian ideköltözik, Mpikába, és a
nagynénikéjénél, Abilessnél lakik majd.
Az ilyesmi errefelé gyorsan megy,
bár a helyzet korántsem volt olyan
egyszerű. Abiless és Nikolas maguk is
húszas éveikben járnak, és akkortájt
friss házasok voltak. Egy akkorka házban laktak, hogy az egész elférne egy
átlagos sváb lakószobában.
Az új élethelyzet nemcsak az első
gyermekét váró ifjú párnak jelen
tett
hatalmas változást, hanem Christian-

Zambiában nagyon sok
az árva gyermek, ám ez
nem tűnik fel annyira, mivel
a családokban gyakran
„cserélgetik” a gyermekeket
annak megfelelően, ahogy
egy adott helyzet megkíván
ja. Ráadásul az anya nőtest
véreit is anyának szólítják,
az apa fitestvéreit pedig
apának.

nak is. Mielőtt kettőt szólhatott volna, egy idegen városban találta magát,
ami óriási megrázkódtatás volt. Joggal
érezte úgy, hogy a világ a feje tetejére
állt. Az anyukája, akivel addig élt, 4 00
km-re lakott onnan, a nagynénjét pedig, akihez átköltöztették, alig ismerte. Ráadásul egyetlen egy barátja sem
lehetett vele.
Nem csoda hát, hogy a négy éves
fiúcska még mindig nem tudott rendesen beszélni. Az emberek folyton
ilyeneket mondtak róla:
–Christian problémás gyerek.
–Christian nem fogad szót.
–Christian nem csinálja azt, amit
mondanak neki.
–Christiant talán gonosz szellemek
irányítják.
Külmissziói Híradó, 2014/04 19

Matriarchátus:
A bemba törzsben mindig a
női ágon történik az örökö
södés annak ellenére, hogy
rendszerint a férfi az úr a
házban. Ezért a gyermek
törvényes képviselője nem
a vér szerinti apa, hanem az
anya fitestvére, a bayama.

Hans-Peter és Britta
Hertler Mpikában él.

Egy gyülekezetet vezetnek, és ifjúsági munkatársakat képeznek ki.
Két gyermekük van.

Adjunk hálát a fiatal
párért, amelyik szeretet
tel befogadta Christiant.
Imádkozzunk a hasonló
helyzetben lévő nevelőszü
lőkért Zambiában és szerte
a világon! Adjon Isten
továbbra is bölcsességet a
Hertler-házaspárnak, ami
kor a zambiai embereket
tanácsolják.

Nem könnyű az ilyen gyermekek
élete Zambiában, és együttérzésre sem
számíthatnak. Gyakran velük végeztetik el a piszkos munkákat a házban is
meg a ház körül is. Étkezéskor a szülők
rendszerint először a saját gyermekeikről gondoskodnak. A befogadott gyermekeknek iskolai egyenruhájuk is csak
akkor van, ha marad rá pénz. Mindig
mindent rajtuk spórolnak meg.
Nikolas és Abiless tanácstalanul
kérdezték maguktól:
– Mi a baj ezzel a gyerekkel?
Miután sok ember tanácsát meghallgatták, hozzánk is eljöttek. Mi
megpróbáltuk új megvilágításba helyezni a dolgokat. Ilyeneket mondtunk
nekik:
– Próbáljátok beleképzelni magatokat Christian helyébe! Neki most
minden új, szokatlan. Joggal érzi,
hogy az egész élete összezavarodott.
Az, ahogyan viselkedik, szinte a legtermészetesebb válasz ezekre a hatalmas
változásokra. Hogyan tudná mindezt
megérteni, hiszen mindössze négy éves?
Tudjátok, mire van Christiannak leginkább szüksége? Arra, hogy szeressék.
Abiless és Nikolas megértették,
hogy Christiannak most nem olyan
emberekre van szüksége, akik kemény
kézzel fegyelmezik és kordában tartják, hanem olyanokra, akik gyengéden

szeretik. Bátorítottuk a fiatal szülőket,
hogy úgy szeressék a kisfiút, mintha ő
is vér szerinti gyermekük volna.
És láss csodát! A nevelhetetlen,
szorongó kisfiú eleven, mókás kis

fickóvá változott. A két fiatalt lenyűgözte a változás! Christiannak egy idő
után elmúlt a dadogása is. Ma már teljesen érthetően beszél. Megcsinálja, ha
mondanak neki valamit, és gyakran
magától is segít. Egyszer Abiless nevetve panaszolta, hogy a kis szájacska egy
percre be nem áll. Christian teljesen
rendbejött, mert elfogadták. Nevelése
többé nem terhes kötelesség, amelyet
a nagycsalád iránti engedelmességből
vállaltak a szülők. Szívből szeretik nevelt fiukat. A család az, ahol olyannak
szeretnek, amilyen vagy.
Nagyra becsülöm barátainkat, akik
befogadták a kisfiút, pedig a kislányuk is akkoriban született. Néhány
hónap múlva Christian visszatérhetett igazi anyukájához. Akkor hát hiába bajlódtak vele? Egyáltalán nem!
Nikolas és Abiless tudják: „Amit e
legkisebb testvéreim közül eggyel is
tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40).
Befogad
ták Christiant, és szeretettel
átsegítették korai életének egy nagyon
nehéz időszakán.
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