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Sziasztok!
Lea Laffin a nevem.
Tizenkét éves vagyok. Én vagyok a legfiatalabb a hat Laffin
gyerek közül. A szüleim már olyan
régóta élnek misszionáriusként
Franciaországban, hogy én itt is
születtem. Francia iskolába járok.
Szeretek olvasni és rajzolni. Van
egy cicám és két nyulam.
Nagyon szeretem az
állatokat!
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Erre aztán soha nem
gondoltam volna...

Isten óriási megle
4.
petést szerzett ne
kem! Nem fogod kit
a szüleim, amikor
alálni, mit láttak
megnézték az új há
zunkat Alençonban
letti mezőn két ló
.
A telkünk meláll! Egy barna és eg
y fehér. Anya mind
és azt mondta, ho
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rt
rám gondolt,
gy ez Isten ajándé
ka – külön nekem.
Amikor a szüleim
hazaértek, azonna
l elmesélték, hogy
házunk melletti me
két ló állt az új
zőn. Hú, ez aztán
a meglepetés! Erre
gondoltam volna!
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Lovas boldogság

A legnagyobb vágyam

2.

ük az új otthonunkat, még több
Amikor ismét útra keltünk, hogy felfedezz
lltam az autóból. Meg kellett
lovat láttunk. A nővéreimmel azonnal kiszá
oldalon gyönyörű igáslovak
tudnom, mennyire szelídek a lovak. Az egyik
ndhatatlan boldogságot érezálltak, a másik oldalon játékos csikók. Kimo
az új otthonunknak. Izgatottan
tem. Most már egy kicsit örülni is tudok
tartogat még nekem.
várom, hogy Isten milyen meglepetéseket

ket?
Neked is készített már Isten meglepetése

„Gyönyörk
ödj az Úrb
an, és
megadja s
zíved kéré
seit!”
(Zsoltárok
37,4).
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Költözünk!
Hamarosan Alençonba költözünk – az egész család. Így kell kiejteni: álanszon. Odáig kb. két és fél órát kell autózni. Nem nagyon örülök ennek az egésznek. Sok mindent kell itt hagynom.
A barátaimat az iskolában, a tengert, a strandot, az embereket a gyülekezetben meg a tinicsoportban, ahová 11–15 évesek
járnak… ők nagyon fognak hiányozni.
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Kedves
Testvérek!
„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt,
mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni” (Jn 15,5).
Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy a Külmissziói Híradó
hasábjain a Molnár Mária Külmissziói Alapítvány új elnökeként mutatkozhatom be.
Harminc éves vagyok, nős, és a Szerepi Református Egyházközség helyettes lelkipásztoraként szolgálok. Hajdúböszörményben nőttem fel két öcsémmel. A Kálvin téri gyülekezet volt a lelki otthonom. Érdeklődésemet a mennyei világ
titkai iránt azok az idős asszonyok ébresztették fel, akik vasárnaponként gyermek-istentiszteletet tartottak a városszéli
imaházunkban – egyszerűen, de alapos felkészültséggel és
olyan szeretettel, amelyet nem lehet elfelejteni. Az Istenhez
fűződő személyes kapcsolat máshoz nem hasonlítható örömét a családi táborokban ismertem meg. Az első missziót,
amelynek részese voltam, a város keresztyén középiskolásai
végezték. Együtt tanulmányoztuk a Szentírást, imaközösséget
alkottunk és igyekeztünk megszólítani minél több kortársunkat az evangéliummal: zenével, pantomimmal, újságcikkekkel, sőt versekkel is. Közülük sokan feltettük az életünket
az Ige szolgálatára.
Mielőtt a teológiai tanulmányaimat elkezdtem volna, szerettem volna tapasztalatot szerezni külföldön. Hallottam a
liebenzelli bibliaiskoláról; így jutottam el az alapítvány akkori vezetőihez, Asztalos Zoltánhoz és Sípos Alpár Szabolcshoz. A Kuratóriummal együtt bizalmat szavaztak nekem, és
beajánlottak a német testvéreknek. Így részesültem abban
a kiváltságban, hogy a 2006/2007-es tanévben két szemesztert is eltölthettem a Liebenzelli Misszió Teológiai Szemináriumán. Ez az iskola része a Missziós-hegy nagy közösségének, amely a hallgatók jellemét is formálja. Az ott szerzett
tapasztalatok és ismeretek közül csak hármat emelnék ki.
Az első a testvéri kapcsolat fontossága. Osztályunk mindössze tizenkét főből állt, ám annál sokszínűbb volt. Voltak
közöttünk szakiskolát végzett diákok, akik külön érettségivel léphettek csak be a felsőoktatásba, és voltak egyetemet végzettek is. A legfiatalabb én voltam, a legidősebb
diák közelebb állt a negyvenhez, mint a harminchoz. A legtöbben egyedülállóak voltunk, de voltak közöttünk családosok is. Először úgy tűnt, hogy világok választanak el minket
egymástól, mégis szoros testvéri és baráti kötelék fonódott
közöttünk. A felsőbb évfolyamok tagjaival is jó kapcsolatot
ápoltunk. Nagy örömmel fedezek fel a misszionáriusok között, így például Kevezsda Szilvia malawi munkatársai között
is, egykori diáktársakat.
A második a közös imádság és munka fontossága. A hegyen nemigen emlegettük, de naponta megvalósítottuk az
Ora et labora elvét a misszió jegyében: imádságainkkal a

külmissziós szolgálatot, munkánkkal pedig a hegyen folyó
evangélizációt segítettük. A közös imaalkalmak, valamint a
pünkösdi és az őszi missziós ünnep hetekig tartó előkészületei felejthetetlen élmények.
A harmadik az a missziós látás, amely a tanítást és a szolgálatot egyaránt áthatotta: az evangéliumot úgy kell hűségesen továbbadnunk, hogy az emberek megérthessék és elfogadhassák azt. Ehhez türelem és önfeladás szükséges. Ám
másként nem is lehetünk annak a Krisztusnak a követei, aki
önmagát megüresítve szolgai formában jött el megváltani
minket.
Hazatérve a Sárospataki Református Teológiai Akadémián
kezdtem meg tanulmányaimat. A gyakornoki évemet Abaújban, a göncruszkai, a hejcei és a vilmányi gyülekezetben töltöttem. Azután visszatértem szülővárosomba, ahol először
gyülekezetem szociális szolgáltatóközpontjában dolgoztam
szociális munkásként, majd beosztott lelkészi szolgálatot végeztem. 2016 áprilisától a bihari Szerep községben látok el
helyettes lelkészi teendőket.
A teológiai szemináriumon töltött tanulmányi évem után
az Alapítvány Kuratóriuma megtisztelt azzal, hogy felvett
a tagjai közé. Ugyanabban az évben részt vehettem egy
liebenzelli ifjúsági csoport magyarországi missziós körútjának a megszervezésében, amely a Reach Out Program keretében valósult meg. A fordítók csapatában is helyet kaptam.
A következő ciklusra a Kuratórium engem ajánlott a
liebenzelli vezetőségnek az Alapítvány elnöki tisztjére. Nehéz szavakba foglalni, hogy milyen nagy megtiszteltetés ez
nekem. Ezen a helyen is szeretnék köszönetet mondani a
testület minden tagjának a megtisztelő bizalomért. Külön
hálás vagyok azért, hogy amikor az Alapítvány vezetését
átveszem, egy második misszionárius is szolgálatba áll, a
munkát a Kuratórium elkötelezett és hozzáértő csapata, valamint önkéntesek széles köre segíti, és a munka anyagilag
is biztos lábakon áll. Köszönöm mindannyiuk munkáját. Külön köszönet illeti elődömet, Sípos Alpár Szabolcsot. Életére
és további munkásságára Isten gazdag áldását kérem.
Szeretném kifejezni hálámat kedves Olvasóinknak is, akik
imádságukkal és adományaikkal támogatják szolgálatunkat.
A misszió legyen továbbra is közös ügyünk!
Tisztelettel:

Török András, elnök
Külmissziói Híradó, 2017/05
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Kedves Testvérek!
Alapítványunk életében mérföldkövet jelent, hogy egy második misszionáriusunk is szolgálatba állt.
Kevezsda Szilvia szeptember 15-én utazott ki Malawiba.
Új otthona az Ubwenzi falufejlesztési központ lesz egy idő
re, ahol a misszionáriusi élettel és a csicseva nyelvvel ismerkedik. Hálát adunk azért, hogy a munkavállalási engedélyét
is megkapta már, két évre. Mint minden misszionáriusnak,
mielőtt a tanítást elkezdené, neki is meg kell ismernie a kultúrát, el kell sajátítania a bennszülöttek nyelvét – jelen esetben a csicsevát. Mondanom sem kell, milyen összetett ez a
feladat. Ugyanakkor a kanadai felkészülés alatt Szilvia felvértezte magát a szükséges készségekkel. Új munkatársait
első látogatása során már megismerte; mindannyian várták,
hogy kezdetét vegye a közös szolgálat. Imádkozzunk, hogy
Szilvia otthon érezze magát új szolgálati helyén, és jól vegye
az első, kulturális, illetve nyelvi akadályokat!
Keszi Krisztina emberfeletti munkát végzett a Mungwi
Klinikán. Ahogyan azt a Testvérek az előző beszámolóból is

Zambia:

láthatták, most, miután befejezte orvosi munkáját, ugyanazzal az odaadással fogott hozzá új szolgálatához. A keresztyén
irodalom fordításával és a katechetikai tananyag kidolgozásával régi terveit valósítja meg. A gyógyítással töltött évek
alatt is időt szakított a gyermekmunkára és az asszonyok
lelkigondozására, de a munkája szűkös kereteket szabott
neki ehhez. Most igyekszik a lehető legjobban kihasználni a
felszabadult időt.
Hálásak vagyunk azért, hogy szolgálati autóját ismét használhatja. A javítás költséges volt, és igen hosszú időt vett
igénybe. A kiadások fedezésére egy magyar támogatónk
nagy összegű céladományt ajánlott fel, amelyet ezúton is köszönünk. Imádkozzunk azért, hogy Krisztina az evangéliummal minél több gyermek és asszony szívéhez utat találjon.
Török András, elnök

Csendesnap

A gyermekek szünetének kezdetét későbbre tolták. Az autó még mindig nincs kész, pedig az a
csendeshét megszervezéséhez, lebonyolításához feltétlenül szükséges lenne. Tehát idén nem tudjuk
megrendezni a csendeshetet. (Amint a bevezetőben olvashatták, az autó javítása időközben elkészült.
A csendeshét megrendezéséről Krisztina később dönt.)
Isten előtt elcsendesedve azt láttam meg, hogy a csendeshetet
részekre bontva, csendesnapok formájában tartom meg. Az elsőre júliusban került sor.
Amikor a Csiszimba-vízeséshez mentünk, mindenki időben
megérkezett. Vagyis, ha akarják, időben ide tudnak érni. Ezért
most tanítom őket a pontosságra is. Tudom, hogy nem könnyű
nekik, mert ahol nincs telepről működő rádió, vagy mobiltelefon, ott a nap állása segít az idő megállapításában. Megmondtam nekik, hogy 15 perc várakozási idő után bezárom a kaput
(ezt meg is tettem). Fontos volt ugyanis hallani az igehirdetést
az utána következő feladatok miatt.
A csendesnap témája a samáriai asszony története volt.
Három fontos dolgot szerettem volna a szívükre helyezni:
1. A bűn meglátása és megvallása; 2. A személyes találkozás Jézussal; 3. A Megváltóval történt találkozás következményei.
Ennek az asszonynak a szíve „szomjas” volt, keresett. Mindig azt remélte, talán a következő férjben megtalálja azt, amit,
akit keres. De a szíve üres maradt. Kiábrándult, feladta. A hatodik férfivel már csak együtt élt – bűnben, paráznaságban.
Amikor Jézus az asszony bűnéről beszél, az asszony elfogadja, felvállalja, „bevallja” azt. Nem védi magát, nem kicsinyíti a bűnt: Ugyan már, nem probléma, mindenki ezt csinálja.
Isten világosságában, Jézus Krisztus jelenlétében bűn lesz a
bűn – nem csupán hiba, hibás lépés, tévedés.
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Jézus fáradt és szomjas volt az úttól, a gyaloglástól. Az as�szonynak a szíve volt szomjas. Jellemző Jézus Krisztus szerető, életközeli lelkigondozására, hogy a kút mellett, a vízről
indul a beszélgetés. Az ivóvíz után eljutnak az élő vízhez,
vagyis az örök élethez, amelyet Isten ad. Kiderül, hogy akinek a szíve teljesen megtelik az Úrral, az élő vízzel, az „túlfolyik”, abból „túlárad” az élő víz, és másoknak is áldásul lesz.
A Jézus Krisztussal folytatott lelki beszélgetés során az as�szony lépésről lépésre jut előrébb. Először csak egy nagy embert lát Jézusban, talán még Jákób patriárkánál is nagyobbat.
Aztán azt is meglátja, hogy Próféta. Végül pedig eljut Krisztushoz, a Messiáshoz.
Mivel az utóbbi időben a mungwi tini-csoport tagjai közül
többen is elfogadták Jézus Krisztust Megváltójuknak, hangsúlyoztam, hogy más a tudás Jézusról, és más igazán megis
merni Őt.
Ismerete ennek az asszonynak is volt Jézus Krisztusról, annak ellenére, hogy bűnben élt: „Tudom, hogy eljön a Messiás,
akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk min
dent” (Jn 4,25).
Ismeretet lehet könyvekből, templomba járásból is szerezni, de Jézust igazán megismerni csak a vele való személyes
találkozás után lehet. Csak az ismeri az Ő szavát, aki mély,
szoros kapcsolatban él vele, és az tudja igazán megismerni Őt,
aki engedelmeskedik neki.

Ha valaki új életet nyert Jézus által, annak az élete megváltozik, és elkezdődik egy teljesen új. Ez a samáriai asszony korábban bűnben élt, és valószínűleg a többiek megvetették az
életmódja miatt. Azt nagyon jól tudják az itteniek is, hogy a
vízmerítés, vízhordás ideje vagy reggel, vagy késő délután van.
Az asszony délben megy vízért, mert bizonyára nem akart találkozni senkivel. Most visszafut a városba, bizonyságot tesz és
hívogatja a többieket. Mert ha valaki valóban találkozik Jézus
Krisztussal, annak az élete teljesen új fordulatot vesz.
Az igehirdetés után feladatot kaptak. Öt kérdést állítottam
össze, amelyekre csendben, magukban, a füzetükbe írva kellett válaszolniuk. Például: 1. Mi a különbség az ivóvíz és az
élő víz között? Hogyan lehet megkapni, megszerezni az egyiket, és hogyan a másikat? 2. Mi a különbség az ismereti tudás
és aközött, ha valaki igazán ismeri Jézust? 3. Kicsoda neked
Jézus Krisztus: nagy ember, próféta, vagy Megváltó? 4. Ha
azt írtad, hogy a Megváltód, hogyan változott meg az életed
a vele való kapcsolat hatására? 5. Jézus az asszonnyal testi
témáról, az ivóvízről kezdi a beszélgetést, de aztán tovább
lépnek a lelki témához, sőt a bűn kérdéséhez. Ha te találkoznál most Jézussal az úton, valószínű, hogy az élő úttal folytatnátok a beszélgetést, az egyetlen útról, amely a Mennybe
vezet, vagyis amely Ő maga. Vagy ha a szántóföldön találkoznál vele, ahol most éppen az aratás ideje van, valószínű, hogy
utána a lelki aratásról is beszélnétek: „Az arató jutalmat kap
… hogy együtt örüljön a vető és az arató” (Jn 4,36). Ha veled
beszélne Jézus, hol kezdenétek, és végül milyen bűnödről kellene veled beszélnie?
Az egyéni munkát közös beszélgetés követte. Ezt Énók, a
vasárnapi iskolai munkatársam vezette, de én is ott voltam,
hogy hallgassam, figyeljem őket, főként azokat, akik Jézus
Krisztust Megváltójuknak tartják. Hálás voltam, miközben
hallgattam a válaszokat.
B., egy lány: – Jézusról tudni, ez a fejben van. Őt igazán
ismerni, ez a szívben van, mert Ő itt él. – És mutatta a szívét.
G., egy fiú: – Én korábban mindig hazudtam. Mióta Jézust
megismertem, nem teszem, mert tudom, hogy ez bűn és megszomorítom vele.
B.: – Korábban az idősebb családtagok pénzt adtak és elküldtek a piacra, hogy vegyek nekik alkoholt, cigarettát.
Mióta Jézus Krisztus a Megváltóm, megmondom, hogy nem
megyek, nem veszek. (Ez ebben a kultúrában nagy bátorság,
mert itt egy fiatal nem mondhat nemet az idősebbnek.)
Ugyanőt kérdezte meg Énók:
– Hol van a mobiltelefonod?
– Nem hoztam, mert ez egy csendesnap, és a telefon zavarná a lelki témát.
G., egy lány: – Az iskolában a barátnőimmel beszélgettünk
valakiről, én meg visszamondtam. Kiközösítettek. Örültem, mikor visszavettek maguk közé. Most viszont, hogy állandóan a
fiúkról beszélnek, én jöttem el tőlük, és távolságot tartok tőlük.
Délután még két rövid lelki tanítás volt az újjászületésről
és a bűn meg a bűnök közötti különbségről. A rajzolt képek
sokat segítettek, mert azokkal gyorsan megértették a mondanivalót. Sajnos a csendeshét elmaradása miatt a lelki program
egy kicsit sűrűbb, de azért volt szabad idő és játék is.
Utána a samáriai asszony és az élő víz képével dekorált kis
irattartót, emlékeztető ajándékot készítettünk, amelyet hazavihettek. Abba lehet tenni emlékeztető cédulákat a fontos feladatokkal kapcsolatban, de főként kis hálaadó cédulák tárolására használhatják.
Az egész nap folyamán nagyon jó lelki légkör volt. Csupán
L., a legidősebb, 17 éves fiú volt szomorú, hallgatag, és a szabad időben is egyedül félrehúzódott. Bizonyosan belement a
bűnbe, de legalább jó volt látni, hogy Isten Lelke szomorítja.

Hálás a szívem, ahogy látom az Úr munkáját ezekben a gyermekszívekben. Ahogy Isten kegyelmes, formáló kezében változik az életük. Ámulatra méltó az áldozatkészségük: készek
megtenni, sokszor akár gyalog is, a nagy távolságot Mungwiig.
Sokszor meglepődöm, amikor látom, hogy ezek a nagyobb tini
fiúk és lányok még tudnak lelkesedni, tudnak örülni akár kicsi
dolgoknak is. Legyen áldott mindenért az Isten!
Kirándulásunk a Csiszimba-vízeséshez nagyon jól sikerült.
Vidámak, felszabadultak voltak, örültek. Az Úr kegyelmesen
megőrzött bennünket mindenféle balesettől. Amint ott, az
egyik vízesés mellett, a köveken ültünk, néhány körülöttem
ülő gyerekkel együtt magasztalhattuk Istent énekkel is hatalmáért, fenségéért, ajándékozó szeretetéért. A nálunk is ismert
evangélumi énekkel: „Nagy Istenem, ha nézem a világot, melyet
teremtett szent „legyen” szavad… Ha Jézust látom itt a földön
járva, alázatos, türelmes szolgaként, Látom, hogy áldást áraszt a
világra, S kereszthalálra adja életét. … és a refrén: Szívem feléd
ujjong örömtele: Mily nagy vagy te, mi nagy vagy te!”
IMATÉMÁK:
HÁLA:
1. Isten munkálkodó szeretetéért. Most a mungwi gyerekek
közül tért meg néhány a vasárnapi iskolai alkalmak során
valamikor, ami a csendesnapon nyilvánvalóvá vált.
2. A csendesnapért, annak áldásaiért.
3. Isten mindig megadja a munkatársakat, akik készek segíteni
a főzésben.
4. Lelki munkatársamért, Énókért.
5. A kirándulásért a Csiszimba-vízeséshez.
6. A Zarándok útja c. regény bemba változatát először csak
a magam lelki szolgálatára akartam használni, de aztán
úgy döntöttem, hogy esetleg kis házi bibliakörök is használhatják. Elkészültem a laptopra való begépeléssel is, és
már ki is nyomtattuk.
7. A meghosszabbított munkavállalási engedélyem megérkezett
még az elutazásom előtt.
KÉRÉS:
1. A Jézus Krisztust Megváltóként elfogadó régebbiek maradjanak meg, az újak erősödjenek meg a hitben.
2. A csendesnap után Énóknak volt egy balesete. Az ujján a
seb minél hamarabb begyógyuljon.
3. Az Impact-csoport látogatásáért.
4. Az augusztusi All-Afrika (össz-afrikai) misszionárius
csendeshétért, lelki áldásokért, találkozásokért, beszélgetésekért.
5. A csendeshét után szabadságra megyek. Testi megpihenésért, lelki áldásokért.
6. Amíg nem vagyok itt, a „bárányok” ne széledjenek el.
A megbízott emberek
hűséggel végezzék a
feladatukat.

Szeretettel
köszöntöm
a Testvéreket:
dr. Keszi Krisztina
Külmissziói Híradó, 2017/05
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Figyelj oda
magadra és másokra!
„Nehéz odafigyelni magunkra, amikor mások osztják be az időnket.” Milyen sok ember jut erre a megállapításra!
A fenti mondat nem elfoglalt európaiaktól származik, hanem Sallytől, a zam
biai cikkben szereplő egyetemistától. Sally talán másféle gondokkal küzd, mint
mi, és másfajta nyomás nehezedik rá, mint miránk, mégis ugyanarra a végkövetkeztetésre jut, mint a legtöbb ember: Mások irányítanak minket!
Minél nagyobb a szabadság, amelyben emberek élhetnek, annál érthetetlenebb, hogy egy ilyen kijelentés elhangozzon. Elméletileg mindenkire érvényes,
hogy az időnkkel és a szabadidőnkkel mi rendelkezünk. Ám a gyakorlat a legtöbb ember életében mást mutat.
Ez az ellentmondás rányomja a bélyegét az életünkre, ami egyszer csak
láthatóvá is válik valamilyen sérülés vagy egy összeomlás formájában. A feltételezések szerint a baj gyökerét abban kell keresnünk, hogy nem figyelünk
oda, és nem élünk eléggé tudatosan. Ezért is nő azoknak a programoknak, tréningeknek, gyakorlatoknak és képzéseknek a száma, amelyek a tudatos odafigyelésre akarnak megtanítani. Elképesztő, mennyi mindent kínálnak ebben a
témában. Vannak cégek, ahol a dolgozóknak szervezett továbbképzések keretén belül távol-keleti vallásgyakorlatokat tanítanak. Vegyítik a keresztyén és a
buddhista világképet, pedig két homlokegyenest ellenkező felfogásról van szó.
Az, hogy „az odafigyelés elve” a figyelem középpontjába került, egy nagy hiányra utal. Ezért is tettem fel a kérdést, miközben az interneten böngésztem
ebben a témában: Nem vagyunk mi betegek?
Bizony igazat kell adnunk azoknak, akik azt mondják, hogy az embert megbetegítheti az odafigyelés hiánya, és szüksége lehet segítségre.
Újságunk mostani számában arról írnak misszionáriusok és helyiek, hogy a túlhajszoltság vagy az elkényelmesedés egyaránt veszélyezteti a tudatos odafigyelést. Az ember abba is tönkre mehet, ha agyonhajtja magát, de abba is, ha csak
él bele a világba. Ez a szám attól olyan izgalmas, hogy egész világokat fog át,
ugyanakkor a Biblia álláspontjával is megismertet. Ha a kedves Olvasó a cikkeket nem másokra, hanem saját magára vonatkoztatja, akkor szembesülhet
néhány kínos kérdéssel, amelyeket ajánlatos tisztázni magával. De hát
nem szükségszerű, hogy legyenek ilyen pillanatok az életünkben?
Hogy miért tudom ajánlani ezeket a cikkeket gondolkodás nélkül
mindenkinek? Minden írás felvet lelki és teológiai szempontokat is.
Mindegyik azt a Teremtőt akarja a középpontba állítani, aki minket megalkotott, és akivel Jézus Krisztusban találkozhatunk. Az
őszinte beszámolókból azt is megtudhatjuk, hogy a misszionáriusok hogyan boldogulnak ezzel a témával a saját életükben.
Úgy írnak, mint hírnökök, akik még maguk is úton vannak, és
nagyon igyekeznek megfelelően odafigyelni önmagukra és a körülöttük élőkre.
Rájuk is igaz a Példabeszédek 5,21: „Mert az Úr szeme előtt van
minden ember útja, és minden ösvényüket ő egyengeti” (Károli rev.)
Isten figyel Önre is, kedves Olvasónk. Isten őrző kegyelmébe ajánljuk
Önt is!
Szívélyes üdvözlettel:
Martin Auch, missziós igazgató
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Közös ima
La Lomában,
indulás előtt

Ecuador:

Ember-lét a világban
Egyszer felhívtam az egyik öcsémet, aki Németországban él. Említettem,
hogy milyen nehézségekkel küzdök az Istennel való kapcsolatomban, az
ifjúsági munkában és a misszionáriusi feladatok elvégzése során. Már
egy ideje beszélgettünk, amikor az öcsém megjegyezte:
– Andreas, ugye tudod, hogy nem egyedül kell megmentened a világot?
Persze tudtam, és a kérdés természetesen
ironikus volt, mégis gondolkodóba ejtett.
Misszió a világban – ezért élünk és ezért
dolgozunk. De mi a lényeg? A mi buzgó,
szorgalmas, jól megszervezett ténykedésünk? A szorgalom és a buzgóság jó és fontos, de elfeledtethetik velünk azt, hogy a
misszió csak egy eszköz. A mindenkori cél Is
ten imádata és dicsőítése. Annak a fel- és elismerése, hogy Ő az Isten, én pedig egy általa
szeretett ember vagyok. Az életemmel is és
a munkálkodásommal is azt szeretném megmutatni, hogy mit jelent az ember-lét a világban.
Igen, szeretem a munkámat, és legszívesebben még sokkal több mindent csinálnék.
Itt be lehetne indítani egy jó projektet, ott
lehetne fokozni a munkatempót… És az éjszakai műszakokról se feledkezzünk meg.
Ennek ellenére mégis azt gondolom, hogy
Istent jobban érdekli az én személyem, mint
a munkateljesítményem. Ezért nekem is figyelnem kellene magamra, és a velem kapcsolatban álló sok-sok emberen túl még a
családomra is.

A tettek vagy az imádság embere?
Időnként megkérdezem magamtól, nem kellene-e – átvitt értelemben – gyakrabban felmennem a hegyre imádkozni, ahogyan azt
Jézus is tette. Aztán az is foglalkoztat, hogy
minek látnak mások, amikor rám néznek: a
tettek vagy az imádság emberének. Remélem, főleg a második vagyok, és egyre inkább azzá is válok. Az életstílusom nem csak

magánügy, mert az is számít, hogy mások
mit látnak az életemben. Azzal mutatom be
ugyanis, hogy nekem mit jelent a misszió és
az ember-lét.
A jövőben szeretnék másoknak többet
adni abból, ami egyre szűkösebbnek tűnik: ez
pedig az időm. És most nem arra gondolok,
hogy beindítok nekik egy újabb projektet,
hanem arra, hogy időt szánok rájuk egyenként. Ez az „idő odaszánás” az Istennel való
kapcsolatomra ugyanúgy érvényes. A bálványimádásra, gyilkosságra, házasságtörésre
vonatkozó bibliai kulcskijelentések között, a
Tízparancsolatban, valahol félúton elhangzik
valami a szombat (a pihenőnap) megszenteléséről is. Szerintem sokan – helytelenül – bagatell kis botlásnak tekintik, ha valaki ezt a
szóban forgó parancsolatot nem tartja meg,
vagy nem teljesen tartja meg. Ez a törvény
egyben fel is jogosít egy meghatározott tevékenység gyakorlására, amely által megélhetjük ember-létünket: megpihenhetünk és
eltűnődhetünk azon, hogy a Teremtő Isten
az, aki cselekszik, nekünk, embereknek pedig
elsősorban imádnunk és dicsőítenünk kell Őt.
Igen, tudom: a misszió a világban és az
ember-lét a világban összetartoznak, és
nem zárják ki egymást. De abban is jobban
erősíthetnénk egymást, hogy mélyüljön a
kapcsolatunk Istennel, és nemcsak abban,
hogy még többet teljesítsünk. Sokszor jók
vagyunk abban, amit teszünk (Istenért), de
arra talán még inkább oda kellene figyelnünk, hogy kik vagyunk (Isten előtt).
Andreas Schiller

i

Impact-nek hívják a
Liebenzelli Misszió fiataloknak meghirdetett, rövidtávú
missziós programját.
További információk:
www.impact-einsatz.de

A misszió csak egy eszköz.
A mindenkori cél Isten
imádata és dicsőítése.

Andreas és Donata Schiller
2012 augusztusától él Ecuadorban. Ketten vezették évekig az
Ecuadorban szolgáló impactcsoportot. Jelenleg tinik és fiatal
felnőttek között szolgálnak.
A házaspárnak két kislánya van.

Imádkozzunk azért, hogy
a misszionáriusok
megtalálják a helyes egyensúlyt a
szolgálatra és a lelki feltöltődésre
szánt idő között!
Külmissziói Híradó, 2017/05
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Zambia:

Szívügy

Osztályunk 1995-ben végzett a liebenzelli Bibliaiskolában. Búcsúmottónkul az Apostolok cselekedetei 20,28a-t választottuk: „Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra!” Már akkor éreztük, hogy nehéz megtalálnunk az egyensúlyt a Figyelj oda magadra! és az Állj mások rendelkezésére! között. Az elmélet és a valóság gyakran igen távol állnak egymástól. Hogyan lehetek egyszerre
jó magamhoz és másokhoz is?

„Minden féltett
dolognál jobban
őrizd meg szívedet,
mert abból indul ki
minden élet“
(Péld 4,23).

i
„Csendes idő” Zambiában?
Sok zambiai nehéznek találja, hogy a napirendjébe
csendességet is tervezzen.
A lelki tevékenységek közül
a bibliatanulmányozás és az
Istenre figyelés jóval kisebb
hangsúlyt kap, mint az imádkozás és a böjtölés.
Sok zambiainak nem kérdés, hogy amikor kérni akarnak valamit Istentől, a böjt
hozzátartozik a mindennapok hitgyakorlatához. Arról
azonban gyakran megfeledkeznek, hogy mindennapi
döntéseikhez milyen fontos
rendszeresen olvasni és tanulmányozni a Bibliát, hogy
Isten Igéje alapján tudjanak
eligazodni az életben. Hallgatóinkat ezért igyekszünk
bibliaolvasásrendszeres
ra buzdítani, mert csak így
vértezhetik fel magukat a
hamis igemagyarázatok és a
kifacsart bibliaértelmezések
ellen.
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Az elmúlt hónapokban a fenti igeversről elmélkedtünk hallgatóimmal az Evangélikál
Egyetemen. Hogyan értelmezem azt, hogy figyeljek magamra, de másokra is? És hogyan
gondolkoznak ugyanerről a diákjaim? Vajon
az adott kultúrák miatt én máshogyan értem
ezt, mint ők?
Chewe Kambole szerint fontos, hogy az embernek legyen ideje saját magára és Istennel
való személyes kapcsolat ápolására. Ugyanakkor szeretne másoknak is szolgálni. A tanulás
mellett ezt elég nehéz megvalósítani, mert a
beadandó írásbeli munkák, illetve az órákra és
a vizsgákra való felkészülés nagyon sok időt
vesz igénybe.
Sally Kalabának az okoz gondot, hogy mivel
a szülei vagy a testvérei mindig jönnek hozzá
valamivel, nem igazán tud elvonulni. Amikor
mások is használni akarják a mi időnket, szinte lehetetlen önmagunkkal kellő időt tölteni.
Sally még a családjával lakik, mert a kollégi
umi és az egyetemi díjak túl magasak neki. De
még ha nálunk is lakhatna, a sok napi teendő
mellett akkor sem tudna magával is meg másokkal is törődni.

Sally aha-élménye
Miután egy szép napon Sallynek sikerült egy
bő félórát kipréselnie a napjából, hogy egyedül legyen Istennel, mivel az volt konkrétan
az egyik házi feladata, ragyogó szemmel lép
be az osztályba. Lelkesen meséli, hogyan szólította őt meg Isten a bibliaolvasás által, milyen
bátorítást és segítséget kapott ahhoz, hogy a
testvéreivel türelmesebb lehessen. – Ez neki
teljesen új élmény, és nagyon szeretné, ha szokásává válna a bibliaolvasás. Tudja azonban,
hogy nem lesz könnyű a nagy családi nyüzsgés közepette elvonulnia.
Már megint… És miért… Mindig csak én…
Velem is gyakran előfordul, hogy a mindennapok feladatai, kötelezettségei miatt nem tudok
eléggé figyelni magamra. Márpedig ez rövid-,
Az Evangélikál Egyetem diákjai sportolás közben.
Chewe Kambole balra látható a képen

de hosszútávon is kihat arra, ahogyan másokkal és magammal bánok. Eredményezheti például azt, hogy olyan dolgokat várok el másoktól, amelyeket én vagy nem akarok, vagy nem
is tudok megtenni.
Olyankor ilyen és ehhez hasonló gondolatok cikáznak bennem: Már megint rám nem
volt senkinek ideje! És miért nem veszi észre már
végre valaki, hogy nekem mire lenne szükségem?

Mindig csak én gondoskodjam magamról is meg
másokról is? Ugyanez történik akkor is, ha az
én „német” alaposságom és felelősségtudatom
találkozik kollégáim kissé meggondolatlan viselkedésével.

A szív legyen rendben!
Rajtam múlik, kérek-e segítséget másoktól, érzem-e a határaimat, és legfőképpen vigyázok-e

a „szívemre”. A Példabeszédek 4,23 – „Minden
féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert
abból indul ki minden élet” – emlékeztet rá, milyen fontos megőriznem a szívemet és ápolnom
Istennel a kapcsolatomat. A szívnek rendben
kell lennie ahhoz, hogy a test működni tudjon.
Ezt mindannyian tudjuk.
Ugyanez érvényes a másokkal való kapcsolataimra is. Ha jó akarok lenni másokhoz, először a saját szívemmel kell jól bánnom. Azaz
áldoznom kell az Istennel való kapcsolatomra:
időt kell szánnom a bibliaolvasásra, az imádkozásra és a közösség megélésére is. Hiszen
ebből lesz élet, ez ad erőt ahhoz, hogy részt
vállaljak mások életében, hogy félelem nélkül
tudjak nemet mondani, hogy merjek eleget
aludni és hogy örömmel tegyem azt, amire Isten elhívott.

Vízvezeték helyett edény
Clairvaux-i Bernát, 12. századi apát ezt egyszer így fogalmazta meg: „Ha megfontolt vagy,

egy edényhez hasonlítasz, nem pedig egy vízveze
tékhez, amely abban a pillanatban, hogy beenged
valamit, már tovább is adja. Ezzel szemben egy
edény megvárja, amíg megtelik, és így csak azt
adja tovább, ami túlcsordul belőle, és nem okoz
kárt önmagának.
Tanuld meg te is, hogy csak a teljesből önts,
és ne akarj bőkezűbb lenni Istennél! Az edény a
forrást utánozza. A forrás megvárja, amíg jóllakik
vízzel, és csak azután áramlik a folyóba, majd a
tengerbe. Az edény nem szégyenkezik amiatt, hogy
nincs benne annyi víz, mint a forrásban.
Úgy nem akarok meggazdagodni, hogy te közben
kiürülsz. Ha ugyanis te rosszul bánsz önmagaddal,
kihez tudsz jól viszonyulni? Ha tudsz, a te teljessé
gedből segíts nekem; ha nem tudsz, kíméld magadat!”
Diákjaink gyakran érzékelik, milyen óriási
feszültséggel jár, ha valaki önmagára is gondot akar viselni – ami könnyen átcsaphat egoizmusba –, de másokkal is szeretne törődni.
A családok, a barátok és a gyülekezetek mind
olyan elvárásokat támasztanak feléjük, amelyek alól szinte lehetetlen kivonniuk magukat. Én magam is egyfolytában a kettő között
lavírozok: ott vannak az előttem tornyosuló
feladatok, amelyeket szeretnék felelősséggel
elvégezni, és ott van a saját szívem, amelyre szeretnék odafigyelni. Az összhangot nem
mindig sikerül megteremteni, amit a körülöttem élő emberek túl gyorsan észre is vesznek.
Mindannyiunknak meg kell tanulnunk,
hogy ne akarjunk bőkezűbbek lenni Istennél,
és hogy csak abból adjunk tovább másoknak,
amivel Isten minket már megajándékozott. Így
jó életünk lehet, mindegy, hol és milyen környezetben vagyunk.
Margit Schwemmle

Fent:
Diákok és docensek az
Evangélikál Egyetem záróvizsgája utáni ünnepségen 2016
decemberében.
Balra:
Dr. John Yealts vendégelőadó
docens előadást tart a különböző évfolyamú hallgatóknak.

Margit Schwemmle, aki először Malawiban szolgált, jelenleg a ndolai Evangelikál Egyetem
docense és a zambiai teológiai
hallgatók mentora. 2016 júniusa óta pedig ő a tanulmányi felelős is.

Imádkozzunk azért,
hogy a zambiai egyetem
hallgatóinak ne csak a tudása,
hanem a lelkisége is elmélyüljön
a tanulással töltött évek során!
Külmissziói Híradó, 2017/05
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Spanyolország:

Kúszni-mászni és
Istenről beszélni

Fent:
Úton a barlanghoz
Lent:
Paco a zsombolyban

Amikor én 15 évvel ezelőtt elkezdtem a kalandtúrákat, az volt a célom, hogy
fiatalokat ismertessek meg Jézussal, majd segítsem őket a hívő életük elején.
A program gyorsan körvonalazódott: hegymászás, barlangászás, erőpróbák lányok nélkül. Bibliát azonban mindenkinek hoznia kellett!
Kalandvágyó, vidám, zajos csapat voltunk.
Céltudatosan, feldagadt karral, felhorzsolt ujjakkal küzdöttük fel magunkat a tűző napsütésben a vörös homokkősziklákon. Még ha rá
is bízhattuk magunkat a felszerelésünkre és a
mászótársunkra, teljesen világossá vált előttünk, hogy végül is csak Isten tud a szó összes
értelmében megtartani bennünket. Örültünk
a közösségnek, a barátságoknak, amelyeket
Isten alakított ki közöttünk. Egy erdei ösvényen, az illatozó erdei fenyők és a mohával
benőtt kövek között felfedeztünk egy ritka
szarvasbogarat. Percekig követtük a mozgását… Milyen kecsesnek és szépségesnek alkotta meg a mi Teremtőnk! Egy meleg sziklán,
amely a frissen zöldellő bükkerdő fölé magasodott, a lenyugvó nap utolsó sugaraiban
gyönyörködtünk. Aztán szentjánosbogarak
százai rajzottak körül bennünket, és az ámulattól alig tudtunk magunkhoz térni. Micsoda
felejthetetlen pillanatok!

Tábortűz és mélység
Egy ilyen élményekkel teli nap után ott feküdtünk a meleget adó tábortűz körül és figyeltük
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a lángokat. A szaftos marhahús szabályosan
szétolvadt a szánkban. És milyen jók voltak
az azt követő beszélgetések, amelyek Jézus jelenléte által elmélyülhettek és olyan jó döntésekhez vezettek, amelyek még ma is éreztetik
hatásukat! A záró imaközösség egy nagy, szívből jövő hálaadás volt. Mielőtt elaludtunk, hullócsillagokat számoltunk, jókat nevettünk még
néhány viccen, bemenekültünk a hálózsákunkba az idegesítő szúnyogok elől, vagy egy bagoly
huhogását hallgattuk.
„Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezzél el
semmi jótéteményéről.” Milyen találóan fogalmazza meg a 103. zsoltár 2. verse azt, ami a mi
szívünk vágya volt akkor is, és ami ma is az:
Szeretnénk, ha sok ember megtapasztalná,
milyen jó Istennel élni.
Szeretnénk, ha sok ember megértené, hogy Isten él és cselekszik.
Szeretnénk sok embernek segíteni abban,
hogy átéljék Isten jelenlétét, megismerjék Őt
és kapcsolatba lépjenek vele.
Az a nagy vágyunk, hogy a környezetünkben
élő emberek elkezdjék velünk együtt dicsérni
Istent.

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Ha ehhez megteremtjük a lehetőségeket, és
tanáccsal, de tevőlegesen is támogatni tudjuk
őket, azért is minden dicséret a mi Urunkat illeti meg.

Életbe vágó témák a szakadék szélén
2013-ban mint családot küldtek ki minket
Spanyolországba, hogy egy ott folyó gyülekezetalapító munkában segítsünk. Mivel
Spanyolország hegyvidékes ország, és szinte
minden utcasarkon megmászható sziklákba,
kanyonokba vagy barlangokba botlik az ember, két tanfolyamot is elvégeztem, amelyek
hegyi sportokra képeztek ki. Így most már
nemcsak azt várjuk, hogy minél több emberhez utat találjunk, hanem tervezhetjük a „kalandtúra-koncepció” itteni megvalósítását is.
Hát Istent nem éppen a természetben lehet

meglátni? Hol adódhatna jobb lehetőség Istenről és a világról beszélgetni, barátságokat
kialakítani és elmélyíteni, ha nem egy hosszú
kiránduláson? Nem pont egy szakadék szélén
vagy az éjszaka sötétjében szoktak feljönni a
legfontosabb témák és kérdések?
A hegyi sportoknál, mint például a sziklamászás vagy a barlangászás, elengedhetetlen a
bizalomra épülő együttműködés, amely egyben
azt is lehetővé teszi, hogy a bibliai üzenetek és
a való világ között párhuzamokat vonjunk, illetve létrehoz egy olyan szoros kapcsolatot is
a másik emberrel, amelyben egymáshoz is és
Istenhez is közeledhetünk. Egy ilyen közegben
nagyon hatékonyan lehet evangélizálni!

A megélt hit következményei
Januárban Paco (a nevét megváltoztattuk)
első alkalommal vett részt barlangegyesületünk túráján. Granadas közelében egy 120
méter mély zsombolyba, azaz aknabarlangba
akartunk leereszkedni. Mivel Paconak kezdőként nem volt túl sok tapasztalata, felajánlottam neki, hogy kössük össze magunkat.
A leereszkedés jól sikerült. Miután a 32 fokos

meleg barlangi tóban megmártóztunk, megkezdtük a mászást felfelé. Azért, hogy Paco
ereje ne fogyjon el idő előtt, mindig beiktattunk egy rövid szünetet. Az egyik ilyen pihenő alatt, miközben a sötétben ücsörögtünk és
tonnás sziklatömbök magasodtak fölöttünk,
Paco megjegyezte, hogy milyen nyugalom
sugárzik rólam, és milyen jó, hogy így odafigyelek rá. Hú, ez a mondat átmelegített. Tulajdonképpen egy Istent dicsőítő mondat volt.
Hiszen az egész Jézustól volt: a nyugalom is
meg a Paco iránti törődésem is! És erről ott
bizonyságot is tettem.
Néhány héttel később, mandulavirágzás
idején ismét úton voltunk, és a tűző napsütésben megmásztunk egy hegyet. Paco annyira
belelkesedett, hogy mindenképpen meg akart
mászni még egy másik hegyet is. Azt javasoltam, hogy hajtsunk el a szomszédos településen található denevérbarlangba. A barlangot
elég nehéz megközelíteni, és talán ezért is maradt meg eredeti szépségében.
Ám a barlantúra reggelén csak nem akart
elállni az eső. Persze a barlangban minden
száraz. De odaáig eljutni, a teljes felszereléssel, a nedves bozótosban – ez azért egyikünket
sem vonzott. Akkor azt javasoltam, hogy kérjük meg Istent, szüneteltesse az esőt egy időre.
Isten pedig kegyelmesen megadta, amit kértünk! A barlangban aztán ismét jó beszélgetésekre kerülhetett sor, olyanokra, amilyenekkel
csak Isten tud meglepni minket.
Miután teljesítettük a túrát, ettünk egy jót
együtt, majd hazaautóztunk. Este a következő üzenet érkezett a mobilomra: Daniel, jó
ember vagy. Imádkozom érted és a családodért.
Paco.
Daniel Paul

Fent:
Betekintés a barlangba
Balra:
Csoportkép a barlangban,
a képen jobbra Paco

Daniel és Esther Paul 2013 óta
él Spanyolországban. Először is
a nyelvet tanulták meg, majd két
évig egy Malagától nyugatra fekvő kisváros gyülekezetalapító
programjában vettek részt. Jelenleg hazájukban, Németországban
tartózkodnak. A tervek szerint,
amikor újra kiutaznak, Castallón
körzetében szolgálnak majd.
A házaspárnak három kislánya
van.

Imádkozzunk azért, hogy
ezeken a kalandtúrákon a
résztvevők „belső utakra” is
eljussanak, és Istenhez érkezze
nek meg!
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Interkulturális csoportok, Németország:

Figyelj oda
magadra!

Ha nincs időnk arra,
hogy feltöltekezzünk,
semmi tartalmasat és
hihetőt nem fogunk
tudni továbbadni.

Összhangban van-e a mi belső és külső világunk? Ugyanazt az üzenetet közvetítik-e a szavaink, mint az életünk? Azoknak a keresztyéneknek, akik hiteles életet akarnak élni, fel kell tenniük maguknak ezeket
a kérdéseket.

Hermann és Sibylle sok éven
át misszionáriusként szolgált
Romániában. Ma muszlimokkal
próbálnak kapcsolatokat építeni, hogy Jézushoz hívhassák
őket, illetve keresztyén szolgáló
csoportokat igyekeznek szervezni ehhez a fontos szolgálathoz.
A házaspárnak három felnőtt
gyermeke van.

Nemrég egy olyan alkalmon vettünk részt,
ahol különböző szervezetek vezetői gyűltek
össze. Érdekes volt a téma: Hogyan lehet tanítványságra nevelni megtért menekülteket?
Különböző segédanyagokat mutattak be nekünk. Az egyik jelenlévő kijelentette:
– A mi csoportunkban igyekszünk olyan
eszközöket, módszereket nem használni,
amelyeket mi, a vezetők nem próbáltunk ki
magunkon vagy nem használunk.
Ez a mondat mély benyomást tett ránk,
és újra tudatosította bennünk, hogy milyen
fontos a hitelesség mind abban, amit mondunk vagy teszünk. Emellett természetesen a
tény tény marad: mi nem tudunk másokban
hitet produkálni.

Imádkozzunk, hogy a
bevándorlók és mene
kültek között szolgáló misszio
náriusok elmélyült, hiteles
lelkiséget képviselhessenek a
muszlim embertársaink előtt!

Életünk alapkérdése, hogy hiteles lesz-e
az üzenetünk, amelyben hiszünk, amelyet
szóban tovább adunk, és amelybe oly sok
erőt, időt és pénzt fektetünk bele. Ez a kérdés éppen annyi idős, mint az evangélium,
és Pál is ezt helyezte nyomatékosan Timóteus szívére: „Legyen gondod önmagadra és
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a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha
így cselekszel, megmented magadat is, hall
gatóidat is” (1Tim 4,16). Ezzel a tanáccsal
Pál mindent összefoglal, amit ugyanennek a
résznek a 6-tól 15-ig terjedő verseiben leírt.
Arról a hiteles életformáról van szó, amely
az élet minden területére hatással van.

Az üres üveg
Egy üres ketchupos flakonból semmi nem
fog kijönni. Giovanni Trapattoni, a Bayern
München egyik korábbi edzője egyszer így
fogalmazott: „Vannak játékosok, akik olyan
gyengék, mint egy üres üveg.” Ez a mi érzelmi és lelki életünkre ugyanígy érvényes: ha
nincs időnk arra, hogy feltöltekezzünk, semmi tartalmasat és hihetőt nem fogunk tudni
továbbadni. Ezt a leckét újra meg újra meg
kell tanulnunk életünk során: oda kell figyelnünk magunkra, hogy megragadhassunk valamit, amit tovább is tudunk adni. Ugye érzékeljük a különbséget? Csak akkor leszünk
érzékenyek mások érzelmeire, ha először
odafigyeltünk önmagunkra, és megismertük

élnie, hogy a mi mennyei Atyánk egészen személyesen szól
hozzánk! Melyik földi édesapa ne kommunikálna szívesen
a gyermekeivel? Mint annak a Jézusnak a követői, aki egy
jó pásztorhoz hasonlítja magát, arra kaptunk ígéretet, hogy
meg fogjuk ismerni az Ő hangját (János 10,27). Igen, az a
hely létezik, ahol Ő megerősíti a lelkünket és képessé tesz
arra, hogy Őt képviseljük.

FOTO: 123RF.COM/FESUS

Részleges felelősségünk
„Legyen gondod önmagadra!” Annak ellenére, hogy Isten
szuverén, a mi felelősségünk is nagy. A Jakab 4,8 ezt a felhívást intézi hozzánk: „Közeledjetek az Istenhez, és ő köze
ledni fog hozzátok”. Természetesen Isten akkor és annak
jelenti ki magát, amikor és akinek akarja, de azért elénk
adott egy életformát, amelyért felelősek vagyunk, amelyet gyakorolnunk kell, és amelyet Ő meg fog áldani! Egy
életstílusról, nem pedig gyors élményszerzésről beszélünk.
Mindig elámulunk azon, milyen hűségesen ragaszkodik
Isten ezekhez a szavakhoz, hogy mennyire megbátorít és
mennyire kitágítja hitünk távlatait, amikor Őt keressük, az
Ő Igéjét tanulmányozzuk és elmélkedünk az olvasottakon,
és az Ő jelenvalóságának örvendezünk. Ezek a mi életünk
igazán értékes pillanatai. Az ismert lelkész és keresztyén
szerző, John Piper nagyon sokat ír erről, például a Vágyó
dás Isten után – Az Istenben gyönyörködő keresztyén élet c.
könyvében is.
Az egyház történetében mindig voltak és ma is vannak
a saját érzelmeinket. Tehát akkor mi a helyzet a saját érzése- olyan mozgalmak, amelyek nagy hangsúlyt fektetnek a
inkkel? Ismerjük őket? Az, aki a saját érzéseit elfojtja, saját csendes időre és a szombatra. Egy ilyen kortárs szószóló
magának is idegen marad. Csak az tud osztozni mások örö- Pete Scazzero is, aki lelkipásztorként nagyon eredményes
mében és fájdalmában, aki a saját érzéseinek is át tudja adni szolgálatot végzett, ám súlyos árat fizetett ezért. A felesémagát. Ahol két szív meg tudja érinteni egymást, ott gyógyí- ge egyszer megmondta neki, hogy kétszínű életvitelét nem
tó kapcsolat, bizalom, bensőségesség és barátság születik.
tudja tovább elhordozni. Pete Scazzero életében a csendes
elmélkedés, az átértékelés és a helyreállítás
fájdalmas időszaka következett, amelynek a
Nem opció, hanem Isten parancsa
végén Pete Scazzero ezt tette élete jelmonSokan megtapasztaltuk, mennyire megTermészetesen Isten
gazdagít, ha időt szánunk arra, hogy átakkor és annak jelenti datává: „Legyen gondod önmagadra!” – és
gondoljuk az érzelmeinket: Miért is hatermészetesen a feleségedre is, akivel egy
ki magát, amikor és
ragudtam meg? Mi volt az pontosan, ami
test és egy lélek vagy!
elbátortalanított? A keserűségnek milyen
akinek akarja, de azért
kis magocskája kezdett el kicsírázni a szíNagy örömmel számolnánk be itt most arelénk adott egy életfor- ról, hogy ez az életforma könnyű, és sikerült
vünkben? Az ilyen reflektálások nélkül
pici események is súlyos állapotokat ered- mát, amelyért felelősek megvalósítanunk. Ám ez nincs így. Újra meg
ményezhetnek: kapcsolatok hűlhetnek ki, vagyunk, amelyet gyako- újra belesétálunk abba a csapdába, hogy
az elbátortalanodásból rezignált hozzáál„nagyon sok a tennivaló, és nem engedhetlás vagy teljes visszavonulás lesz. Ismerjük rolnunk kell, és amelyet jük meg magunknak, hogy Istennek ennyi
ezeket az „elbátortalanodási hullámokat”,
időt adjunk a miénkből” vagy hogy valóban
Ő meg fog áldani!
helyt adunk nekik? „Legyen gondod önma
megünnepeljük a sabbatot (a pihenőnapot).
Így inkább nagy feladatnak látjuk azt, hogy
gadra!” – ez nem egy opció, hanem Isten
odafigyeljünk magunkra, és e szerint a bibliai elv szerint
parancsa. Igenis felelősséggel tartozunk a saját életünkért!
Ennek a parancsnak a lelki vonzata is rendkívül fontos. rendezzük be az életünket.
Ne lankadjunk, hanem kölcsönösen emlékeztessük egyJól illusztrálja ezt az az esemény, amikor manna hullott a
sivatagban (2Móz 16). Mi így gondolkozunk: „A napjaim be mást arra, hogy mindenkinek legyen gondja önmagára is,
teltek, de kell még egy löket, egy prédikáció: már sokszor be és gyakorolja ezt az Istenre és Jézusra figyelő életformát,
vált, hogy előástam egy régit.” De nem! A mi lelkünknek az amellyel kapcsolatban Isten annyi áldást ígért, amely megkell, hogy valami frisset ragadjon meg Istenből, ezért csönd- erősít, megelégít, és amely hitelessé tesz mások szemében.
re van szüksége, Istenre kell összpontosítania és újra át kell
Sibylle és Hermann
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Japán:

Legyen gondotok magatokra!

Japánok szilvafavirágzáskor egy
parkban

Miközben ezeket a sorokat írom, a Japánban töltött majdnem 30 év szolgálati időm lassan a végéhez közeledik. Az utolsó 25 évben azokról a mis�szionárius gyermekekről gondoskodtam itt, a diákotthonban, akik iskolai
tanulmányaik ideje alatt nem élhetnek együtt a szüleikkel.
Amikor visszatekintek erre a hosszú időre,
ilyen kérdések foglalkoztatnak: Egyensúlyban
volt-e az életemben az áldozatvállalás és a
magammal való törődés? Hogyan éltem meg a
közösséget a csapaton belül? Hogyan gondolkoznak a japánok erről a témáról?

Regina Kraft és Samuel Strauß
aprósüteményt süt Karácsonyra
a diákotthonban
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Legyen gondom magamra!
Beismerem, nem mindig sikerült megtalálnom
a megfelelő egyensúlyt. Állandó nehézséget
jelentett eldöntenem, hogy mikor fontosabbak a saját dolgaim, és mikor a körülöttem
élőké. Nem egyszer túl keveset elmélkedtem
ezen, és egyszerűen csak hagytam, hogy mások szükségei vezessék a lépéseimet. Meg kellett tanulnom, hogy amikor nem figyelek oda
magamra, az mindig negatív hatással van a
kapcsolataimra és a szolgálatomra. Bernhard
von Clairvaux így fogalmazta ezt meg: „Ha
minden ember igényt tarthat rád, akkor te ma
gad is légy egy olyan ember, aki igényt tarthat
a törődésedre. Miért pont neked ne lehetne erre
igényed? Meddig akarsz még csak másokat meg
ajándékozni a figyelmeddel, miközben magadról

teljesen megfeledkezel? Kinek lehet hasznára az,
aki saját magával rosszul bánik?”
Amikor 2012-ben az utolsó szolgálati időszakomra utaztam ki Japánba, megszakítottam az utazásomat, és egy időt Thaiföldön
töltöttem, hogy megismerkedjem egy ottani,
szintén misszionárius gyerekek részére létrehozott diákotthon életével. Az otthon Csiang
Maiban működik. Az utolsó hetet egy keresztyén vendégházban töltöttem. A hét végén a
vendégház vezetője így búcsúzott tőlem:
– Mondd meg a missziód vezetőségének,
hogy nem lenne szabad ilyen keményen dolgoznod. Ha nem tudsz lazítani, nem leszel
jó vezetője és pótmamája az otthonban lakó
gyermekeknek.
Mire én ezt válaszoltam neki:
– Szerintem ezt nem csak az elöljáróimnak
kell megmondanom, hanem elsősorban saját
magamnak.
Azóta gyakran eszembe jutott ez a rövid
találkozás. Az az ember valószínűleg túl sok
agyonhajszolt misszionáriussal találkozott
már életében.

Az évek során egyre jobban megértettem:
legyen bármilyen sok munkám, legyenek bármilyen nagyok az elvárások velem szemben,
önmagammal is nagyon felelősen kell bánnom.

Legyen gondunk egymásra!
A Japánban töltött hosszú évek alatt mindig
két teamben dolgoztam: a diákotthon, ill. a
misszionáriusok csapatában. És egész idő alatt
gyermekekkel meg fiatalokkal laktam egy fedél alatt. Ezek jó gyakorlóterepként szolgáltak, ahol tanulhattuk az egymásra figyelést.
Néha sikerült kellő figyelemmel a másik felé
fordulnom, néha nem. De fordítva is igaz:
megtörtént, hogy a többiek nem értették meg,
mire lenne nekem éppen szükségem. Olyan
helyzetek is adódtak, amikor túl magas elvárásaim voltak a misszionárius társaim vagy
az elöljáróim felé. Mire erre rájöttem, jó pár
csalódáson kellett átestem. Az egymásra figyelés terén mi, misszionáriusok is követünk
el bűnöket, így mi is Jézus bocsánatára szorulunk. Ám minden sikertelenség ellenére sok
jó és bátorító tapasztalatra is szert tehettem.
Most, hogy búcsút kell vennem a Japánban
szolgálók csapatától, olyan emberektől válok
el, akikkel sok éven át együtt gyakorolhattuk
a kölcsönös adást és elfogadást, illetve az odafigyelést egymásra.
Mélyen meg vagyok győződve arról, hogy
azoknak, akik Jézus által Isten családjába tartoznak, sokkal több lehetőség és eszköz áll a
rendelkezésükre ehhez az odafigyeléshez. Az
persze más kérdés, hogy élnek-e ezekkel.
A missziós társaságok érzékenyebbek
Mivel egy bentlakásos otthonban szolgáltam,
sok misszionárius családdal ismerkedtem meg.
Sokszor az iskolai tanulmányok miatt kell a
gyermekeknek elszakadniuk a szüleiktől. Ez
nagy kihívás elé állítja az érintett szülőket:
hogyan egyeztessék össze gyermekeik szükségleteit, szülői felelősségüket, illetve azt a
küldetésüket, hogy Japánban, ahol csak tudják, Krisztus evangéliumát hirdessék az embereknek.
Egyáltalán nem könnyű balanszírozni, és
emberileg nézve tökéletesen soha nem is sikerül. Ezért is kell a misszionárius családoknak ráhagyatkozniuk arra, hogy Isten vezesse
őket döntéseikben és őrizze őket, amikor a
szülőknek el kell szakadniuk gyermekeiktől.
A sok nehézség mellett van a misszionárius
családoknak egy nagy kiváltságuk: körülöleli
őket sok-sok ember imádsága, akiknek a világmisszió szintén a szívügyük. Azt is megfi-

gyeltem, hogy a missziós társaságok általában
sokkal megértőbben viszonyulnak a családok
igényeinek problémaköréhez, mint azok a világi cégek, amelyek külföldre küldik dolgozni
az alkalmazottjaikat.

És hogyan gondolkoznak minderről a japánok?
Jól ismert tény, hogy a japán társadalomban
a teljesítmény áll az első helyen. Az ember
értékét sajnos sokszor a teljesítménye határozza meg. A japánoknak mindenhol az adott
szerepet kell játszaniuk és az adott elvárásoknak kell eleget tenniük. Itt az egyéni szükségletek nem nagyon számítanak. Eszembe jut
egy négygyermekes asszony egy másik ázsiai
országból, aki Japánba jött férjhez. Kora reggeltől késő estig, többnyire a hét minden napján csak a férje és a gyermekei dolgait intézi,
hogy azok minden idejüket és energiájukat
az iskolai, egyetemi tanulmányaikra, illetve
a munkájukra fordíthassák. Otthon senki egy
szalmaszálat nem tesz keresztbe. Mindenki
magától értetődőnek veszi az asszony mindenre kiterjedő gondoskodását.
A japán társadalomban gyakran ezt is várják el egy „jó anyától”. Játszania kell a szerepét és háttérbe kell szorítania a saját szükségleteit. A munkahelyeken a férfiak helyzete
sem nagyon más. Ez az alapelv még a keresztyénekre is hatással van, hiszen mindenhol
ebbe ütköznek. Sem a munka világában, sem
a saját környezetükben nem egyszerű „kiszállni” ebből. Éppen ezért olyan fontos átélniük,
hogy Isten szemében és a gyülekezet közösségében az ő értékük és elfogadottságuk nem a
teljesítményüktől függ.
Egy záró gondolat
Annak ellenére, hogy az időbeosztásom miatt nem a legjobbkor kellett megírnom ezt a
cikket, sokat kaptam általa én is. Néha nem
is olyan rossz, ha ilyen megállásra „kényszerítik” az embert…
Regina Kraft

Kirándulás a nyári szünetben:
Regina Kraft, Christa Ulmer,
Gretel Ruoff és Priscilla Kunz

Meg kellett tanulnom,
hogy amikor nem figyelek
oda magamra, az mindig
negatív hatással van
a kapcsolataimra
és a szolgálatomra

Regina Kraft 1992 őszétől 2017
tavaszáig vezette a Liebenzelli
Misszió diákotthonát, ahol mis�szionáriusok gyermekei laknak.
Regina 1989 óta szolgált Japánban. 2017 júniusában végleg ha
zatért Németországba, egy új
feladatkörbe.

Imádkozzunk azért,
hogy Isten adjon kellő
bölcsességet a misszionáriusok
nak a családi és a szolgálati,
valamint az önmagukkal
szembeni kötelességeik össze
hangolásához!
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Mikronézia:

Ebben az italboltban Kieko gyakran megfordult

Keiko, az édesapja
és az alkohol
Kieko egy hagyományos keresztyén családban nőtt fel
Mikronéziában, Guam szigetén. Vasárnaponként rend
szeresen látogatták az istentiszteleteket, de ez nem
sokat jelentett nekik. A lobbanékony édesapa személye
jóval erősebb és maradandóbb nyomot hagyott bennük.

Hartmut és Urte Scherer 1997
óta szolgál misszionáriusként
Mikronéziában. Először Csuukon
éltek, most Guam szigetén laknak. Mindketten a Mikronéziai
Teológiai Egyetemen tanítanak.

Imádkozzunk, azért,
hogy a Mikronéziai
Teológiai Egyetem diáksága még
jobban összekovácsolódjon, hogy
fel tudja fogni azokat, akik
lelkileg lejtőre kerültek!
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Ha rossz kedve volt, vagy valami nem úgy történt, ahogyan azt ő elképzelte, Kiekót (a nevét megváltoztattuk) keményen megbüntette.
A büntetés mindig fájdalommal járt és oda vezetett, hogy a fiú egyre jobban gyűlölte az apját. Egy alkalommal Kieko az unokatestvérénél
szeretett volna aludni. A nagybátyja megkérdezte, hogy kért-e engedélyt az apjától. Amikor Kieko emiatt hazatelefonált, az apja beleüvöltötte a telefonba, hogy azonnal menjen
haza. Otthon a testvérei figyelmeztették, hogy
az apjuk rettenetes hangulatban van. Amikor a
férfi meglátta Kiekót, felkapott egy ketchupos
üveget és hozzávágta. Csak akkor hagyta abba
a fiú verését, amikor a házban található összes
vállfát és seprűnyelet széttörte rajta.
Kieko többször is elhatározta, hogy elmenekül otthonról, de nem volt hová mennie.
A nagybácsik és a nagynénik sejtették vagy
tudták, hogy mi folyik náluk, de nem tettek
semmit ellene. Az édesanyja mindig megpróbálta lecsillapítani a férjét, ám az soha nem
hallgatott rá. Akkor sem ijedt meg, amikor fi-

gyelmeztették, hogy a szomszédok kihívhatják
a rendőrséget. Mivel csak az apának volt munkahelye, a családtagok úgy érezték, hogy teljesen ki vannak neki szolgáltatva, ezért csöndben maradtak.
Egy nap aztán Kieko megszökött otthonról,
és két hétig John Jimnél, egy helyi gyülekezet lelkipásztoránál húzta meg magát. A férfi
nem csak meghallgatta, amit Kiekó az otthoni
állapotokról mesélt, de elment és beszélt is a
családfővel. És megtörtént a csoda: a bibliaolvasás és az imádkozás segítségével az apa
megtanult úrrá lenni az indulatain! Azóta már
a gyülekezetben is szolgál. Amikor John Jim
lelkipásztor elköltözött, Kieko édesapját választották meg a gyülekezet laikus lelkipásztorának. Happy end? Sajnos nem.
Időközben Kieko elvégezte a középiskolát, és
elkezdte tanulmányait a Mikronéziai Teológiai
Egyetemen. Már a középiskolás évek alatt is
rendszeresen fogyasztott alkoholt, de azt gondolta, hogy ha majd egy keresztyén egyetemen
tanul, abba tudja hagyni az ivást. Mekkorát tévedett! Amikor egy kis pénzhez jutott, italt vett
rajta, és szép lassan alkoholfüggővé vált.
Egyszer ismét részegen lépett be az egyetem területére, és azonnal a kollégiumi szállására akart menni. Ám pont arra az estére
szerveztek egy bibliaórát az összes diáknak,
amelyen kelletlenül bár, de részt vett Keiko
is. Természetesen kiderült, hogy ivott, így
másnap meg kellett jelennie az igazgató és a
kollégium vezetői előtt. Az a döntés született,
hogy Kiekonak el kell hagynia az egyetemet,
és csak féléves kihagyás után folytathatja tanulmányait. A próbaidő alatt rendszeresen
járt lelkigondozó beszélgetésre, kéthetenként
pedig az Anonim Alkoholisták gyűlésein kellett részt vennie. Sorstársai beszámolói mély
benyomást tettek rá. De leginkább az segített
neki, hogy az unokatestvérei, akik szintén ott
tanultak az egyetemen, odafigyeltek rá. Amikor csak Keiko elindult, hogy egy közeli boltban alkoholt vásároljon, mindig felajánlották
neki, hogy elkísérik. Kieko megértette, hogy
Isten segített neki így is leszokni az alkoholról. Mindig voltak emberek, akik odafigyeltek
rá, és segítettek neki megszabadulni az alkohol rabságából.
Nagy kísértést jelentettek a hétvégék. Egy
ifjúsági csoport, amelynek a tagjai minden
hétvégén összejöttek és szabadidős programokat is szerveztek, megértették vele, hogy értelmesen is eltöltheti a hétvégéit.
Dicsérjük Istent, aki megígérte, hogy amit
elkezdett, azt be is végzi az Övéi életében. Ezzel a reménységgel gondolhatunk Keikóra is.
Hartmut és Urte Scherer

Tiszteletet, tiszteletet!
FOTO: 123RF.COM/BILL2499

Van egy álmom: olyan ifjúsági munkáról, közösségről, gyülekezetről
álmodom, ahol mindenki őszintén érdeklődik a másik iránt, ahol a
tagok egymásért vannak, ahol senkinek a szükségei, gondjai, félelmei, problémái nem maradnak észrevétlen, ahol fontosabb a másik jó közérzete, lelkiállapota az enyémnél, ahol együtt hordozzák
a terheket, ahol tisztelettel közelednek egymáshoz, és ezért a kívülállók ezt mondják: Na, ezt nézzétek meg! Létezik még egyáltalán
ilyesmi? Mennyire szeretik ezek egymást! – Aztán felébredek, és tudomásul veszem: Itt a való világ!
Éppen Gutach felé autózom, az utánfutó dugig megpakolva
mindenféle kerti szerszámmal. Az egyik település elején, a
szemem sarkából meglátok egy útmenti hirdetést: Kis kastély
– Ma nyitva! Aztán egy futó pillantást vetek a mögötte álló,
meglehetősen jelentéktelen fogadóra, a Kis kastélyra. Ennek
a „nemodafigyelésemnek” vagy inkább figyelmetlenségemnek meg is lesz a következménye: autóm a bal oldalával rászalad egy járdasziget szegélykövére, mert már nem tudom
időben félrehúzni a kormányt. Az autó sértetlen marad, az
utánfutó tengelye azonban elgörbült. Ezúttal csak anyagi
kár ért.
Szinte végig sem tudom gondolni, mennyi elgörbült emberi tengely van a környezetemben, a szomszédságomban,
a gyülekezeteinkben, mert én, mi csak egy futó pillantást
vetünk rájuk, jobban mondva figyelmetlenül közeledünk
hozzájuk. Kivel ne történt volna már meg, hogy valaki kézfogással köszöntött minket, de az illető tekintete már a következő emberen volt, szavai pedig már az utána következőhöz szóltak. Ezt én disszociatív kommunikációnak hívom,
mert ilyenkor szétesnek az egymáshoz tartozó működésformák. Ez a magatartás egy ilyen helyzetben egyáltalán
nem hatékony, sőt, inkább zavaró, és a figyelmetlenség szó
túl enyhe szó a leírására. Egyébként nagyon rövidlátóak vagyunk, mert egyértelmű, hogy a figyelmetlenség sokkal mélyebben érint minket akkor, amikor az áldozatai, mint amikor az elkövetői vagyunk.
A családi, gyülekezeti és társadalmi kapcsolatainkban tapasztalható figyelmetlenség nagyon sokféle módon érhető
tetten, és mindig fájdalmas gyümölcsöket érlel. Vajon ez a
mindenhová belopakodó jelenség nem a beteljesedése annak, amit Jézus előre megmondott a végső időkről, hogy a
szeretet sokakban meghidegül?
Az emberi társadalom érzékelhetően eldurvult, ami abban is megnyilvánul, hogy a tekintélytisztelet és az odafigyelés szinte teljesen kiveszett. Ugyanakkor egyre tökéletesedik a mikro- és makrotechnológia, mert az ember ki
akarja kutatni és meg akarja ismerni a legapróbb, de a leggigantikusabb dolgokat is, és ebben egyre nagyobb eredményeket ér el. Mindez azonban mégsem képes pótolni azokat
az elcsökevényesedő, alapvető emberi képességeket, amelyek nélkülözhetetlenek az egymás mellett éléshez.

És az emberi kapcsolataink kihűlését nem is feltétlenül a
szándékos vagy rosszindulatból fakadó tiszteletlenség vagy
figyelmetlenség okozza. Sokszor az a kis sürgető impulzus
is elég, hogy több mindent akarjunk egyidőben megcsinálni:
feldobni a krumplit főni, egy percre odacsörögni valakinek,
és közben gyorsan végigfutni a beérkezett e-maileken, vagy
belepillantani a WhatsApp-hírekbe. Többnyire így rohanunk
végig minden napunkon: hajszoltan, stresszesen, minden
lazítás nélkül. Jon Kabat-Zinn molekulárbiológus meghatározása igen találó: „a látás, a gondolkozás és a cselekvés
robotizálódása”. De hát milyen más eredményt várjunk,
amikor a hétköznapjaink egyre „robotizáltabbá” válnak?
Így mi, a modern világ elvárásainak megfelelni akaró, többfunkcióssá vált áldozatok a figyelmetlenséget gyakorló elkövetőkké válunk.

1. Respekt nélküli, mert respectus nélküli
A valódi okok ennél azért mélyebben keresendők. Ha szeretnénk respektet tanulni, vagyis tisztelettel közeledni egymáshoz, nem kerülhetjük el a respectust. A latin eredetű szó
jelentése: visszatekintés, megfontolás, figyelembe vétel, előzé
kenység.
Amikor visszatekintek, választ kaphatok arra, hogy ki
közvetített felém értéket és méltóságot, ki erősítette, kérdőjelezte meg, vagy esetleg le is rombolta az önbizalmamat,
hogyan tanultam meg határokat állítani, illetve elfogadni,
milyen pozitív vagy negatív meggyőződésekkel indultam el
az életbe, amelyek még ma is kísérnek – egyszóval: Ki vagy
mi alakította a személyiségemet? A matematika rém egyszerű, ugyanakkor fájdalmas is: Minél reálisabb és kedvezőbb
ez a visszatekintés, annál nagyobb tisztelettel viszonyulok
majd magamhoz és másokhoz is. Ahhoz, hogy tisztelettel
tudjunk közlekedni egymással, reális és szilárd identitástudatra van szükségünk.
Ennyit az ideális elméletről. Amit a mi társadalmunk
tesz, az a szöges ellentéte mindennek. Úgy tűnik, az önazonosság mára egy nem kívánatos „elemmé” vált. Az ideológiák összeturmixolt keverékéből csak úgy tudunk kimenekülni, ha identitásunkat hirtelen trauma éri. Nézzük tehát,
hogyan segíti a visszatekintés a saját személyem egészséges
elfogadását?
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Saját magunk elfogadását manapság pszichoszociális fejlődési lépésnek tekintik, amelyet félig-meddig automatikusan teszünk meg. Romano Guardini katolikus vallásfilozófus
és teológus még az atyák nyomdokain járva azt tanította,
hogy önmagunk elfogadása a hét legfőbb erény mellett (hit,
remény, szeretet, bölcsesség, igazságosság, mértékletesség
és lelkierő) egyike azoknak az erényeknek, amelyekre még
érdemes törekednünk, és az önmagammal szemben tanúsított
türelemben nyilvánul meg. Az, hogy önmagunk elfogadását
mint megtanulható erényt és nem mint automatizmust tanították, még az atyák tisztánlátására utal: azért kell tanítani,
mert senki nem születik ezzel a képességgel. A nemi hovatartozás és a nemi szerepek válsága miatt azonban az önelfogadás akár nárcisztikus önértékeléshez és önelemzéshez is
vezethet. Ezt a tanulási folyamatot még maga a legjobb „keresztyén háttér” sem spórolhatja meg magának, mert nem
garantál semmilyen szilárd önazonosságot. Sem a magunkra
erőszakolt alázatosság, sem a reformátori szabadság palástjába burkolódzó, kegyeskedő frázispufogtatás nem eredményez állhatatosságot. Az igazi és egészséges identitástudatot
éppen ezért csak nagyon kis mértékben lehet pedagógiai
eszközökkel formálni.
A nárcizmus tehát az identitás nagymértékű eltorzulása,
még ha kegyes köntösben jelenik is meg. Az osztrák igazságügyi pszichológus és pszichiáter, Reinhard Haller, A nárciz
mus csapdája című könyvében részletesen ismerteti ennek az
identitás-mutációnak a történetét és jellegzetességeit. Narcisszusz, mint ahogyan Ovidius görög filozófus történetéből
kiderül, Jézussal egyidőben élt, de minden tekintetben az
Ő ellentéte volt. Narcisszusz a saját tükörképébe szeretett
bele, és a szerelem annyira elepesztette, hogy a végén belehalt. A nárcizmust Haller négy É-vel foglalja össze.
Én-központúság: a nárcisztikus személyiség képtelen belehelyezkedni a másik ember helyzetébe. Kíméletlenül mindig
magának követeli az elsőbbséget. Muhammad Ali szavai jól
példázzák ezt: „Nem mindig tudom, hogy miről beszélek, de tu
dom, hogy igazam van!” Az enyém és a tiéd közötti határok elmosódnak, és többnyire az enyém kerül ki győztesen.
Érzékenykedés: ez – mivel az illető túl kevés szeretetet kapott – többnyire azokból a pánikszerűen megjelenő, gyermekkori félelmekből eredeztethető, hogy ő nem elég jó,
nem szeretik eléggé, nem figyelnek rá. Az ilyen ember folyamatosan igyekszik magára vonni a figyelmet, miközben
állandóan retteg a külvilágtól érkező legkisebb helyreigazítástól, apró megjegyzéstől, nem tűr semmiféle kritikát, mert
az a legbensőbb ÉN-jét zaklatja fel. A legnagyobb félelme
az, hogy nem kimagasló, és nem jobb másoknál. A szóhasználata is elárulja az illetőt, mert mindent eltúloz, felnagyít,
felértékel. Azok a kutatók, akik állatokat figyeltek meg, érdekes felismerésekre jutottak: az állatvilágban is van ös�szefüggés a korai gondoskodás és a későbbi stressz-feldol-

gozás között. Minél nagyobb szeretettel veszi körül az anya
a kölykét, a kölyök felnőtt korában a CRH gén annál kevesebb stresszhormont ürít. Helyette egy másik gén olyan
anyagot termel, amely növeli a BDNF-szintet, és ez jótékony
hatással van az agyműködésre és az idegrendszerre. Nyilvánvaló stresszhelyzetet jelent egy újszülött állatra, ha el
kell szakítani az anyjától, ami miatt állandósulhat egy túlérzékeny idegállapot, amelyet nehezen lehet oldani. Ugyanez
igaz az emberre is. Ma már tudjuk, hogy a szülők közötti
légkör – így vagy úgy, de tartósan – kihat a gyermek agyi
fejlődésére.
Érzéketlenség: képtelen belehelyezkedni a másik ember
helyzetébe, ezért nem tudja sem észlelni, sem elfogadni a
másik fenntartásait, gondolatait, érzéseit, ami pedig a kölcsönös kommunikáció és a tisztelet elengedhetetlen feltétele.
Értékelési zavar: Mivel a nárcisztikus személyiség igen csekély önértékeléssel rendelkezik, ahhoz, hogy a saját értékét
szinten tarthassa, másokat állandóan le kell nyomnia. Az
ilyen ember senkit sem tud elviselni maga körül, aki bármit
fel tud mutatni, ezért szüntelenül megalázza és zaklatja a
körülötte élőket. A családjainkban és a gyülekezeteinkben
is mindig ott jelentkeznek a problémák, ahol a Mindentudók
mindent jobban tudnak, a lelki nagykorúság és a fennhéjázó
tudálékosság közötti határok elmosódnak, és az alá- és fölérendeltségi viszonyok már nem működnek.
Ez pedig ahhoz vezet, hogy az odafigyeléssel kapcsolatos – és a legkülönfélébb ideológiai, illetve vallási háttérből
származó – könyvek, szemináriumok és gyakorlatok utáni
kereslet ugrásszerűen megnő. Már 2008-ban ez volt a Pszi
chológia ma c. újság vezércikkének a címe: Figyelmesség – Fe
dezze fel a buddhista sztresszoldó módszert! Még ha sok jó és
hasznos dolog is rejlik ezekben a módszerekben, az embernek végül is nem tanítanak mást, mint hogy önmagára nézzen, önmagát találja meg, önmagában keresse a békét, és
ez legjobb esetben is csak egy kiglancolt nárcizmus. Ezért
aztán nem érdemes túl sokat foglalkozni velük.
Kedves Olvasónk! A cikk folytatódik. A teljes tanulmány webol
dalunkon olvasható: www.liebenzell.hu.
Chritian Kimmich mezőgazdasági és teológiai tanulmányokat folytatott, majd terapeutának is kiképezte magát. Sok éven át
egy országos keresztyén szervezet ifjúsági referense volt és egy lelkigondozó központot vezetett. Ma gyülekezeti lelkész és
a Liebenzelli Közösségek Szövetségének országos feladatait koordinálja, valamint a Liebenzelli Nemzetközi Főiskola vendégdocense, mellékállásban pedig mezőgazdász.
Feleségével, Eunikével egy vendégházat üzemeltetnek. Négy
gyermekük van.

Külmissziói Híradó – a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Külmissziói Alapítványának lapja • Megjelenik évi hat számban.
Az újságot és külön kérésre a német nyelvű liebenzelli újságokat is (Mission Weltweit és Go! c. gyermeklap) térítésmentesen küldjük.
A Külmissziói Híradót a misszióra szánt adományokból tartjuk fenn, állítjuk elő és juttatjuk el az olvasókhoz.
Felelős kiadó: Sípos Alpár Szabolcs • Főszerkesztő: Előd Erika, Tel.: 06 1 326-5494
Szerkesztőség: 2090 Remeteszőlős, Pisztráng u. 2. • www.liebenzell.hu E-mail: info@liebenzell.hu
Az OTP-nél vezetett számla száma: 11738084-20011215-00000000 • Adószám: 18543494-1-13
Nyomdai előkészítés, kivitelezés: GEDEON Nyomdaipari Bt., Vác, Zrínyi u. 9. • www.gedeon.hu • Laptervezés: Győri Attila
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Ez a kedves kép már Malawiban készült Kevezsda Szilviről, mellette Cornelia Volz és lányai

A „Kingdom Seekers” csoport énekel az egyetem területén tartott húsvéti konferencián (cikkünk a 14. oldalon)
Friss hírek a misszióból címmel a Liebenzelli Misszió
minden hónapban összeállít egy rövid, világmissziós
tájékoztató dokumentumot, benne imakérésekkel,
rendszerint a misszió 5 területéről. Az anyagot e-mail
mellékletben elküldjük azoknak, akik megrendelik a
frisshirekamissziobol@gmail.com címen.

Margit Schwemmle az egyik végzős diákjával
(cikkünk a 6–7. oldalon)

Kedves Olvasóink! Szíves figyelmükbe ajánljuk Alapítványunk honlapját: www.liebenzell.hu
Weboldalunkon olvashatják a Külmissziói Híradó legújabb és korábbi számait, elolvashatják a nyomtatott újságból részben vagy egészben kimaradt
cikkeket. Honlapunkon további érdekes információk,
valamint hirdetések és körlevelek is megtalálhatók.

Dr. Keszi Krisztina – Zambia

Énók készíti a padokat a kerti bambuszból

Délutáni tanítás

Kirtándulás a Csiszimba-vízeséshez

Csendes nap, délelőtti program

Az összetört autó javítás előtt...

... és javítás után. Hála Istennek!

