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GYERMEKSAROK

BÉKESSÉG
VESZEKEDÉS HELYETT?!

BURUNDI

Kedves kis olvasóm!
Te most kb. 5 700

kilométernyire
vagy Burunditól.

Veszekedés felnőtteknél

„Ha nem fogadja el a bocsánatké-
résemet, nem tudok már együtt 
étkezni vele!” Gyülekezetünkben 
ezekkel a bosszús szavakkal végző-
dött a közös ebéd. Két felnőtt asz-
szony, akik mindketten szeretik az 
Úr Jézust, hangosan veszekedett. 
Az afrikai asszony kijelentette, 
hogy két ember, akik összevesz-
tek, nem lehetnek már közösség-
ben egymással, amíg a probléma 
nem tisztázódik. Nyolcéves Noémie 
kislányunk megrendülten kérdezte: 
„Mi a baj velük?”
Igen, felnőttek is veszekedhetnek. 
Akár apa, anya, rokonok, barátok 
vagy munkatársak. Talán már te is 
átéltél ilyet. Még legjobb barátok 
között is megtörténhet. Gyak-
ran csak a rosszul megválasztott 
szavak azok, amelyek megbánt-
ják a másikat, és veszekedéshez 
vezetnek. Vagy lehet egy gonosz 
hazugság vagy hogy az egyik nem 
akar segíteni a másiknak; ezek 
mind olyasmik, amik veszekedés-
hez vezethetnek. Annál szebb 
volt, hogy a gyülekezetünkből ez 
a két asszony már másnap kész 
volt kibékülni, és utána megölelték 
egymást. Milyen jó, ha egy vesze-
kedést hamar be lehet fejezni, mi-
előtt még rosszabb lenne!előtt még rosszabb lenne!

Veszekedés a Bibliában

A Bibliában is számtalan történetet találunk, ame-
lyekben emberek veszekednek. Ábrahám és Lót 
pásztorai a legelők miatt veszekedtek. Jákób és 
Ézsau az örökségen veszett össze, Jézus tanítvá-
nyai pedig azon veszekedtek, hogy ki a legnagyobb 
közöttük. Úgy látszik, hogy nekünk embereknek 
mindig is nehezünkre esett békében és veszeke-
dés nélkül együtt élnünk. A Bibliában azonban nem 
csak veszekedésekről olvashatunk, hanem jó javas-
latokról is, hogyan kerülhetünk el egy veszekedést.  
Ez szuper! 

Veszekedés Burundiban

Burundiban jelenleg a politikában is sok a veszekedés. Az államelnök még tovább sze-
retné kormányozni az országot. Néhányan azonban azt szeretnék, ha nem folytatná. 
Emiatt a különféle pártok között folyik a veszekedés. Nem hajlandók tárgyalni egy-
mással és megbeszélni a problémát. Még nincs kilátásban a békés megoldás az el-
lentétek rendezésére. Az emberek többször is fegyvert ragadnak és igyekeznek így 
erőszakkal érvényesíteni a jogaikat. Az elmúlt hónapokban ezért nagyon bizonytalan 
volt a helyzet a fővárosban. Több száz ember súlyosan megsebesült. Voltak, akik meg 
is haltak. Ez az egész helyzet minket misszionáriusokat nagyon elszomorít.
Kívánjuk, hogy Burundiban béke legyen. Imádkoznál te is velünk együtt ezért?

Samuel és Sabine Anderson 
három kislányukkal (Noémie 8 
éves, Lia 5 éves, Eline 3 éves) 
2008 óta élnek Burundiban. 
Szeretik az ottani embereket 
és az országot. Ezért szomorít-
ja el őket az országban uralkodó 
nehéz helyzet. Szeretnék, ha 
ott sok ember megismerné Is-
tent és kölcsönösen megbocsá-
tanának egymásnak, mert Isten 
is kész megbocsátani nekik. 

Ezért imádkozhatsz:

Istenem, arra kérlek, hogy 
Burundi újra békés ország 
le hessen, és a politikusok 
egyet  értésre jussanak és ki-
béküljenek egymással! Kér lek, 
őrizd meg az ottani embereket 
és a misszionáriusokat is!

Tanácsok
a Bibliából

„Minden keserűség, indulat, 
harag, kiabálás és istenká-
romlás legyen távol tőletek 

minden gonoszsággal együtt” 
(Ef 4,31b).

„Viszont legyetek egymás-
hoz jóságosak, irgalmasak, 

bocsássatok meg egymásnak, 
ahogyan Isten is megbocsá-
tott nektek a Krisztusban” 

(Ef 4,32).

Istenem, arra kérlek, hogy 
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A Kelenföldi Montázs Központ adott helyet 2016. július 23-
án a Külmissziói Konferenciának, ahol Keszi Krisztinával is 
találkozhattunk. Az előkészületek során örömmel tapasz-
taltuk a magyarországi testvérek nagy érdeklődését és je-
lentkezését. Az ünnepi programon a megjelenteket Sípos 
Alpár Szabolcs, a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár 
Mária Alapítvány elnöke köszöntötte, aki kiemelte a lát-

ható és láthatatlan misszió fontosságát; Isten munkájának 
mindannyian részesei lehetünk imádsággal, támogatással 
és gyakorlati segítséggel. Az előadásokat összekötő zenei 
szolgálatot Apostagi Adorján lelkipásztor és Ferencz Anna 
testvérek végezték, Csapkovics Bertalan, a Molnár Mária 
Alapítvány kuratóriumának munkatársa imádsággal nyi-
totta meg a konferenciát. 

Az igehirdetést Edgar Luz tartotta, aki 1998–2011-ig 
Ecuadorban végzett gyülekezetépítő missziói munkát fe-
leségével, Sípos Gyöngyvér magyarországi misszionárius-
sal. Pál apostol örömlevelét vette alapul, amelyből Krisztus 
egyedüli fontosságát hangsúlyozta. A filippibelieknek írt 
levél harmadik fejezetének első 9 verséből kiemelte a ke-
resztyén emberek bizonytalanságának forrását, ami akkor 
jelentkezik, ha elveszítjük Jézus Krisztusba vetett bizalmun-
kat vagy mást tartunk életünkben meghatározónak. A kö-
rülményekben, a származásunkban, a jó cselekedetekben, 
az erkölcsös életünkben vagy a vallásosságunkban hiába 
reménykedünk, egyedül Krisztus által lehet örök életünk. 
Nála nélkül minden kár és szemét Isten szemében az éle-
tünkben. Isten szeretetét és várakozását a következő példá-
val világította meg az igehirdető: Amikor egy kisfiú a tiltás 
ellenére játszott édesapja számítógépével és tönkretette, 
akkor félelmében elmenekült otthonról rettegve a bünte-
téstől. Nem akart hazamenni úgy, hogy évekig bűnhődnie 
kell tettéért és nem kap feloldozást. Nem tudta, hogy előző 
nap az apja egy másik gépet vásárolt és mindent lementett 
az általa elrontott számítógépről. Istennél Jézus Krisztus 
áldozatáért van számunkra bocsánat, vele lehet új életet 
kezdeni, hazamehetünk hozzá, elfogad bennünket úgy, 
ahogy vagyunk. Ő tudja egyedül megmenteni az életünket 

és bízhatunk egyetlenegy vigasztalásunkban, életünkben 
és halálunkban: „testestől-lelkestől, mind életemben, mind 
halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges Meg-
váltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az 
Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett s 
engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított. És 
úgy megőriz, hogy mennyei Atyámnak akarata nélkül egy 
hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább minden az én 
üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért Szentlelke által 
is engem az örök élet felől biztosít és szív szerint késszé és 
hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek.” (Heidel-
bergi Káté 1. kérdés) Tehát nem kell félelemben élnie a hívő 
embernek, bátran bízhat Isten megtartó kegyelmében, mely 
egész életén át meg tudja tartani az üdvösségre. 

Edgár Luz és felesége, Gyöngyvér az evangélium meg-
tartó örömhírét vitte Ecuadorba, ahol évekig építették Is-
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ten szeretetének a hídját az ott lakó indiánoknak biblia-
iskolával, gyermekmunkával és gyülekezetépítéssel. Öt 
éve visszaköltöztek a liebenzelli missziós központba, ahol 
most már további hídépítőket oktatnak. Ede az egyik ve-
zetője az ITA-nak (Interkulturelle Theologische Akademie 
– Interkulturális Teológiai Akadémia), ami főiskolai szintű 
misszionáriusképző. A többéves képzés alatt nagy hang-
súlyt kap a gyakorlati képzés, mely során szociális, lelki, 
szolgálati és teológiai kompetenciákat sajátíthatnak el a 
hallgatók. Az oktatás negyedik évében bel- vagy külmisz-
sziói szolgálatba állhatnak a tanulók, de a tanulmányaikat 
továbbra is folytatniuk kell a megadott kreditpontok teljesí-
téséhez. Ede gyakorlati teológiát és gyülekezetépítést tanít, 
Gyöngyvér gyermek- és ifjúsági munkát, lelki gondozást 
oktat. Emellett részt vesznek gyülekezeti szolgálatokban 
és az ITA-tanulók személyes mentorálásában is. Beszámol-
tak arról is, hogy négy gyermekük az Ecuadorból történő 
hazaköltözés után zökkenőmentesen be tudott illeszkedni 
az európai oktatásba, a németországi éghajlatot, életvitelt 
hamar meg tudták szokni. Mindannyian nagyon szeretik 
Jézus Krisztust, a nagyobbak sokszor segítenek a gyüleke-
zeti szolgálatokban is a gyermekek között. 

Keszi Krisztina 2006-ban kezdte meg szolgálatát Zam-
biában Isten elhívásával, aki ezt mondta egyszer: „Nekem 
adatott minden hatalom”. Benne bízva végzi azóta is folya-
matosan orvosi szolgálatát Mungwiban, egy klinikán, ahol 
egyedüli orvos. A klinika elsősorban a környező falvak járó 
betegeit látja el, de van szülészeti, elfekvő és fertőző bete-
geket ellátó részlege is. A környékbeliek mindenféle beteg-
séggel ezt a klinikát keresik fel. Krisztinának nagy kihívás 

az egzotikus állatokkal való együttélés; többször próbálta 
kedves kutyája egy-egy kobrától megmenteni, szeme vilá-
gával sem törődve. De előfordult, hogy egy gekkó lapult a 
fürdőkádjában vagy patkányok és denevérek tanyáztak ud-
varán. Amikor hosszú ideig nincs víz vagy áram, vagy ép-
pen malária gyötri, minden alkalommal megtapasztalta azt, 
hogy életének legnagyobb kincse Jézus Krisztus. Amikor 
nagyon fáradt, Isten mindig küld valakit, aki emlékezteti 
mennyei jutalmára. Az orvosi munka mellett gyermekmun-
kával és mozgó iratmisszióval is foglalkozik Krisztina. Egy 
alkalommal írástudatlan anyukának adott Bibliát, mert erre 
indította Isten. Később meghallotta, hogy a nő kisgyermeke 
felolvasott a könyvből neki. Amikor legközelebb találkoz-
tak, megkérdezte tőle, mit értett meg a Bibliából. „Doktor, 
a mennybe megyek, mert az Úr Jézus meghalt értem” – volt 
a válasz. Nemrégen egy kutat fúrtak Krisztina udvarán, 
így nem kell vödrökkel egy forráshoz járnia, hogy vízhez 
jusson. Nagyon hálás ezért Urának, aki ezt is ígérte: „Ti-
veletek vagyok minden napon a világ végezetéig”. Ebben 
bízva utazik vissza hamarosan Krisztina szolgálati helyére.
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Néhány éve lehetősége volt néhány magyar fiatalnak 
részt venni a Liebenzelli Misszió IMPACT képzésén, ami 
nyolc hónapig tart és betekintést ad a fiataloknak a gyü-
lekezeti és missziós szolgálatokba. Káté Eszter beszámolt 
Isten, életében végzett munkájáról, melyet ezen a képzé-
sen tapasztalt meg: felismerte Isten hatalmát és szeretetét, 
ahogy három csapattársával együtt formálta és csiszolta 
őket, és sokszor megtapasztalhatták, hogy mindig Jézus a 
Győztes. Akkor is, ha olyan feladatokba kellett bekapcso-
lódniuk, amiket eddig még nem próbáltak; egyik pillanat-
ban gyermekórát tartani, a másik pillanatban autót szerel-
ni. Elek Renáta, Eszter csoporttársa kiemelte a megkötött 
barátságokat, a kitartás tanulását és a fizikai és szellemi 
munka csapatépítő pozitív hatását. Nagy segítség volt ne-
kik a csoportvezetők példája és gyakorlati tanácsa az ott 
töltött idő alatt. Lőrincz Zsanett egy spanyol, egy német és 
egy ecuadori fiatallal vett részt IMPACT missziós szolgá-
laton. Egy alkalommal sötétben bukdácsolva másztak fel 
egy hegyre, majd valaki közülük meggyújtotta a fáklyáját, s 
majd sorban egymásét is. A lobogó fények mellett csoport-

vezetőjük arra kérte őket, hogy legyenek ők is ilyen világító 
fáklyák Isten országában azoknak, akik még a sötétségben 
botorkálnak. Zsanka most arra keresi a választ, hol is kell 
neki világítani; vajon külmisszióba hívja Isten, vagy itthon 
szolgálhatja-e Őt.

Kevezsda Szilvia Felvidékről indult keresni külmissziói 
szolgálatát Isten elhívására. Élénk színű afrikai bő ruhában 
és színes fejkötőben tett bizonyságot életéről. Egy éve tart 
kapcsolata a Molnár Mária Alapítvánnyal. Tizenöt évesen 
ismerte meg Jézus Krisztust Uwe Schmidt német misszioná-
rius szolgálata során. Tanulmányokat folytatott a Bibelschule 
Brake képzésén, öt évig a magyarországi Élet Szava munka-
társa volt, ahol gyermektáborok szervezésében és nyelvok-
tatásban vett részt, majd a csehországi Élet Szava önkénte-
seként gyermekklubokat szervezett. Több alkalommal járt 
Kenyában az AIC Baby Home missziós központban, ahol 
óvodás, napközis és iskolás gyerekek között végzett lelki 
szolgálatot. Sípos Alpár Szabolcs kérdésére, hogy mi élete 
szívügye, azt válaszolta, hogy a külmisszió afrikai gyerme-
kek között. Vajon Szilvia lesz a magyarországi Molnár Mária 
Alapítvány következő misszionáriusa? Isten tudja már a vá-
laszt, kérjük, hogy Ő adjon ebben eligazítást Szilviának és a 
liebenzelli valamint a magyarországi missziós vezetőknek is. 

A szolgálatok és a beszámolók után csoportos imaközös-
ségre volt lehetőség a misszionáriusok szolgálatáért, ima-
kéréseikért, a magyarországi missziós munkatársakért, a 
Külmissziói Híradó terjedéséért és annak munkatársaiért. 
A missziós konferencia szeretetvendégséggel és testvéri 
közösséggel zárult, lehetőséget adva a misszionáriusokkal 
való személyes beszélgetésre.

 Szász Lídia Dóra

A helyszíni fotókat Előd Erika és Sipos Alpár Szabolcs készítette.
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Martin Auch, missziós igazgató

A misszionáriusok nem egyszerűen csak pro-
jekteken dolgoznak. Nemcsak a munkájukat 
végzik egy-egy adott országban, hanem ott 
is élnek. Ezért, legalábbis részben, tudják, 
micsoda óriási különbségek tapasztalhatók 
a szégyen területén. Az eltérő kultúrákban 
homlokegyenest más helyzeteket élnek át. 
Sokszor még a mélyen bennük gyökere-
ző gondolkodásmódjukat, hozzáállásukat 
is meg kell kérdőjelezniük, fel kell adniuk. 
Ezért soha nem szűnnek meg tanulni. 

Nagyon hálás vagyok, amiért a mi embe-
reink készek voltak arra, hogy a megbékélés 
követeiként kiküldjük őket a világba. Nem 
szégyellik az evangéliumot. Nem tudják, de 
nem is akarják elrejteni azt, ami az életük 
alapja. Olvassa el a kedves Olvasó, hogy mit 
végez Isten Igéje emberekben azok által a 
misszionáriusok által, akik a legkülönfélébb 
foglalkozásokat űzik, illetve a legváltozato-
sabb feladatokat végzik.  

Azok különösen is élvezik majd ezeket a 
beszámolókat, akik szeretnék egyre színe-
sebbé váló világunkat mind jobban és jobban 
megérteni. Legkiváltképpen azonban olya-
nok értékelik majd a cikkeket, akik felelőssé-
get is vállalnak, és törődnek a más háttérből 
jövőkkel. Martin Meyer gyakorlati ötletei és 
Norbert Laffinnak az interkulturális gyüleke-
zetépítés terén szerzett tapasztalatai valószí-
nűleg valamennyiünk látóterét szélesítik és 
gyakorlati segítséget is kínálnak a témában. 

Csak úgy sikerülhet hidakat vernünk má-
sok felé, ha a nyílt őszinteségre épülő belső 
tartásunk olyan szeretettel párosul, amely ki-
tartóan igyekszik a másik embert megérteni.

Való igaz, hogy már a saját kultúránk-
ban is sokféle hatás ér minket, és különféle 
viselkedési normákat sajátítunk el, amiből 
persze félreértések is adódnak. Pál a multi-
kulturális Efezus város gyülekezetének azt a 
fontos tanácsot adta, hogy legyenek őszinték. 
Nekünk, keresztyéneknek, minden külön-
bözőségünk mellett is ezt ígéri Isten Igéje az 
Efezus 4,15–16-ban: „Az igazsághoz ragasz-
kodva növekedjünk föl szeretetben mindenestől 
őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig 
az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a 
különféle kapcsolatok segítségével és minden 
egyes rész saját adottságainak megfelelően mű-
ködve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy 
épüljön szeretetben.”

Miközben járjuk az utunkat, maradjunk 
áldottak és ne hagyjuk abba a tanulást!

Szívből köszöntöm a kedves Olvasót Bad 
Liebenzellből:

Ezt (nem) szégyellem
Most, amikor a kedves Olvasó kezébe veszi legfrissebb számunkat, nem rövid történeteket olvas majd. 
Inkább egy tanítói füzet ez, amelyben megtörtént eseteket gyűjtöttünk össze a világ minden tájáról. Szer-
zőink igazi „szakmájukba”, a kommunikációba engednek bepillantást.

Minden kultúrában – így a 
miénkben is – gyakran hosszú 
folyamat kell ahhoz, hogy  
a megszégyenített emberek 
felismerjék: Jézus által  
megbecsült emberekké  
válhatnak.
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Naponta két vagy három csá-
szármetszés. A legtöbb nigeri 
asszony otthon, a falujában 
vagy egy szülőotthonban hoz-
za világra gyermekeit. Azért, 
hogy „normálisan szüljenek”, 
csak nagyon kevesen keresik 
fel a kórházat. Ezért Galmiba 
főleg olyan anyák jönnek, 
akiknél szülés közben komp-
likációk léptek fel, illetve er-
refelé igen gyakoriak a kettős 
vagy hármas ikerszülések 
(aminek Afrikában geneti-
kai háttere van). Dr. Esther 
Pflaumnak és kollégáinak a 
két vagy három császármet-
szés napi átlagnak számít . 
Sokszor azért kell császár-
metszést csinálni, mert leáll 
a szülés, ami a gyermek és az 
anya életébe kerülhet.

re e s é ent a n a s r n e  nő-
gyógyász egy olyan országban, amely 
szégyenkultúrára épül? 
Nem, épp ellenkezőleg! Örülök, hogy nő 
vagyok, mert Nigerben az asszonyok sokkal 
szívesebben mennek női orvoshoz. Többen 
el sem jönnének a rendelésre, ha férfi nő-
gyógyász rendelne.

Szégyellik-e magukat a betegek kezelés 
közben?
Nigerben, kulturális okokból sok mindent 
nem kezelnek magánügyként. Teljesen nor-
mális, ha egy időben két nőbeteget, ugyan-
abban a rendelőben két orvosnő kérdez ki, 
és ráadásul még a hozzátartozók is bent ül-
nek. A kórtermekben is nagyon korlátozott 
a magánszféra. Amikor a konzultáción egy 
asszonnyal arról beszélgetünk, hogy gyer-
mekáldásra vágyik, megtörténhet, hogy a 
kolléganőm betegének a férje elkezdi he-
gyezni a fülét, majd kéretlenül is bekapcso-
lódik a beszélgetésbe. A tanultabb páciensek 
azonban egyre inkább hiányolják a diszk-
réciót, és már sok férfi is vonakodik nagy 
plénum előtt egészségügyi problémákról 
beszélni. 

Egy orvos-beteg találkozáskor magától a 
betegtől vajmi kevés információhoz jutok, 
ezért nehéz is irányítani a beszélgetést, mert 
a betegek úgy gondolják, hogy az orvosnak 
tudnia kell, kinek mi a baja. Így aztán azok, 
akik segítségért fordulnak hozzám, többnyi-
re azt mondják, amit szerintük én hallani 
akarok. Ha visszakérdezek, gyakran csak 
ugyanazokat a válaszokat kapom. Olyan-
kor aztán már az a fiatalember is türelmetlen 
lesz, aki a mi francia beszédünket hausszára 
fordítja. Mifelénk igen nagy bölcsességre 
van az orvosnak szüksége! 

i erben s a nő  és a ér a  s é en-
küszöbe? 
Igen, nagyon eltérően reagálnak. Az asz-
szonyok a kulturális és vallási háttér miatt 
megszokták, hogy sok mindent el kell visel-
niük. Nem tudom, hogy a betegeim valójá-

ban mit éreznek, mert 
megtanulták, hogy 
mindent eltűrjenek, és 
ne mutassák ki érzése-
iket. Az utóbbi időben 
feltűnt, hogy a jómó-
dú és képzettebb asz-
szonyok egyre inkább 
vonakodnak egy férfi 
jelenlétében levenni a 
fátylukat. Feltehetőleg 
az egyre erőteljesebb 
muszlim oktatás erősíti 
a szégyenérzetet. 

n ne sa  a s lő tth nt ir n t a  
 n hat s rébe tart na  a s s r-

metszések, az egyéb beavatkozások, a 
n lt i  és a terhes n s is  ő-

s ént l ni e  ne et i 
csapatban orvos-misszionáriusokkal és 
hel béli llé al  erről l tt  
Amikor az ember misszióba megy, a fő kér-
dés nem az, hogy az álmai valóra válnak-e, 
hanem az, hogy hová küldi őt Isten. Az em-
ber csak abban a hivatásban tud kiteljesedni, 
amellyel Isten ajándékozza meg. És ebben 
van, ami álomszerű, ám a nagy része arról 
szól, hogy naponta végezzük a feladatun-
kat. Afrikai viszonylatban, Nigerben a leg-
magasabb a csecsemőhalandóság, és világ-
viszonylatban, Afganisztán után a második 
helyen állunk az anyák elhalálozása terén.  
A mi részünk annyi, hogy nálunk az embe-
rek segítséget kapnak, és bennszülött igehir-
detőinktől hallanak Jézusról. 

Nekem Galmiban az nagyon tetszik, 
hogy a csoportunkon belül működik a kom-
munikáció, tapasztalatcsere. Ez nagy segít-
ség, különösen akkor, amikor nem tudjuk, 
hogyan tovább, és csak a sötétben tapoga-
tódzunk, mert sok diagnosztikai lehetőség-
nek híján vagyunk. Olyankor mondják az 
amerikai kollégák, hogy Let’s hang heads!, 
vagyis: Dugjuk össze a fejünket!

Az interjút készítette: Monika Weinmann,  
a „Mission weltweit“ szerkesztője.

Missziós orvosként Nigerben
Niger:

Dr. Esther Pflaum szülész-nőgyógyász szakorvos, és dolgozott már Libériában, 
Zambiában és Pápua Új-Guineában is. 2005 óta Galmiban, Niger déli részén, 
egy 130 ágyas missziói kórházban teljesít szolgálatot. Ott, a Szahara déli ha-
táránál van egy haussza nyelvű közmondás: Ezt csak Galmiban tudják kezelni.

Esther Pflaum hálás,  
mert keresztyén orvostár-

saival és a nővérekkel hozzájárul-
hatnak ahhoz, hogy emberek a 
Galmi kórházban segítséget 
kapjanak és helybeli evangélistá-
iktól Jézusról halljanak. 
Kérjük Urunk áldását  
munkájukra és szolgálatukra!

Feltehetőleg az egyre  
erőteljesebb muszlim  

oktatás erősíti  
a szégyenérzetet.
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Németországban manapság sokkal több 
idegen származású emberrel találkozha-
tunk, mint korábban bármikor. Gyakran 
önkéntelenül abból indulunk ki, hogy min-
denki úgy gondolkozik, érez, kommunikál 
és él, mint mi. Ezért meggyőződésünk, 
hogy az idegeneknek gyorsan kellene tud-
niuk alkalmazkodni és beilleszkedni. 

Amikor összehasonlítjuk a különféle kul-
túrákat, szembetűnő, hogy a legnagyobb 
különbségek ott jelentkeznek, amikor a 
„nyugati” és a „nem-nyugati” gondolko-
dásmódok ütköznek egymással. A két ka-
tegória létező szakfogalom az antropoló-
giában (embertanban). 

Néhány év óta olyan japánok között 
mozgok, akik diákként vagy üzletember-
ként élnek Európában. Naponta kapok 

szemléltető oktatást az eltérő gondolkozás-
módokról. De még maguk a japánok is úgy 
érzik, hogy életük, a különböző mentalitá-
soknak köszönhetően, állandó konfliktusok 
színtere, mert a felfogásbeli különbözősé-
gek a hétköznapi élet legapróbb dolgaira 
is kihatnak. Egy példával szeretném ezt 
megvilágítani.

A japánok szeretnek vonaton utazni. 
Nézzünk egy japán férfit, akinek túl kevés 
ideje maradt az egyik pályaudvaron az át-
szállásra, és bőröndjével megpróbál még 
időben átjutni a megfelelő vágányra. Még a 
mozgólépcsőn áll, amikor bemondják, hogy 
a vonat azonnal indul. Már majdnem odaér, 
amikor az ajtókat becsukják, és a vonat el-
indul – nélküle. Ugyanabban a pillanatban 
emberünk elcsigázott arcán széles vigyor 
jelenik meg. – Most meg minek örül? – töp-
rengünk magunkban. De ő egyáltalán nem 
örül, hanem mélységesen szégyelli magát, 
mert sok más utas szeme láttára kudarcot 
vallott, és néhány pillanatra magára vonta 
mások tekintetét – ő maga mindenesetre így 
értékeli a helyzetet. 

Erőltetett s l
Amikor a japánok vagy más ázsiai népek 
tagjai szégyenteljes helyzetet élnek át, feltű-
nő, „erőltetett mosoly” jelenik meg az arcu-
kon. Első pillantásra mintha örömöt fejezne 
ki, ám valójában a szégyenérzést jelzi. De 
vajon mi rejlik e mögött a jelenség mögött? 

A japánok mentalitását, az összes ázsi-
aihoz hasonlóan a „kollektivitás” hatja át. 
Mindenki a nagy közösség, a nagy csoport 
tagja. Nem egyénben gondolkodnak. Senki 
nem akar különálló individuumként kitűn-
ni. Épp ellenkezőleg: az együttélés leglénye-
gesebb, meghatározó eleme a beolvadás. Az 
ázsiaiak az alkalmazkodás igazi mesterei! 
Ez a döntő magyarázata annak is, hogy az 
ázsiaiak miért tudnak olyan tökéletes, ha-
misított termékeket készíteni.

Nem kérdés, hogy nagyon kellemetlen, ha valami miatt az embernek szégyen-
keznie kell. Ám kultúrköröktől függően óriási különbségek lehetnek a tekintet-
ben, hogy az emberek mit szégyellnek és mit nem, mi váltja ki a szégyenérzést, 
és hogyan fejezik ki a szégyenkezést.

 a n  és a hit 
A 127 millió japánnak kevesebb 
mint egy százaléka hisz Jézus 
Krisztusban. Így, világviszonylat-
ban az egyik legnagyobb olyan 
népcsoportnak számítanak, 
amelyhez még nem sikerült 
elvinni az evangéliumot. 
A külföldön élő japánok sok-
kal nyitottabbak a keresztyén 
hitre. Az anyaországban élők 
nagy többsége a buddhizmus 
vagy az ősök tiszteletére épülő 
sintoizmus követője.

Hazukashii: Micsoda szégyen!

Az ázsiaiak egészen  
más érzésként élik  
meg a szégyent,  
mint az európaiak.
(Foto: Tobias Schuckert)

Németország:
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Hazukashii: Micsoda szégyen!
Az alkalmazkodás azonban azt is jelenti, 

hogy az ember a közvetlen környezetében 
senkit sem szeretne a saját ügyeivel terhel-
ni. Ezért aztán, amikor valakit nyilvánvaló 
sikertelenség ér, nagy segítség a barátságos-
ság álarca. Ez a környezet számára sokkal 
kellemesebb és kíméletesebb, mint például 
egy haragos arckifejezés vagy egy durva, 
bántó szó!

E  e s é en tő s lt r
A szégyenérzet sokszor egészen eltérő és 
számunkra váratlan megnyilatkozásával 
nemrég még érdekesebb módon találkoz-
tam. Az egyik német nagyvárosban japá-
nokkal tanulmányoztuk a Bibliát. Előttünk 
volt a 139. zsoltár egyik szakasza: „Tudod, 
ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreve-
szed szándékomat… Hova menjek lelked elől? 
Orcád elől hova fussak?” (2. és 7. v.).

Elolvastuk az egész zsoltárt. Azután olyan 
kérdések hangzottak el, amelyek segítették 
a zsoltár jobb megértését, értelmezését. 
Végül feltettem egy személyes kérdést: 
Hogyan érzed magadat egy olyan Istennel 
szemben, aki mindent tud rólad, aki min-
dent lát, mindenütt jelen van, aki elől sem-
mit sem tudsz eltitkolni? Arra készültem, 
hogy a hallgatóság tagjai válaszaikban a 
félelmet, a rettegést, a kétségbeesést emlí-
tik majd. Ez lett volna természetes a nyu-
gati gondolkozásnak. A jelenlévő japánok 
azonban egyöntetűen ugyanazt válaszolták: 
Hazukashii! Micsoda szégyen! 

A beszélgetés során azonban világossá 
vált, hogy a „mi” félelem-központú reakci-
ónk és az „ő” szégyen-központú reakciójuk 
ugyanoda vezet: nevezetesen ahhoz a biza-
lommal teli kéréshez, amelyet a zsoltáríró 
a legvégén fogalmaz meg: „Vizsgálj meg, 
Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, 
és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem 
járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság 
útján!” (23–24. v.).

 Ha valaki már úgyis mindent tud rólam, 
és annak ellenére elfogad, akkor arra a vala-
kire bátran rábízhatom magamat! 

éh n   tan s a a s lattere téshe
Németországba, de egész Európába is a 
legtöbb idegen az úgynevezett szégyen-
alapú társadalmakból érkezik. Számukra 
döntő fontosságúak az emberi kapcsolatok.  
A kapcsolatok gyakran még személyes 
szükségleteiket is felülírják. 

Ezért segítség lehet néhány tanács azokra 
az esetekre, amikor ilyen mentalitású embe-
rekkel találkozunk: 

 ▪ Legyünk velük barátságosak! Az ő ér-
telmezésükben így tudjuk a legjobban 
kifejezni, hogy tiszteljük őket. A barát-
ságos hozzáállás egyben megnyithatja 
az utat a velünk szemben álló ember 
szívéhez is. 

 ▪ Kerüljünk minden közvetlenséget! Ne 
használjunk tegező formát! Kerüljük a 
szemkontaktust! Fölöslegesen ne érint-
sük meg őket! A nagyon közvetlen 
hangnem az ő olvasatukban vagy felhí-
vás vitára vagy akár illetlen ajánlattétel. 

 ▪ Ha beszélgetés közben előjön valami-
lyen összehasonlítás, a hasonlóságokra 
tegyük a hangsúlyt, ne pedig az ellen-
tétekre! Ez a másikban biztonságérzetet 
kelt.

 ▪ Tiszteljük az életkort! A szégyenorien-
tált mentalitás nagyon nagyra értékeli 
az idős kort, és nagyon ad arra, amit 
egy idős ember mond. Ha sikerül meg-
nyernünk egy idősebb ember bizalmát, 
könnyen utat találhatunk az egész csa-
ládhoz vagy akár egy nagyobb, törzsi 
jellegű csoporthoz is. 

 ▪ Mindenképpen kerüljük a közvetlen 
kommunikációt a másik nemmel! A szé-
gyenorientált gondolkodásmód szerint 
szigorú szabályai vannak a férfiak és a 
nők közötti érintkezésnek. Nagy nyilvá-
nosság előtt a férfiak rendszerint férfiak-
kal, a nők pedig nőkkel beszélgetnek. 

 ▪ Egyértelműen beszéljünk a hitünk-
ről! A szégyenorientált gondolkodás 
erősen összefonódik a vallásos élettel. 
Ezért már három mondat után a Biblia 
központi tartalmára térhetünk anélkül, 
hogy ez a másik embert zavarba ejtené. 

 ▪ Mondjuk el őszintén, mit jelent nekünk 
a Jézusban való hit! – A szégyenorientált 
gondolkodásmód szerint nevelkedett 
emberek nagyon érzékenyek a nyílt és 
hiteles beszédre.

Martin Meyer

Martin Meyer 2009 óta dolgo-
zik japánok között, elsősorban 
Németországban és Svájcban. 
Martin misszionáriusok gyerme-
keként Japánban nőtt fel. Tanul-
mányai elvégzése után hosszú 
évekig szolgált az országban már 
mint misszionárius. Feleségé-
vel, Ruth-tal három gyermeket 
neveltek fel.

Adjunk hálát a 
Zambiában szolgáló nyolc 

liebenzelli misszionáriusért és 
családjaikért! Imádkozzunk a 
Nabwalyában élő sok gyermekért, 
hogy meghallják és befogadják az 
evangéliumot, és így örök életük 
lehessen!

Adjunk hálát a 
Zambiában szolgáló nyolc 

liebenzelli misszionáriusért és 
családjaikért! Imádkozzunk a 
Nabwalyában élő sok gyermekért, 
hogy meghallják és befogadják az 
evangéliumot, és így örök életük 
lehessen!

Adjunk hálát a 
Zambiában szolgáló nyolc 

liebenzelli misszionáriusért és 
családjaikért! Imádkozzunk a 
Nabwalyában élő sok gyermekért, 
hogy meghallják és befogadják az 
evangéliumot, és így örök életük 
lehessen!

Adjunk hálát a 
Zambiában szolgáló nyolc 

liebenzelli misszionáriusért és 
családjaikért! Imádkozzunk a 
Nabwalyában élő sok gyermekért, 
hogy meghallják és befogadják az 
evangéliumot, és így örök életük 
lehessen!

Köszönjük meg az 
Úrnak, hogy Németor-

szágban a japán emberek sokkal 
nyitottabbak a keresztyénségre! 
Isten adjon bölcsességet a 
közöttük szolgálóknak, hogy 
tapintatosan és szeretettel  
tudják őket megszólítani!

A Svájci Japán Evangéliumi  
Gyülekezet csoportképe

Gyakran önkéntelenül 
abból indulunk ki,  

hogy mindenki  
úgy gondolkodik, érez,  

kommunikál és él,  
mint mi.

vált, hogy a „mi” félelem-központú reakci
ónk és az „ő” szégyen-központú reakciójuk 
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Bizalmas négyszemközti  
beszélgetés a tengerparton.

Ben (a nevet megváltoztattuk) albérlő volt 
Port Moresbyben, a missziói állomáson, 
ahol mi is éltünk. Nagyon fontosnak tar-
tottuk, hogy Bennel, akárcsak az állomás 
többi lakójával bizalmi viszonyt alakítsunk 
ki. Ezért minden héten mindenkit meghív-
tunk egy közös étkezésre, amelyet közös 
bibliatanulmányozás követett. Tudatosan 
szántunk időt a beszélgetésre. Így sikerült 
jó közösséget kialakítanunk: tudtunk egy-
másról és segítettük is egymást. 

Aztán egyszer a fülünkbe jutott, hogy 
Ben a maga lakrészébe titokban női láto-
gatókat fogad, akik éjszakára is ott marad-
nak. Pápua Új-Guineában ez egyértelműen 
szexuális kapcsolatra utal. Az állomás la-
kói tabuként kezelték a dolgot. Így aztán 
amíg le nem lepleződött, Benben nem moz-
dult meg a lelkiismeret. Csak akkor öntötte 
el a mélységes szégyen, amikor a férjem 
egy reggel véletlenül benyitott hozzá, és a 
szobájában ott talált egy nőt. David akkor, 
ott nem mondott semmit, de Ben pontosan 
tudta, hogy minden kiderült. 

Házaspárként sokat törtük a fejünket 
azon, hogy ebben a szégyenorientált kör-
nyezetben hogyan tudnánk tapintatosan 

megoldani a helyzetet. Ben érdekében 
egyszerűen hallgassunk, és tegyünk úgy, 
mintha mi sem történt volna? Vagy tegyük 
kockára a kapcsolatunkat Bennel, és ne-
vezzük nevén a helytelen magatartást? Az 
egész ügy annyira kényes volt! 

Mivel úgy ítéltük meg, hogy a barát-
ságunk Bennel kibírja a szembesítést, és 
neki talán még kínosabb lenne, ha hív-
nánk egy közvetítő harmadik felet, egy 
bizalmas beszélgetés mellett döntöttünk. 
Sokat imádkoztunk, mielőtt David, na-
gyon óvatosan, testvéri szeretettel és 
lelkigondozói tapintattal megbeszélte 
Bennel az esetet. A beszélgetés meglepő-
en jól zajlott. Ben belátta, hogy bűnt kö-
vetett el, bocsánatot kért, és megköszönte 
a jó beszélgetést. David végül arra kérte, 
hogy ne fogadjon többé nőket a szállásán. 
Ben megígérte, hogy megjavul. Azt gon-
doltuk, hogy minden újra a régi. Néhány 
nap múlva azonban Ben se szó, se beszéd 
kisétált az életünkből. 

Valamit rosszul csináltunk?
Megakadályozhattuk volna ezt a törést? 
Hogyan értelmezzük ezt a tettet? Vajon a 

Elment! Hirtelen, titokban és nyomtalanul. Csak amikor reggel megta-
láljuk a lakáskulcsot, akkor ébredünk rá, hogy mi is történt az éjszaka. 
Mintha fejbevertek volna.

Kapcsolat vagy igazság? 
– Ez itt a kérdés!

Pápua Új-Guinea:

A szégyenorientált emberek 
talán nem őszinték? 
Az bizony előítélet , ha azt 
gondoljuk, hogy például a ja-
pánok soha nem mondanák 
meg őszintén a véleményü-
ket. Ennek persze van egy fel-
tétele: A kapcsolatnak rend-
ben kell lennie. Ismerősökkel 
szemben az ember visszafo-
gottabb, nehogy veszélyez-
tesse a kapcsolatot. De az 
igaz barátok egymás között 
nagyon nyíltak és őszinték.

Óriási feszültség  
van a között, hogy 

Óvjuk meg  
a kapcsolatainkat!,  
és a között, hogy 

Mondjuk ki  
az igazságot!
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A Shape Life munkatársainak csoportja

kedves Olvasó hogyan értékelne egy ilyen 
helyzetet?

Nem gondoljuk, hogy Ben bosszúból tet-
te, amit tett, mert felbosszantotta magát a 
„kockafejű németek” miatt. Feltételezzük, 
hogy ennek éppen az ellenkezője az igaz. 
Pont azért ment el, mert nagyra becsült 
minket, és megértette, hogy milyen csaló-
dást okozott nekünk. Úgy gondolta, nincs 
lehetősége jóvátenni a dolgot, ezért inkább 
eltűnt. Ez egy jellegzetesen szégyenorien-
tált lépés volt tőle!  – Sajnos nem bukkan-
tunk Ben nyomára, minden igyekezetünk 
hiábavaló volt mind a mai napig, mert sem 
e-mailben, sem telefonon, sem személye-
sen nem tudtunk újra kapcsolatba kerülni 
vele. Pedig milyen szívesen „megmentet-
tük” volna a barátságunkat! 

Egyáltalán nem könnyű helyesen vi-
szonyulni embertársainkhoz. Különösen 
akkor nem, amikor kultúrákon átívelő 
kapcsolatokról van szó. Amikor a szégyen-
orientáltság találkozik a bűnorientált gon-

dolkozással, nagy szükség van tapintatra, 
empátiára és imádságra. Óriási feszültség 
van a között, hogy Óvjuk meg a kapcsola-
tainkat!, és a között, hogy Mondjuk ki az 
igazságot! Ennek ellenére Urunk arra hívott 
el minket, hogy szeretetből mondjuk ki az 
igazságot (Ef 4,15; Jak 5,19–20). 

Ezért tartjuk fontosnak előbb a jó kap-
csolat kiépítésén fáradozni, hogy azután 
legyen alapunk szeretettel szóbahozni a 
helytelen magatartást. Egyszerű megol-
dások azonban természetesen ritkán adód-
nak. Nem kerülhetjük el, hogy sértődések 
és törések keletkezzenek.

 
Szomorúak vagyunk amiatt, ahogy 

Bennel történtek a dolgok. Mégis számta-
lan hasonlóan kényes beszélgetésben át-
éltük már, hogy amikor szeretettel tettük 
szóvá az igazságot, az előbbre vitte mun-
katársainkat és a velük való jó kapcsola-
tunk még el is mélyült.

Anette Jarsetz

avi  és nette arset  4 évet 
szolgált Pápua Új-Guineában.  
A Liebenzellben működő diák-
kollégium vezetői lesznek, akik 
ősztől szervezik a diákok közös-
ségi életét, tanuló és szabad 
idejét, szakmai gyakorlatait, de 
emellett lelkigondozói feladato-
kat is ellátnak.

Imádkozzunk a 
misszionáriusokért,  

hogy Isten adjon nekik bölcsessé-
get, amikor választaniuk kell: 
mindenáron megóvjanak egy 
kapcsolatot, vagy szükség esetén 
kimondják az igazságot? És 
tudjanak ugyanakkor tapintato-
sak és együttérzők is lenni. 
Imádkozzunk a Jarsetz há-
zaspárért, hogy az Úr segítsen 
nekik új feladatukba jól beillesz-
kedni, és jelenthessenek áldást, 
segítséget a Liebenzellben tanuló 
diákoknak!

Pápua Új-Guineában a nők 
szégyenterülete a köldök és a 
két térd között helyezkedik el. 
Azt a részt mindig eltakarják, 
és soha nem emelik ki szűk 
ruházattal. A rövid szoknyák, 
a szűk farmernadrágok és a 
testhez simuló leggingsek 
divatja jócskán felkavarja a 
kedélyeket, elsősorban a fér-
fivilágban.

Németül tudóknak:
A Shape Life Projektben folyó 
nehéz munkába enged  
betekintést ez a rövid klip:  
http://liebenzell.org/shapelife  
Ebben a projektben vett részt 
a Jarsetz házaspár is.

Vajon Ádám és Éva  
szégyenorientáltak  
voltak? 

Ha az 1Mózes 3,6–11-et 
a szégyenorientáltság 
szemszögéből olvassuk, 
némely dolgot jobban 
megértünk. Ez a cikk 
talán segít a kedves 
Olvasónak abban, hogy 
helyére tegye ősszüle-
ink rejtőzködő maga-
tartását.

http://liebenzell.org/shapelife 
Ebben a projektben vett részt 
http://liebenzell.org/shapelife 
Ebben a projektben vett részt 
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Mi a  a it an la esben s é enletesne  
tartana  

a  e bere  visel e ésében és lt é-
sében? 
Kínosnak találják, amikor férfiak nyilváno-
san vizelnek. Mégis mindenki elviseli, mert 
már megszokták. A szigorúbb muzulmán 
családokban az illemtudó asszonyok és lá-
nyok mindig halkan beszélnek, és soha nem 
nevetnek hangosan. Ha úgy viselkednek, 
mint a fiúk, az rontja a család jó hírnevét. Il-
lendőbb, ha a fiúk rövid hajat viselnek, mert a 
hosszú hajat az emberek természetellenesnek 
érzik. Illetlennek, tiszteletlennek és megszé-
gyenítőnek tartják, ha valaki részeg, vagy ha 
idősebb személy jelenlétében dohányzik. Ét-
kezés közben nem illik sem csámcsogni, sem 
szürcsölni, de az egyáltalán nem kínos, ha 
valaki jó hangosakat böfög. 

A keresztyén lányok és asszonyok, Isten 
iránti tiszteletük jeléül befedik a fejüket a 
templomban. A hasonló korú muzulmán lá-
nyok és asszonyok akkor fedik be a fejüket, 
amikor felhangzik az imára hívó kiáltás, vagy 
amikor az apjuktól, a fiaiktól vagy a férjüktől 
távol imádkoznak Allahhoz. Ha egy asszony 
nem követi ezt a gyakorlatot, akkor úgy te-
kintenek rá, mint aki tiszteletlenül viselkedik 
a vallással, a vallási hagyományokkal és ma-
gával Allahhal szemben is. Gyalázatos csele-
kedet, ha bárki egy szent könyvet a lábával 
érint, vagy ha leteszi azt a földre. 

Amikor egy muzulmán vagy hindu feleség 
idősebb családtagokat látogat meg, az idő-
sebbek iránti tiszteletből be kell fednie a fejét. 
Amikor az asszony utazik, szintén azt tartják 
a legillendőbb nyilvános magatartásnak, ha 
befedi a fejét. 

Fontos, hogy a Bangladesbe érkező turis-
ták megfelelő öltözékben menjenek fürödni a 
tengerpartra. A strandokon a nők nem visel-
hetnek nyugati típusú fürdőruhát, a férfiak 
pedig vagy rövidebb nadrágot vagy sortot 
vehetnek föl. 

 a h ass ban és a sal ban  ill  a  
egészség és a szexualitás vonatkozásában?
A házastársak közötti szeretet-megnyilvánu-
lásokat túlságosan intimnek tartják ahhoz, 
hogy akár a saját gyermekek, akár a nagy 
nyilvánosság előtt kimutassák a gyengéd 
érzelmeket. A fiatalabbak körében e téren 
azonban némi változás tapasztalható, ami a 
nyugati világ hatásainak is köszönhető. 

Általános elvárás, hogy az esküvőt köve-
tő első évben a fiatalasszony teherbe essen. 
Nagy szégyen a feleségre nézve, ha elmarad 
a gyermekáldás. Amikor egy asszony gyer-
meket vár, nagy dilemma előtt áll: akarja-e 
kimutatni afeletti örömét, hogy családja ha-
marosan bővül, vagy inkább takargatnia kell 
egyre növekvő pocakját, amelyet általában 
„kínosnak” titulálnak. Szégyenteljes helyzet 
az, amikor valakinek nemi betegségekről 

Mi illik – és mi nem?
Amikor más kultúrákból jövő emberekkel találkozunk, a mi saját kultúránk összeütközésbe kerül az idegen 
kultúrák értékrendjével, szokásaival. Gyakran tesszük föl magunkban a kérdést, hogy mi a helyes, illetve, 
hogy mit tartanak mások helytelennek. Az egyik, Dinajpurban működő keresztyén főiskola docense, S. B. 
professzor úr válaszol Rebecca Geil kérdéseire.

Banglades:

Házassági szokások: 

Bangladesben, a (szantal , 
garo és sok más) törzsi kultú-
rákban nagyon eltérő módo-
kon történik a házasságkötés.

 ●Egy fiatalember erőszakkal 
is megszöktethet egy lányt. 
Ha visszatérnek, a törzs ezt 
már házasságkötésnek fo-
gadja el, és megrendezik a 
hivatalos esküvőt.

 ●Miután a két család és a 
jegyespár között létrejön a 
megegyezés, és megtörténik 
a hivatalos lánykérés, megkö-
tik a házasságot. 

 ●A fiatalember a barátai se-
gítségével elrabolja a leányt. 
Néhány napig rejtegetik, amíg 
a család bele nem egyezik a 
házasságba. Ezt a szokást, 
noha jogszerű, a törzsi kul-
túrákon kívül nem ismerik el 
társadalmilag, és szigorúan 
büntetik. 

Egy muzulmán házaspár kézen 
fogva sétál a tengerparton.  
Ritka látvány errefelé!

 atalok még akkor sem an agol ák el az imá kozást  amikor a tengerparton n aralnak
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vagy menstruációs problémákról kell beszél-
nie az orvossal. Ennek ellenére a kormányzat 
úgy rendelkezett, hogy a női pedagógusok 
végezzék el a diákok szexuális felvilágosí-
tását, és segítsék a lányokat a „nehéz napo-
kon”. Fontos gondoskodni az egészségükről, 
meg kell tudniuk, mi történik a testükben, és 
azt is, hogy nekik mi a teendőjük. 

A szexuális zaklatás is a szégyellnivaló 
témákhoz tartozik. A fiúkat vagy férfiakat 
csak ritkán hibáztatják, többnyire a lányokat 
vagy asszonyokat teszik felelőssé a történ-
tekért. Az erős szégyenérzés miatt továbbra 
is elhallgatják és tabuként kezelik, ha ilyen 
jellegű visszaélés történik.

 eres t éne  h an éli  e  a hit et 
an la esben  

A keresztyéneknek és a többi vallási kisebb-
séghez tartozóknak sok megszégyenítésben 
van részük. Nekünk, keresztyéneknek nem 
könnyű muzulmánoknak a hitünkről beszél-
nünk. Erőfölényben vannak, ezért is tudnak 
minket lenyomni. Ma reggel a docensekkel 
a dzsihádról beszélgettünk. Egy muzulmán 
munkatárs megjegyezte: 

– Azt, aki támadást intéz a vallásunk ellen, 
meg lehet támadni, és gondolatban le is lehet 
fejezni. 

Erre én ezt válaszoltam: 
– Nekünk, keresztyéneknek ez a jelsza-

vunk: Megbocsátunk és elfelejtjük.
Akkor mindenki elhallgatott, mert azt 

gondolják, hogy mi, keresztyének ostobák 
vagyunk. Jóllehet a muzulmánok szeretik a 
mi egészségügyi és oktatási rendszerünket, 
a hitünket és a vallásunkat nem fogadják el. 
Ezért érezzük magunkat jobban hinduk tár-
saságában, mint muzulmánok között. 

Mil en hat st a r lna  a eres t éne  a 
t rsa al ra
Mi másképpen viselkedünk, és toleránsak 
vagyunk a többi vallással. Törődünk az em-
berekkel, és nem nézzük, hogy milyen vallás 
követői; gondolok itt például a betegápolásra 
vagy az oktatásra. A bangladesiek tudják, 
hogy vannak papok és apácák, akik soha 
nem kötnek házasságot, és csodálják őket 
többek között szeretetükért és gondoskodó 
figyelmükért. Ugyanakkor sajnálják is azo-
kat, akik nem élnek házasságban, mert tár-
sadalmi szempontból nem tudják megérteni, 
ha valaki úgy dönt, hogy házastárs és gyer-
mekek nélkül éli le az életét. 

A keresztyének türelmesek és igyekeznek 
békességet teremteni ahelyett, hogy viszá-
lyokat szítanának. Ez a hozzáállás azonban a 

többségi vallás követői számára elfogadhatat-
lan. Ők a saját vallásukat akarják terjeszteni, 
és ha kell, erőszakkal is. 

n s erint h an t  a n ati vil  
eres t énei be l s lni a t rsa al i 

együttélést? 
Szerintem mind Németországban, mind 
Bangladesben a keresztyéneknek arra kelle-
ne másokat bátorítaniuk, hogy türelemmel, 
szeretettel és megbocsátó lelkülettel akar-
ják a társadalmat megváltoztatni. Időnként 
szenvednünk kell a hitünkért. Ez a mi utunk, 
amelyen járnunk kell.

Németország nagyon szenved attól, ami 
Kölnben és más helyeken, Szilveszter éjsza-
káján történt. El kell mondani nekik, hogy 
az őket befogadó vagy vendégül látó ország-
ban mi számít szégyenteljes viselkedésnek. 
A felvilágosítás segíti a beilleszkedést. Azt, 
aki nem hajlandó sem megérteni, sem elfo-
gadni a nyugati és a keresztyén értékeket 
és vét a törvény ellen, megfelelően meg kell 
büntetni. Amikor emberek egy olyan, keresz-
tyén hagyományokkal rendelkező országba 
mennek, mint amilyen Németország is, fel 
kell őket világosítani arról, hogy az őket be-
fogadó társadalom milyen értékek szerint él. 
Világossá kell tenni előttük azt is, hogy bi-
zonyos szokásokat és viselkedési normákat, 
amelyeket a saját hazájukban elfogadnak az 
emberek, a befogadó országban nem tűrnek 
meg. Tudom, hogy Németországban és más 
országokban is most sokan aggódnak, de 
nem minden menekült egyforma. 

Ezért kellene a keresztyéneknek kitartóan 
segíteniük az embereket abban, hogy változ-
zanak és átgondolják a dolgokat, miközben 
ők maguk Jézushoz hűen élnek és jézusi lel-
külettel forgolódnak a társadalomban.

Rebecca Geil 2013 augusztusa  
óta él Bangladesben. 2015 má-
jusa óta az ország északi részén 
Dinajpurban lakik. Tanulja a 
nyelvet és vezeti az impact-
programot, amelynek során  
fiatalok érkeznek több hónapra  
az országba, és különféle  
feladatokat végeznek.

Imádkozzunk, hogy 
Isten adjon bölcsességet, 

szeretetet és türelmet a keresz-
tyéneknek, amikor a helybeli 
embereknek a hitükről beszélnek!

Az imádkozás idején azért  
gyülekeznek ezek a hinduk, 
hogy dobokkal, énekkel és 
áldozatokkal tiszteljék iste-
neiket a templomban.

„Nekünk,  
keresztyéneknek  
ez a jelszavunk:  

Megbocsátunk és  
elfelejtjük.”

Németül tudóknak ajánljuk a www.aufbruch-ins-unbekannte.de honlapot, ahol Rebecca Geil  
egy rövid videóban arról számol be, hogy miért szeret Bangladesben misszionáriusként dolgozni.
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A hamis szégyen hálójában
Ecuador:

Ecuador egy szégyen alapú társadalom. Ellentétben a közép-európai kultúrá-
val, amelyet az individualizmus határoz meg, itt alapvetően az befolyásolja az 
emberek életérzését, hogy mások mit gondolnak róluk. A kecsuák különösen is 
negatívan gondolkoznak magukról, mert mindenki lekicsinylően beszél róluk, 
mintha alacsonyabb rendűek lennének, és ezért ki is rekesztik őket.

Hét hónapja minden héten együtt olvasom 
a Bibliát Marióval és Aliciával. Nagyon 
szomjaznak Isten Igéjére. A kedd este jelenti 
nekik a hét csúcspontját. Akkor szoktunk 
összejönni náluk. Jól emlékszem még arra, 
hogy Alicia milyen bátortalanul nyitott ne-
kem ajtót az első hetekben. Szégyenkezve 
sütötte le a szemét, és állandóan mentege-
tőzött, amiért olyan szerényen élnek. Az 
egyetlen széket mindig nekem ajánlották 
föl, a család a gyékényszőnyegen foglalt he-
lyet. Hozzájuk hasonlóan sok kecsua indián 
szégyelli a saját népcsoportját, társadalmi 
helyzetét, mivel ők csak parasztok és kéz-
művesek. Szégyellik a szegénységüket és 
külső megjelenésüket is. Testmagasságuk, 
sötét bőrszínük és társadalmi származásuk 
miatt a meszticek mind a mai napig lenézik 
és alacsonyabb rendűeknek tekintik őket. 
Sokszor, amikor letekintenek rájuk, ilyen 
megjegyzéseket lehet hallani: 

– Te, nézd már azt a randa indiánt!
– Fabatkát sem érsz, te kis mitugrász! 
Az ilyen megjegyzések mély sebeket 

ejtenek bennük. Emiatt sok kecsua férfi 
levágatja a haját, az asszonyok levetik ha-
gyományos öltözéküket, az ifjabb nemze-
dék pedig már nem akarja megtanulni saját 
anyanyelvét, a kecsuát. Ebből is látszik, a 
szégyenérzet egészen odáig fajulhat, hogy 
az ember önmagát veti meg. 

A szégyenérzetnek történelmi gyökerei is 
vannak. 1534-ben Ecuadort meghódították 
a spanyolok. Elvették a kecsuák földjeit 
és rabszolgákká tették őket. Lakóhelyül a 
nagy udvarházak kapuja mellé felhúzott 
kicsi szobákat kapták meg. A helyzetet 
súlyosbították a spanyol földbirtokosok 
erőszakos túlkapásai. A hódítók diszkrimi-
nációja mélységesen megalázta a kecsuákat, 
megsértette őket emberi méltóságukban, 
és még ma is attól rettegnek, hogy a tár-
sadalom kiveti őket. Sok kecsua szívből el 
tudná mondani a 123. zsoltár 3–4. versét: 

„Könyörülj, Uram, könyörülj rajtunk, mert 
torkig vagyunk a gyalázattal! Torkig vagyunk 
már az elbizakodottak gúnyolódásával, a gőgö-
sök gyalázkodásával.“

Munkám során fontosnak tartom ezt a 
negatív hálót felismerni és segíteni szétrom-
bolni azt, hogy a kecsuák is megtapasztal-
hassák az igazi szabadságot.

nt s a bar ts  és a  el a s  Én az 
otthonaikban látogatom meg az embereket, 
érdekel az életük, és hálás vagyok az ételért, 
amellyel kínálnak. Az ő viseletük szerint öl-
tözködöm, mert meg akarom nekik mutat-
ni, hogy értékesnek tartom a kultúrájukat. 
Gyakran töltöm az éjszakát családoknál, 
mert szeretném ápolni a kapcsolatot velük 
és megismerni hétköznapjaikat. 

nt s a  sten é e  Beszélek nekik Isten 
szeretetéről és arról, hogy Ő elfogad min-
ket. „Isten nem személyválogató”, olvassuk 
a Róma 2,11-ben. Nem a szerint ítél, hogy 
milyen tekintélyes valaki, és nem tekint az 
ember származására, bőrszínére, testalka-
tára, vagyonára. Jézus a kereszten minden 
emberért meghalt. Ő nem szégyell a test-
véreinek nevezni bennünket. 

Mario és Alicia életében már történtek 
változások. Elfogadták Jézust Uruknak és 
Megváltójuknak. A közös bibliaolvasás so-
rán megértették, hogy Isten szemében kik 
is ők. Isten új önazonosságot és méltóságot 
adott nekik. Megértették, hogy feltétel nél-
kül szereti őket, és ez gyógyítja az elutasítás, 
megvetés és kirekesztés okozta mély sebeket 
bennük. Érzik és tudják, hogy Isten elfo-
gadta őket. A mi kis házikörünkben most 
már én is velük együtt kuporgok a gyé-
kényszőnyegen. Ebből arra következtetek, 
hogy előttem már nem éreznek szégyent, 
megbíznak bennem, és úgy tekintenek rám, 
mint aki közülük való.

Ramona Rudolph

Adjunk hálát az 
Ecuadorban szolgáló 

misszionáriusokért, és kérjük 
Istent, hogy Ramona Rudolph a 
kecsua indiánok körében mindig 
bátran ki tudjon állni Jézus 
mellett! Imádkozzunk, hogy 
sok indián hitre juthasson. 
Imádkozzunk, hogy minél több 
kecsua átélje Jézusban a teljes 
szabadságot és felszabaduljon az 
állandó szégyenérzéstől!

a na l h 2012 óta él 
Ecuadorban. 2013-tól Cotacachi 
körzetében kecsua indiánok 
között dolgozik.

Ecuador lakosságának kb. 35 
százaléka mesztic, akik a spa-
nyol hódítók és az Andokban 
élő őslakosok keveredéséből 
származnak.

Továbbgondolásra: Sokszor 
nekünk sem mindegy, hogy 
mások mit gondolnak rólunk. 
Könnyen előfordul , hog y 
csak úgy sodródunk az ár-
ral, és ami Jézus ügyét illeti, 
nem mondunk se bűt, se bát. 
Nem akarunk megvetéssel, 
elutasítással találkozni, mert 
az fáj. Jézus azonban minket 
is meg tud szabadítani a ki-
sebbrendűségi érzéstől és az 
önvádtól!
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A tokaichibai gyülekezet  
tagjai az alapításkor és ma.
(A K. család lányai a felső kép 
hátsó sorában, középen.)

h as és rene e  1992 óta él 
Japánban. 2011 óta Tokaichibában, 
Yokohama külterületén gyüleke-
zetalapításban tevékenykednek, 
négy gyermekük van.

Thomas Beck írja 
Japánból: „Nagyon 

hálásak vagyunk a K. család 
lelkes együttműködéséért. 
Imádkozunk azért, hogy Isten 
áldja meg bizonyságtevő 
életüket, és ajándékozza meg  
őket sok gyümölccsel.”

A Japán társadalom egyértelműen szégyen-
orientált társadalom. Az, hogy mit szabad 
és mit nem, nem annyira fontos kérdés, 
mint az, hogy mi illik és mi nem. A leg-
nagyobb jó nem a nyugodt lelkiismeret, 
hanem az, ha valaki általános tiszteletnek 
örvend. Végeredményben nem az igazság a 
döntő, hanem a harmónia, és e tekintetben 
sem az egyéni, hanem a kollektív érzés a 
meghatározó. 

Ezt én az első gyülekezetünkben, egy 
beszélgetés alkalmával értettem meg. Egy 
napon az egyik presbiterünk megkért, hogy 
mentsem föl gyülekezeti tisztsége alól. Úgy 
ítéli meg, hogy nem végezheti tovább a fel-
adatát, és szégyell így kiállni a gyülekezet 
elé. – De mi történt? El voltam készülve, 
hogy bűnt vall: csalt, lopott, házasságtörést 
követett el… Nagyon meglepődtem, ami-
kor elmondta, hogy egyik munkatársának 
az egész munkatársi csoport előtt jól meg-
mondta a magáét. – Nem nagyon értettem, 
miért tenné őt ez az eset alkalmatlanná a to-
vábbi szolgálatra. Ám ő meg volt győződve 
arról, hogy egy keresztyén nem tanúsíthat 
ilyen magatartást, különösen akkor nem, 
ha vezetői megbízatásban áll. Megrontotta 
a munkahelyi jó légkört, csorbát ejtett egy 
kollégája jó hírnevén, de ezzel egy időben 
ő maga is hiteltelenné vált. Kollégája nem 
jelent meg többet a munkahelyén, és kis idő 
múlva az áthelyezését kérte. 

Sokáig beszélgettünk, és átgondoltuk az 
evangélium üzenetét, a bűn és a felelősség 
kérdését. Sokheti beszélgetésbe és imád-
ságba telt, míg a presbiter ismét szolgá-
latba állt; munkáját nagy odaszántsággal, 
szeretettel és türelemmel folytatta. Akkor 
gondoltam bele először abba, hogy milyen 
nehéz is a japán keresztyéneknek nyilváno-
san is felvállalni a hitüket. Azzal ugyanis 
együtt jár az, hogy felkavarják a kedélyeket, 
és teljesen máshogyan élnek, mint ahogyan 
azt mások elvárnák. 

  sal  e t r e  tab t
Éppen ezért örülünk nagyon 
annak, hogy Tokaichibában 
a gyülekezetalapító csapat 
kezdettől fogva eldöntötte: 
vállalják a nyílt bizonyságté-
telt. Az első év tematikáját a 
Róma 1,16-ra építettük: „Mert 
nem szégyellem az evangéliu-
mot.” A K. család, amely az 
alapítócsapat tagja, e szerint 
a mottó szerint él: A munka 
kezdete óta bizonyságot tesz-
nek hitükről a szomszédoknak, ismerőseik 
körében és a családjukban, és szégyenkezés 
nélkül hívogatnak a gyülekezetbe. K. asz-
szony a zenei tehetségét is felhasználja arra, 
hogy másoknak Jézusra mutasson. Három 
másik asszonnyal együtt hangversenyeket 
kínál gyülekezeteknek és azokra meghív-
ja a szomszédasszonyokat. Tokaichibában 
is volt már két hangverseny, amelyekre 
6000–600 meghívót osztottak ki. K. asz-
szony fáradhatatlanul hívogatott egy isme-
rős asszonyt a gyülekezetbe. Imádkozott 
érte és bizonyságot tett neki, gyakorolta a 
vendégszeretetet, és jó barátságba kerültek 
egymással. 

Amikor ez az ismerős végül elhatározta, 
hogy szeretne egészen Jézushoz tartozni, és 
meg akar keresztelkedni, K. asszonynak ez 
óriási ajándékot jelentett. 

Az édesanya jó példája felnőtt lányainak 
is bátorságot adott. Természetes egyszerű-
séggel hívogatják kollégáikat és szomszéd-
jaikat a gyülekezetbe. Mivel általában az ő 
korosztályukat szólítják meg, könnyebben 
tudnak kapcsolatot ápolni velük, és meg-
vallani nekik a hitüket. Nagyon hálásak 
vagyunk a K. család lelkes együttműködé-
séért. Imádkozunk azért, hogy Isten áldja 
meg bizonyságtevő életüket, és ajándékoz-
za meg őket sok gyümölccsel.

Thomas Beck

Ami Japánban egyáltalán nem működik
Japán:

Japánban a megbecsülést és a harmóniát nagyon nagy-
ra tartják, és elérendő célnak tekintik. Thomas Beck arról 
beszél a cikkben, hogy ennek milyen kihatásai vannak, és 
ezért mi történhet olyankor, amikor valaki „jól megmondja 
a magáét”.

A tokaichibai gyülekezet nek hitükről a szomszédoknak, ismerőseik 
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A csapatom tagjai döbbenten bámulnak. Hir-
telen rossz érzésem támad, aztán beugrik 
minden: a rossz oldalon dobtam kosarat, mert 
az előbb cseréltünk térfelet. Mekkora blama! 
Elborít a szégyen és fejemet a két térdem közé 
rejtem. Nem akarom látni a többiek tekintetét! 
Bárcsak vége lenne már ennek a tornaórának! 
– Még 30 év távlatából is élénken emlékszem 
erre az általános iskolai élményemre… és a 
szégyenre, amelyet akkor éreztem. Vesztesé-
get okoztam a csapatomnak, és még büszke 
is voltam rá… még ha csak néhány másod-
percig tartott is az egész. De volt még ben-
nem egy másik érzés is. Azzal, hogy szégyen-
kezésemben elrejtőztem, kizárólag magamat 
büntettem. 

Mi itt, a látszólag „szégyen nélküli” Nyu-
gaton újra meg újra besétálunk az effajta 
zsákutcákba. Milyen gyakran nyugtalanít 
minket az érzés, hogy nem felelünk meg az 
elvárásoknak, de nyíltan csak nagyon kevés 
emberrel tudunk erről beszélni! Vajon miért 
van ez így még a keresztyén körökben is?

Az eddig végbement társadalmi változá-
sok sem tudtak ezen igazán változtatni. To-
vábbra is az minden vágyunk, hogy elfogad-
janak, tiszteljenek, értékeljenek bennünket, és 
vágyjanak a társaságunkra. Ugyan ki számol 
be az istentiszteleten arról, hogy hogyan bla-
málta magát a munkahelyén, vagy arról, 
hogy pszichés problémákkal küzd? És ki 
szeretne nyíltan beszélni az emésztési prob-
lémáiról, vagy arról, hogy szokott kételkedni 
Istenben, vagy hogy éppen nagyon rossz a 
lelkiismerete egy családi veszekedés miatt? 
Hála Istennek én egy olyan gyülekezetben 
nőttem fel, ahol ez működik. Ám azt semmi-
képpen nem jelenthetjük ki, hogy elterjedt és 
magától értetődő ez a gyakorlat. 

E  ellent n s és e  ile a
A gyülekezetben általánosan elfogadott és 
elvárt viselkedési normák, illetve a médiák-
ban reklámozott és a barátok, munkatársak 
életében látható magatartásformák közötti 

különbség talán soha nem volt még ekkora. 
A fiatal keresztyéneknek talán manapság a 
szexualitás terén a legnehezebb a bibliai ér-
tékrend mellett kitartaniuk. Sürgető szükség 
van követhető példaképekre és olyan embe-
rekre, akikkel megbeszélhetik problémáikat. 
Különösképpen is olyanokra, akik korban 
köztük és a szüleik között állnak, tehát náluk 
már idősebbek, így néhány lépéssel előttük 
járnak, de a szülőknél még fiatalabbak, így 
a fiatalok nem a szüleik barátait látják csak 
bennük. 

Ez a fiatal korosztály gyakran érvel úgy, 
hogy azért kell abbahagynia az ifjúsági szol-
gálatot, mert családot kell alapítania, otthont 
kell teremtenie, vagy a karrierjét kell építe-
nie. Amikor néhány alkalommal szabadságra 
mentünk haza, Németországba, mindig ta-
lálkoztunk olyan gyülekezeti szolgálókkal, 
akik egykor lelkesen vetették bele magukat 
a munkába, de idővel egy kicsit egykedvű-
vé váltak. A baráti körben vagy a családban 
megtapasztalt erkölcsi megroppanás fáj-
dalmas kérdéseket vet föl. Amikor kicsik a 
gyerekek, egy házaspár szerelmi életét nem 
mindig a romantika és a szenvedélyesség 
jellemzi. Ezért a szexualitás témája inkább 
a „profikra” marad: olyan fiatal vezetőkre, 
akik még elég idealista módon gondolkoz-
nak, vagy olyan főállásúakra, akik feltehető-
en jobban „eligazodnak a témában”. Érthető 
módon mindenki fél attól, hogy átláthatóvá 
válik az élete, ám ez a keresztyén fiatalokat 
még mélyebb dilemmába kergeti. Nevezete-
sen abba, hogy keresztyén körökben csak a 
jegyesoktatáson, házassággondozó szeminá-
riumokon, házaskörökön esik szó nyíltan és 
részletesen férfi és nő kapcsolatáról, illetve 
a szexualitásról. Az ilyen alkalmakon azon-
ban nem vesznek részt olyan fiatalok, akik-
nek konkrét házasulási tervei még nincsenek, 
de valós gondjaik már vannak, ugyanis nem 
tudnak mit kezdeni ilyen irányú élményeik, 
megtapasztalásaik biológiai és lelki vonatko-
zásaival. Még a kicsit merészebben fogalma-

Szégyen nélkül
Kanada:

Ide a labdát! Kilépek gyorsan oldalra, és a kosár felé pattintgatom a labdát.  
Nagy az öröm; végre megértettem a szabályokat! Vakmerőn a magasba ugrom 
és… hoppá! Bevágom a labdát a kosárba! Büszkén a magasba emelem mindkét 
karomat és hangos kiáltás szakad ki belőlem.

Minél kevésbé lesznek 
magától értetődőek 
a keresztyén értékek, 
annál inkább kell tö-
rekednünk arra, hogy 
őszinte, tiszta és át-
látható életet éljünk.

Az értelmező szótár szerint 
mentorálás az, amikor egy 
tapasztalt szakember vagy 
vezető másokat tanácsol és 
támogat. A szó a görög men-
tor szóból származik; a mito-
lógia szerint Mentor Odüsz-
szeusz idősebb barátja volt. 
Valószínűleg pozitív jellemvo-
násai és tettei indították arra 
Odüsszeuszt, hogy amikor el-
indult a trójai háborúba, fia, 
Télemakhosz nevelését Men-
torra bízza.

Gyakorlati oktatás leendő  
misszionáriusoknak

Mint házaspár együtt oktatjuk  
a leendő misszionáriusokat.  
Családként is ugyanabban  
a házban élünk, mint ők.



15Külmissziói Híradó, 2016/04

A jó beszélgetések 
nem mindig ered-
ményezik azt, hogy 
mások is a bibliai 
alapelvek mentén 
kezdenek el élni.

Daniel és Rita Mattmüller 
2003 és 2011 között Malawiban 
szolgáltak, 2012 óta Kanadában 
a misszionáriusok felkészítő 
programját vezetik, és az ő 
felelősségük alá tartozik az 
Interkulturális Teológiai Akadé-
mia (ITA) külföldi szemesztere is. 
Négy gyermekük van.

Kérjük Istent, adja meg 
Danielnek és Ritának 

mindazt, ami szükséges ahhoz, 
hogy a tanácsért, segítségért 
hozzájuk fordulóknak valóban 
őszintén tudjanak az Igére 
alapozott segítséget nyújtani!

zó, házasságról szóló könyvek is óva intenek 
attól, hogy a fiatalok túl korán elkezdjenek 
foglalkozni a házasélet részleteivel. Túl nagy 
a veszélye annak, hogy így kísértésbe es-
nek. Ezért aztán nem marad más megoldás, 
mint az, hogy az ifjúsági körökben mindig 
ugyanazokat a bibliaverseket ismételgessék, 
amelyek azt erősítik, hogy csak házasság-
ban megengedett a nemi élet… hacsak nem 
akadnak olyan bátor ifivezetők, akik ezekről 
a témákról teljes őszinteséggel tudnak a fia-
talokkal beszélgetni. 

Egy szükség és annak következményei
Egyre több az a fiatal, akik gyakorlati tapasz-
talatuk ellenére (ami gyakran sokkal több, 
mint amit környezetük sejt) tele van megvá-
laszolatlan kérdésekkel. A szégyenérzethez, 
hogy nem tudnak a keresztyén körök elvá-
rásainak megfelelni, ami miatt aztán nem is 
lehetnek jó keresztyén gyülekezeti munkások 
és csalódást okoznak példaképeiknek is, jön 
még a gyötrő önmarcangolás és kétely, ha az, 
amit átéltek, teljesen másmilyen volt, mint 
amit a filmekben látni, vagy mint ahogyan 
azt a barátok elhencegték. Ez az elbizony-
talanodás csak nagyon keveseket tart visz-
sza attól, hogy további negatív élményekre 
tegyenek szert. A nagy többségnek sokkal 
kézenfekvőbb megoldásnak tűnik, hogy to-
vábbra is ott keresgéljenek, ahol elveszítették 
biztonságérzetüket. Hát ezért lenne égető 
szükségük a fiataloknak egy szilárd háttér-
gyülekezetre, ahol olyan nyíltszívű, őszinte 
emberekkel lehetnének együtt, akik tartást 
adhatnának nekik!

De hát biztos az, hogy a fiatalok akarnak 
is beszélni ennyire személyes dolgaikról ná-
luknál idősebb keresztyénekkel? Nem túlsá-
gosan kínos ez az egész? – Na, kezdhetem 
kiteregetni a szennyest? – lépett be egy fiatal 
lány, aki első alkalommal jött el hozzám a 
megbeszélt mentorálásra. És én még azon 
agyaltam, mivel kezdjem én a beszélgetést! 
Hányszor hallottam már azóta ezt: Annyira 
szégyellem magam, hogy legszívesebben ásnék 
egy gödröt, és beleugranék. Vagy ezt: Már at-
tól jobban vagyok, hogy mindezt elmondhat-
tam. Vagy ezt: Annyira nagyon hálás vagyok, 
amiért mindent őszintén elmondhatok! 

Daniellel együtt sok éve abban a kivált-
ságos helyzetben lehetünk, hogy életük egy 
adott szakaszában ott állhatunk mintegy 
kísérőként fiatalok mellett. Minél kevésbé 
lesznek magától értetődők a keresztyén ér-
tékek, annál inkább kell törekednünk arra, 
hogy őszinte, tiszta és átlátható életet éljünk. 
Szinte teljesen megszabadultunk attól a fé-

lelmünktől, hogy ezáltal „elrontjuk” majd 
a fiatalokat. Bár kockázatos felvállalni saját 
esendőségünket és sebezhetőségünket, eddig 
még egyszer sem bizonyult hátránynak, hogy 
ezt megtettük. 

Egy érv a szégyen nélküli élet mellett 
Ennek ellenére vannak fájdalmas és aggasztó 
önleleplező kitárulkozások. A jó beszélgeté-
sek nem mindig eredményezik azt, hogy má-
sok is a bibliai alapelvek mentén kezdenek el 
élni. De vajon elég ok ez arra, hogy feladjuk 
küldetésünket, és azokat, akik tanácsért for-
dulnak hozzánk, odadobjuk „koncként az 
ellenségnek”? Hagyhatjuk-e, hogy kérdése-
ikre kocsmai törzsasztaloknál, kétes értékű 
műsorokból, internetes gyóntató oldalak 
vagy akár a pornográfia segítségével próbál-
ják megtalálni a válaszokat? Ha még Pál is 
azt írja a Róma 7,15-ben, hogy „hiszen, amit 
teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselek-
szem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyű-
lölök”, hogyan is vonulhatnánk „nyugdíjba”, 
passzívan ismételgetve, hogy: Jaj, mennyire 
romlott ez a mai ifjúság!, meg azt, hogy: Mi 
sem vagyunk különbek, ezért jobb, ha csöndben 
maradunk? 

e a vé vet e tetés  a ire t tt n
Ha nyíltak és őszinték vagyunk, azzal nem 
hogy eljátsszuk mások tiszteletét és elfogadá-
sát, hanem inkább megnyerjük azt! Érdemes 
legyőznünk a szégyenkezést. Merjük mások-
kal is megosztani gondjainkat, kérdéseinket 
és kudarcainkat! Bátran vállaljuk fel, hogy 
mi Istenben bízunk, és ne akarjunk (egy ma-
gunkra erőszakolt) magabiztosságot mutatni 
kifelé! Mély közösségre vágyik valaki? Akkor 
éljen szégyen nélküli életet! 

Rita Mattmüller

Torontó, ahol a fiatal misszio
náriusok sokat tanulhatnak



16 Külmissziói Híradó, 2016/04

Zambiában egy ilyen helyzet alakulhat egé-
szen máshogyan is. Iskolánk egyik munka-
társnőjével temetésre megyünk. Mivel óráim 
voltak, és nem tudtam korábban szabadulni, 
késésben vagyunk. Őt ez láthatólag nem za-
varja. Egyáltalán nem érzi kínosnak, hogy 
engem maga után húzva elszalad a gyászo-
lók mellett, hogy az első sorban keressen ma-
gának egy árnyékos helyet. Kicsit szorosan 
vagyunk a padon, az emberek összébb hú-
zódnak, de senki nem akad fönn azon, hogy 
elkéstünk. Fő, hogy ott vagyunk.

Az, amit régebben kínosnak éreztem, és 
ami miatt szégyelltem magamat, ma, 18 év-
nyi afrikai tartózkodás után már nem okoz 
gondot. A magammal hozott szégyenszint 
több területen is idomult ahhoz a kultúrá-
hoz, amelyben jelenleg élek. Ezért az a né-
hány másodperc, mialatt munkatársnőmmel 
az első sorba értem, nem keltett bennem kel-
lemetlen érzéseket, pedig Németországban 
soha nem tettem volna ilyet. Évekkel ezelőtt 
Zambiában vagy Malawiban is még meghúz-
tam volna magamat egy sarokban, ha késve 
érkeztem volna.  De most, hogy a zambiai 
asszonnyal, úgyszólván az ő védőszárnyai 
alatt voltam, teljesen rendjén valónak talál-
tam, hogy bemerészkedjem az első sorba. 

Néha, az eltérő értékrendek, magatartás-
formák miatt igen nagy kihívásnak érzem, 
amikor az egyik kultúráról át kell állnom a 
másikra. Hiányzik a biztonságérzet, mert 
nem mindig tudom, hogy az egyik kultúrá-
ban mi számít fontosnak, hiszen rám a másik 
kultúra is hatással volt. 

e  ne  ha s
Egy másik helyzetben viszont már nehe-
zemre esett belesimulnom a teljesen más ér-
tékrendbe. Az egyik docens neheztelésének 
adott hangot: 

– Hát milyen dolog az, hogy az államilag 
is elismert egyetemek listáján csak a 20. he-
lyen állunk? Ez ránk nézve nagyon szégyen-
letes! 

Ezért aztán, csak hogy ne a 20. helyen kös-
sünk ki legközelebb, amikor az akkreditációs 
bizottság látogatást tesz nálunk, és a felvehe-
tő tantárgyakra, a diákok tanulási lehetősé-
geire, illetve a tervezett hallgatói létszámra 
terelődik a szó, meglehetősen kiszínezik, 
felnagyítják a valós helyzetet. Nem, nem ha-
zugság, amit a docens mond. Hiszen a tervek 
valóban megvannak! De az én teljesen más 
beállítottságú fülemnek az egész teljesen el-
érhetetlennek és valószerűtlennek hangzik 
– ezért, mint ilyenről, érzésem szerint jobb 
nyilvánosan nem beszélni pusztán csak azért, 
hogy a valóságnál jobb képet mutassunk. 

Az ilyen helyzetekben mindig ott feszül 
bennem a kérdés: vajon kell-e mondanom 
valamit, vagy egyszerűen csak fogadjam el, 
hogy a másik fél máshogyan értelmezi a dol-
gokat. Ha nyilvánosan állást foglalnék, a do-
cens elveszíteni a hitelét, és úgy néznének rá, 
mint aki a tényeket nem a valóságnak meg-
felelően mutatja be. Ezt semmiképpen nem 
szeretném, ezért más megoldást kell talál-
nom. Egy személyes beszélgetésben egyszer 
felhozhatom majd ezt a témát. Akkor igyek-
szem majd elmagyarázni neki, miért jelentett 
nekem problémát az, hogy túlzásokra ragad-
tatta magát (legalábbis szerintem). 

Ma már elővigyázatosabban ítélek meg 
másokat. Ahhoz, hogy a miénktől eltérő ér-
tékrendeket a Biblia mérlegére állítva elfo-
gadhassunk, bölcsességre, a másik kultúra 
megértésére és egymás iránti szeretetre van 
szükség. Így tanulhatunk közösen egymástól 
és egymással.

Margit Schwemmle

Ha csak egy folt lenne...
Zambia:

Körúton vagyok Németországban. A foltot még éppen jókor veszem észre a nad-
rágomon – mielőtt a női házikörbe indulnék. Huh, majdnem kínos helyzetbe ke-
rültem! Gyorsan átöltözöm, valamivel gyorsabban hajtok, és pontosan érkezem 
az összejövetel kezdetére, ami itt nagyon fontos.

Isten adjon bölcsességet 
Margit Schwemmlének, 

hogy jobban megértse a helyi 
kultúrát. Könyörögjünk, hogy 
Margit és a helybeliek el tudják 
fogadni az eltérő értékrendeket, 
miután azokat a Biblia alapján 
megvizsgálták!

Mar it S h e le koráb-
ban Malawiban élt, de most 
Zam biában szolgál. Jelenleg 
Ndolában lakik, az Evangelical 
University docense, és a fiatal 
helyi teológushallgatókat 
mentorálja.
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Margit és végzős diákok az 
Evangelical University  
diplomaosztó ünnepségén.



Daniel és Rita Mattmüller
Kanada

Heiko és Simone Erndwein
Ecuador

Hans-Peter és Britta Hertler
Zambia

Evelyn Theurer
Franciaország

Elisabeth Matter nővér
Spanyolország

Marion Engstler
Malawi

Sabine Matthis nővér
Oroszország

Dirk és Angelika Farr
Németország

Gerd és Heike Strauß
Japán

Lothar és Tabea Sommer
Japán

Mike és Samantha Owen
Mikronézia

Samuel és Sabine Anderson
Burundi

Peter és Sigrun Rapp
Franciaország

Misszionáriusok a nagyvilágban
Válogatás a Nemzetközi Liebenzelli Misszió kötelékében szolgáló misszionáriusok képeiből

Folytatjuk...
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