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Missziós

R dió

Samuel és Anke Meier 2005 óta él Zambiában. Két gyermekük van: az ötéves
Mika és a 6 hónapos Simea. Most már
Ndolában laknak, Zambia egyik nagyvárosában, és nem Nabwalyában. Örömmel
számolnak be arról, hogy családként is
megmutathatják a zambiai embereknek,
milyen jó Isten gyermekének lenni.

asónk,
Te, kedves kis Olv
y
kb. 7000 km-re vag
Zambiától!
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Olvasás? Alapdolog!
Vagy mégsem?
Tudsz olvasni? Hát persze! Milyen buta
kérdés, gondolod talán magadban. Hogyan
tudnám olvasni akkor ezt az oldalt? De
ha te még nem is tudsz olvasni, biztosan
van valaki, aki felolvassa neked. Magyarországon az emberek tudnak olvasni, mert
az iskolában megtanítják őket. Az első
osztály végére szinte minden kisiskolás
le tud írni és el tud olvasni egyszerű szavakat, mondatokat. Itt, Zambiában nem
egészen így fest a helyzet. Hamar feltűnt
nekünk, hogy nagyon sok gyerek – még ha
jár is iskolába – még a második, vagy akár
a harmadik osztályban sem tud olvasni.
Legföljebb a saját nevét tudja leírni meg
néhány nagyon egyszerű szót. Ez elsősorban a falusi gyerekekre vonatkozik. Régebben még rosszabb volt a helyzet, mert
nagyon sokan egyáltalán nem jártak iskolába. Vagy az első, esetleg a második osztály után egyszerűen kimaradtak. Ezért
Nabwalyában – abban faluban, ahol néhány
évig laktunk – nagyon sok felnőtt sem tudott olvasni és írni.

„Bizony, bizony,
mondom nektek:
aki hallja az én
igémet, és hisz
abban, aki elküldött
engem, annak örök
élete van”
(János 5,24).

4
Zseniális ötlet!
A missziós rádió olyan nagyszerű ötlet volt, hogy most már tíz ilyen rádió
is van a faluban. Időközben a rádió sokkal kisebb és jobb lett. Most már
az egész Ószövetséget is le tudja játszani.
Egyébként már Magyarországon is van „hangos” Biblia.
Az interneten meghallgatható (http://www.biblia.hu/biblia/hangzob.htm
– http://igemorzsa.hu/hangos-biblia/ – http://biblia.kegyelem.net/),
de DVD-n is megvásárolható. Talán neked is segítség lenne?
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Bibliát olvasn
i–
de hogyan?

Azért laktunk Nabwalyában, hog
y ott egy
gyülekezetet alapítsunk. Idővel
néhány
felnőtt hitt az Úr Jézusban, amin
ek természetesen nagyon örültünk. Azo
k a nők
és férfiak szerettek volna egy
re többet
tudni Istenről. Tudni akarták,
hogyan éljenek Isten gyermekeként. Errő
l sokat ír
a Biblia, és volt is sok cibemba
Bibliánk.
Az ottani emberek ezen a nyelven
beszélnek. Amikor azonban szét akar
tuk osztani
a Bibliákat, kiderült, hogy nem
érnek vele
semmit, mert nem tudnak olvasni.
Feltettük magunknak a kérdést: Ha
valaki hisz
Jézusban, de nem tudja olvasni
a Bibliát,
hogyan tudhat meg egyre több
et a keresztyén életről?

3
Megvan, mi a m
egoldás:
A hallgatás!
Többször is kértük az Úr Jézust,
hogy adjon nekünk megoldást erre
a nagy gondunkra. Aztán meglátogatott minket egy zambiai barátunk,
és adott nekünk egy kis napelemes
rádiót. A rádiónak volt egy töltője meg egy szolár eleme. Még egy
tekerőkart is ott hagyott arra az
esetre, ha az elem lemerülne, vagy
nem sütne a nap, hogy feltöltse az
elemet. Ez a rádió az egész cibemba
Újszövetséget le tudta játszani. Micsoda nagyszerű találmány! Így aztán azok a keresztyének, akik nem
tudták elolvasni, hallgatták a Bibliát.

5
Bevetése

n!

A misszió műhelyéből szá
rmazó új
találmányt, a rádiót azonna
l munkába
állítottuk. Odaadtuk egy
férfinak, aki
tagja volt a gyülekezetün
knek. Végre az egész családjával
és sok más,
olvasni nem tudó ember
rel együtt
hallgathatta a Bibliát. Így
má
kellett olvasni tudniuk ahh r nem
oz, hogy
egyre több mindent tan
uljanak a
Bibliából. Ráadásul áramra
sem volt
szükségük, de abban a fal
uban nincs
is áram. A nap fényét
használták.
Este pedig, amint besöté
ted
tekerőkart forgatták. Ugy ett, a
e milyen
szuper megoldást talált ki
Isten?!

Kedves
Testvérek!
„Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert
ő lesz a zászlaja a népeknek, és székhelye dicsőséges lesz”
(Ézs 11,10).
Míg nálunk adventben az utolsó leveleiket is elhullatják a fák, Zambiában és Malawiban ilyenkor
zöldül ki minden. Véget értek a száraz, meleg hónapok, és beköszöntött az esős évszak. Ez a misszionáriusok szolgálatának ritmusát is meghatározza. A száraz évszak kiváló lehetőséget adott arra, hogy a
gyermekeknek csendesnapot szervezzenek. Az az alkalom is, amelyről Kevezsda Szilvia újságunk lapjain beszámol, erre az időszakra esett. A résztvevők száma jócskán meghaladta a szokásost. Isten áldása
ugyan nem fejezhető ki számokban, mégis szemmel látható munkálkodása. A gyermekek sokasága
(ám a felnőttek széles köre is) szomjazza Isten szeretetét. A beszámolóban megnyílnak előttünk azok
a távlatok, amelyeket Isten a Csilongában szolgáló misszionáriusok előtt megnyitott. Még a környező
falvak muszlim lakosságának vezetői is nagyra értékelik a munkájukat, és maguk viszik el a gyermekeket a csendesnapokra. Tudva azt, hogy milyen sok afrikai országban az életüket kockáztatják azok,
akik az evangéliumot muszlimoknak adják tovább, nem lehetünk eléggé hálásak Istennek ezeknek az
embereknek a nyitottságáért. A helyi falufejlesztési program neve annyit tesz: barátság. Szilvia beszámolóját olvasva nekem új jelentéssel gazdagodott. Köszönettel tartozunk Istennek azért is, hogy Szilvia
a misszió malawi csapatában befogadó közösségre lelt, amelyben máris megtalálta a helyét. Szinte
minden napra jut egy-egy lelki alkalom, amelyen részt vesz; bekapcsolódott a közösség vérkeringésébe. A lakása is komfortosnak számít az adott körülmények között. Imádkozzunk, hogy Isten továbbra
is segítse Szilviát testvéri és munkatársi kapcsolatainak elmélyítésében, ill. a helyi kultúra és nyelv
elsajátításában!
Az esős évszakban sok út járhatatlanná válik. Ilyenkor a távol eső gyülekezeteket meglátogatni, ill.
tagjaikat összegyűjteni igazi kihívás. Dr. Keszi Krisztinának, aki november harmadik szombatjára tervezett egész napos programot a félreeső falvak gyermekeinek, már az időjárás viszontagságaival is
számolnia kellett. A szervezést tovább nehezítette, hogy a Ngululába vezető út egy szakasza nagyon
veszélyes, és átvezet egy olyan hídon is, amely bármikor leszakadhat. A szórványok messze esnek
Mungwitól, ezért a gyermekektől (ill. a szülőktől) nem várható el, hogy gyalog vagy kerékpárral tegyék
meg az utat – különösen nem a november közepétől áprilisig tartó időszakban. Az utazást autóval kell
megoldani. Ezt a feladatot Krisztina magára szokta vállalni. A terepjárója, amelynek megjavításáról az
előző számban hírt adtunk, sajnos újra felmondta a szolgálatot, azonban a zambiai csoport vezetője
gondoskodott egy másik autóról. Az új járművel Krisztina folytatja a vasárnapi iskolai oktatást az erdei
gyülekezetekben. Ezek az alkalmak nem csak azt a célt szolgálják, hogy a résztvevők jobban elsajátítsák a keresztyén hit alapismereteit. Az újonnan megtértek hitének megerősítéséhez is elengedhetetlen
a személyes találkozás.
Krisztina és a mungwi gyülekezet ezekben a hetekben látogatókat fogad: a Kasamai Baptista Konferencia látogatóit, egy impact-csapatot, ill. a Területi Tanács (a misszió helyi vezetőségének) tagjait.
Kérjük Istent, hogy áldja meg Krisztina munkáját a vasárnapi iskolában, a gyermekek felkészítésében a
közelgő ünnepre!
A kedves Testvéreknek Alapítványunk teljes közösségének nevében kívánom, hogy Isten gazdagon
áldja meg adventi készülődésüket, karácsonyi ünneplésüket és egész életüket az új évben!
Testvéri köszöntéssel:
Török András, elnök
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Kevezsda Szilvia beszámolója Malawiból:

Kedves Olvasók!
Először is engedjék meg, hogy békés, áldott ádventi és karácsonyi ünnepeket
kívánjak Önöknek és családjuknak!
Szeretettel köszöntöm Önöket Malawiból, ahova szept. 16-án érkeztem meg. Az év 2 legforróbb
hónapja van mögöttünk. Hála az Úrnak, hogy a nagy hőség ellenére is aktívak tudtunk maradni.
Valószínűleg januárig maradok itt Csilongában, ahol az
Ubwenzi (Barátság) elnevezésű falufejlesztési projektünk
működik. A vidéki környezet sokkal megfelelőbb a nyelvtanulás szempontjából, ami most a fő feladatom a kultúra
megismerése mellett. A csicseva nyelv tanulása nem kis kihívás, de leckénként tudok haladni egy kidolgozott anyag
segítségével, amelyet én magam tanulmányozok. Ezenkívül
van egy nyelvsegédem a szomszédos faluban, akivel heti három alkalommal tanulok. Ő főleg a kiejtésben segít, és játékos módon bővítjük a szókincsemet.
Hálás vagyok a Müller családért, akik az itteni szolgálatot vezetik és nekem is sok mindenben segítenek. Egy megüresedett misszionárius-házban lakom, ahol van külön konyha, nappali, hálószoba, fürdőszoba melegvizes zuhannyal és
angol vécével. A kútfúrás révén pedig tiszta ivóvízzel rendelkezünk.
A helyi munkatársak is nagyon barátságosak, jelenleg 20an dolgoznak itt. Mivel egy keresztyén óvoda és iskola is
működik nálunk, naponta kb. 250 gyerek érkezik a területre. Egyszóval zajlik itt az élet! Több program van hétközben
is, melyekbe be tudok kapcsolódni: hétfő reggeli munkatársi
áhítat, keddi társasjátékozás, csütörtöki ifiklub és imaközösségi alkalom, pénteki gyerekklub és vasárnap délutáni közös
istentisztelet. Ezenkívül havonta egyszer szervezünk a környező gyülekezetek lelkészeinek és feleségeinek továbbképzést. Nemrégen volt két nagyobb összejövetel is: egy ifi- és a
lelkészkonferencia, illetve október 14-én egy gyermeknap.
Ez utóbbiról szeretnék bővebben is szólni, ugyanis nagy
élmény volt részese lennem ennek a kimagasló eseménynek.
Évente háromszor kerül sor ilyen nagyszabású rendezvényre, melyre általában 600–800 gyermek jön el és valamelyik
környező faluban szervezzük meg. Idén viszont megdőlt
a rekord 1150 gyerekkel, akik 5 faluból jöttek össze. Hát
igen, itt még nagy attrakciónak számítanak az ilyen rendezvények, mert a gyerekek figyelmét nem vonja el annyi más
dolog. Mivel szabadtéri rendezvényről volt szó, a résztvevők
számát nem szabtuk meg, viszont az ebédre való tekintettel
tudnunk kellett, hogy kb. hány személyre főzzünk.
Számokban kifejezve, hogy egy kis fogalmunk legyen, milyen mennyiségekről van szó, elhasználtunk 150 kg rizst, 30
fej káposztát, 20 köteg hagymát, 50 kg babot, egy 25 kg-os
zsákot tele paradicsommal, 3000 kekszet és 40 l szörpöt.
Ahhoz, hogy egy ilyen alkalmat zökkenőmentesen tudjunk lebonyolítani, jó szervezésre van szükség. Már előzetesen is több dolgot elő kellett készíteni. A hagymapucoláson
és káposztafelvágáson kívül pl. 1800 l vizet szállítottunk a
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helyszínre a főzéshez és mosogatáshoz. Egyébként a gyerekek „kiscsoportokban”, 100-asával jöttek ebédelni, és közben folyamatosan ment a tányérok mosogatása, így elég volt
400 műanyagtányér.
A délelőtt közös énekléssel kezdődött, közben gyülekeztek a gyerkőcök. Idén díszvendégünk is érkezett Németországból: Maxi, a német gyereklap és gyermekmissziósnap
rókafigurája. Mivel Maxi egy gyermekfilm forgatására érkezett Malawiba, amelyet majd májusban mutatnak be
Liebenzellben, kihasználta az alkalmat, és a mi gyermeknapunkra is ellátogatott. Néhány kisgyereket váratlanul ért a
látvány, és Maxi ezért a kívánttal ellenkező hatást váltott ki,
a nagyobbak viszont örömmel fogtak vele kezet és élvezték a
közös mutogatós énekeket.
Témánk a tékozló fiú története volt, amelyet először egy
jelenetben feldolgozva láthattak a gyerekek. A történet a
mai korra lett átdolgozva és a falubeli gyerekek adták elő.
Majd 10 csoportra osztottuk a résztvevőket korosztálynak
megfelelően, ahol elmélyítették a hallottakat. Az aranymondást a Jn 6,37-ből szintén a kiscsoportban tanultuk meg.
Aztán a saját csoportunkban játszottunk a gyerekekkel különböző mozgásos játékokat, mint pl. kapura rúgást focilabdával zsákban ugrálva.
Majd kiéhezve mentünk az ebédre és jóízűen fogyasztottuk el a kimért rizst babbal és dinsztelt káposztával. Az ebéd
után ismét játszottunk, majd a jelenet 2. része következett,
melyben személyes életüket érintő tanulságot vonhattak le
a gyerekek.
Zárásképpen még ajándékot is kaptak a résztvevők: kekszet és lufikat. Tetszett, ahogy csoportokban ülve türelmesen
várták a részüket és nem tolakodtak. Meglepett, hogy milyen
fegyelmezetten lehetett bánni ilyen nagy csoporttal, s ez
nemcsak a szervezésnek, hanem az ő engedelmes hozzáállásuknak is volt köszönhető.
A gyerekek keresztyén és muzulmán háttérből jöttek,
ezért a rendezvényen jelen voltak az 5 falu muzulmán vezetői is, akik értékelik munkánkat és szeretettel fogadnak
bennünket. Imádkozzunk, hogy az elvetett igemagok növekedjenek, és az Úr használja fel a hallottakat az Ő megismerésére.
Köszönjük a kedves Testvérek imádságát és anyagi támogatását is, amely lehetővé teszi szolgálatunkat!
Isten áldását kívánva maradok szeretettel: Szilvi
(Cikkünk képei a hátsó borítón találhatók.)

Tönkrement, kisiklott, vége?
Mit kezdjünk a válással
és a lelki törésekkel?
Válás online – Stresszmentes válás... A válás címszóra ezeket a találatokat
adta ki elsőként az internetes kereső. Egy házasság felbomlott, és valaki
ebből pénzt akar csinálni, és önös érdekekből közbeavatkozik.
Szeretném előrebocsátani: nem azért választottuk ezt a kényes témát, hogy a mindentudó
hozzáértők szerepében tetszelegjünk. Én magam is csodálkozom azon, hogy volt bátorságunk rálépni erre az ingoványos talajra.
Fiatal misszionáriusként sokat szenvedtem a
bangladesi gyülekezetünkben tapasztalt hibák
és visszaélések miatt, amelyeket idegennek
és érthetetlennek találtam. Amikor beszéltem
erről az egyházkerület vezetőjével, ő a következőt mondta: a gyülekezet egy nagy kórház.
A magyarázatával akkoriban nem tudtam mit
kezdeni, pedig azzal, amit mondott, mégis rámutatott egy igazságra: még ha meg is gyógyul
tunk Jézus sebei árán (Ézsaiás 53,5), újra és újra
megsebezzük magunkat és megsebzünk másokat
is. Noha már tudjuk, mi lenne a helyes, nem azt
tesszük. Ezt nevezi a Biblia bűnnek. Éppen e miatt
a bűn miatt van szükségük – mind a frissen meg
tért hívőknek, mind az érett keresztyéneknek – az
élet minden területén bűnbocsánatra.
Mint missziós szervezet olyan témákat érintünk, amelyek kultúrától függetlenül mindenhol fontos szerepet játszanak. Érdekes szembesülnöm újra meg újra azzal, hogy a déli
féltekén élő keresztyének nem egyszer jobb válaszokat találnak, mint mi, gazdag északiak –
és persze van, amikor a fordítottja igaz. Akadnak azonban olyan területek, ahol mindenki
tehetetlenül és tanácstalanul széttárja a kezét.
A válás is ezek közé tartozik.
Mindenki örömtelinek tartja, ha két ember
nagyon szereti egymást, és mindent, ami nekik
értékes, megosztanak egymással. Egy házasságkötéskor hány és hány fiatal pár, jó barát,
szülő és nagyszülő örvendezik tiszta szívből és
éli át a nagy pillanat jelentőségét! Ezért aztán,
amikor a kapcsolat menthetetlenné válik és
válásra kerül a sor, az érintettek hasonló fájdalmat élnek át, mint valakinek a halálakor.
Ezt mindenki meg tudja erősíteni, aki átment
már egy váláson, vagy megözvegyült.
A cikkek közül néhány pusztán megfigyeléseket és elemzéseket tár elénk, mert nem

tudnak megoldásokat kínálni a rendkívül ös�szetett és zavaros helyzetekre. Olvasunk azonban elszánt hitharcokról, győzelmekről és
vereségekről is. Mint keresztyének és misszionáriusok ebben a világban élünk. Jól ismerjük
a saját kudarcainkat, mert nekünk is vannak
harcaink, amelyekben elbukunk, pedig győzhetnénk, hiszen Isten Igéje mindig irányt mutat és erőt ad.
Néha úgy tűnik, mintha csak botorkálnánk
az örökkévaló cél felé. Néha inkább futunk,
máskor inkább botorkálunk. A lényeg, hogy jó
felé haladjunk. Jézus segítsen minket abban,
hogy tartani tudjuk az irányt!
Szívélyes üdvözlettel:
Martin Auch, missziós igazgató
PS: Wilfried Veeser lelkipásztor cikkét különösen
szeretném a kedves Olvasó figyelmébe ajánlani. Az
érintetteknek, a barátoknak és a gyülekezeteknek
adott tanácsai hosszú évek lelkigondozói tapaszta
latából születtek, és Isten Igéjében gyökereznek.
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Fotó: Michael

Interkulturális csoportok Németországban:

Közös főzés és étkezés egy evangélizációs alkalmon. Az arcokat biztonsági okokból eltakartuk.

Házasság, amely
válással végződik
i
A „Christ4Afghans”
(Keresztyének az afgánokért)
evangélizációs rendezvényünket több ezren követték
élőben Németországban,
Ausztriában és Svájcban.

Michael és Tamara 2 évig Törökországban élt. Az ottani
nyelv és kultúra tanulmányozása után Németországban
kezdtek el szolgálni. A házaspárnak 2 gyermeke van.

Imádkozzunk azért,

hogy Németországban

minél több muszlim felfedezze:
a krisztusi szeretet és megbo
csátás valóságos; a válságba
jutott házasságokban is
segítséget jelent!
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Túl kicsi a fazék? Eleinte azt hittem,
ez valami vicc, hiszen én a lehető
legnagyobb tábori fazekat szereztem be! Vajon létezik-e Németországban egyáltalán olyan fazék,
amelyben több mint 100 embernek
is lehet rizst főzni?
Afgán barátaink sejtették, hogy ez gondot
okozhat, ezért nemcsak a szakácsról, de a fazékról is gondoskodtak. Az evangélizációs
rendezvény az afgán Yasinnak* nem jelentett
különlegességet. A mecsetben rendezett ünnepségeken szokott 400 emberre is főzni.
Yasin nagyon rokonszenves nekem, megvan
közöttünk az ún. „kémia”. Jaj, csak ne lenne
ez a fránya nyelvi akadály! Én kb. egy tucat
szót tudok dari nyelven, és az ő német tudása is hasonlóan szerény. De aztán kiderült,
hogy 3 évig élt Törökországban, így törökül
vígan el tudunk társalogni egymással. Hiába,
a nyelv összeköt!
A szívembe zártam Yasint. A családjával
gyakran feltűnik a rendezvényeinken. Isten a
szívemre helyezte, hogy én is látogassam őket.
Jól érezzük magunkat egymás társaságában,
hálás emberek, és jól nevelik a négy gyermeküket. Általában a szokásos témákról beszél* A neveket megváltoztattuk

getünk: a családról, Németországról, a nyelvről és természetesen Jézusról. Tudok beszélni
nekik az evangéliumról, és nem egyszer van
aha-élményük: Akkor Jézus tényleg Isten Fia!
Nagypéntekre is elfogadják a meghívást egy
menekülteknek rendezett ünnepségre. A programban filmvetítés, prédikáció és szeretetvendégség szerepel.
Yasin felesége, Zahide* a családlátogatások során többször említi, hogy szeretné, ha a
férje jobban támogatná az ő nyelvtanulását is.
Amikor Nagypénteken hazaviszem Zahidét és
a gyerekeket, a kocsiban elmondja, hogy állandósultak közöttük a veszekedések, és neki már
„elege van”. Miután Yasint is meghallgatom,
megállapítom, hogy rájuk is érvényes a mondás: Egy veszekedéshez mindig két ember kell!
Miután konzultálnak egy szociális munkással, az a családsegítőbe irányítja őket. Ott azt
javasolják nekik, költözzenek szét, pedig szó
nincs családon belüli erőszakról. Így Yasin
most máshol él. A szobatársa egy iráni keresztyén. Gyakran beszélgetnek a hitről. Yasin
időközben szinte kívülről megtanulta a Jézus
életéről szóló filmet. Csodálja Jézust, és már
sok mindent ért vele kapcsolatban. Zahide is
egyre többször mondja neki:
– Szép vallásod van. Talán egyszer én is keresztyén leszek.
A pforzheimi városi misszió kiváló házassággondozó tanfolyamot kínál dari nyelven.
Yasinnak és Zahidénak nagyon tetszett az
egész. Remélem, hogy tudnak újat kezdeni
egymással és Jézussal, és imádkozom is ezért.
Ahhoz, hogy lépni merjenek, idő és akarat kell.
Sok menekült él át hasonlókat. A hazájukban bebetonozott szerepek szerint éltek, mert
ott a házasság és a társadalom másként működik. Az Efezus 5-ben leírt szerelem nem jellemző az iszlám házasságokra. Azt sok muszlim elismeri, hogy jó az, ahogyan a Biblia a
férfiról, a nőről és a házasságról beszél. És
igen kevés muszlim nő tartja jó ötletnek, ha a
férjnek van még 3 felesége.
A hirtelen jött szabadság és hatalom, amel�lyel a nők Németországban rendelkeznek, oda
vezet majd, hogy a következő években sok
menekült elválik. A hivatalok és az intézmények mintha jobban szeretnének kimondani
egy válást, mint megmenteni egy-egy házasságot. A keresztyéneknek abban is komoly
szerepük van, hogy Isten Igéjével megszólítsanak embereket, és segítséget kínáljanak nekik.
Abban is példát mutathatnak, hogy Isten milyennek képzelte a házasságot, és gyakorlati
tanácsokkal is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy
az érintettek elkerülhessék a válást.
Michael

– Anya, ma nem akarok a játszótérre menni veled! Itthon akarok
maradni!
Kétéves kislányom dacosan áll
előttem. Mi lehet a baj?
Értetlenkedve állok a lázadás előtt. Elvégre is
őmiatta szeretnék a játszótérre menni. Mindig
örül, ha odamegyünk! Még további három napig ellenkezik, míg végre sikerül kiszednem
belőle, hogy mi a gond:
– Én apával meg veled szeretnék a játszótérre menni!
Kis idő múlva vidáman dudorászva futkározik apa és anya között. Tekintete sugárzik:
biztonságban érzi magát.

FOTÓK: DANIEL ÉS ROSITA SUCHALLA

Joana (a nevet megváltoztattuk) és
négy gyermeke csendben ül a vacsoraasztalnál. A családfő hónapok óta akkor
jön és megy, amikor éppen kedve tartja.
A házassági gondok évekkel ezelőtt kezdődtek, de az utóbbi néhány hónapban
minden teljesen kaotikussá vált. Egyikük sem tudja, mi a rosszabb: az állandó vitatkozás vagy a bizonytalanság,
hogy apa hazajön-e ma.
Évekkel ezelőtt az egész család evangélikus gyülekezetbe járt. Joana ott is
keresztelkedett meg. A gyakori veszekedések, hűtlenkedések és a folytonos
konfliktusok a hatóságokkal azonban
oda vezettek, hogy az asszony elfordult
a hittől. Néhány hónapja ismét szakított
a férjével, majd a gyerekekkel új helyre költözött. Így kerültünk kapcsolatba
és meghívtuk a gyülekezetbe. Joana örömmel
kezdett el újra járni istentiszteletre a gyerekekkel együtt, és egészen nyilvánvaló volt
mindenki előtt, hogy az asszony megerősödött
a hitben.

Nagy eufória…
Egy idő után a családfő ismét feltűnt, sőt egy
időre haza is költözött a családjához. A gyerekek Joanával együtt nagyon örültek, hiszen
sok mindenen mentek keresztül, és semmire
sem vágytak jobban, mint arra, hogy ismét
egy család legyenek. A két nagyobb gyerek
ugyan meglehetősen szkeptikusan és gyanakodva fogadta a férfit, a kisebbek azonban
euforikus örömöt éreztek. Ismét ott volt velük
apa, a hős és a nagy példakép! Ez csengett ki
abból, amiket meséltek.
Az eufória azonban nem tartott sokáig.
Az apa idővel kezdett megint elmaradozni.
Az egyik este éppen befejezték a Spanyolor-

szágban szokásos kései vacsorát. Apának már rég haza
kellett volna érnie! Joana
látta gyermekei tekintetében a bizonytalanságot.
Gondolkozni kezdett, hogy
vajon milyen kitalált sztorival tudná őket megnyugtatni. És akkor egy sokkal
jobb ötlete támadt. Így
szólt:
– Gyerekek, beszéljük
meg a dolgot Jézussal!
Kérjük meg, hogy vigyázzon apára! Akár hazajön, akár nem, mi imádkozzunk, hogy Jézus őrizze őt ott, ahol van.
A gyerekek tekintetéből a kételyt lehetett
leolvasni, miközben azt figyelték, hogy édes-

Anya és Apa
biztonságot jelent

Spanyolország:

Apa
ma
este
hazajön?
anyjuk imára kulcsolja a kezét. Aztán közösen
imádkoztak: Jézus, légy apa mellett és hozd vis�
sza őt. Ámen! Abban a pillanatban fordult el a
kulcs a zárban, és apa sétált be az ajtón!
– Jézus hall minket! – A legkisebb gyerek
ujjongva vetette magát apja karjaiba, miközben a többiek elképedve bámulták a jelenetet.

….. és kijózanodás
Joana férje nemrég ismét elköltözött otthonról. Házasságukban a bizalom szó idegen szóvá vált. Kapcsolatukat évek óta beárnyékolja a
bizalmatlanság és a sok parttalan vita. Még ha
a gyerekek körül minden újra bizonytalanná
vált is, Jézussal fontos igazságot tanultak: van
olyan Atya, aki soha el nem hagyja az Övéit,
és aki elé az Ő gyermekei mindig odajárulhatnak. Isten hűséges, megbízható, és nincs benne változás. Imádkozzunk azért, hogy a gyerekek is megtanuljanak bízni Benne!
Rosita Suchalla

Daniel és Rosita Suchalla két
éve él a Costa Azaharon található Peñíscolában és egy gyülekezet alapításán fáradoznak.
Két gyermekük van.

Imádkozzunk azért, hogy
Joana gyermekei a nehéz
családi körülmények között
megtapasztalják: a mennyei
Atyjukra mindig számíthatnak!
Külmissziói Híradó, 2017/06
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Pápua Új-Guinea:

Ami igazán egyben tart

A fővárosban, Port Moresbyben kávézom egy barátommal a verandánkon. Ő bibliafordítóként dolgozik, és arról beszélgetünk, hogy milyen tanfolyami anyagok lennének igazán „ütősek”, ha figyelembe vesszük az ország sajátosságait. Különösen a fiatal házasoknak nehéz segítséget nyújtani.

i
A menyasszonypénz egyfajta kárpótlás volt, amelyet a
férj klánja fizetett – részben
természetben – a fiatalas�szony nagycsaládjának.

„Isten és az emberek
előtt örök hűséget
fogadtam a feleségemnek, ezért
mi összetartozunk.“
A faluban túlképzetteknek számítanak, de egy felsőbb iskolához
nem elegendő a tudásuk; így a
fiatalemberek nemigen tudnak
házastársról vagy gyermekekről
gondoskodni.

Barátom egyetlen faluból öt fiatal párról tud,
akik a házasság megkötése után nem sokkal
már el is váltak az utóbbi egy-két évben.
– Egyszerűen megy a dolog – elmélkedik
a barátom. – A menyasszonypénzt megszüntették. Azóta már nincs házasságkötési szertartás sem. Így aztán „egyszerűen” csak szétmennek.
Emlékszem egy sok évvel ezelőtti esetre. Akkoriban máshol laktunk, és éjjelente a
szomszédban lakó házaspár heves vitájának
lehettünk fültanúi. Időnként nyilvánvaló ütlegelés hangjai is átszűrődtek. Amikor már nem
bírtam tovább, átmentem. Megdöbbenésemre
a sötét verandán ott guggoltak a rokonok és
intettek, hogy maradjak nyugton:
– Mi majd vigyázunk, és nem engedjük,
hogy a dolgok túl messzire menjenek.
Így vártak, vajon be kell-e majd avatkoz
niuk. Végül a „befektetést“ meg kellett védeni. Az előre elrendezett házasságoknak tehát
vannak némi előnyei is…

Egyszer volt, hol nem volt: menyasszonypénz és házasságszerzés
A Mánusz szigetén dolgozó antropológus,
Margaret Mead a szülők vagy rokonok által
előre elrendezett házasságok nehézségeiről ír
tanulmányaiban.
Akkoriban a fiatal ara a nagycsalád hosszúházába költözött. Addig, amíg a menyasszonypénzt ki nem fizette, az ifjú férj gondtalanul
élhetett. Ám onnantól kezdve a saját rokonai
lekötelezettjévé vált. Őket kellett segítenie, és
mindenből, amit a földjén megtermelt, illetve
amit halászott, egy bizonyos részt le kellett

nekik adnia. Szabadságjogai megszűntek, és
évekre a rokonok függésébe került mint adós.
Az élet már korántsem tűnt könnyűnek és
gondtalannak.
Mivel két tűz között őrlődött, nagy adag
feszültség gyülemlett fel benne, amelyet gyakran azon vezetett le, akit az egész helyzet kiváltó okának vélt. Rosszul kezdett tehát bánni
a feleségével, és gyakran nem csak verbálisan,
hanem fizikailag is bántalmazta. A fiatalas�szonyt az új klán hosszú ideig még idegenként
kezelte, és sok közösségi tilalommal sújtotta. Legrosszabbul az anyósa bánt vele. Mivel
annakidején neki is ugyanazt kellett átélnie,
most a menyén törlesztett kegyetlenül.

Az árral szemben
Ilyenek voltak a viszonyok, amikor ide is megérkezett a Biblia üzenete. A fiatal helyi gyülekezet nem törölte ugyan el a menyasszonypénzt, de idővel a keresztyének kiálltak azért,
hogy annak összegét korlátozzák és a feltételeken változtassanak. A fiatal szerelmesek meghallgatást kérhettek a klán vezetőjétől. Persze
továbbra is fontos szempont volt, hogy a házasság szolgálja-e a klán érdekeit. Még mindig
fontos volt, hogy az esküvő a klán számára is
előnyös legyen. Ám a nyomás enyhült és legalább a fiatalok is szót emelhettek magukért.
Amikor 1990-ben megérkeztünk Pápua ÚjGuineába, egy őserdei faluban laktunk, ahol
megismerkedtünk olyan házaspárokkal, akik
mély benyomást tettek ránk. Ott volt például
Nehémiás, az egykori rendőr és egyben a gyülekezet legöregebb tagja. Délutánonként tüzelőt vitt a családja kunyhójához. Néhány férfi,

Rajz (jobbra): Egy oldal Ossi és Jenny Fountain,
Skulimollong Marit (Iskola házasoknak) c. könyvéből. Egy házasság nem működik, ha mindkét
fél keményfejű és az irányítást mindketten
magukhoz akarják ragadni.
A házasságnak szüksége van egy fejre, és a
bibliai példa szerint ez a fej a férfi (Ef 5).
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FOTÓK: RENÉ BEDROW, ARCHÍVUM

Fotó: Régi felvétel Mánuszról. Férfiak és nők
kitágított füllyukakkal, amelyeket válás esetén
kiszakítottak. Így bélyegezték meg a hűtlen
feleket.

aki a falu főterén üldögélt, csúfondáros megjegyzéseket tett:
– Nézzétek! Jön vissza az asszony a kertből!
Nehémiás kinézett a teher alól, és csak en�nyit válaszolt:
– Nagyon jól tudjátok, hogy a feleségemnek
rosszak a térdei. Jézus tanított arra, hogy segítsek neki.
A keresztyénség azért nem tudott mindent
leegyszerűsíteni. Lukácsot, egy fiatal munkatársunkat, aki a Szepik-vidékről származik, a
saját klánja arra kötelezte, hogy váljon el a feleségétől. Néhány évi házasélet után még mindig nem tudtak egy gyereket felmutatni. Ráadásul az asszony leprás lett. Lukács mindezek
ellenére szembeszállt a klánjával:
– Isten és az emberek előtt örök hűséget
fogadtam a feleségemnek, ezért mi összetar
tozunk.
Elküldte a feleségét egy távoli kórházba.
Az asszonyt elkezdték kezelni, de sajnos rossz
gyógyszerekkel. A betegség viharos gyorsasággal terjedt a szervezetében, és egész szövetrészek haltak el. Végül repülőgéppel a tengerparton álló megyei kórházba kellett szállítani.
Normál esetben egy női rokon látja el a beteget a kórházban, de amikor a beszálláshoz
készülődtünk, akkor láttuk, hogy gondozóként
a férje kíséri az asszonyt. És Lukács felesége
csodálatos módon felgyógyult! A nyílt sebek
úgy tűntek el, hogy nem maradtak utánuk
csúf forradások. Egy évvel később pedig az
asszony életet adott első gyermeküknek. Az
orvosok is és mi is csodaként éltük meg azt,
ami Lukácsnak nagy megerősítést jelentett az
úton, amelyet Jézussal jár.

A régi formák széttöredeznek
Olyan a világ, mint egy nagy falu. Néhány
évvel ezelőtt mindenütt tudtam beszélgetést
kezdeményezni, legyen az egy repülőtéri váróteremben vagy egy zötyögős, zörgős távolsági
buszon. Újabban az emberek bele vannak feledkezve a mobiljukba, mert szünet nélkül játszanak. Korábban a gyerekek és a fiatalok sok
mindent megtanultak a falusi hétköznapok során. Ma a fiatalok az iskolaidő nagy részében
közösségi szállásokon élnek, hogy járhassanak
középiskolába. Miért kellene a régi normák-

Anya gyermekeivel
Nikszekben, az
Április folyónál,
úton a földjükre

nak alárendelniük magukat? A múlt hatása
gyengül, a zenei paletta és a filmek befolyása
viszont óriási. Bár a pornográfia illegális, az
előírások betartását nehezen lehet ellenőrizni.
Az iskola elvégzése után csak 6 százaléknak
van esélye arra, hogy továbbtanuljon vagy jól
fizetett álláshoz jusson. Az együtt járás oké, de
családot alapítani? Létrejönnek kapcsolatok, de
nem teherbírók. Két ember könnyen egymásra
talál, és ugyanolyan könnyen külön is megy.
A bibliai mintának nincs átütő ereje – még
akkor sem, ha a keresztyének ebben a kaotikus környezetben egy másik úton járnak Jézussal. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenre tudják a helyes választ. De mint Lukács
és Nehemiás, szemben úsznak az árral, táplálja azt akár a régi kultúra, akár az újfajta ös�szevisszaság. Egyre nyilvánvalóbb, hogy nagyon fontos megélni a hitünket a családban,
és a Bibliára alapozva beszélni is róla. Húsvét
és Pünkösd között háromszor kértek fel bennünket mint házaspárt, hogy tartsunk tanfolyamot a házasságról…
René és Elisabeth Bredow

Elisabeth Bredow asszonyokkal
egy konferencián

René és Elisabeth Bredow 2014
óta újra Pápua Új-Guineában
dolgozik. Feladataik közé tartozik az ott dolgozó misszionáriusok összefogása, vezetése,
helyi fiatalok és gyülekezetvezetők továbbképzése, adminisztrációs tevékenységek ellátása és
gyülekezetek látogatása. 1990ben kezdték meg szolgálatukat:
évekig dolgoztak Pápua Új-Guineában, néhány évet töltöttek Németországban, ahol René
missziói referens volt, majd DélÁzsiába utazott, hogy egy helyi
egyetem docenseként a keresztyénségről oktasson. Három felnőtt gyermekük már Németországban él. Dávid, a legfiatalabb
Pápua Új-Guineában jár iskolába, és Ukarumpában lakik egy internátusban.

Imádkozzunk azért,
hogy minél több pápua
felfigyeljen a keresztyén
házaspárok életpéldájára!
Külmissziói Híradó, 2017/06
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Zambia:

Zambiában nagy
szégyen elválni

Válás,
szégyen,
megbélyegzés
Tavaly részt vettem az itteni Evangélikál Egyetem Házasság és
család elnevezésű tanfolyamán. Már az első órákon elhangzott
a következő mondat:
– Itt mi a házasságról beszélünk. A válás témáját nem fogjuk
érinteni.

Mi van, ha...?
A hagyományosan megkötött házasságban a romantika és a
szerelem egyáltalán nem játszik szerepet. A feleség teljes mértékben a férjétől és a rokonságától függ. Mára persze néhány
házasságban változtak a viszonyok, és a nők önállósága némiképp hatott a házasság és a válás intézményére is. Az újságokban ilyeneket olvashatunk: Lusakában robbanásszerűen megnőtt
a válások száma. A leggyakoribb válóok a hűtlenség – akár a
férj, akár a feleség részéről.
Egy diáklánnyal beszélgetek, és kiderül, hogy őt is izgatja
ez a téma, mert ilyen kérdéseket tesz föl:
– Mi van, ha a férj állandóan bántalmazza a feleségét, ami
testileg is és lelkileg is szinte már elviselhetetlen mind az as�szonynak, mind pedig a gyerekeknek? És mi van, ha a feleségnek a túlélésért kell küzdenie, mert a férje az összes pénzüket
saját magára és a saját kedvteléseire költi?
A női bibliakörben így beszélgetnek a résztvevők az egyik
szomszédasszonyukról:
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Női bibliakör a fűtető alatt

– A férjét állandóan más nőkkel látni.
– Egy férfi soha nem éri be egy asszonnyal.
– Ez ellen semmit sem tehetünk.
– Ezt egyszerűen el kell viselni.
Az egyik asszony más véleményen van:
– Szerintem azért nem változnak a férfiak, mert biztosak
abban, hogy a feleségük nem fogja elhagyni őket. Lehet, hogy
erélyesebben kellene fellépnünk.
A 61 éves M. asszony szólal meg:
– A Malakiás 2,16-ban Isten mondja, hogy „gyűlölöm az el
bocsátást” (Károli). Ezért én teljes mértékben ellenzem a válást. A válásnak rengeteg nyomorúságos következményét láttam már. Elsősorban a gyerekek szenvedték meg, lázadókká
váltak, majd letértek a helyes útról. A Biblia szerint a szenvedést tűrnünk kell. Azoknak, akik nehéz házasságban élnek,
nem hozzá nem értőktől kell tanácsot kérniük, hanem olyanoktól, akik jól ismerik a Bibliát. Én minden asszonyt arra bátorítok, hogy tartson ki a házasságában.
Az 54 éves C. asszony így látja a helyzetet:
– Korábban én is a válás ellen voltam. A keresztyéneknek
nem lenne szabad elválniuk. De már annyi szörnyűséget láttam, hogy most azt gondolom, vannak esetek, amikor igenis
el kell válni. Vannak házasságok, amelyekben a nők leírhatat-

FOTÓK: REINHARD ÉS CORNELIA FREY

– A mi kultúránk nem fogadja el a válást – adja tudtomra
M. asszony. És biztosan jól tudja, hiszen ő a hagyományos házasságszerzés egyik itteni szakértője. A házasságot általában
a család rendezi el. Ők választják ki a családi és törzsi szempontból összeillő partnereket. Ha a későbbiekben problémák
adódnak, a család tanácsokkal és kézzelfogható segítséggel is
ott áll az ifjú pár mögött, mert a házasságot mindenáron fenn
kell tartani.
Napjainkban a fiatalok egyre gyakrabban maguk keresnek
maguknak házastársat. Ennek ellenére szükséges a család
hozzájárulása is – még ha nem is néznek jó szemmel minden kapcsolatot. A nehézségek idején egy fiatal férj könnyen
megkaphatja a szüleitől: Mi már az elején megmondtuk, hogy
abból a törzsből ne válassz feleséget magadnak! Azok mind pénz
éhesek! Válj el tőle! Ha nem enged a nyomásnak, gyakorlatilag magát zárja ki a családjából, és azzal, ha magára marad,
az itteni körülmények között a saját egzisztenciáját veszélyeztetheti.
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A Shipikisha Klub elnevezés
azokra utal, akik kitartanak a
szenvedésben. A shipikisha
szó egyébként a házasság
gúnyneve.

Házasságkötés az istentiszteleten

lan szenvedéseken mennek keresztül. Sokan
halnak meg Aids-ben a férjük hűtlensége miatt. Ettől még a válás is jobb! Sok nő azonban
el sem tudja képzelni, hogyan lehet egyedül,
anyagi bizonytalanságban élni. Ráadásul sokan rettegnek egy válás okozta szégyenteljes
helyzettől.

De mit mondanak az elvált asszonyok?
A 35 éves S. asszony meséli:
– Nagyon fiatal voltam, amikor összeházasodtunk a férjemmel, mert teherbe estem.
Mivel még tanult, a szüleinél laktunk. Amikor
később jó állást kapott Dél-Afrikában, én továbbra is a szüleinél maradtam. A férjem ritkán jött haza látogatóba, és a szülei azt tanácsolták neki, keressen Dél-Afrikában feleséget
magának. Az új feleség aztán világosan a tudomásomra hozta, hogy mennem kell. Abban
az időszakban a szüleim bátorítottak engem,
de a férjemet nem tudták jobb belátásra bírni.
Ez 11 éve történt. A volt férjem csak négy éve
fizeti a gyerekek iskolai kiadásait. Egyébként
teljesen a szüleimre vagyok utalva. A lányom
kamaszkorú, és én sokszor elmondom neki,
hogy jól nézze meg, kihez megy majd férjhez.
A 40 éves P. asszonynak is hasonlóak a tapasztalatai:
– 2008-ban a férjem elhagyott egy másik
asszonyért és elköltözött. A szüleim és a gyülekezeti barátaim beszéltek vele, ő azonban
konok maradt. Azóta a 11 éves gyermekemmel az egyik nagynénémnél élek. Isten az én
erőm. Az Ő segítségével élem a hétköznapo-

kat, és szilárdan ragaszkodom ahhoz, hogy Istennek semmi sem lehetetlen.
Mindkét asszony tanúsítja, hogy óriási
szégyennek számít, ha valakit elhagy a férje.
Mindig úgy ferdítik el az igazságot, hogy a válásért az asszonyt kiáltsák ki felelősnek. Ilyen
érveket hoznak: Nem gondoskodott róla megfe
lelően. Nem volt jó feleség.
A gyülekezetben sem egyszerű:
– A gyülekezetben, mivel elvált asszony vagyok, nem vesznek komolyan. A többi asszony
felszínesnek és különcnek tart. Ha a női bibliakörben döntést hoznak, engem nem kérdeznek meg. Egy ideig nagyon el voltam keseredve emiatt. Istentiszteletre sem jártam.
P. asszony így vélekedik erről:
– Ha megkérdezik, házas vagyok-e, azt válaszolom, hogy Jézusnak köteleztem el magamat. Nagy szégyen elváltnak lenni. Jobb egy
rossz házasságban kitartani, mint ott állni egy
szál egyedül.
A közös beszélgetés előtt P. asszony és S.
asszony nem tudta, hogy mindketten ugyanabban a sorsban osztoznak. Most elhatározták,
hogy a jövőben segítik majd egymást. Noha
sok gyülekezet szervez már programokat,
amelyek azt célozzák, hogy gondoskodjanak
az özvegyekről, az elváltak sokszor magukra
maradnak. Sok asszony meg attól fél, hogy ha
elvált asszonyokkal beszélgetnek, őket is utoléri a válás…
Hát nem M. asszony mondta el nekem,
hogy a gyülekezetükben az elvált asszonyokat
bátorítják és melléjük állnak? Ez az az ideális
helyzet, amely sajnos csak nagy ritkán fordul
elő. Az országban szolgáló lelkészek körében
még mindig nagy a bizonytalanság azon a téren, hogy hogyan is kellene a váláshoz és az
elvált emberekhez viszonyulni. Úgy tűnik, addig, amíg az elváltakhoz is szeretettel, könyörületes szívvel és megbocsátással tudnak majd
közeledni, hosszú még az út.
Cornelia Frey

Nem fogok két fazekat elmosogatni! – mondja az egyik
bemba közmondás. Így figyelmezteti egy anya a vejét arra,
hogy jól bánjon a lányával.
Egyben burkoltan azt is kijelenti ezzel, hogy nem fogja a
beleegyezését adni egy váláshoz és egy második vőhöz.
A férfi család nélkül olyan,
mint a szöcske szárny nélkül.
A lambák ezzel a közmondással azt fejezik ki, hogy elveszett ember az a férfi, aki mögött nem áll ott egy támogató
család.

Dr. Reinhard és Cornelia Frey
13 év németországi gyülekezeti szolgálat után 2015 őszén tért
vissza Zambiába. Korábban már
1986-tól 2002-ig részt vettek a
gyülekezeti és iskolai munkákban. Reinhard a zambiai és a
szomszédos kongói gyülekezeti vezetők képzésében vesz részt.
Cornelia a női bibliakörben és a
gyermekistentiszteleteken tevékenykedik.

Imádkozzunk azért, hogy
azok a zambiai testvére
ink, akiket a házastársuk
cserbenhagyott, találjanak olyan
embereket a gyülekezetükben,
akik velük együtt hordják a
terheiket!
Külmissziói Híradó, 2017/06

9

Németország:

Egy mozaikcsalád
találkozik Jézussal

Nikolai (Nick) és Claudia Bolanz
Mecklenburg-Elő-Pomerániában
él. Nick 2011 óta lelkész Neu
brandenburgban, és a város
egyik kerületében egy Oázis elnevezésű szociális missziót, illetve gyülekezetalapító projektet vezet. A házaspárnak két
gyermeke van.

Imádkozzunk azért,
hogy Silke és Marco
házasságán meglássék: a
kapcsolatuk Isten színe előtt
kötött szövetség!

Ragyogó arcok az esküvői
ünnepségen: Silke és Marco
a lányaikkal: Michelle-lel és
Lenni-Fee-vel. A két szélen
Claudia és Nick Bolanz áll
gyermekeikkel, Lucával és
Joy-jal.
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Ez ugyanis, finoman szólva, egy „társadalmi
gyújtópont”. Minden ember – minket, munkatársakat is beleértve – kis tömbházakban
él. Sok lakót támogat az állam, mert munkanélküliek vagy mert gyermekeik a szegénységi küszöb alatt élnek. „Klasszikus” családokkal alig találkozunk. Házasságok csak
nagy ritkán köttetnek. Teljesen normálisnak
számít, hogy a gyerekeknek féltestvéreik
vannak.
A szinglik és a gyermeküket egyedül nevelő anyák mellett a mozaikcsaládok alkotják
látogatóink legnépesebb csoportját. Ők, miután korábbi kapcsolataikban rossz tapasztalatokat szereztek, vették a bátorságot ahhoz,
hogy újat kezdjenek – egyesek ráadásul Isten
segítségével. „Törzsvendégeink” rendre csak
Oázis-családnak neveznek minket. És vannak olyan látogatóink is, akik mintha több
időt töltenének az Oázisban, mint otthon.

Nálunk sosem magányos az ember! Igaz,
időnként közöttünk is előfordulnak konfliktusok – mint minden családban. Mi azonban
tanuljuk a dolgainkat megbeszélni, tanulunk
egymásnak megbocsátani, és mindent elrendezve békességben élni.
Mostanában különösen örülünk egy mozaikcsaládnak, Kirchhofféknak. Marco (38) és
Silke (46) hét évi együttélés után elhatározták, hogy idén nyáron összeházasodnak! Nick
ugyan nem adhatta őket össze „úgy igazán”,
mivel papíron még mindketten felekezet nélküliek. De megáldottuk őket mint családot is
és mint házastársakat is. Ez volt az első „esküvőnk” az Oázisban, és mint Oázis-család,
lelkesen együtt ünnepeltünk velük.
Hogy miként jutottak el idáig? Azt mondják el ők maguk. Marcoval, Silkével és Silke
12 éves lányával, Michelle-lel készítettem
interjút.

FOTÓK: PRIVÁT, CLAUDIA BOLANZ

Az Oázis Neubrandenburg egyik csodás részén fekszik. Gyalog sétálhatunk le a Reitbahn-tó
homokos partjára, ill. a vízisíközponthoz. Alig néhány perc tehát, és máris kint vagyunk a természetben, ahol élvezhetjük a tágas mezőket és a csörgedező patakokat. A vasútállomást egy
saroknyira innen találjuk, és egy kis üzletsor is húzódik a közelben. Mindezek ellenére aligha
akarna bárki is önként és dalolva ebbe a városrészbe beköltözni.

Mi tetszett eddig a legjobban az Oázisnál?
Marco: Koserowban szuper volt! Az Oázis más családokkal
együtt minket is meghívott az Usedom-szigetre. Ott jobban
megismerkedhettünk egymással, és jó volt egy kicsit együtt
nyaralni.

Mozaikcsalád Brandenburgból: Silke, Michelle és Marco

Michelle, a szüleid általad ismerték meg az Oázist.
Michelle: Igen, pontosan! Már régóta járok az Oázis-gyerekek közé. A 2014-es karácsonyi istentiszteletre meghívtam
anyát, és ő el is jött, mert én szólót énekeltem. Annyira megtetszett neki az Oázis, hogy ma már gyakrabban jár, mint
én. Segít az Oázis gyerekprogramokban és a szíreknek tartott német nyelvtanfolyamon is. Időközben apa is elkezdett
járni! Az Oázisos istentiszteletek után ő süti a kolbászt, és a
karbantartási munkákban is segít.
Ezek szerint papának hívod Marcot?
Michelle: Igen, mert ő gondoskodik rólam, és úgy szeret,
mintha a saját gyereke lennék. Az igazi apám akkor hagyott
el engem és anyát, amikor négyéves voltam. Ma már nincs
kapcsolatom vele. Szomorú vagyok, hogy még sohasem látogatott meg. Viszont jól kijövök Leni-Feevel, aki néha eljön
hozzánk. Ő apa tízéves lánya az első házasságából.
Anyukád nemrég átadta az életét Jézusnak. Változott azóta
valami?
Michelle: Az Oázis azóta még fontosabb lett neki, és azt hiszem, többet is imádkozik. Jó lenne, ha együtt is imádkozhatnánk már, de szerintem ehhez még egy kis időre van
szüksége.
Silke, hogyan jutottál odáig, hogy igent mondj Jézusnak? És
milyen hatással volt ez az életedre?
Silke: Az Oázisban hosszú éveken át újra meg újra hallottam
Jézusról. Pár hónapja részt vettem egy hitmélyítő tanfolyamon, és utána átadtam az életemet Jézusnak. Azóta jóformán egyáltalán nincs migrénem. Azt hiszem, Jézus meggyógyított. Ehhez jön még az is, hogy nemrégiben munkát
találtam. Amikor gondjaim vannak, mindig mehetek Jézushoz, és bízhatom abban, hogy majd Ő gondoskodik rólam.
Annak különösen is örülök, hogy Marco semmi kivetnivalót
nem talál abban, hogy most már én is hiszek Jézusban.
Marco: A mi kapcsolatunkban – az én szemszögömből – semmi sem változott. Én legalábbis így érzékelem. De azért engem is elgondolkodtat ez az egész. Van-e Isten vagy nincs?
Erre még nem találtam meg magamnak a választ.
Csodálkozom, hogy ennek ellenére eljársz Nickhez a férfi
házicsoportba, a „kemény fiúk” közé. Hogyan érzed magad ott?
Marco: Nagyon jól! Végre valami más – és egy kis felüdülés
a család után… (széles vigyor)

Jól tudom, hogy rendszeresen részt vesztek az Oázis-istentiszteleteinken, a „34-es templomban”? Miért?
Silke: Engem mindig megszólítanak az igehirdetések. Úgy
adjátok át az üzenetet, hogy mindenki megérti, és aztán el is
gondolkodhatunk rajta. A „34-es templom” kicsit az én életemről is szól.
Marco: Ott nem kell úgy feszengeni, mint egy rendes templomban. Utána pedig mindig kapunk valami finomat! Különleges a légkör, és jó együtt ücsörögni másokkal.
Marco, te egyszer voltál már házas. Miért döntöttél úgy, hogy
– miután hét évig együtt éltél Silkével – újra igent mondasz
egy nőnek?
Marco: Silke szerette volna látni a bizonyítékát annak, hogy
szeretem. Akkor megkértem a kezét.
Silke: Már előre örülök, hogy hamarosan egy lesz a nevünk.
Azt szeretnénk, ha Isten segítségével a halálunkig – remélhetőleg még ötven évig – összetartoznánk, és szép lassan „igazi” családdá kovácsolódnánk össze.
Hogyan lesz az esküvő után? Vannak terveitek?
Silke: Marco és én szilárdan elhatároztuk, hogy kissé következetesebbek neveljük majd Michelle-t. Aztán van egy örömtelibb dolog is: Michelle és én azt tervezzük, hogy együtt keresztelkedünk meg.
Ezek igazán nagyon klassz és izgalmas tervek! Hálás vagyok
az őszinteségetekért, és hogy bepillantást engedtetek családi életetekbe. Továbbra is imádkozunk értetek.
Claudia Bolanz
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Oázis a lakónegyedben: a neubrandenburgi szociális mis�szió és gyülekezetalapítási projekt 2006-ban indult Jakob és
Elisabeth Walter vezetésével. Jakob halála után Nick Bolanz
lépett a helyébe 2011-ben. A munkatársak csapatát erősítik
még: Aaron és Ilonka Köpke, Elisabeth Walter-Fischer és Herbert Fischer, valamint önkéntes szociális évüket teljesítő fiatalok és más segítők is.
A mi lakónegyedünkben, ahol egykor az ügető állt, sok gyermek és fiatal a szegénységi küszöb alatt nő fel, sok az egyedülálló szülő, illetve a mozaikcsalád. „Klasszikus” családot
elvétve találni csak. Mivel a legtöbben ateista nevelést kaptak, elenyésző a száma azoknak, akik kötődnek valamilyen
egyházhoz. Az Oázis dolgozói szociális segítséget kínálnak
ezeknek az embereknek, ill. megpróbálják a saját életükkel
bemutatni nekik, hogy a Jézussal való kapcsolat értelmet és
reményt adhat bárkinek. Szeretnénk, ha az Oázis olyan hely
lenne, ahol az emberek megismerhetnék Istent, és ettől változhatna az életük.
Külmissziói Híradó, 2017/06 11

Banglades:

– A válás* nálunk kizárt.
A Biblia nem engedi meg a
válást. A házaspárok össze
tartoznak.
– A gyerekek össze
kötnek egy házaspárt.
Ha a szülők elválnak,
hová kerülnek a gye
rekek?
– Gyakran előfordul,
hogy egy házaspár egy
ideig külön él, majd úgy
dönt, hogy együtt folytat
ják. A különélés lehető
séget ad a megbékélésre.
A válás ezt már nem teszi
lehetővé.
– A válásra vonatkozóan
nincsenek keresztyén törvé
nyek, hiszen a keresztyének
nem válhatnak el. Az iszlám
lehetővé teszi azt, hogy egy
házaspár azonnali hatállyal
elváljon: ehhez háromszor ki
kell jelenteni a válási szándé
kot. A férfiak gyakran élnek is
ezzel. De általában néhány nap
vagy hét múlva megbánják a
válást, mert hiányzik nekik a
feleségük. Akkor megkérik az
asszonyt, hogy térjen vissza.
Ez teljesen bevett dolog.
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Válás – már a kezdet
kezdeténél

– Létezik Bangladesben válás, és ha igen, mi Önnek a véleménye ezzel
kapcsolatban?
Elcsodálkoztam azon, hogy erre a kérdésemre mennyire különböző és
elgondolkodtató válaszokat kaptam a dakkai Keresztyén Teológiai Főiskolán (CCTB). Az ottani teológusok olyan kulturális, társadalmi és vallási
szempontokra hivatkoztak, amelyeket a gyakorlatból ismernek, és amelyek
Bangladesben szinte meghatározzák a házasságot és a családi életet.
– Ahhoz, hogy két em
ber összeházasodhasson,
ugyanahhoz a valláshoz
kell tartozniuk. Az mindig
megbontja egy család egy
ségét, ha a gyerek egy más
vallásúval akar házasságot
kötni.

– Megtörténik, hogy egy
keresztyén házasságot az
állami bíróságon felbonta
nak. Ez a keresztyén gyüle
kezet és a lelkész beleegye
zése nélkül történik. Az
újraházasodást egy másik
partnerrel nem pártoljuk.

Isten az embereket arra teremtette, hogy
kapcsolatban legyenek Vele és egymással is.
A teremtés óta építjük és ápoljuk ezeket a
kapcsolatainkat. De mindannyian szenvedünk
egy „válás” miatt. Dr. Larry Crabb jól látja ezt:
* A válás és a különélés a megkérdezettek szerint nem ugyanaz.

– Támogatjuk azt, ha az
egymástól elhidegült felek
megbékélnek egymással. Az én
gyülekezetemben is van egy
jelenleg egymástól külön élő
házaspár. Mint lelkész rendsze
resen találkozom velük, mert azt
szeretném elérni, hogy kibékül
jenek és ismét együtt éljenek.

A Biblia egy olyan szerelmi történet, amely vá
lással kezdődik. Mózes 1. könyvének 3. feje
zetétől kezdve egészen a Jelenések könyvéig a
Biblia egy megcsalt szerelmes történetét írja le,
aki ismét a karjaiba akar zárni minket, hogy

Különélés alatt a házaspár ideiglenes különköltözését értik – amíg bekövetkezik a kibékülés.

FOTÓK: REBECCA

mindörökre élvezhessük az Ő családjának a
szeretetét.

A részletek szeretete – belülről végzett felújítási munkálatok
Az Istennel való kapcsolatunkban, illetve
az emberek közötti kapcsolatokban tapasztalható feszültségek felvetnek egy kérdést:
Mi mellett döntök és milyen mérce alapján?
A folyamat hasonlóan történik, mint a lakberendezési folyóiratokban bemutatott Ilyen
volt, ilyen lett! átalakításoknál. Mielőtt valami
szebbé válhatna, a nem szépet el kell távolítani. Ez gyakran fájdalommal jár! De Isten a
legjobbat akarja kihozni belőlünk. Ezért „renovál” minket minden apró részletre kiterjedően, belülről kifelé. Ennek eszközei az Ő élő
Igéje, a külső körülmények és a mi izgalmas
(nem szükségszerűen feszültséggel teli) kapcsolataink. Talán egy idézet Carl Jungtól még

érthetőbbé teszi ezt a gondolatot: Mindaz,
ami minket a másikban felzaklat, segíthet ön
magunkat jobban megértenünk.
A Zsidók 4,12-ben ez áll: „Isten Igéje élő és
ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol
az elme és a lélek, az ízületek és a velők szét
válásáig, és megítéli a szív gondolatait és szán
dékait.” Vagyis Isten Igéje egy működésben
lévő hatalom, amely eléri az ember szellemét
és lelkét. Megmutatja, mi van a szívünkben, és
hogy a mi akaratunk milyen mértékben egyezik Isten akaratával. Az a kérdés, hogy melyik
hatalom működik bennünk. És ez vajon milyen hatással van a kapcsolatainkra? Isten életet adó hatalma győz-e, vagy a mi halált hozó
és az életet elrabló hatalmunk?
Az egyik angolórámon Isten a tékozló fiú
történetét használta fel az egyik tanítványom
életében arra, hogy újat kezdjen vele. A vacsoránál a diáklány ezt mondta nekem:
– Az Ön kérdése, hogy a két fiú közül melyikkel azonosítjuk magunkat, megláttatta
velem azt, hogy én az idősebbik fiú vagyok.
A szüleim, akik hisznek Jézusban, nagyon

vágyódnak a két nővérem után, akik muszlimokhoz mentek férjhez. Sokat imádkoznak és
böjtölnek értük. Ma megértettem, hogy én az
idősebbik fiú vagyok. Hálás vagyok Istennek,
amiért elküldte Önt hozzánk, hogy Isten Igéjét
magyarázza nekünk. Az óra után felhívtam a
családomat és bocsánatot kértem tőlük eddigi
viselkedésemért.
Isten Igéje élő és ható! Mit teszünk, ha
Isten megszólít? A változás bennünk kezdődik, nem a másikban! Az Istennel való kapcsolatunkban, és hiszem, hogy abból kapjuk
a bátorságot az első lépésekhez, amelyeket
az újrakezdéshez meg kell tennünk, még egy
olyan helyzetben is, amely más, mint amit
reméltünk.

Egészséges kapcsolatok – A legjobbat Isten
dicsőségére
Isten Igéje életet akar adni nekünk is és általunk életet akar vinni a kapcsolatainkba is.
Isten a legjobbat akarja nekünk. Ezért kérhetjük, mutassa meg, hogyan őrizhetjük és táplálhatjuk az életet az emberi kapcsolatokban.
Egy gyermekét egyedül nevelő anya mesélte nekem a következőket:
– A fiam 19 éves. Elváltunk, mert a férjem egy másik asszony miatt elhagyott. Ez a
bangladesi keresztyén körökben nem túl gyakori. A fiam nagyon aktív tagja volt a gyülekezetnek, de mostanában sokat beszélnek
rólunk. Ezért magába zárkózott. A gyülekezet
lelkésze a rokonunk, de az ő magatartása is
bántó. A fiam barátai állandóan azt kérdezgetik tőle, hogy miért nincs apja, és ez teljesen kikészíti. Nagyon aggódom érte. A fiam
azt gondolja, hogy apa nélkül nincs esélye a
társadalomban.
Ezzel a barátnőmmel tudtunk együtt imádkozni, ami nagyon megbátorította.
Csodálatos lenne, ha Isten nagy hatalma
olyan „válást” munkálhatna, hogy elszakítanánk magunkat azoktól az életet elpusztító
kulturális, vallási és szociális eszméktől és
életgyakorlatoktól, amelyek megterhelik mind
az Istenhez, mind pedig az emberekhez fűződő kapcsolatainkat!
Kedves Olvasóm! Akarta-e, mondta-e ma már
a legjobbat valakinek, vagy megtette-e már
vele azt, ami neki a legjobb? Még ha arról a
személyről legyen is szó, aki nagyon megnehezíti az Ön életét? Bárcsak Isten élő Igéje segíthetne felismernie szívének valódi vágyait!
És bárcsak engedné, hogy Isten Lelke a maga
elgondolása szerint megváltoztathatná Önt!
Rebeka

A szülők a menyasszonyt az
oltárhoz vezetik
Nagy kép balra: Gyűrűcsere és
házassági fogadalom
Kis kép balra: A fiatal pár
A menyasszonyt gyönyörűen
felékesítik.

Rebeka 2013 augusztusa óta
él Bangladesben, most pedig
szabadságon van otthon, Németországban. A nyelvi tanulmányok után a rövidtávú impactcsoportok felelőse lett, majd az
ország északi részén és Dakka
térségében dolgozott. Angolórákat tartott diákoknak, családokat látogatott és segítette a helyi
munkatársak munkáját.

Imádkozzunk azért,
hogy a bangladesi
gyülekezetben otthonra találja
nak azok a gyermekek s fiatalok,
akik a szüleik válása miatt
nehezen találják a helyüket a
világban!
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Ecuador:

És a gyerekek?!
A válás vagy a különélés az erősen katolikus Ecuadorban sem számít már kivételnek. Az elmúlt
években sok ismerős házaspár ment szét. A kapcsolatok felbomlásának különböző okai lehetnek:
a hűtlenségtől kezdve, az anyagi problémákon át (főleg adósság miatt) egészen az alkoholizmusig
vagy a családon belüli erőszakig.

Általában az apák
sétálnak ki a család
életéből, holott az
ő személyük a legfontosabb a gyerekek
szemében.

i

Bármi legyen is az ok, egy házasság felbomlása mindenképpen rendkívül nehéz helyzetet teremt. Minden érintett – különösen pedig
a gyermekek – nagy fájdalmat él át, és úgy
érzi, minden bizonytalanná vált. A válás miatt leginkább a gyerekek szenvednek, és nehezen tudják feldolgozni a szülők válásakor
feltörő érzéseiket. Sokszor egyedül kell azokkal szembenézniük! Alig akad valaki, aki időt
szakítana arra, hogy beszélgessen velük, vagy
segítsen nekik az érzelmi káoszt valahogyan
kezelni. Épp ellenkezőleg! Sajnos gyakran tapasztaljuk, hogy az egyik fél (vagy a hozzá
tartozó rokonság) megkísérli a másik fél ellen
felhasználni a gyermekeket. Ehhez jön még
az is, hogy válás után az a szülő, aki elmegy,
végérvényesen elhagyja a családot, többé nem
érdeklődik a gyerekek után, és semmilyen
kötelezettséget sem vállal. Általában az apák
sétálnak ki a család életéből, holott az ő személyük a legfontosabb a gyerekek szemében.
Eltűnésük komoly veszteség, és mély sebeket
ejt a gyerekek lelkén.

Házasság és válás Ecuadorban: az ország lakosságának
72,3 százaléka római katolikus. A katolikus egyházban
a házasság és az úrvacsora
(eucharisztia)

szentségnek

számít. Mivel az, aki elvált,
nem áldozhat, a hívő katolikusok megpróbálják elkerülni a válást. Ezért fordulhat elő, hogy papíron még
fennáll a házasság, ám a házastársak külön élnek, vagy
esetleg már össze is költöztek az új partnerükkel. A válás egyik alternatívájaként
megpróbálhatják még a katolikus egyház által érvényteleníttetni a házasságot.
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* A neveket megváltoztattuk

Tizenhat évesen a fiatalkorúak börtönében
Kevin* életét is ilyen és ehhez hasonló megtapasztalások és sérülések befolyásolták, bár
ő ezt nem könnyen ismerné be, vagy egyenesen tiltakozna ellene. Kevin már betöltötte
a 18. életévét, és már két éve a fiatalkorúak
börtönében ül. Még kisfiú korában ismertem
meg, hat vagy hét éves lehetett. Akkoriban
kezdtünk el tartani egy gyermekklubot a szülővárosában. Évekig hűségesen járt az alkalmainkra. Akkor is, amikor idősebb lett, és a
korosztályából már sokan elmaradtak, ő leült
az utolsó sorba és onnan figyelt.
Ezután egy ideig nem láttam őt. Sokszor
hiányzott az iskolából, mert egy építkezésen
dolgozott, hogy anyagilag támogatni tudja a
családját. Én pedig a családommal egy évet
Németországban töltöttem. Amikor újra visszatértünk Ecuadorba, véletlenül összefutottunk
Mariával*, Kevin nővérével. Elmesélte, hogy
az öccse egy éve börtönben van és hét évre
ítélték el. A vád szerint szexuálisan
bántalmazott egy másik kiskorút.

FOTÓK: HEIKO ÉS SIMONE ERNDWEIN

Kevin tagadja ezt. A per, ahogy ez kiskorúak
esetében lenni szokott, nélküle zajlott le.
Amilyen gyakran csak tehetem, meglátogatom Kevint. Hálás azért, hogy a látogatások
egy kis színt visznek az életébe. Mindenféléről
beszélgetünk, tájékoztatjuk egymást különböző dolgokról, együtt olvassuk a Bibliát és végigveszünk egy, a hit alapjairól szóló kurzust.
Nagyon mélyen érint engem Kevin gyermekkora, amelyet erősen alakított a szülők különélésekkel tarkított házassága.

A gyerekeknek nem is olyan rossz?
Kevin egy hozzánk közeli kis indiánfaluból származik. Szülei harmadik gyermekeként látta meg
a napvilágot. Kicsi korában az édesanyja egy
másik férfi miatt elhagyta a férjét és a gyerekeit.
Kevin édesapjának, aki a mezőgazdaságban kisegítő munkát végzett, keményen kellett dolgoznia, hogy gondoskodhasson róluk. Kevés ideje
maradt a gyermekekre, arra pedig végképp nem
ért rá, hogy segítsen nekik érzelmileg feldolgozni édesanyjuk hiányát. Talán ő is úgy gondolkodott, mint errefelé sokan: azért a gyerekeknek
nem olyan rosszak az érzelmileg nehezebb helyzetek. A valóság azonban egészen más. Gyakran
találkozunk olyan gyerekekkel és fiatalokkal,
akik e miatt a gondolkodás és hozzáállás miatt
rendkívül komoly traumákat éltek át.
Kevin esetében a nagymama egy kicsit tudott enyhíteni a helyzeten. Az édesapja nála
helyezte el a gyerekeket, hogy gondoskodjon
róluk. A következő években a nagymama biztos pont volt Kevin életében és sok területen
pótolta az édesanyját. Az anya néhány év múlva visszatért a férjéhez, a gyerekek apjához.
Kevinnek született még két testvére, de továbbra is a nagymamánál kellett élnie, mert az
édesanyja kevés érdeklődést mutatott idősebb
gyermekei iránt.
Ezután a szülők másodszor is különváltak, ezúttal végérvényesen. Megint az anyuka
hagyta el a családot. Egy másik városban új
családot alapított, és született még egy gyermeke. Az öt nagyobb gyermekével alig tartja
a kapcsolatot. Kevin nővérének, Mariának 16
évesen kellett magára vállalnia az anyai feladatokat. Amennyire csak tudott, gondoskodott a testvéreiről. Legtöbbször magára volt
utalva, mert az édesapjuk a munkája miatt sokat volt távol. Végül Kevinnek is abba kellett
hagynia az iskolát, és pénzt kellett keresnie.
Segédmunkásként dolgozott egy építkezésen.
Lerakni a terhet és gyógyulni
Tizenhat éves koráig dolgozhatott, de akkor
megvádolták a szexuális visszaéléssel, és el-

Fent:
A piabai gyermekórára rendszeresen 50–60 gyermek jön el
négy településről.
Balra:
Fiatak kecsua férfi
Nagy kép balra:
Játszadozó kecsua gyerekek

ítélték. Ennek a büntetésnek látszódnak már
a pozitív következményei, még ha Kevinnek
– valószínűleg ártatlanul – börtönben kell is
ülnie. Pontos (bár néha unalmas) napirendje van. Beszélgethet egy szociális munkással
még az édesanyjához fűződő kapcsolatáról is.
Rendszeresen élvezheti az édesapja társaságát,
aki minden vasárnap néhány órára meglátogatja. Különlegesen örömteli alkalomnak éli
meg, amikor a nagymama érkezik a beszélőre. Az édesanyja soha nem jelentkezik. Kevin
megszokta már ezt az érdektelenséget, mégis
a mai napig csalódottságot és haragot érez az
anyja iránt.
Meg tudom érteni Kevin érzéseit. Nehéz terhet kell hordoznia. Mégis minden alkalommal
megpróbálom megértetni vele, hogy nem kell
ragaszkodnia ehhez a nehéz teherhez, hanem
– mint bárki más – leteheti azt Jézusnál. Ez az
ő esetében azt is jelentheti, hogy belsőleg meggyógyul, és megbocsát az édesanyjának.
Heiko Erndwein

Heiko és Simone Erndwein 2006
júliusa óta él Ecuadorban. A
kecsua indiánok között szolgálnak a Cotacachi környékén fekvő
falvakban. Feladataikhoz tartozik
a teológiai oktatás és munkatársak képzése is. A házaspárnak
négy fia van.

Imádkozzunk a
válások miatt kallódó
ecuadori gyermekekért!
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Tönkrement, vége, elmúlt?
Hogyan kezeljük a válást és
az összetört kapcsolatokat?
Hívő emberek házassága is tönkre mehet? Igen, megtörténhet. Sajnos. De hát hogy lehet ez? A hívő embereknek ott van az Istenbe vetett hitük, és amikor két keresztyén él
házasságban, mégis csak alkalmazniuk kellene a megbocsátás szabályait…
Vannak keresztyének, akik értetlenül csóválják a fejüket,
amikor megtudják, hogy ismerőseik vagy rokonaik egykor
oly boldog házassága romokban hever. Vannak, akik egyenesen kijelentik: Ez egyszerűen lehetetlen! De a valóság kijózanít. Gondolkozásukat, érzéseiket, tetteiket tekintve a keresztyének még mindig „a világban vannak”. És mint bárki más,
ők is követhetnek el hibákat, amelyek előbb vagy utóbb a
házasság válságához vezethetnek.

Mit jelent a válás?
2015-ben Németországban 165 335 válást mondtak ki. Ez
akkor is megdöbbentő adat, ha az előző évhez képest némi
javulást mutatnak a statisztikák. A válás azt jelenti, hogy
egy házasság formálisan is felbomlik, ami jogi következményeket von maga után. A válást megelőzi az egy évig tartó
különélés, amikor a házas felek már az ágytól és asztaltól is
elválnak, vagyis házassági kapcsolatukat valóban befejezettnek tekintik. Németországban a különélés előfeltétele a válásnak. A párnak ténylegesen szét kell mennie ahhoz, hogy a
válást a bíróság is kimondhassa. A hivatalos válás tehát nem
más, mint hivatalos megszüntetése egy, a gyakorlatban már
nem létező házasságnak.

Miért válnak el olyan sokan?
Néhány évtizeddel ezelőtt még magától értetődő volt, hogy a
házasság egy életre szól. Mai társadalmunk sok szoros köteléken lazított már, így a házasság időtartamával kapcsolatos
közmegegyezést is egyre kevésbé érzi önmagára nézve kötelező érvényűnek. Azoknak a házastársaknak, akik egy idő
után észreveszik, hogy nem is illenek olyan jól össze, és szeretnének elválni, ma már sokkal könnyebb átlépni a gátlási
küszöböt, mert az jóval lejjebb került. Szinte vonzóvá vált,
hogy más úton keressék újra a boldogságot, talán egy másik
partner oldalán, még akkor is, ha a gyerekekkel is számol16 Külmissziói Híradó, 2017/06

niuk kell. A házastársi kapcsolatoknak sokféle érzelmi kihívással is szembe kell nézniük. Ennek következtében olyan
kívánságok jelennek meg, amelyeket a másik fél nem tud
teljesíteni. A kapcsolatoknak általában a realitással történő
szembesülés vet véget. Azok a hagyományos értékek, amelyeket korábban fontosnak tartottak egy házasságban, mára
szinte teljesen eltűntek. Manapság az érzéseket tekintik a
legfontosabb kötőanyagnak. Amikor azok kezdenek alábbhagyni, a házasfeleket összetartó kapocs is kezd gyengülni.
Ezek mellett az általános megállapítások mellett az érintett felek a válás okait illetően mindig hasonló tényeket neveznek meg.
Hűtlenség: Megrendül a bizalom. Amikor az egyik fél egy
külső kapcsolat mellett dönt, a házastársi viszonyban törés támad. Még az érintett keresztyének is könnyelműen
elbagatellizálják az egészet, és „elszeretésről” vagy „Ikeajelenségről” beszélnek: szavatossági idő hét év, akkor váltani
kell.
Függőségi tünetek: Ha az alkoholfogyasztás szenvedéllyé
válik, tönkreteheti az ember életét és családját is. Akárcsak
a drogok és a szexuális szenvedély. Terápia nélkül ritkán tapasztalható javulás.
Kötődés a szülői házhoz: A házaspári összetartozás súlyos
sérüléseket szenved, ha az egyik fél érzelmileg képtelen elszakadni a szüleitől. Ennek következtében állandósulnak a
konfliktusok a szülők és a meny, ill. vő között, és a házastársak is egyre súlyosabb vitákba keverednek.
Szexuális közöny: Itt arra a folyamatos szexuális frusztráció
ra kell gondolni, amelyet másirányú szexuális beállítottság,
potenciaproblémák vagy egyéb szexuális zavarok okoznak.
Beteges féltékenység: Az egyik fél a másikat a saját tulajdonaként kezeli. Az ellenőrzési kényszer megöli a szerelmet.
Erőszak: A lelki vagy testi erőszak is megöli a kapcsolatot.
Az erőszak minden formája a másik fél önbecsülésének az
elvesztéséhez vezet. Ugyanígy a gyermekekkel szembeni erőszak és szexuális túlkapások is mély szakadást eredményez-

hetnek. Érzelmi zsarolásról is lehet szó: „Nagyon megbánod,
ha nem teszed azt, amit várok tőled. Addig, amíg nem engedel
meskedsz, nem szólok hozzád, és keresztülnézek rajtad.”
Személyiségzavarok és egyéb súlyos pszichikai megbetegedések: Olyan esetekre kell gondolni, amikor a házastárs
több évig tartó intézeti vagy ambuláns pszichoterápiás kezelése nem hoz változást. Amikor a depressziós, agresszív és
kényszeres viselkedés, az állandósult félelmek, a krónikus
pszichózis vagy a szkizofrénia ellehetetlenítik a házastárssal
és a gyerekekkel való együttélést a közös lakásban.
Egy házasság felbomlását természetesen nem helyes
egyetlen okra visszavezetni. A házassági krízisben több
tényező is szerepet játszik, és leggyakrabban nem csak az
egyik fél a hibás. Mindazonáltal a felsorolt jelenségek miatt olyan mélyre kerülhetnek az érintettek, hogy a házasság
megmentésére irányuló minden kísérlet meghiúsul.
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A házassági konfliktusok szakaszai
Még ha a két fél ugyanazt is vallja Uráról és Istenéről, a törés elindul, ha nem kezdik meg az ellenállást a kellő időben
és a kellő kitartással. Más szavakkal fogalmazva: Bár a közös hit eszközei (az őszinteség, a becsületesség, a megbocsátás és a bűnbánatra való készség) valódi erőforrást jelentenek, az érintett párok nem vagy nem kellő hatásfokkal élnek
vele.

Napi gondok / Napi konfliktusok
Félreértések, bosszúságok jelentkeznek; „csak úgy” megjelennek a hétköznapokban. Az emberen eluralkodik egy érzés, többnyire a harag vagy a düh. Ezeket a feszültségeket
a házaspárok többnyire megpróbálják nyíltan megbeszélni.

Egyesek jó barátokhoz, lelkigondozóhoz, rokonokhoz, ismerősökhöz fordulnak. Az új és más szempontok segítenek a
kapcsolatot helyrezökkenteni és megszilárdítani. Ha azonban egy pár elmulasztja ezeket a tisztázó beszélgetéseket,
és a felek csak a saját szempontjaikat tartják szem előtt,
néhány hónap alatt a feszültség tovább hő, és a sérüléseket
már mindenki megérzi.

Kapcsolati zavarok
Hónapok óta minden „recseg-ropog”, és mindig zátonyra fut
valami. A házastársak eközben a házasság legkülönbözőbb
területein szereznek sebeket. Ekkor már nemcsak haragot
vagy dühöt éreznek, hanem megjelenik a gyász és a reménytelenség érzése is: Itt már nincs mit tenni. Ő már csak ilyen.
Mi lesz velünk így?... Innen már elég nehéz visszamenni oda,
ahol a dolgok kezdtek elromlani, és nagyon sok fáradsággal
jár a feszültséget önerőből feloldani. Ha egy házaspár már
idáig jutott, nagy valószínűséggel házassággondozó szakemberre van már szükség. Ha ez az út nem járható, mert az
egyik félnek nincs belátása (Nincs szükségünk tanácsadásra.
Minden helyrejön majd magától.), a szakadék tovább mélyül.
Kapcsolati betegségek
Ekkor gyakran ismétlődnek a kölcsönös bántások és a súlyos konfliktusok. Talán már egy vagy több éve is tart ez az
állapot. Vannak, akik nyíltan vagy titokban azon tűnődnek,
hogy mi lenne, ha különválnának. Legtöbbször a két fél nem
egyidőben gondolkozik ilyenen. Amíg az egyik fél talán még
csak kapcsolati zavart észlel, a másik már túllépett azon.
Szó szót követ. Az összeütközések gyakran fájdalmas
patthelyzetben végződnek, ahol remény sincs a dolgok jobbrafordulására. Az egymás iránti bizalom mélyen megrendült
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vagy már el is illant. Az eddig megszokott érzésekhez (hamegállapított alapszabályokat, amelyek általában elősegítik
rag/düh, gyász és lemondás) újabb érzet társul: a másik ela sikeres társas kapcsolatot. Ezek a következők: fontos úgy
utasítása, amely egészen az utálatig és az undorig fajulhat.
kommunikálni, hogy közben odafigyelek a másikra; jó, ha
(Nem akarom, hogy bármi közöm legyen hozzá.)
a két fél együtt növekszik és érik, miközben megoldják a
Ezt a konfliktust lehetetlen saját erőből megoldani.
feladatokat és kivitelezik a terveket; hasznos, ha építő módon ápolják a kapcsolatukat és sem a másiAz ilyen kapcsolat végérvényesen elromlott.
kat, sem önmagukat, sem a kapcsolatot nem
A házasságterápiás beszélgetések rendkívül
próbálják meg idealizálni. A becsületes és
fárasztóak és lassan haladnak előre. A házasAzt, amit emberek
ság a szakadék szélén inog. Itt már elkerülhe- szakításkor vagy válás őszinte hozzáállás, illetve a szilárd eltökélttetlen külső szakember igénybevétele. Ha egy
ség, hogy kitartanak egymás mellett még a
esetén szubjektív mó- nehézségek idején is, további építőkövei egy
házaspár ezzel a lehetőséggel sem él, még a
don átélnek, a legin- boldog házasságnak.
keresztyének is feltartóztathatatlanul haladHa a keresztyének elkezdik figyelmen
nak tartósra tervezett házasságuk vége felé.
kább így lehetne leírni:
kívül hagyni ezeket az Istentől kapott alapOlyan életválság, mely törvényeket, amelyeket még a világi házasA kapcsolat felbomlása
Az egykori szerelmesek most már a több éves az élet számos terüle- sággondozók is a józan és hatékony jelzőkkel
illetnek, akkor eljuthatnak oda, hogy már a
krízis, a sok feszültség és a bántó viták tertére kihat.
hét cipelik a vállukon. Kölcsönös bizalomról
világ minden imádsága sem segíthet rajtuk.
már nem lehet beszélni. Egyikük sem hajEz éppen olyan, mint amikor egy hívő hulandó többé a másik szemszögéből megvizsgálni a dolgozamosabb ideig nem alszik eleget, majd csodálkozik, hogy
kat. Már csak arra vágynak, hogy minél gyorsabban pontot
pszichoszomatikus panaszai lesznek és megbetegszik.
tegyenek a dolgok végére. A kapcsolat véget ért, meghalt.
A harag, a bánat és a mély elutasítás súlyos nyomokat haHogyan lehet segíteni?
gyott a másikban. Néha úgy érzi, nagy traumán esett át.
Már nem bírja elviselni a másikat. Az újabb bántásoktól
A különélés és az elválás nemcsak az érintetteknek, hanem
való félelem újabb harcokhoz vagy meneküléshez vezet. Ha
a pár gyülekezeti barátainak, ismerőseinek, vagy akár egy
külön-külön beszélünk a házastársakkal, mindketten megéregész keresztyén szervezetnek többnyire nagyon letaglózó
valóság. A bizonytalanság, az elfojtott agresszió, a szégyen
tőnek és segítőkésznek mutatkoznak, ám amikor összehozés a bűntudat megterhelik és leblokkolják a közösségi kapzuk őket, mindenki előtt nyilvánvalóan megváltozik a kommunikáció stílusa. Még ha sikerül is kordában tartaniuk az
csolatokat. A különélés és a válás tehát a gyülekezetekben
érzéseiket, a kocka el van vetve.
gyakran a félelem és a tanácstalanság érzését váltja ki az
Legtöbbször a kívülálló hívők képtelenek megérteni ezt a
emberekből. Hogyan lehet így segíteni a közvetlenül érinhelyzetet. Természetesen azt sosem szabad kizárni, hogy Istetteknek és a körülöttük élőknek? A következő gondolatok
ten tehet csodát. De jószerivel nem
közös mottója: Ne rontsuk el jobban, mint amennyire már
elromlott.
az érintettek nélkül. Az ilyen
párok tanácsolása során anAz egyén szintje – Szemnak a módját keressük köbe kell nézni a jelentzösen, hogy a kapcsolatot
– már a gyerekek miatt is
kező érzésekkel, lelki
– hogyan lehet „tisztességjelenségekkel
Egy ember életégel” lezárni és újra rendezni
ben a különélés és
(l. mediáció). A gyermekeknek
ez a helyzet rendkívül megterhea válás egyike a legfájdalmasabb és leglő, hiszen még nem „nőttek fel”
nyomasztóbb megtaaz ilyesfajta érzelmi harcokhoz.
pasztalásoknak. Nem
másról van itt szó,
Kulcsszavak a stabil
mint
nagy veszteségről,
házassághoz
gyászról, egy kapcsolat
haláláról, illetve a kapA házasság minden embercsolat bonyolult boncolnek, a hívőknek is Istentől
gatásáról. Ehhez jön még
kapott ajándék. Így aztán
az is, hogy az érintetteknek
vannak jó és nehéz házassáreálisan elemezniük kell a
gok hívők és nem hívők életében
saját helyzetüket, viselkeegyaránt.
Mára minden bizonnyal megdésüket,
felelősségüket,
hibáikat és bukásukat, és
ismertük azokat a teremtésben
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meg kell tanulniuk együtt élni egy zátonyra futott életszakasz kudarcának a tényével.
Azt, amit emberek szakításkor vagy válás esetén szubjektív módon átélnek, a leginkább így lehetne leírni: Olyan élet
válság, mely az élet számos területére kihat. Ezért pszichikus,
testi és/vagy lelki tünetek is kísérhetik.

Milyen lelkigondozói segítséget adhatunk az érintetteknek?
Mindenekelőtt azt kell érezniük, hogy nem ítéljük el őket.
Tegyük világossá, hogy mellettük állunk a nehézségekben,
és szeretnénk azokat együtt hordozni velük. Ehhez a mi
részünkről állhatatosságra van szükség és arra is, hogy ne
akarjunk gyors megoldási képletekkel előállni, mert valójában olyanok nem léteznek. Engedjük, hogy az illető maga
jöjjön rá a megoldásokra. Ebben nagy szerepe van az aktív
hallgatásnak, ami azt jelenti, hogy nem kérdezünk bele állandóan mindenbe, és nem fojtjuk bele a másikba a szót.
Nagyon elgondolkodtató példa az, ahogyan Jób barátai
viselkedtek. Nem kezdtek nagy beszédekbe, hanem kifejezték együttérzésüket. „Amint azonban messziről megpillantot
ták, alig ismertek rá. Hangosan sírni kezdtek,
megszaggatták köntösüket, és port szórtak a
fejükre. És mellette ültek a földön hét nap és
hét éjjel, de egyik sem szólt hozzá egy szót
sem, mert látták, hogy milyen nagy a fáj
dalma” (Jób 2,12–13). Ez az! Felvállalni
és támogatni a másikat összetört világával
együtt, nem pedig elmenekülni a helyzet
elől.
Tulajdonképpen minden segít, amitől
a lelkigondozás egy keresztyén elfogadásba megy át: egy olyan vigasztalásba, amely igyekszik Istenre
fordítani a másik tekintetét. Fontos abban a hitében megerősíteni,
hogy Isten irgalmas. Jó, ha emlékeztetjük arra, hogy bukása ellenére
keresztyén, az is marad, és hogy ez
mit is jelent. Imádkozzunk és könyörögjünk érte, hordozzuk őt Isten előtt,
és amikor nehezen tud hinni, hig�gyünk „helyette és érte”! Álljunk mellette ebben a nehéz helyzetben úgy,
mint Isten megbízott képviselője!
A jó lelkigondozónak tudnia kell,
hogyan zajlanak egy súlyos életválság
lelki szakaszai, és hogyan találják meg
az érintettek a krízisből kivezető utat.
Mellettük kell állni, amikor meg kell hozniuk a döntést, hogy beleegyeznek a különélésbe és a válásba. Mellettük kell állni,
amikor kitörnek az érzelmi viharok. Ötletekkel kell stimulálni őket, és segíteni kell őket abban is, hogy amikor
új távlatok nyílnak előttük, merjék kiaknázni a saját forrásaikat

is. Végül pedig nagyon megerősítő, ha együtt örülünk velük,
amikor mernek újat kezdeni.

A külvilág reakciói – A bántó mutatóujj: Nézzétek, ő az!
Aki válófélben lévő emberekkel foglalkozik, hamar érzékeli,
hogy az érintettek éppen a keresztyén gyülekezetekben és
szervezetekben találkoznak negatív és időnként jól leplezett
előítéletekkel, feltételezésekkel és kivetítésekkel. Előfordulhat, hogy egy kívülálló még a gyermekkorából hordoz bizonyos beidegződéseket, amelyeket aztán projektál a „csúnya”
elvált vagy különélő emberekre, majd megfogalmaz velük
kapcsolatban bizonyos kritikákat, amelyeket gyakran ki sem
mond: Te vagy a hibás. Jobban kellett volna figyelned a felesé
gedre/férjedre. Az, amit tettél, megengedhetetlen. De az ilyen
önelégült tűszúrások sem ritkák: Hát igen, ilyen az, amikor
nem működik a szerelem. Magára vessen!
Néhány példa:
Egy asszony évek óta szenved attól, hogy a férje még
mindig nem tudott leszakadni az anyjáról. Az anyósa pedig
még mindig nem engedte el a fiát. Minden fontos családi
döntést az anyóssal kell megbeszélni, mert különben borul a családi béke. Ha egy ilyen keresztyén asszony kezd el
beszélgetni egy elvált asszonnyal, fennáll a veszélye
annak, hogy az egész válási folyamatot a maga
hátteréből kiindulva értelmezi, és lehetséges
kiváltó okként hasonló dolgokat vetít az események mögé: Biztosan az anyósod áll a dol
gok mögött.
Az elvált asszony egy másik keresztyén ismerősének a férje az otthoni veszekedések
során sokszor válik agresszívvé, és nem
ritkán testi erőszakot is alkalmaz. Az as�szony már sérült személyiség. Ennek ellenére nem tesz semmit a dolog ellen,
mert a saját családjában is ezt a gyakorlatot szokta meg. Nos ha a szóban
forgó elvált asszonnyal egy ilyen testvér találkozik össze, hamar megszülethet benne az éles erkölcsi ítélet: Válás? De
hiszen azt Isten tiltja! Szíve mélyén viszont
lehet, hogy bosszankodik, mert a másiknak volt mersze megtenni azt, ami náluk
szóba sem jöhet.
A gyülekezet egészének a reakciói: átfogó szempontok
A világi szektor kapcsolati kultúrájában
a válás ma már mindennapos jelenség.
Mediáció1, válás a közös vagyon elosztásáról szóló és közjegyző által hitelesített
kölcsönös megállapodással, közösen gyakorolt felügyeleti jogok a gyermekek fölött, a
válás után is fenntartott baráti viszony… Nos,
ma már ilyen eszményekről álmodnak sokan.
Persze nem mindig sikerül megvalósítani az ideális helyzetet. Ezt a sok modern kori „rózsák
háborúja” is bizonyítja.
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A pietista gyökerű szigorú keresztyén gyülekezetekben
és egyesületekben más a helyzet. A válás nem megengedett, mert nem egyezik Isten akaratával. Több tiltás is létezik: nem szabad hazudni, másokat kibeszélni és zárt ajtók mögött kölcsönösen kikészíteni egymást. De az egyikről
mindenki tud, a másik rejtve marad. És ez bizony nagy különbség. Már a keresztyén hagyomány is különbséget tesz
a peccata occulta (titkos bűn) és a peccata revelata (nyilvános
bűn) között. Minden gyülekezet és minden egyes keresztyén
életében van bűn is és vétek is. Ha egy gyülekezetben kiderül, hogy valaki külön él vagy elválik, akkor az már nyilvános bűnnek számít, és hirtelen a gyülekezet érdeklődésének a középpontjába kerül. És ha ráadásul az érintett felek
a munkatársi körbe tartoznak, akkor mindenki elvárja, hogy
a felelős vezetők állást foglaljanak, az érintettek pedig magyarázatot adjanak. Egyébként nagy annak a veszélye,
hogy a kegyesek is elkezdik „tépni a szájukat”. A vad találgatások komoly károkat okoznak mind az érintettek, mind
pedig a gyülekezet életében.2
Hogyan válhatnak a vezetők egyfajta villámhárítóvá anélkül, hogy megsértenék az érintettek intim szféráját? Nincs
biztos recept, de léteznek bizonyos igazodási pontok:

Gyülekezeti hierarchia – Lelkigondozás. Az a legjobb,
ha a lelkigondozást olyas valaki végzi, aki nem tartozik
az adott gyülekezet vagy szervezet belső hierarchiájához.
Ennek ellenére hivatalosan kell megbízni a feladat elvégzésével. Így biztosítani lehet azt, hogy egyetlen olyan részlet se legyen téma a vezetőségi megbeszéléseken, amelyek
a lelkigondozás szempontjából titoknak minősülnek. És még
egy indok: a lelkigondozói beszélgetések hatására elinduló változások más ütemben zajlanak le, mint amilyenben
a gyülekezet vezetősége és felelős személyei az ilyenkor
szükséges intézkedéseket megteszik.
Konszenzus. Jobb, ha az érintettek nem osztják meg másokkal a köztük zajló fájdalmas folyamat részleteit. Azok az
egymásra mutogató történetek, amelyek nagyon gyakran a
másikat hozzák ki bűnbaknak, könnyen megosztják a gyülekezetet. Melyik félnek higgyünk?
Közérdek. Ha a gyülekezetben fény derül egy válásra, szükség van nyilvános indoklásra is. Ilyenkor a közösség bizalma
megrendül, és ezzel foglalkozni kell. Ha pl. egy vezető szolgálóról van szó, segíthet a helyzeten, ha egy időre az illető
lemond a tisztségéről.
Szolidaritás. Fontos, hogy állásfoglalásukban a gyülekezeti
vezetők ne súlyozzanak a különböző bűnök között. Istennél

a nyilvánosság előtt rejtve maradó adócsalás éppen olyan
bűn, mint egy házasságtörés, amely kiderül. A bűn az bűn.
És mindannyian ugyanúgy rászorulunk Isten irgalmára. Ha
sikerül olyan őszintén és nyíltan megfogalmazni egy közleményt, hogy abban a vezetők a saját felelősségükre, kudarcukra és bűnösségükre is rámutatnak, nagyban erősíthetik
az összetartást és az együttérzést a gyülekezet tagjai között,
akik mind tudják magukról: senki sem bűntelen közöttük,
bűnösök között.3

Lelki közösség. A válásban érintett hívőknek azt kellene
átélniük, hogy noha a gyülekezet vezetősége kritikusan áll
a váláshoz, a testvéri közösséget meg akarja őrizni velük.
A különélés és a válás nem ok arra, hogy a Jézusban nyert
lelki közösséget megszakítsák a felekkel, vagy majdhogynem megtagadják tőlük a hitet.

Összegzés
Különélés és válás keresztyének között is előfordul. Amikor egy ilyen helyzet adódik, a környezetnek bölcsen kell
eljárnia: kerüljük az ítélkezést, az érintetteknek adjunk
lelkigondozói segítséget, és engedjük, hogy Istenre tekintve kutassák, mi legyen életük következő lépése. Még ha
nem is lehet megakadályozni a súlyos válságokat, helyes,
prevenciós házassággondozással sokszor elejét lehet venni
a teljes szakadásnak, mivel a párok elsajátítják a kapcsolatápolás konkrét és hathatós fogásait. Amiért elsősorban
a házassági konfliktusoktól szenvedő gyermekek lesznek
nagyon hálásak.
Wilfried Veeser
Wilfried Veeser Dettingenben szolgál lelkészként. 30 éve vesz részt házassággondozó szolgálatban is. Feleségével,
Dorotheával 36 éve házasok.

Jegyzetek:
1A
 mediáció egy speciális konfliktusmegelőző, -kezelő módszer és folyamat,
amelynek lényege, hogy a két vagy több fél vitájában, a konfliktusban állók
beleegyezésével egy semleges, harmadik fél jár közben. (Wikipédia)
2E
 gy vezető lelkész nem lehet egyszerre türelmes valakivel a lelkigondozói
beszélgetések során úgy, hogy közben a gyülekezet szabályait azonnali hatállyal érvényesítve az érintett személyt például felmenti a szolgálat alól.
Ha egy kívülálló a lelkigondozó, akkor a türelem és a következetesség nem
zárja ki egymást. (Szerk. megj.)
3 A szerző alighanem a lutheri „simus iustus et peccator” – egyszerre igaz
és bűnös a keresztyén ember – formulára gondolt, amikor a (bűnüket megvalló) bűnösökkel vállalt szolidaritás helyett egyenesen a bűnösök közötti
szolidaritásról írt. (Szerk. megj.)
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Készül az ebéd a nyitott konyhában

A csendesnapra összegyűlt gyermeksereg

Maxi, a németországi meglepetés-vendég

Fegyelmezett sorbanállás az ebédhez

Ettől biztosan jól lehet lakni!
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