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Köszönjük, ha támogatja lapunk terjesztését, hogy eljuthasson minél többekhez!

Smink
és álarc
nélkül
Burundi:
Jaques két arca
Japán:
„Gyűlöltem mások
pillantásait!”
Kanada:
Látszathomlokzat vagy
sminktelenség?
Malawi:
Ha lehullanak az álarcok
Zambia:
Külcsín, kudarc
és követendő példa
www.liebenzell.hu

GYERMEKSAROK

Aitt egyáltalán
tehén
nem „buta”
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MI KÖZE A TEHÉNNEK
A MENYASSZONYHOZ?

Amikor Burundiban egy férfi szeretne feleségül venni egy nőt, akkor a
menyasszonyáért menyasszonypénzt kell fizetnie. Ez azonban nem azt jelenti, hogy bárki egyszerűen csak vásárolhat magának egy feleséget.
A leendő férj azért fizeti a menyasszonypénzt, mert pótolnia kell a hiányt, amelyet a nő elköltözése okoz majd a saját családjában. Hiszen az
esküvő után a feleség a férj családjához költözik. És mivel a tehén nagy
értéknek számít, a menyasszonypénzt is tehénben állapítják meg. Az esküvő előtt komoly egyezkedés folyik arról, hogy a vőlegénynek hány tehenet
kell fizetnie a menyasszonyért. Mindez egy ünnepség keretében történik,
és mi már részt vehettünk néhányszor ilyen tárgyaláson. Nagyon mulatságos, hogy, mivel a tehenek nagyon nagy becsben vannak, a menyasszonyt is
tehénnek nevezik. Ez némiképp összezavarhatja a hallgatóságot, mert egy
alku során ilyen mondatok is elhangozhatnak:

HA VAN EGY TEHENED,
GAZDAG VAGY.

Te buta tehén! Biztosan hallottad már ezt a mondatot, vagy talán már te is mondtad valakinek.
Egyáltalán nem kedves valakit buta tehénnek nevezni. Bár ez a kifejezés nálunk talán még elhangzik néha, itt, Burundiban senki sem értené, miért
használjuk így a tehén szót. Az itteni emberek
szemében a tehén egyáltalán nem buta. Burundi
egy kicsi ország Afrikában. Itt nincs akkora szárazság, mint ahogyan azt sokszor elképzeljük
Afrikával kapcsolatban, és az ország legkevésbé
sem hasonlít sivatagra. Nálunk gyakran esik az
eső, és a föld második legnagyobb édesvízi tava az
ajtónk előtt terül el. Az egész ország területén
dombok és hegyek emelkednek a magasba. Mindenütt sok legelésző tehenet látni. A tehenek mindig is igen fontosak voltak. Ők jelentik ugyanis egy
család gazdagságát. A burundiak így gondolkoznak:
Akinek van egy tehene, az gazdag! Nekik nem létezik „buta tehén”, csak olyan tehén, amely gazdaggá
tesz! Ha Burundiban élnél és lenne egy tehened,
gazdag embernek számítanál. És ha valaki kap egy
tehenet, az a lehető legnagyobb ajándékot kapja.
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VŐLEGÉNY CSALÁDJA:

MENYASSZONY APJA:

Eljöttünk,
hogy elvigyük a
tehenedet
(a lányodat).

Szívesen
odaadjuk nektek a
tehenünket (lányunkat),
de csak két másik tehénért
cserébe (állatért).

És ez így megy, amíg a két
család meg nem egyezik abban, hogy végül hány tehenet
kap a menyasszony családja a
vőlegény családjától. Burundi
fővárosában most már többnyire bankjegyekben adják
meg a menyasszonypénzt,
mert a városban lakóknak
nincs helyük, ahol teheneket
tarthatnának.

Imádkozhatsz így:
Úr Jézus, imádkozom a burundiakért. Segí
ts nekik
megérteni, hogy te akarsz lenni a legjobb
barátjuk,
és hogy a barátság veled minden másnál font
osabb!
Ámen.
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NEKED NEM ISMEROS
AZ ALKUDOZÁS?
1. GYERMEK

2. GYERMEK

Adok neked
gumimacit, ha
te
is adsz nekem
smartiest.

Ha ideadod egy
kicsit a rolleredet,
játszhatsz a
babámmal.

Amikor legközelebb a testvéreiddel vagy a barátaiddal alkudozol, gondolj a tehenekre Burundiban, és imádkozz az
ottani emberekért! Sok burundinak ugyanis a tehenek mindennél fontosabbak. Imádkozz azért, hogy Jézus lehessen
a legfontosabb az életükben, és az is maradjon! És még valami! Amikor egyszer megint alkudozásba kezdenél, mint a
mi gyerekeink, próbáld ki, hogy egyszerűen csak odaadsz a
másiknak valamit anélkül, hogy kérnél valamit érte cserébe.

A Biblia ezt mondja:
„Jobb adni, mint kapni” (ApCsel 20,35).
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Alexander és Tabea Biskup 2010 óta él
Burundiban.
Három gyermekük van: a 9 éves Johanna,
az 5 éves
Salome és a 3 éves Micha. Tehén nélkül
is boldogok,
mert Jézus a legfontosabb az életükben
. A Jézusról szóló örömhírt sok embernek el tudj
ák mondani
Burundiban, és ez boldoggá teszi őket.

„Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban
egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van”
(Fil 1,9–10).

Kedves
Testvérek!
Az emberi világ sokszínűsége – túlzás nélkül mondható – felülmúl minden képzeletet. Ettől
lenyűgöző, ugyanakkor zavarba ejtő is. Milyen különböző sok testvér is, akiknek ugyanazok a
szüleik, és akik ugyanolyan neveltetésben részesülnek! Mennyivel nagyobbak lehetnek akkor
a különbségek olyan emberek között, akik más földrészen nőttek fel, más kultúrát örököltek
és más nyelvet beszélnek! Világok választhatják el őket egymástól. Annál inkább rácsodálkozhatunk arra a titokra, amelyet az apostol velünk, olvasóival megoszt: Istennek az a célja, hogy
egyesítse a mindenséget Jézus Krisztusban. A mindenségbe természetesen mi, emberek is beletartozunk annak ellenére, hogy ketten sem vagyunk egészen egyformák. Az Isten mérhetetlen
szeretete is, amelyet a saját képére alkotott, ám elveszett teremtménye iránt táplál, a legkülönbözőbb emberek szívét érinti meg. Keresztyén életünk egyik legszebb pillanatai közé tartoznak
azok, amikor felfedezzük, hogy tőlünk első látásra nagyon messze álló emberekkel egy ütemre
ver a szívünk, közösek a céljaink, mert ugyanaz a Lélek lakozik bennünk. A keresztyén gyülekezetek életében nem kisebb dolog tükröződik, mint Isten mindent egyesítő munkája!
A misszionáriusok küldetése az, hogy Isten szavát és szeretetét továbbadják olyan embereknek, akik nem csak földrajzilag esnek nagyon távol tőlük. Ehhez nagyon sok alázatra és türelemre van szükség. Egyedül szinte lehetetlen küldetés lenne. Szükségük van olyan társakra,
akikkel (kulturálisan) egy nyelvet beszélnek. Az ő körükben otthon érezhetik magukat. Ezért is
nagy ajándék, hogy Alapítványunk misszionáriusai a liebenzelliek nagyobb munkatársi közösségének a tagjai. Ezenfelül bátorítást jelent, ha megismerkednek olyan emberekkel, akik, bár a
világ minden szegletéből érkeztek, ugyanabban a küldetésben járnak, és ugyanaz az isteni szeretet motiválja őket. Erről bővebben is olvashatnak Kevezsda Szilvia beszámolójában.
Dr. Keszi Krisztina április 9-től beszámolókörútra indul. A helyszínek listáját megtalálják a
kedves Testvérek a hátsó borító belső oldalán. Kérem, imádkozzanak velünk azért, hogy minél
többen láthassák, mi mindent végzett Isten Mungwiban Krisztina szolgálatának éveiben
Testvéri köszöntéssel:

Török András, elnök

Kérjük, ha teheti, támogassa szolgálatunkat személyi jövedelemadója 1%-ával!
Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány – Adószám: 18543494-1-13
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Malawi:

Kedves Olvasók!
Szeretettel köszöntöm a Testvéreket, ezúttal Zombából!
Hálás vagyok, mert Katie, a kanadai kolléganőm, aki adminisztratív munkát fog
végezni itt, a városban, januárban megérkezett. Így 24-én be is tudtunk költözni a misszió által
bérelt házba, ahol már előttünk is laktak liebenzelli misszionáriusok. Ennek előnye is van, hiszen
több bútordarabot és háztartási dolgot meg tudtunk vásárolni a missziótól. Nekem ez kifejezetten
nagy segítség volt, hiszen csak két bőrönddel jöttem. Katie-vel jól kijövünk, és örülök, hogy van
végre lakótársam. Természetesen időbe telik, míg jobban megismerjük egymást és alkalmazkodunk egymás szokásaihoz.
Az első három hét elég nagy kihívás volt, hiszen ki kellett festetnünk az egész házat. Ami önmagában nem lenne
probléma, sőt mi is bevállaltuk volna, csakhogy olajfestéket
kellett használnunk, mivel a termek félmagasságban azzal
voltak előtte kifestve. Szóval az erős festékszag miatt menekültünk egyik helyiségből a másikba. Három hét után fellélegeztünk, hogy végre van időnk kapcsolatokat kiépíteni az
emberekkel és kimozdulni. Ez a projekt egyébként önmagában is elég volt a kezdeti időszakban a kultúra mélyrehatóbb
megismerésére (pl. munkaerkölcs, vagy hogyan takarítsunk
el magunk után stb.).
A ház egyébként szép színes lett belülről. Emellett nagyon
tágas is. Mindkettőnknek van külön szobánk, s még vendégszobával, irodával, nappalival is rendelkezünk. A legnagyobb dolog mégis az, hogy nálunk csak nagyon ritkán van
áramszünet. Mi ugyanis az elnöki palota közelében lakunk.
Zomba volt az első főváros a gyarmati időszakban, és most
ugyanazon a vezetéken vagyunk. A városban gyakran van
áramkimaradás akár 10 órára is. Sok bolt csak úgy tud működni, ha bekapcsolja a generátort, ami elég költséges. A hűtőszekrények, fagyasztók szempontjából ez sok bosszúságot
jelent a lakosságnak. A házaknál mindig elő van készítve a
gyertya. A biztonság miatt errefelé a házakat éjjeliőrrel őriztetik, mi is ezt tesszük. Ezenkívül van riasztó berendezésünk,
két kutyánk, és az ablakok mindenhol rácsozva vannak. Mivel itt, a városban a távolságok miatt elengedhetetlen az
autó, hamarosan nekem is meg kell szereznem a malawi jogosítványt. Zomba egyébként híres még az egyeteméről, a
Chancellor College-ról és a zöldövezeteiről – ezért engedély
nélkül nem szabad kivágni egyetlen fát sem –, valamint
fennsíkjáról, botanikus kertjéről és piacáról, ahol mindig lehet friss zöldséget, gyümölcsöt kapni, valamint friss és szárított halat is, egyenesen a Malawi-tóból.
Időközben sikerült egy új nyelvsegédet is találnunk, aki
továbbsegít a csicseva nyelv tanulásában. Zubedának középiskolai végzettsége van, nagyon ügyes, motivált, és jól el
tudja magyarázni a nyelvtani dolgokat. Még a baráti körébe is elhívott, hogy aktívabban tudjam használni a nyelvet.
Heti háromszor találkozunk, kétszer megyek el én hozzá biciklin, egyszer pedig ő jön el tömegközlekedéssel. Amit nálunk keres, azt később a tanulmányaira szeretné fordítani. Itt
az egyetemek nagyon drágák és kivétel nélkül fizetősek.
Örülök nagyon, hogy a csicseva mellett eljárhatok angol
nyelvű istentiszteletre és házi csoportba is. Főleg a helyi
baptista gyülekezetet látogatjuk, ahol már sikerült barátokat
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is találnunk. Én egy koreai hölggyel barátkoztam jobban ös�sze. Csodálatosan zongorázik, és engem is meghívott, hogy
énekeljek a dicsőítő csapatban, amikor rajta volt a sor, hogy
megszervezze a próbát a vasárnapi istentiszteletre. Ezenkívül segítettem már neki egyszer a vasárnapi iskolában is.
Csütörtök délelőtt pedig van egy nemzetközi női közösségi
csoportunk, amely egy külön ajándék nekem. Különösen örülök Monikának, aki szlovák származású, de a többi hölgy is
nagyon kedves. Össze is számoltam, hány különböző ország
van még képviselve Monikán és rajtam kívül: Németország,
Hollandia, Vietnám, Dél-Korea, Malawi, Dél-Afrika, Etiópia.
Nagyon vicces, hogy közülünk senkinek sem anyanyelve az
angol, viszont az angolt használjuk közös nyelvként. Mivel a
legtöbben családanyák és az otthonukhoz vannak kötve, nekik is nagy áldás a közösség, a bibliatanulmányozás és egymás
hordozása imádságban. Nemrégen egy sorozatot kezdtünk el
tanulmányozni Max Lucadótól, melynek címe: Kegyelem. Minden részhez van egy kb. 10 perces videó bevezető, amelyet
megnézünk, majd a kérdések alapján beszélgetünk, és próbáljuk az életünkre vonatkoztatni a hallottakat. Természetesen
elolvassuk a témához tartozó bibliai részeket is.
Köszönöm, hogy figyelemmel kíséritek beilleszkedésem
folyamatát és a kétéves szolgálati felkészítőt, amelynek vannak kihívásai is. Pl. a frusztráció, hogy néha nem úgy mennek a dolgok, ahogyan azt az ember elvárná. Nekem nagy
segítség volt az a tanulmány, amelyet Joachim Jenny osztott meg velünk nemrégen arról, hogy ezeket a helyzeteket
miként is kezeljük. Februárban ugyanis ellátogatott hozzánk
pár napra a német Liebenzelli Missziótól azzal a céllal, hogy
bátorítsa az új misszionáriusokat, megosszon velünk néhány
dolgot, amik a beilleszkedés folyamatában szükségszerűek és
együtt járnak a kultúrstresszel. Így mi is valósabb képet kaptunk önmagunkról, jobban tudtuk reflektálni önmagunkra és
mindarra, amin most keresztülmegyünk.
Köszönöm a testvéreknek a hordozást, az érdeklődést szolgálatunk iránt. Vannak hálaadásaim és imakéréseim is, köszönöm, ha az Úr elé visznek imádságban, szükségem van rá!
Szeretettel: Szilvi
Hálaadás: Katie megérkezése, beköltözés és festés, új barátok és lelki közösség, új nyelvsegéd, Joachim látogatása.
Imakérés: további beilleszkedés, jogosítvány megszerzése,
kitartás a nyelvtanulásban, honvágy leküzdése.
(A cikk képei a hátsó borítón találhatók.)

Smink és álarc nélkül
Rejtőzni és tettetni – vajon miért van bennünk, emberekben mélyen ez
a vágy? Miért ez a késztetés erősebb, és nem az, hogy őszintén, tettetés
nélkül felvállaljuk a helyzeteket?
Ez a kérdéskör interkulturális szempontból is érdekes. A világ minden tájáról érkezett cikkekből
az derül ki, hogy bár egymástól teljesen eltérő
kulturális környezetek léteznek, az emberek a
konfliktushelyzetekben mindenhol inkább bebújnak valami mögé. Ez ősszüleinkre emlékeztet.
Amikor az Éden kertjében megszegték Isten tilalmát, szégyellték magukat, és nem akarták felvállalni azt, hogy elbuktak: „Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor
járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége
az Úristen elől a kert fái között” (1Móz 3,8).
A mindent meghatározó bűneset óta a bújócska hozzátartozik a ránk jellemző védekező és kimagyarázkodó mechanizmushoz. Az Istentől való
elszakadás azt eredményezte, hogy bár vágyunk
az igazságra, az átláthatóságra és az őszinteségre,
meg kell küzdenünk értük. Átkerültünk a mindent
elválasztó árok rossz oldalára. A mély szakadék
szakadárokká tett bennünket. A lázadás embervoltunk szerves része lett. És ez mindenkire igaz...
és mindenütt. Az álarcokhoz való ragaszkodásunk
az emberiségnek ahhoz a mély válságállapotához
vezethető vissza, hogy távol élünk Istentől.

fejét csóválja, vagy – ha magára ismer bennük
– belső helyesléssel, esetleg meghatódva olvassa
őket. A nyílt őszinteség gyakran eredményez vádemelést és felmentést; a kettő gyakran igen közel
van egymáshoz.
Az evangélium az igazságra akar elsegíteni
mindenkit. Maga Jézus az igazság (Jn 14,6), ismertetőjele pedig az irgalmasság (Mt 9,13). Ővele tudunk csak jól és főleg „smink nélkül” élni.
Hadd álljon itt biztatásul néhány szó a Jelenések 21,6-ból: „Én adok majd a szomjazónak az élet
vizének forrásából ingyen” (Jel 21,6).
Kívánom, hogy minden kedves Olvasónk életében váljon ez az isteni ígéret bizonyossággá és
tapasztalattá!
Szívélyes üdvözlettel a Misszió hegyéről:

Martin Auch, missziós igazgató

A nyugati világban egyre nehezebb a Biblia
igazságai mellett kiállni. A keresztyén értékeket,
amelyek évszázadokon át meghatározták társadalmunkat, következetesen rombolják. Emiatt a
keresztyének és a keresztyén gyülekezetek egy
újfajta hozzáállással találkoznak a hétköznapi
életben, ill. a munka világában. Az, amit eddig
tettünk és hittünk, messzemenően elfogadott volt.
Az új korszellem azonban egyre kevésbé tartja
fontosnak és lényegesnek, ezért új kihívások előtt
állunk.

●● Ne
●●
●●

engedjük, hogy Krisztusban kapott személyazonosságunkat eltüntessék az egyenlősdiség sminkjével!
Nyíltan leplezzük le együtt a Sátán minden
hazugságát és becsapását!
Bátorodjunk föl, és bölcsen, szeretetben, minden „maszatolás” nélkül mondjuk el minden
embernek a Jézusról szóló jó hírt!

Miközben a kedves Olvasó belemélyed a most következő írásokba, illetve Esther Kenntner átfogó
elméleti cikkébe, talán megmosolyogja azokat, a
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Banglades:

Ha megkérdeznek, spontán úgy
jellemeztem volna magamat, hogy
hiteles ember vagyok. Olyannyira,
hogy ami a szívemen, az nemcsak a
számon van, de az arcomról is le lehet olvasni. Mégis fájdalmas leckét kaptam arról,
hogy milyen fontos önmagam, Isten és az
emberek előtt valóban hitelesen, vagyis álarc nélkül élni.

Verena Tschauner
társaságában
Dakkában

2015 közepén pszichésen megbetegedtem. A diagnózis kimerültség okozta depresszió vagy burnout
(kiégés) szindróma volt. Ezt az állapotot talán egy lemerült elem képével tudnám érzékeltetni, de az érzelmeket és a kétségbeesést nehéz szavakba önteni. Még
soha nem voltam annyira padlón, még soha nem volt
a sötétség annyira kézzelfogható, valóságos és nyomasztó. Ezt a „völgyet” nem kívánom senkinek.
Az álarc hasonlatnál maradva, egész készletem volt
belőlük, éppen csak nem tudtam róla. Hármat meg is
mutatok, amelyeket igyekeztem, igyekszem felvenni:
Silásszal
egy csónakban

„Mert az Ő meg nem érdemelt jósága
által menekültetek meg a haláltól.
Megismertétek ezt a jóságot, mert hittetek Jézus Krisztusban. De maga a hit
Isten ajándéka, nem pedig a ti saját
munkátok. A saját teljesítményével
Istennél semmit nem ér el az ember:
Ezért senki nem építhet a saját
jócselekedeteire”
(Ef 2,8–9)
A jó keresztyén álarca
Tizenegy éves koromban Mánusz szigetén,
Pápua Új-Guineában, egy ifjúsági konferencián döntöttem el, hogy Jézus Krisztussal szeretném élni az életemet. Sohasem
kételkedtem abban, hogy Jézus Az út, Az
igazság és Az élet. A mélyről fakadó vágyam, hogy teljes szívvel Őt kövessem és
Neki szolgáljak, őszinte volt. Ám visszatekintve látom már, hogy tudat alatt hosszú
éveken át igyekeztem rászolgálni Isten
szeretetére és elismerésére. Belevetettem
magam a gyülekezeti szolgálatba, ott és
úgy, ahol és ahogyan csak tudtam. Jó érzéssel töltött el, hogy „ilyen sokat” tudok
tenni Jézusért. Végül az ápolónői szakmát
is kitanultam, hogy külmisszióba menjek,
ami meglátásom szerint az áldozatkész
szolgálat legnyilvánvalóbb formája.

FOTÓK: YUSUKE IMOTO

Azt hittem, én
nem hordok
álarcot

Shantikutirban a bangladesi
szolgálat kezdetén
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FOTÓK: SAMUEL ÉS ANNA STRAUSS; MASZKOK: ATELIERARNOLD/CCVISION

Látogatás az állatkertben
Silásszal és Emmával otthon,
Németországban

„A hatékony szolgálat és az igazi élet
a Jézussal való bensőséges kapcsolatból
fakad. A mi (kegyes) buzgólkodásunknak
soha nem lesz ilyen gyümölcse.”
Dee Brestin

„…ahol az Úr Lelke, ott a szabadság”
(2Kor 3,17).

Az ideális misszionárius-feleség álarca
Ezt az álarcot abból „barkácsoltam” össze, amit
más misszionárius-feleségektől láttam. Az egyik,
különböző iskolákban hitoktat, mellette gyermek- és női órákat tart, ezen felül pedig még a
saját gyermekeit is tanítja. Egy másik asszony
egy projektben tevékenykedik, mert abban tud
kiteljesedni. Egy harmadik feleség rendszeresen hirdeti az Igét. Egy negyedik pedig úgy tud
helybeli asszonyokkal kapcsolatba kerülni, hogy
sütőtanfolyamot tart. Ja, és ott van még egy, aki
sokakat vezet hitre.
Mit is nem vettem észre? Hát azt, hogy gyártottam egy maszkot mindabból, amit mások
tesznek, illetve amik ők maguk, mert irigyen
utánoztam őket, és igyekeztem olyasvalakivé
válni, aki nem én vagyok. Ez hihetetlenül megerőltető volt, hiszen a feltételeket szemmel láthatóan képtelen voltam teljesíteni, és ez a teljes
kétségbeesésbe kergetett. Mire jutottam az Istentől kapott képességeimmel? Egyáltalán melyek azok? Hogyan tudnék Istennek szolgálni,
tetszetős statisztikát felmutatni és hangzatos beszámolókat küldeni az otthoniaknak?

A jó anya álarca
Azt hittem, az anyaság a legtermészetesebb dolog a világon. Hiszen
Éva óta léteznek ők, az anyák. És
ahogyan a gyermekek megszületnek, ugyanúgy beindul szépen majd
az anyaság is. Gyönyörű, intelligens
gyermekeim lesznek, akik tudnak
viselkedni, és akiknek kiváló a jellemük is. A dicséret pedig engem, illetve szülőként minket illet majd.
Magától értetődően gyermekeink
nem mintagyerekként jöttek a világra. Ezért állandóan azon fáradoztam (és fáradozom néha még ma is),
hogy fenntartsam a tökéletes család,
a mintagyerekek és a mintaanya látszatát. Persze gyakran fenyegetett a
veszély, hogy az álarc lehullik, és kiderül, milyen anya rejtőzik a maszk
mögött: egy olyan anya, aki képtelen
kordában tartani a gyermekeit, és
akinek a gyereknevelés gyakran túl
kemény dió.

„Aki egyszülött Fiát nem
kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne
ajándékozna nekünk vele
együtt mindent?”
(Róm 8,32)

Samuel és Anne Strauß 2004
augusztusában utazott ki először Bangladesbe. Ma ők a mis�szionárius-csoport vezetői.
Feladataik közé tartozik az adminisztráció, az igehirdetés, a
misszió képviselete a partnerszervezetekkel való kapcsolattartásban és vezetők képzése.
A házaspárnak három gyermeke van.

Talán minden misszionárius életében van olyan
időszak, amikor úgy érzi, hogy
képtelen megbirkózni a feladataival. Imádkozzunk azért, hogy
Isten átsegítse őket ezen az
életszakaszon!

Mi változott?
Amikor belekerültem a nagy mélységbe, Isten elvette minden erőmet, amellyel addig az álarcokat aggattam magamra. Borzasztó érzés,
amikor az ember semmit sem tud teljesíteni, sem „felmutatni”! A legjobban mégis az döbbentett meg, hogy éppen abban a „haszontalan”
állapotomban éreztem Isten elfogadását és szeretetét úgy, mint még
soha azelőtt. Megértettem, és most már nem csak az eszemmel tudom,
hogy Istennek mindennél előrébb való a kapcsolat. Fel sem tudjuk fogni, milyen nagyon vágyakozik Ő miutánunk! A Biblia szerint úgy vágyik ránk, ahogyan két szerelmes eped egymás iránt! Ő nem egy valaki akar lenni az életünkben, akire vasárnaponként rászánunk egy-egy
órát, vagy akár másfelet is egy házi bibliakörön. Ő szeretne életünk
minden napján, minden percében mellettünk állni, segíteni és tanácsolni minket, együtt örülni és együtt szomorkodni velünk, egyszóval
szeretne jelen lenni mindenben.
Egyszer-egyszer még ma is előfordul, hogy ismét valamelyik álarcom után nyúlok. Ám olyankor emlékeztetem magamat arra, hogy
szabad „smink nélkül” is élnem. Igyekszem mindennap egy kis időre
elvonulni Jézussal, hogy azonosulhassak az Ő igazságaival és ellenállhassak azoknak a hazugságoknak, amelyeket az ellenség próbál meg
állandóan a fülembe sugdosni.
Anne Strauß
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Burundi:

Jacques két arca
Nemrég beszélgettem az egyik tehetséges munkatársunkkal, aki több ifjúsági
házicsoportot is vezet. Ő beszélt nekem Jacquesról* [zsák], aki utána nekem
is sok mindent elmondott magáról. Mindig mélyen megérint és csodálatra is
indít, amikor látom, hogyan hullanak le az álarcok és hogyan változik meg egy

Imádkozzunk azért,
hogy Isten szabadításának
örömében Jacques családja és
gyülekezete is osztozzon!

ember élete, amikor találkozik Jézussal.
Jacques templomba járt, énekelt egy kórusban és „egészen
normális” burundi keresztyénnek számított. Legalábbis vasárnaponként. Otthon azonban
egészen másképpen élt. Láncdohányos volt és alkoholizált.
Burundiban a keresztyének
mindkettőt elítélik. Jacques
kettős életet élt: volt a gyülekezeti rendes keresztyén, és volt
az igazi énje.
Azért mesél ezekről az évekről, mert szeretné, ha sokan
meghallanák, hogy Jézus milyen hatalmas, és meg akar
minket változtatni.

A butai táborban fiatalok énekelnek és imádkoznak. Szeretnének egyre inkább hasonlítani Jézushoz, ám ezt a kulturális közeg és családi
háttér miatt egyáltalán nem könnyű megvalósítani. Ráadásul még
példaképek sincsenek előttük.

„A nevem Jacques. Hétévesen kereszteltek meg a bujumburai Anglikán Egyházban. Kiskorom óta tudom,
hogy van egy Isten, aki mindenek fölött áll. Ezt tanították a családomban és a vasárnapi iskolában is.
Először a gyermekkórusban, majd a templomunk diákkórusában énekeltem. Ha valaki a templomban találkozott velem, azt gondolhatta volna, hogy hitben növekszem. Azt egyedül csak Isten tudja, hogy valójában
milyen távol voltam Tőle.
Már 13 évesen kipróbáltam az alkoholt. Ehhez jött
15 éves koromban a dohány. Egyik napról a másikra a
rabja lettem, főleg a ciginek. Mindeközben rendszeresen eljártam az istentiszteletekre. Amikor vizsgák előtt
álltam, vagy megbetegedtem, egy héten háromszornégyszer is elmentem templomba.
A nikotinfüggőség azonban örömtelenné tett. Ezt
leginkább a nagynéném otthonában érzékelték, ahol
éltem, mert árva vagyok. De aztán az iskolában is jelentkeztek a nehézségek, főleg az év végi bizonyítványosztáskor. A függőségem mindig erősebb volt a józan
belátásomnál!
2015-ben aztán érzékelni kezdtem, hogy Isten beszélni akar velem. A szenvedélybetegségem miatt ezt
először elhessegettem magamtól. Végül eljött egy
szombati nap, 2016. február 20-a. Leültem beszélgetni
gyülekezetünk egyik hívő tagjával. Mindent őszintén feltártam előtte, majd együtt imádkoztunk. Kértem Istent,
szabadítson meg ettől a rabságtól, mert bizonyos akarok lenni abban, hogy Ő megmentett és újjászült engem. A szívem feltárult, és én befogadtam Jézust az életembe. Reménnyel telve, megszabadulva mentem haza.
Hogy megbizonyosodjam, másnap reggel rágyújtottam. Ezúttal azonban nagyon-nagyon keserű volt az
íze! Annyira boldog voltam, mert ez megerősített abban, hogy hatalmas Megmentőnk van!
Tíz évig voltam láncdohányos; két napot sem bírtam
ki cigi nélkül. Még akkor sem, ha beteg voltam. Most
pedig hirdethetem mindenkinek, hogy Isten megmentett, és megszabadított a gonosz fogságából.”

Jacques most a társadalom peremére szorult embereknek beszél az életéről, és elmondja nekik, hogyan
talált Jézushoz. Személyes üzenete így hangzik: Ha
Jézus engem meg tudott menteni, akkor azt veled is
meg tudja tenni!
Alexander Biskup
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* A nevet megváltoztattuk

FOTÓK: ALEXANDER BISKUP

Alexander és Tabea Biskup 2010
óta él Burundiban. Partneregyházunk gyülekezeti és ifjúsági
munkáját segítik, munkatársakat
képeznek és a murumvyai biblia
iskolában tanítanak. Alex 2016
óta a misszionárius-csoport vezetője. A házaspárnak három kisgyermeke van.

Japán:

Samuel régen...

„Gyűlöltem mások
pillantásait!”
Így foglalta össze tömören Samuel, hogy miért siklott ki az élete. Mint egy japán lelkipásztor apa és egy francia anya fia, ő és a testvérei az ún. „felesek”:

FOTÓK: PRIVÁT

félig japánok, félig külföldiek.
Samuel gyermek- és tinédzser korában alig
lehetett külföldieket látni a környéken.
Samuel utálta, hogy emiatt az utcán naponta megbámulták. Nem akart másmilyen lenni. Olyan akart lenni, mint a többiek. Azért,
hogy ne bámulják meg, egyre gyakrabban
vett fel egy maszkot. Az ő maszkját nem
textilből, de nem is fából formálták meg;
úgy „készült”, hogy Samuel csúnyán nézett
az emberekre. Ehhez választott egy életstílust, amely a külvilág szemében még kemé
nyebbnek és veszélyesebbnek tüntette fel őt.
A maszk mögött azonban egy reménytelen
élet rejtőzött.
Serdülőként csatlakozott egy motoros
bandához. Elkezdett lopni és gyakran bajba
keveredett. A csúcs – vagy inkább a mélypont? – az volt, amikor 18 évesen az egyik
barátjával egy lopott autóban lakott. Jogosítvány és távlatok nélkül utazgattak mindenfelé.
Ezek alatt az évek alatt a szülei szüntelenül imádkoztak érte. Többek között azért is
könyörögtek, hogy a rendőrség kapja el és
csukja le Samuelt, mert így talán megvédhetik saját magától. Isten meghallgatta ezt az
imádságot. Miután Samuelt hétszer elkapták, egy évre börtönbe kellett vonulnia. Szülei minden hónapban meglátogatták őt. Az
egyik látogatás alkalmával biztosították őt
arról, hogy soha nem mondanak le róla. Teljesen mindegy, milyen irányt vesz az élete,
mindig az ő szeretett fiuk marad.

Fordulat a rács mögött
Az volt az a pillanat, amikor Samuel meglátta Isten feltétel nélküli szeretetét, és elkezdte
megérteni, mit jelent Jézus kereszthalála az ő
személyes életére nézve. Még azon az éjszakán engedte, hogy Jézus benézzen a maszkja
mögé, és arra kérte Őt, hogy változtassa meg
az életét. Akkor kezdődött Samuel kapcsolata
Istennel és akkor indult új élete is.
Miután kiengedték a börtönből, élete nem
azonnal vett jó irányt. Napközben egy építkezésen dolgozott segédmunkásként, esténként pedig tanult, hogy leérettségizhessen.
Még mindig tele volt a bűnözőkre jellemző
indulatokkal, de Isten lépésről lépésre vezette a helyes úton. Samuel egyre inkább megtanult bízni Benne. A Bibliában rátalált arra
a részre, amely arról beszél, hogy a mennyei
Atya mennyire örül, amikor valaki megtér
Hozzá: „Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez
a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett
és megtaláltatott” (Lukács 15,32).
Amikor Samuel elkezdett álarc nélkül Isten elé állni, pont úgy érezte magát, mint
az a fiú, aki halott volt, de újra élt. Samuel
ma gyülekezetünkben a gyermek- és ifjúsági munka vezetője. Itt most annak áll fenn
a veszélye, hogy a „kegyesség álarca” mögé
bújjon. Ő azonban örömtől sugárzó arcával
nagyszerű példája annak, hogy az ember leteheti az álarcait, és smink nélkül állhat oda
Isten elé.
Lothar Sommer

...és ma

i
Japánban mindennapos látvány
a szájmaszkot viselő ember.
Az országban évi 4,4 milliárd
orvosi szájmaszkot adnak el,
főként a kórokozók elleni védőeszközként. Sokan azonban elsősorban álarcként viselik, hogy
takarják az arcukat. A szájmaszkok időközben divatcikké váltak;
mindenféle színben és különféle
mintázattal is kaphatók ma már.

Lothar és Tabea Sommer 2008
óta él Japánban. Egy gyülekezetben szolgálnak YokohamaHongodaiban. Főként ifjúsági
munkát végeznek. De szeretnének olyan emberekhez is utat találni, akiknek nincs még kapcsolatuk egyetlen gyülekezettel sem.
A házaspárnak két gyermeke van.

Imádkozzunk azért, hogy
Samuelt a gyülekezetben
az őszinte szeretet légköre vegye
körül, amelyben nem érzi
szükségét újabb álarc viselésének!
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Kanada:

Látszathomlokzat vagy sminktelenség?
Végre sikerült létrehoznunk a találkozót! Jókedvűen szorongunk
Torontó egyik kedvelt pizzériájában a sarokpadon. 5 anya – különböző életúttal, személyiséggel, akik mégis jó barátnők.
Élvezzük a beszélgetést és a közös étkezést. Váratlanul egyikünk bevallja, hogy nem mer kimenni vécére, mert akkor el kell mennie a többi
vendég mellett. A többiek együttérzően hallgatják. Már attól rosszul érezte magát, hogy a bejárati ajtótól el kellett jönnie a várakozó vendégek
között a helyiség túlvégében álló asztalunkhoz.
Nem hiszek a fülemnek. Négy csinos, ápolt hölgy
ül előttem, és egyben mind megegyeznek: „An�nyira kínos, amikor az embert olyan sokan megbámulhatják.”
Ez a gondolat elindít egy tartalmas beszélgetést. Mindegyik elmeséli, milyen kényelmetlenül
érzi magát néha, és milyen szívesen cserélné el
bizonyos testrészeit az asztalnál ülők egyikével.
Természetesen én is ismerem az ilyesfajta gondolatokat. Melyik nő ne ismerné? Amikor azután,
hogy több évig éltünk egy afrikai faluban, megérkeztünk ebbe a kanadai nagyvárosba, sokszor
éreztem elbizonytalanodást, és felnéztem ezekre
az asszonyokra. De most megdöbbenéssel kell
megállapítanom, hogy rájuk sem mindig jellemző az a nagy önbizalom!

Daniel és Rita Mattmüller 2003
és 2011 között misszionáriusként
szolgált Malawiban.
2012 óta ők vezetik a mis�szionáriusok kanadai felkészítő programját, amely egyben a
Liebenzellben működő Interkulturális Teológiai Akadémia (ITA)
tantervének szerves részét, a
külföldi szemesztert képezi.
A házaspárnak 4 gyermeke van.

Általában szerencsésnek,
talán irigylésre méltónak
is találjuk azokat, akik sokat
szerepelnek nagy nyilvánosság
előtt. Sokan nem is gyanítják,
milyen nagy nyomás nehezedik
rájuk! Imádkozzunk a nyilvánosság keresztyén szereplőiért,
hogy meg tudják őrizni a hitüket
és a hitelességüket!
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Akinek együtt jár a munkája azzal, hogy mások
nézik
Az egyik barátnőnk színésznő. A hozzá fűződő
barátság különösen is fontos nekem, és gyakran
imádkozom azért, hogy Isten munkálkodjon a
családjában. Kim a világ számos városában élt
és dolgozott már, többek között Londonban, Los
Angelesben és New Yorkban. Azért kapja a fizetését, hogy mások nézik. És pont ő az, aki szeretne egy pizzériában láthatatlanná válni?
– Sok színész, akiket ismerek, valójában elég
szégyenlős – meséli nekem egy másik alkalommal. – Nem érzik különösképpen jól magukat akkor, amikor „saját énjükkel” kell a nyilvánosság
elé lépniük.
Kim azt is elmondja, hogy ezzel kapcsolatban
sok a félreértés. Sokan gondolják például azt,
hogy azért lesz valaki színésznő, mert szeret a
figyelem középpontjában lenni. Persze van, amikor ez igaz. Sokakat viszont az tölt el megelégedéssel, ha mélyen beleélhetik magukat egy szerepbe, és életre kelthetik az adott szereplőt. Kim
például azokban a musicalekben, amelyekben
szerepelt, „energiát, életet és emberséget” oszthatott meg a nézőkkel, amit „szentnek és áldottnak”
érzett. Majd így folytatja:
– Vannak, akik a színésznőket egyszerűen
nem tudják komolyan venni. És ez nagyon szo-

morú. Az én családomban is vannak olyanok,
akik alulértékelik az intelligenciámat, mert az,
amit csinálok, külső szemlélőnek tűnhet butának, komolytalannak. De az is lehet, hogy csak
én gondolom ezt velük kapcsolatban?
Akinek együtt jár a munkája azzal, hogy el kell
fogadnia, ami adódik
Minél jobban megismerem a filmszakma józan
realitásait, annál világosabbá válik, hogy a szórakoztatóipar rivaldafényében sem találhatja
meg könnyebben az ember a boldogságot és a
kielégülést, mint máshol. Kim így vall erről:
– Soha nem voltam még abban a helyzetben,
hogy én választhassak ki egy szerepet magamnak. Csak az egészen nagy sztárok válogathatnak
a projektek között, a többiek igyekeznek biztosítani a megélhetésüket. Ahhoz, hogy valaki megkapjon egy szerepet, rengeteg castingon, azaz
válogatáson kell részt vennie, ami jócskán megingathatja az ember önbecsülését. Kim folytatja:
– Először akkor merültek fel bennem kétségek
a foglalkozásommal kapcsolatban, amikor Los
Angelesbe költöztem, és ott akartam megvetni a
lábamat. Rengeteg energiát fektettem a dologba,
de nem sok mindent értem el vele. Ettől nagyon
elbátortalanodtam. Azt vettem észre, hogy az állandó elutasítás elkezdte átformálni az egész személyiségemet.

FOTÓK: RITA MATTMÜLLER, KIM

Akinek együtt jár a munkája azzal, hogy állandó
kétségek gyötrik
Elég jó vagyok? Vagy csak a külső megjelenésem
fontos? És mi van a konkurenciával? A színészeket sokféle kétség, kérdés gyötri. Gyakran csak
egy hajszál választja el őket attól, hogy sikerüljön a nagy áttörés. Kimet még ma is elfogja a
szomorúság, ha eszébe jut, hogy a híres rendező,
Steven Spielberg hiába próbálta felkutatni, miután látta őt a tévében, és ő ezt csak jóval utána
tudta meg. De ennél még rosszabb az, hogy a
depresszió bizonyos időszakokban teljesen eltorzította az önértékelését, és emiatt még énekesi
tanulmányait is megszakította. Zenei tehetsége
ezért csak évekkel később nyújthatott neki magának is és másoknak is sok örömet, amikor a
Mamma Mia c. musicalben elénekelhette és eljátszhatta az anya szerepét. Azt az időszakot
azonban, amikor heti 8 előadása volt, miközben
valahol egy kisbaba várta haza az anyukáját,
mégsem csinálná végig újra.
Akinek együtt jár a munkája azzal, hogy álarcokat kell hordania
Ebben a szakmában jó időben és rossz időben
egyaránt kötelező a vonzó megjelenés. A természetesség nem opció.

– A make up, vagyis a smink olyan, mint a
ruha, mint egy további réteg, amelynek teljesen
illenie kell a megjelenített karakterhez. Erről a
színészek néha még vitatkoznak is a sminkesekkel. A tévések az alatt, hogy no make-up, azaz
semmi smink, a nagyon sok, de teljesen természetesnek tűnő sminket értik.
Kim arra a kérdésemre, hogy az életében milyen szerepet játszik a hit, elgondolkozva ezt válaszolja:
– Bárcsak több hitem lett volna fiatal koromban. Mindig megpróbáltam jobban hinni, de
a félelem nőtt csak bennem. Nagy volt a kényszer, hogy teljesítsek, mert nő vagyok. Nem értettem, hogy ez az egész nem csak tőlem függ.
A szakma, amelyet választottam, megnehezítette, hogy higgyek. Ez napi küzdelmet jelentett.
Nem sokszor fordult elő, hogy tanácsot vagy útmutatást kértem volna. Nem hallgattam idősebb
és tapasztaltabb emberekre. Nagyon bizalmatlan voltam. Azt gondoltam, mindent az ellenőrzésem alatt tartok. Most már nagyobb a hitem
és jobban bízom a körülöttem élő emberekben.

De ezt nem a hivatásom tanította nekem, hanem a sok nehézség, amelyekkel anyaként szembesülök.

(Fent) A Dundas Square Torontóban
A filmipar és a rengeteg médiacég
miatt Észak-Hollywoodnak is nevezik a várost.
(Középen) A sminket a színészek
szelfivel ellenőrzik.
(Balra) Kim hivatalos képe a filmügynökségnél

Bontsuk le a homlokzatot!
A munka világán kívül is felvetődik
a kérdés: Hogyan látják, és hogyan
ítélik meg őt mint színésznőt? Megrémíti a
gondolat, hogy még a gyerekei is esetleg gondolhatják néhány otthoni reakciójáról, hogy azokat
csak megjátssza. Ezért kínosan ügyel arra, hogy
jóllehet az élete hatással lehet színészi munkájára, a magánéletében soha ne színészkedjen. Máskülönben, véli, „totál képmutató!”
Sokáig gondolkoztam Kim beszámolóján,
majd feltettem magamnak a kérdést: Nem úgy
van, hogy néha fontosabbnak tartunk felhúzni
egy tetszetős homlokzatot keresztyén testvéreink
felé, mint egy őszinte beszélgetést velük? Pedig
igazán közel csak álarc és smink nélkül kerülünk
egymáshoz!
Rita Mattmüller

i
„Mert nem az a fontos, amit lát
az ember. Az ember azt nézi,
ami a szeme előtt van, de az
ÚR azt nézi, ami a szívben van”
(1Sám 16,7b).
Akár pozitív, akár negatív elő
ítéletről legyen is szó, egyik se
tartson bennünket vissza attól,
hogy a másik embert nyitottan,
az Istentől kapott szeretettel
közelítsük meg.

Kim Aaron Mattmüllerrel.
Családja nyaralója az egyetlen
hely, ahol Kim néha smink
nélkül is mutatkozik

i
Toronto, 3 millió (az elővárosokkal együtt 5 millió) lakosával Kanada legnagyobb városa.
A kedvezményes adók, a jó infrastruktúra és a legjobban
felszerelt filmstúdiók miatt az
amerikai filmesek is szívesen
forgatnak itt. Toronto számos
lakosa a szórakoztatóiparban
vagy a média területén dolgozik.
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Malawi:

Az Ubwenzi házaspári szemináriumokon egyre inkább elkezdik egymást értékelni a házasfelek. Erről árulkodik az, ahogy a férfiak átkarolják feleségüket.

Ha lehullanak az álarcok
Az emberek álarcot viselnek – a kapcsolataikban, a hitükben és az élet egyéb területein is. Szeretetre és
megbecsülésre vágynak, ezért kifelé a jó oldalukat mutatják. Ez azért nem mindig rossz. De ha valódi énjüket álarc mögé rejtik, és ezzel ők maguk is megváltoznak, az katasztrofális lehet. Ez veszélyeztethet, össze
zavarhat és akár tönkre is tehet emberi kapcsolatokat.
A malawiak szemében igen szégyenletes, ha
folt esik a becsületükön, ezért inkább álarc
mögé bújnak. Ennek többféle változatával találkoztunk. Néha csak nevet rajtuk az ember,
ám a maskarádé nem egyszer sérüléseket is
okozhat.

Tobias és Sarah Müller 2011 óta
él Malawiban. 2014 szeptembere óta az Ubwenzi falufejlesztési
projekt munkatársai. Feladatuk
ennek a projektnek a vezetése
és a teológiai képzés. A házaspárnak egy kisfia és egy kislánya van.

Imádkozzunk azért,
hogy az Ubwenzi projekt
keretében munkálkodó házas
párok kapcsolata az őszinteség
áldásairól tanúskodjon!
10 Külmissziói Híradó, 2018/02

Egyenarcok
Néhány éve gyülekezeti gyakorlaton voltunk
egy malawi lelkésznél. Hétközben sorba látogattuk a gyülekezeti tagokat otthonaikban, vasárnap pedig a körzethez tartozó gyülekezetekbe mentünk. A lelkész büszkén mutatta be a
hozzá tartozó gyülekezeteket. Tobias többször
is hirdethette az Igét az istentiszteleteken.
Akkoriban még csak tanultuk a nyelvet,
ezért csak kevés igehirdetést állítottunk ös�sze csicseva nyelven. Így hát „a prédikációval”
mentünk egyik gyülekezetből a másikba. Csak
hüledeztünk, amikor azt láttuk, hogy mindenhol zsúfolásig megtelik a templom. Két vagy
három istentisztelet után úgy éreztük, mintha
lenne egy-két ismerős arc a hallgatóság soraiban. Csak később kezdtük el sejteni, hogy
a lelkész az egész körzet híveit mindig abba
a gyülekezetbe hívta, ahol mi éppen szolgáltunk. Egész gyakorlati időnk alatt mindig csak
abban az egy gyülekezetben volt egy istentisztelet, ahová éppen hivatalosak voltunk! A lel-

késznek fontos volt fenntartani azt a látszatot,
hogy nála mindig tele vannak a templomok.
Visszagondolva csak azt mondhatom, hogy
a gyakorlat alatt hasznos ismeretekre tettünk
szert. Az illető lelkésszel máig is jó kapcsolatot ápolunk. Sokat tanultunk tőle. Számos kulturális szokást, magatartásformát elmagyarázott nekünk, és sok nyelvi segítséget is kapunk
tőle. Egyébként ma már jókat derülünk „a teli
templomokon”.
A „különleges istentisztelet”
Amikor egy évig a Csizomo Bibliaiskolát vezettük, kellemetlen élményekkel is gyarapodtunk. Egy nap tizenöt diákunk közül az egyik
értésünkre adta, hogy a felesége már hetek
óta nincs jól. Először megpróbáltunk gyógyszeres segítséget adni a házaspárnak. Pár
nap múlva a két fiatal újra ott állt az ajtónk
előtt, és azt kérték, hogy engedjük őket haza,
mert otthon szeretnének részt venni egy „különleges istentiszteleten”. Egy helybeli munkatárssal leültünk és megbeszéltük a dolgot.
A fiatalok kérése első hallásra nagyon lelkinek
hangzott. Bennünk azonban maradtak kérdőjelek, hiszen egy bibliaiskolában bőven találni
olyan érett keresztyéneket és lelkészeket, akik
imádkozni tudnának egy fiatalasszonyért. Ám
a fiatalok ragaszkodtak ahhoz, hogy egy hétre

FOTÓK: ELKE PROMMER

hazautazzanak és részt vegyenek azon a bizonyos „különleges istentiszteleten”.
A beszélgetés során aztán kiderült, hogy
egyáltalán nem istentiszteletről van szó. A fia
talok a falujukban az ottani csodagyógyító hagyományos segítségét akarják igénybe venni. A dolog végül jól sült el, mert elálltak a
szándékuktól, és elmentek a Csizomo Központ
egyik lelkigondozójához. A fiatalasszony ismét
jól van, és mindketten befejezték a teológiakézművesség szakirányú képzést.
Álarcok a házasságban
Személyes életünkben is álarcokat viselünk.
Ennek számtalan formáját ismerjük a világban. Malawiban megláthattuk, hogyan tudják
az álarcok megzavarni egy házasság békéjét,
illetve hogyan tudnak akár romba is dönteni
egy házasságot. Mivel senki nem akar kilógni
a sorból, mindenki mindig azt teszi, amit az
adott kultúra az adott szerepben elvár az illetőtől. Igy legalább kívülről úgy tűnik, minden
rendben van. De hogy közben mi megy végbe
az egyes emberekben, mit gondolnak, hogyan
éreznek, és mire lenne igazán szükségük, az
nem igazán fontos senkinek. Éppen emiatt fut
zátonyra sok házasság. A két ember kapcsolatáról, a kihívásokról, a feladatokról és a konfliktusokról kevés szó esik.
Ezért is szervezünk házassági szemináriumokat az Ubwenzi Falufejlesztési Projekt keretén belül. Sok házaspár él is a felkínált lehetőséggel, és sok kapcsolat változik is. Voltak
olyan válás előtt álló párok is, akiknek a kapcsolata teljesen megújult és biztos alapokra
került. A Peter* házaspár élete is akkor jött
rendbe, amikor megtörtént a megbocsátás.
Peter úr elégedetlenségében így panasz
kodott:
– A ruháim nincsenek időre és rendesen kimosva. És nem ízlik a főztje. Az asszonynak is
volt bánata:
– A férjem elhanyagolja az otthoni kötelességeit. És nem ad elég pénzt, hogy szappant
meg kukoricát vehessek. Így aztán hogyan végezzem el a háziasszonyi teendőimet?
Peter asszonynak ráadásul az is a fülébe jutott, hogy a férje szívesen tölt időt idegen as�szonyokkal.
Mindketten magukba fojtották csalódottságukat, és nem beszéltek róla a másiknak.
Kifelé azt mutatták, hogy minden rendben,
valójában pedig sok mindent a szőnyeg alá söpörtek. Mindketten viselték a maguk álarcát.
Jó képet vágtak egy szomorú játékhoz, közben élték a maguk életét. Peter asszony egyre
csak ezen gondolkozott, és már az öngyilkosság is megfordult a fejében. Hadd lássa csak
meg a férje, boldogul-e egyedül, és el tudja-e
látni a gyerekeket.
Végül gyülekezete lelkészéhez fordult segítségért. A lelkigondozói beszélgetések jó
segítségnek bizonyultak. A lelkész hívta el a
* A nevet megváltoztattuk

Balra: A szűkös esztendőkben sok malawi
éhezik az új aratást megelőző hónapokban.
Kukoricaosztás a rászorultaknak

Lent: A falusi férfiak és asszonyok külön
szoktak ülni, és nem csak az istentiszteleten.
Ennek a templomnak a négy fala és a teteje
füvekből, bambuszból és fából készült.

házaspárt egy szemináriumra ide, Ubwenzibe
is. Mindketten belátták hibáikat és megbocsátottak egymásnak. Most közösen dolgoznak a
házasságukon, és sok minden megváltozott. Azóta egy másik szemináriumon be is számoltak
tapasztalataikról. Bizonyságtételükben elmondták: amikor lehullanak az álarcok, megtörténhet a megbocsátás és elindulhat valami új.
Legyek, aki vagyok!
Mi károm származhatna abból, ha egy életen
át álarcot viselek? Nem lehet az olyan nagyon
rossz! Elvégre nem kell mindig nyílt kártyákkal játszani. De azért az alakoskodásnak lehetnek végzetes következményei is, ha emiatt
megrendül az egymás iránti bizalom és emberi kapcsolatok mennek szét. A 139. zsoltárban
Dávid azt mondja, hogy Isten teljesen ismeri
őt. Mielőtt megszülettem volna, Isten már csodálatosan kigondolt mindent velem kapcsolatban. Ez rendkívül felemelő üzenet.
Ha az életem ezen az alapon áll, és ezzel
az „öntudattal” élek, akkor nyugodtan lehullhatnak az álarcaim. Akkor megtudom, mi az
igazi „önértékem”, mert azt Istentől kaptam
ajándékba. Nagyon szeretnénk, ha Malawiban
egyre többen felismernék ezt az óriási ajándékot a saját életükben, és meglátnák, hogy Istennek ez az ajándéka megakadályozza a kapcsolatok szétesését, és megbocsátásra tanít.
Tobias és Sarah Müller

i
Malawi egyike a világ tíz legszegényebb országának. A társadalom legfőbb problémáit a
szegénység, az analfabétizmus,
az aids és a malária jelentik.
Az evangéliumot David Livingstone vitte az országba a 19.
században. Ma a lakosság 65
százaléka keresztyén, de sokan közülük csak névlegesen
azok, vagy vidéken élnek, ahol
az igen gyengén képzett falusi
lelkészektől alig kapnak megalapozott, erős bibliai tanítást.
Vasárnaponként az emberek elmennek a templomba,
hétközben pedig a csodadoktorokhoz járnak, és félelemben
élnek.
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Tanácstalan
misszió!?

„Kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön
munkásokat az aratásába” (Máté 9:38).

Miközben a világ minden más részében nő a keresztyének száma, Európában csökken. Hogyan kezeljük azt a helyzetet, hogy a
Liebenzelli Misszió központja és a támogató bázis a lelkileg gyengélkedő Európa szívében helyezkedik el?
Az újabb kori történelemben még ritkán
volt nagyobb igénye főállásúakra Németországnak, mint manapság. Amikor
különböző szövetségek vezetői mernek
előrefele menekülni, és missziói projektekbe belevágni, akkor ezek olyan
döntések, amelyekhez a Szentlélek vezetésére, bátorságra és a mi támogatásunkra van szükség. Csodaként éljük
meg és kiváltságnak tartjuk, hogy miközben Németország lelki válságot él át,
az általunk működtetett IHL (Liebenzelli
Nemzetközi Főiskola) és az ITA (Interkulturális Teológiai Akadémia) ilyen népszerűségnek örvend. A Liebenzelli Misszió
közel 120 éves története során ennyi fia
talt még soha nem képezhettünk és bocsáthattunk ki gyülekezeti, ill. missziós
szolgálatba. Akkor hát minden rendben
van? Sajnos nem. Bár az IHL és az ITA
megalapítása időszerű, logikus lépés
volt, és Isten vezetésével történt, látjuk
a hiányokat, mert:
1. A fontos belhoni feladatok mintha
vetélytársai lennének a nagyvilágra
vonatkozó missziói elhívásnak.
A külföldön szolgáló misszionáriusok
egyrészt sok megerősítést, másrészt nem
kevés kritikai megjegyzést is kapnak a
szolgálatukkal kapcsolatban. A mi országunkban a legtöbb keresztyén nem
kérdőjelezi meg a missziói parancsot.

Képek:
Ramona Rudolph (fent balra)
Ecuadorban, Sven Mitschele
Zambiában (fent jobbra)
és Sabine Anderson
Burundiban (jobbra)
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Mi itthon egyre határozottabban érezzük, milyen nagy szükség van a világ
minden részén bizonyságtevő hitre, ill.
arra, hogy emberek meghívást kapjanak Jézushoz. Most azonban, amikor a
reformáció és az ébredési mozgalmak
örökségét a társadalom mereven elutasítja és folyamatosan rombolja, a saját
országunkban is cselekedni kell. És akkor nem beszéltünk még a globális migráció kihívásairól. Mindkét változással
szembe akarunk nézni, ezért a missziós
munkát és az oktatást Németországban
jelentősen fejlesztettük.
2. Azt a feladatot, hogy kimenjünk a
világba, egyre nehezebb teljesíteni.
Miközben a világnak ezen a részén 70
éve élvezhetjük a béke ajándékát, más
országokban háborúk dúlnak, és az egység helyett mély politikai válságokat és
szakadásokat élnek át az emberek. Míg
a nyugati világ misszionáriusai gazdag
és szabad országok polgáraiként a legjobb iskolákban képezhetik magukat, és
az őket körülvevő világ technikai fejlődése viharos gyorsasággal zajlik, addig a
világ más részei egy lefelé tartó spirálban vannak; nem tudnak lépést tartani

a világ diktálta tempóval, és teljesen
lemaradnak. Ezért van az, hogy azoknak a fiataloknak, akik egy gazdag és
társadalmilag szabad kultúrából indulnak misszióba, ma sokkal messzebbre
kell „ugorniuk”, és jóval mélyebb szakadékokat kell áthidalniuk, mint 20 évvel ezelőtt. Ez a fajta „távolugrás” nem
egyszer sérülésekkel és sikertelenséggel
is jár. Ezért kell új utakat keresni akár
a felkészítés során, akár a későbbi kapcsolattartásban. Mindeközben nagyobb
szükség van a misszióra, mint valaha.
Abban mindannyian egyetértünk, hogy
az evangéliumot pontosan oda kell elvinni, ahol a legnagyobb a sötétség. De
vajon sikerül-e az ugrás a mi fiatal követeinknek?
3. Ahol a misszió támogató bázisa nem
növekszik, ott a munkát sem lehet
kiterjeszteni.
Akkor most a kígyó a saját farkába harap? Ha lassú a növekedés, erőtlen a
misszió, ha erőtlen a misszió, lassú a
növekedés? Nyugaton a gazdasági szemlélet irányítja a gondolatainkat. Munkatársainkkal kapcsolatban szeretnénk felelősségteljesen tervezni. De hol van ennek
a határa, és hogyan tudunk hittel és felelősen reagálni, amikor érezzük, hogy
elérkeztünk valaminek a határához?
Ilyen gondolatok foglalkoztatnak min
ket most. Tanácstalanságunkba azonban mindig bevilágít az a mindent eldöntő tény, hogy Jézus adta nekünk a
missziói parancsot. Ettől, vagyis Tőle, a
Megbízótól minden egyszerre más lesz.
Martin Auch Bangladesben szolgált, mi
előtt kinevezték mis�sziós igazgatónak. Ma
ő irányítja a Liebenzelli
Misszió munkaterületeit világszerte. Nős és
négy gyermeke van.

Zambia:

Benjamin, nyelvi segítőjével annak keresztelőjén
Balra: Debora gyermekórát tart

Külcsín, kudarc és követendő példa

FOTÓK: BENJAMIN ÉS DEBORA WAGNER

– Szia, Keagan, tartasz holnap bemba órát?
– Hát persze! Ígérem, itt leszek.
– Ok. Akkor 10-kor?
– Igen, az teljesen jó. Akkor holnap!
Az óra tízet mutat. Én (Benjamin) nem várom el, hogy pontban itt legyen. Aztán
10:30, majd 11:00 lesz. 12:00 után már nem
is reménykedem abban, hogy Keagan, aki
az én nyelvi segítőm, egyszer csak megérkezik a megbeszélt nyelvórára. Az eset még
kétszer megismétlődik más-más napokon.
Később megtudom, hogy Keagant az unokatestvére otthon munkára fogta, és nem
tudott elszabadulni. Aztán kiderül, Keagan
előre tudta, hogy nem tud majd órát tartani nekem. De mivel semmiképpen sem akart
visszautasítani, egyszerűen nem szólt a dologról.
Itt, Zambiában nem ritkák az ilyen helyzetek. Az emberek gyakran megígérnek
olyasmit, amiről előre tudják, hogy nem
tudják majd betartani. Senki sem szeretne ugyanis rossz színben feltűnni. Bennünk
persze ilyenkor megjelenik a frusztráció, a
bizalmatlanság vagy a stressz, mert hirtelen
más alternatívát kell keresnünk.
Amikor helyiektől kérünk segítséget vagy
szívességet, szinte soha nem mondanak nemet, sőt, legtöbbször elhangzik konkrét ígéret is: Azonnal megcsinálom. Pedig minden
valószínűség szerint már akkor biztosak
benne, hogy nem tudnak segíteni, vagy pillanatnyilag nincs rá idejük. Mégis ígéretet
tesznek, mert fontos a látszat.
Jó példája ennek a következő elég meghökkentő helyzet is. Debora egy ideje minden szombaton gyerekórát tart két szomszédasszonnyal együtt. A nők eleinte lelkesek és
elkötelezettek voltak. Aztán az egyik segítő
néhány hónapra elutazott. Később Debora
sem tudott két szombaton elmenni. Utána

hallottuk, hogy a gyerekfoglalkozás mindkét alkalommal elmaradt. Amikor Debora
meg akarta tervezni a következő összejövetelt, a szomszédasszony nem jött el a megbeszélésre. Így Debora a szombati gyerekóra
előtti pénteken felkereste, hogy összeállítsák
a programot. Az asszony akkor bejelentette,
hogy szombatonként dolgozik, ezért nem
tud a továbbiakban segíteni.
Szomorúak voltunk, amiért nem tájékoztatott bennünket. Ez az eset azonban újra
rávilágított arra, hogy mennyire nehezükre
esik a zambiaiaknak bármi mellett elkötelezni magukat, illetve őszintén beszélni a dolgokról. A tényekkel nem akarnak ők maguk
szembesíteni minket; nyilvánvalóan jobban
szeretik azt, ha másoktól tudjuk meg az igazságot, vagy egyéni „tényfeltárással” derítjük
azt ki. Mi, akik a nyugati világban szocializálódtunk, hozzászoktunk a nyíltsághoz, az
őszinteséghez, az elköteleződéshez, és ezeket
alapvető értékeknek is tartjuk. A zambiaiaknak más az értékrendjük: ők szinte rettegnek
attól, hogy az emberek megtudják, mi rejlik
a felszín alatt.
Szeretnénk, ha Isten felhasználna bennünket abban, hogy példát mutassunk pontosságból, és hiteles életet éljünk. Ugyanakkor kérnünk kell Istent, őrizzen meg attól,
hogy felvegyük az ájtatos kegyesség álarcát,
és segítsen az Ő mércéje szerint élnünk. Ha
„smink nélkül”, vagyis kendőzetlenül kimondanánk az igazságot, inkább becsapnánk
magunk előtt az ajtókat, semmint hogy segítenénk az embereknek szóval és tettel is keresztyénként élni.
Benjamin és Debora Wagner

Benjamin és Debora Wagner
2016 októbere óra él Zambiában.
Először a nyelvvel és a kultúrával ismerkedtek, majd Musiliben
kezdtek szolgálni a Segítség az
élethez elnevezésű projektben.
2017 nyara óta Benjamin a projekt vezetője. Debora gyermekfoglalkozásokat tart Musiliben,
és egy árvaházban tanít hát
rányos helyzetű gyerekeket.
A házaspárnak egy kisfia van.

Imádkozzunk azért, hogy
a ndolai gyülekezetben
szolgáló helyiek a Lélek vezetésével le tudják győzni a megszégyenüléstől való félelmüket, és össze
tudják egyeztetni a tapintatot az
őszinteséggel!!

i

Musili a Rézövben elterülő
Ndola egyik külvárosa. 80 000
lakosa van és az ország összes
külvárosa közül itt a legnagyobb
a gyerekek és a fiatalok aránya.
Sok a HIV-pozitív lakos. További
info: liebenzell.org/mushilin
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Álarcok –
remélem,
egy ember

FOTÓ: 123RF.COM/RAFAEL BEN-ARI

(sem) lát!

A Remélem, egy ember sem lát! és a
Remélem, egy ember lát! egyszerre igaz.
Remélem, egy ember sem látja, hogy egyáltalán nem olyan vagyok, mint amilyennek mutatom magamat, mert ha valaki
az álarcom mögé pillantana, megvetne. Remélem, egy ember látja legalább,
hogy kétségbeesetten keresem az életet,
látja a fájdalmat és ürességet, és kibírja,
amit az álarcaim mögött lát. Remélem,
egy ember sem látja, hogy belül nincs
más, csak fájdalom, düh és üresség.
Remélem, egy ember lát és segít nekem.
14 Külmissziói Híradó, 2018/02

Minden munkahelyen találkozom ilyen kijelentésekkel.
És bár nem tudtam még teljesen végiggondolni a témát,
leírom néhány múlt évi felfedezésemet
A szégyen nagyon kellemetlen érzés. Amikor szégyelljük magunkat, el akarunk rejtőzni a figyelő szemek elől,
hogy senki se lásson. Legszívesebben a föld alá süllyednénk. De mivel ez nem lehetséges – a föld többnyire nem
nyílik meg abban a percben, amikor szeretnénk –, igyekszünk teljesen vagy részben elrejtőzni.
Az álarc1 megvéd mások tekintetétől. Az álarc azt a
látszatot kelti, hogy minden a legnagyobb rendben. Ez
a leggyorsabb útja annak, hogy kimeneküljünk a szégyen kínos helyzetéből. Az álarc olyan szükségmegoldás,
amelyre ahhoz van szükségünk, hogy ne érezzük magunkat „mezítelennek”, és ne legyünk védtelenül kiszolgáltatva mások megsemmisítő pillantásainak. Azonban,
mint minden szükségmegoldásnál – vagy mint minden
gyógyszer esetében is – nem csupán jótékony és serkentő
hatások jelentkeznek, hanem érzékeljük a sok-sok gátló
mellékhatást, főleg azt, hogy „túl sok a jóból”.
1 A latinban a persona szóval jelölték a maszkot, amelyet egy színész viselt, arra utalva ezzel,
hogy egy másik személyt játszik el.

Az álarcok magukkal hozzák a megmutatni magamat és az nyi módon, de végül minden helyre áll majd, és elfogadnak
elrejteni magamat feszültségét. A túléléshez mindkettő elen- minket, még ha nem is vagyunk tökéletesek. Kb. 7 hónapos
gedhetetlen. Az ember társas lény. Vannak területek, ahol kortól lehet tetten érni a szégyenérzettel azonosítható reakésszerűbb kevesebbet megmutatni magunkból, és pl. egy ciókat. A szégyent, akárcsak a büszkeséget olyan érzésként
szokás jelölni, amely irányítja az ember öntudaszakmai álarcot hordani. Egy baráti kapcsotát. Segíti kifejlődni társas kapcsolatainkat, és selat viszont azt kívánja, hogy többet fedjünk
Az egészséges
gít beilleszkednünk a családunkba.
föl magunkból. A problémák akkor jönnek,
Azzal az igyekezetünkkel egyidejűleg, hogy
amikor egysíkúan kezeljük a dolgot, és vagy
kapcsolatokban
tartozzunk
egy közösséghez, létezik az autonó
teljesen kitárulkozunk, vagy teljesen visszavofelvállalhatom a
miára való törekvésünk is, és ez tesz minket egénulunk egy maszk mögé.
„jó oldalaimat” és
szen egyedivé, „sajátossá” és mással össze nem
Nézzünk egy példát: felfedtem egy kevésa „problémazó
téveszthető személyekké. Amikor a „kötődési
bé jó oldalamat, mert kertelés nélkül megvágy és az egyediségre törekvés” összeütközésemondtam a véleményemet, mire valaki megnáimat” is, egyben
kritizált. Jelentkezik a szégyen. A másokba,
megláthatom, hogy kor fájdalmas tapasztalatokat és sérüléseket szerzünk, akkor védőfelszerelésként előkerülhetnek
a kapcsolatba és magamba vetett bizalmam
ez egyáltalán nem
az álarcok. Amikor szeretettel viszonyulunk a
megrendül. Ezt rosszul élem meg. Megpróküldi padlóra
gyermekhez fejlődésének eme szakaszában, akkor
bálom tehát a másik végletet egy ellentétes
úgy fejlődik, mint az a növény, amely megfelelő
maszkkal, amely engem tartózkodónak mutat.
a másikat –
mennyiségű napsütést és esőt kap. És a gyermeEgyeseken továbbra is látom, amikor találés engem sem.
kekhez hasonlóan a felnőttek is ugyanúgy igénykozunk, hogy fenntartásaik vannak velem
lik azt, hogy „látszódjanak”, és figyeljenek rájuk.
szemben. Ezért igyekszem még visszafogottabbnak mutatkozni. Mire az álarc kezd rám keményedni. Ez hosszú távon nagyon kimerítő. Teljesen megbetegít, Álarcok – Interkulturális szempontok
hogy folyton vissza kell magamat fognom. Az önbizalmam Két évig dolgoztam abban a diákotthonban, amelyet a
csak akkor tud újraéledni, amikor valaki benéz az álarc Liebenzelli Misszió Japánban tart fenn, és a hétköznapok
mögé, és ennek ellenére nem fordul el tőlem, hanem elfogad, forgatagában megláthattam néhány kulturális különbséget.
amilyen vagyok. Egyre kevésbé igénylem az álarcot, míg A látszat megőrzése a jelek szerint sokkal fontosabb Japánban, mint nálunk, Németországban. A japán nőkkel összevégül le is veszem.
hasonlítva még magamnak is sokszor nagyon otrombának
tűntem, és nem csak a magasságom miatt. A japánokat kezÁlarcok – Felfedezések a csecsemőkutatás terén
Nekünk, embereknek a legfontosabb alapszükségletünk ön- detben nagyon udvariasnak és barátságosnak láttam. Egymagunk megláttatása. Az első pillanattól kezdve. Ha működik szer Németországban, a Fekete-erdőben meglátogatott egy
a kedves, barátságos szemkontaktus, akkor az érzések köl- japán asszony, és ezt a megjegyzést tette:
– Amikor először érkeztem meg Düsseldorfba, az embecsönösen áramlanak, és a csecsemő azt éli meg, hogy minden rendben van. A szemkontaktus táplál.2 Épül az öntudat. reket mind olyan mogorvának és elfásultnak láttam. De taEzért jelent veszélyt a gyermek fejlődésére, ha az anyuka lán a német komorság is csak egy álarc, mint Japánban az
szeméből hiányzik a csillogás. Az öntudat elkezd nyugtalan- örök mosoly álarca. Egyik sem enged túl nagy betekintést az
kodni. Egy egészséges anya-gyermek kapcsolatban a gyer- ember belső világába. Aztán eltelt néhány nap, és máris sok
mek nagyon gyakran látja az édesanyja vagy más személyek kedves és barátságos emberrel találkoztam.
Az álarcok minden kultúrában jelen vannak. Csak éppen
kedves, mosolygós arcát. Ez éppen olyan fontos a fejlődésémás formában. De ahhoz, hogy ezt felismerjem, nem kell
hez, mint más táplálék.
Ezért okoz gondot néhány éve a gyermekterapeutáknak, távoli országokba költöznöm, mert egy gyülekezetben, sőt,
hogy az anyák inkább a mobiljukkal vannak elfoglalva, még egy családban is egészen eltérő álarcokat fedezhetünk
mint a kisbabájukkal. Ám ezzel nemcsak a kicsik veszíte- fel. A család egyik leánygyermeke egy bohóc álarcot ölt manek sokat, hanem maguk az anyák is. Tulajdonképpen egy gára, a másik lány pedig egy pókerarc mögé bújik.
elbűvölő cserehatásról beszélünk, mert a baba visszamosolyog vagy „teleszívja magát” az anya pillantásával. Az anya Álarcok – Felfedezések a Facebookon
pedig bátorítást kap mint anya és mint emberi lény, ami Még ha a Facebookon többszáz „barátom” is lenne és minden
önkéntelenül is mosolyt csal az arcára. Ez újra fellelkesíti a bejegyzésemet lájkolnák, erős a gyanúm, hogy ettől az önbibabát, és megerősíti abban, hogy hát hiszen ő egészen ere- zalmam nem igazán erősödne. Tetszik, hogy én dönthetem el,
deti és páratlan, amit ő azon nyomban vissza is tükröz az mit mutatok meg magamból. És kis ideig örülök is, ha mások
kedvesen reagálnak. Ám egy személyes találkozás során sokanyukájának…
Amikor azonban a csecsemő barátságtalan vagy csak egy kal többet nyújt a „szívesen vagyok veled, ez sokat jelent neérzelemmentes, sőt közömbös pillantást kap, máris meg- kem” élménye, amelyre mindannyian oly igen vágyunk.
Szerintem az álarcokkal az a legnagyobb gond, hogy a
inog.3 Ahhoz, hogy ismét „feléledjen”, kívülről érkező vigaszra és barátságos pillantásokra van szüksége. Amikor pozitív visszajelzés, a dicséret, a „kedvellek” és a „fontos
azonban zavar keletkezik, megértjük, hogy mégsem egy esz- vagy nekem” többnyire lepattan a maszkról. Mert hiszen
ményi világban élünk, és mi sem viselkedünk mindig eszmé- minden a „csinálmányra” vonatkozik és nem rám. Így nem
2 Karl-Heinz Brisch az előadásaiban szemléletes videófelvételeket mutat be olyan csecsemőkről,
is tud táplálni engem.
akik kétségbeesetten sírnak, ha az édesanyjuk nem reagál rájuk, hanem csak egykedvűen elnéz
mellettük. A szerző internetes oldalán sok értékes adatot találunk a témához: www.khbrisch.de
3 Erikson az „autonómia vs. szégyen, kétely” szakaszt a gyermek fejlődéséhez szükséges krízishelyzetként értelmezi. Az autonómiát és a valakihez tartozást gyakran az alapszükségletek két pólusaként említik. Ezt a konfliktusterületet Thomas Härry A saját magunk vezetésének művészete c.
könyvében úgy nevezi, hogy „kötődés és függetlenség”.

Álarcok – Felfedezések a Bibliában
Megrendítenek azok a bibliai versek, amelyek arra utalnak, hogy Isten szemkontaktust tart velem. „Te vagy a látás
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Mindennek megvan az ideje.
Az önvédelemnek is megvan az ideje.
A merész nyíltságnak is megvan az ideje.
Egy jó színdarabnak is megvan az ideje.
A megjátszás nélküli együtt üldögélésnek
is megvan az ideje.
A zsidóknak zsidóvá és a görögöknek
göröggé válásnak is megvan az ideje.
Az egyszerűen csak önmagamnak levésnek
is megvan az ideje.
Isten az örökkévalóságot a szívünkbe helyezte.
Egy halvány sejtést róla.
Amikor hódolattal állunk Isten előtt,
akkor ott vagyunk, ahol lennünk kell.
ESTHER KENNTNER FORDÍTÁSA A PRÉDIKÁTOR 3 UTÁN SZABADON

Istene” – mondja Hágár, miután találkoztak a kútnál (1Móz
16,13). A samáriai asszony esetében még világosabban látjuk, mi történik, ha valaki megérzi, hogy az álarca mögé
pillantottak, és átéli, hogy ezért nem vetik meg. Jézus nem
fordul el az asszonytól, hanem – ellenkezőleg – folytatja a
párbeszédet, és úgy jelenti ki Magát neki, ahogyan csak ritkán teszi: „Én vagyok az, aki veled beszélek” (Jn 4,26). A kedves Olvasónak is biztosan sok bibliai jelenet jut eszébe.
Már a kezdet kezdetén, az 1Mózes 3-ban olvasunk a szégyenről, amikor Ádám és Éva elbújnak egymás elől és Isten
elől is. De azt is látjuk, hogyan fordul oda Isten újra meg
újra az emberhez, keresi vele a kapcsolatot, Ádámnak és
Évának állati szőrméből még körülkötőt is készít, mert nem
hagyja, hogy egymás előtt és Isten előtt is egyedül maradjanak a szégyenükkel. Isten benéz az álarcaim mögé. Éppen
FOTÓ: MARTIN BÖTTINGER

Esther Kenntner Stuttgartban tanult
szociológiát. 2 évig dolgozott a
Lieben
zelli Misszió diákotthonában, Japánban, majd 6 évig vezette a korntali leánykollégiumot. Utána 7 évig a kasseli lelkigondozói
központban, ill. terápiás jellegű lakóközösségben, majd újabb 7 évig
Heilbronnban, az Éjféli Misszió diakóniai központjában dolgozott. Az emberkereskedelem áldozataivá vált asszonyok
és gyermekek lelkigondozója, ill. segítője, tanácsadója volt.
2012 óta a Liebenzelli Nemzetközi Főiskola akadémiai munkatársa. Szakterülete a Teológia/szociális munka interkulturális környezetben. Munkája mellett sok látogatást tesz mint
szupervizor és szakreferens.

ezért Isten előtt az lehetek, aki vagyok. Mert a megbocsátás
is nála van.
Ha elfogadjuk a bocsánatot, azt is elismerjük, hogy bűnösökké lettünk, és másokkal szemben hatalmas adósságot
halmoztunk fel, amelyet nem tudunk törleszteni. A megbocsátás abban is segít, hogy ne a 10 százalék kudarc bűvkörében időzzünk, hanem vegyük észre a 90 százalék sikert is.
Az egészséges kapcsolatokban így aztán felvállalhatom a „jó
oldalaimat” és a „problémazónáimat” is, egyben megtapasztalhatom, hogy ez egyáltalán nem küldi padlóra a másikat
– és engem sem. Épp ellenkezőleg: azt éljük át, hogy meggazdagodunk, ha egymásban nemcsak a maszkokat, hanem
az „igazi” embert is felfedezzük.
Álarcok – Hogyan viszonyuljunk hozzájuk?
Van elég tanácsadó, aki megmondja, hogyan táplálkozzunk,
vagy hogyan erősítsük az önbecsülésünket. Mi – kiegészítésképpen – csak néhány ötletet szeretnénk javasolni.

●●Viszonyuljunk

irgalmasan az álarcokhoz! A mások álarcaihoz is és a magunkéihoz is! Még ebben a világban
vagyunk, ahol nekünk is „körülkötőre” van szükségünk,
nehogy elsüllyedjünk szégyenünkben.
Énekeljünk ilyen témájú énekeket, énekverseket: „Mint
a kis virág is magától kibomlik, rá ha csöndes fényed omlik” (Itt van Isten köztünk), „Elvetted bűnöm, szégyenem”
(Erőt adsz minden helyzetben), „Találkozni jöttem veled, Istenem”! Vagy vonatkoztassuk magunkra az ároni
áldást: „Ragyogtassa rám orcáját az Úr, és könyörüljön
rajtam! Fordítsa felém orcáját az Úr, és adjon nekem békességet!
Gondoljak végig néhány kérdést: Mitől növekszem? Mi
erősíti meg a bensőmet? Hogyan találkozik velem Isten? Mi segítene Isten előtt „elcsendesednem”?4 Hogyan
és hol tapasztalhatom meg Isten ígéretét, mely így szól:
„Én veled vagyok”?
„Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok
egymásért, hogy meggyógyuljatok” (Jakab 5,16). Leolvadnak az álarcok, ha valaki meghallja a bűneimet, és mégis
testvérként velem marad, kitart mellettem Isten előtt, és
megerősít a bűnbocsánatról.

●●

●●
●●

Rossz érzés fog el, ha ilyen verssorokat olvasok: Légy ma
bátor, dobd el a sok maszkot! Ha valaki az éhhalál szélén
van, nagyon veszélyes zsíros ételekkel kínálni. Jobb kicsiben kezdeni. Gyakorolni az őszinteséget egymással. Személyes találkozáskor5 odafigyelni a másikra. Meghallgatni a
másikat. Barátságosan nézni a másikra. Élvezni a jó kapcsolatokat.
Mindannyian vágyunk arra, hogy látszódjunk és észrevegyenek. Jó, hogy vagyunk egymásnak!
4 Vö. 1Kir 17,1: „Illés ezt mondta Ahábnak: Az élő Úrra, Izráel Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok…”
5 Lawrence J. Crabb több évtizedes lelkigondozói és pszichológiai munkásság után levonja a

következtetést: mint a gyülekezet tagjainak az a feladatunk, hogy jó kapcsolatokat ápoljunk.
Ha ez a kis sejtekben sikerül, sok seb begyógyulhat. Szerinte a gyógyító közösség ismertetőjele
a kapcsolódás.
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TIZENKÉT ÉV
AFRIKA ÚTJAIN
Dr. Keszi Krisztina orvos-misszionárius
vetítettképes előadást tart zambiai munkájáról
az alábbi helyszíneken és időpontokban:

• április 13. péntek 16:00 – Parasznya Református • május 6. vasárnap 16:00 – Pesterzsébet-Szabótelepi
Gyülekezet, Parasznya, Rákóczi F. u. 66.

Református Gyülekezet, Budapest, Mártírok útja 149.

formátus Gyülekezet, Tetemvár, Felsősor

Gyülekezet, Budapest, Csobánka tér 8.

Gyülekezet, Hajdúböszörmény, Kálvin tér 18.

zet, Gyula, Petőfi tér 4.

Egyházközség, Debrecen, Bartók Béla út 1.

Gyülekezet, Soltvadkert, Bocskai u. 12.

lekezet, Nagyvarsány, Kölcsey F. u. 6.

Református Gyülekezet, Budapest, Salétrom u. 5.

Kárpátalja

téri Református Gyülekezet, Budapest, Kossuth Lajos tér 5.

• április 15. vasárnap 15:00 – Miskolc-Tetemvári Re- • május 8. kedd 18:00 – Békásmegyeri Református
• április 19. csütörtök 18:00 – Kálvin téri Református • május 9. szerda 18:00 – Gyula Református Gyüleke• április 22. vasárnap 17:00 – Mester utcai Református • május 13. vasárnap 10:00 – Soltvadkerti Református
• április 23. hétfő 18:00 – Nagyvarsányi Baptista Gyü- • május 24. csütörtök 18:00 – Budapest Józsefvárosi
• április 24. kedd 18:00 – Guti Baptista Gyülekezet, • május 27. vasárnap 10:00 – Pestszentlőrinc Kossuth
• április 25. szerda 18:00

– Szamosszegi Baptista
Gyülekezet, Szamosszeg, Bercsényi út 29.

• május 29. kedd 18:00 – Székesfehérvári Református
Gyülekezet, Székesfehérvár, Széchenyi u. 16.

• április 26. csütörtök 18:00 – Kémeri Baptista Gyüle- • június 3. vasárnap 18:00 – Pécs-Belvárosi Reformákezet, Románia

tus Gyülekezet, Pécs, Szabadság út 35.

Gyülekezet, Románia

lekezet, Szlovákia

• április 27. péntek 18:00 – Szilágysámsoni Baptista • június 9. szombat 14:00 – Ipolyság Református Gyü• április 28. szombat 18:00
Gyülekezet, Románia

– Paptamási Baptista

• június 10. vasárnap 10:30 – Ipolyság Református
Gyülekezet, Szlovákia

• április 29. vasárnap 10:00 – Biharfélegyházi Refor- • június 14. csütörtök 14:00 – Élim Evangélikus Szeremátus Gyülekezet, Románia

tetotthon, Nyíregyháza, Derkovits u 21.

Gyülekezet, Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.

mátus Gyülekezet, Budapest, Üllői út 90.

• április 29. vasárnap 15:00 – Berettyóújfalui Baptista • június 17. vasárnap 10:00 – Nagyvárad téri ReforMinden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány
Photo by Ron Dauphin on Unsplash

Kevezsda Szilvia – Malawi

Új otthonunk

A konyhánk festése

Posta, háttérben a Zomba-fennsík

A Zombai Baptista Gyülekezet imaháza

Versenyugrálás lufival a vasárnapi iskolában

Barátok közt: Volz házaspár, én, Katie,
Joachim és Jochen

