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Köszönjük, ha támogatja lapunk terjesztését, hogy eljuthasson minél többekhez!
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Nahát, mi történt?
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Óriási meglepetés

Alig múlt még el reggel fél hat, amikor Joy felébredt. A nap
már egy ideje sütött. Joy, mint minden reggel, először kiment
vécére. Utána szerette volna megmosni a kezét, de nem jött
víz a csapból. Hangosan felkiáltott:
– Papa, kezet akarok mosni, de nem jön víz a csapból!
Hát igen, ez már néhány napja így ment. Néhány perccel később Emily is felébredt. Ő is kiment vécére.
– Miért nem jön víz az öblítőből? – kérdezte jó hangosan a
fürdőszobából. Erre már papa is kiment a fürdőszobába, hogy
megnézze, mi a helyzet. Elment a víz. A vízvezetékből már
egyetlen csepp víz sem jött. Mi történt? Mindkét fúrt kutunk
kiszáradt. Jó, hogy volt még 100 liter vizünk a házunk előtt
álló nagy hordónkban. Így lehetett mosakodni, a vécétartályt
is megtölthettük, és tudtunk teát, kávét főzni, mosogatni.

Megértettük, hogy más megoldást kell keresnünk. Eleinte
tanácstalanok voltunk. Imádkoztunk, és kértük Istent, hogy
segítsen nekünk. Mindig újra elmondtuk Istennek, hogy nekünk is és a Csizomo Központban lakó embereknek is nagy
szükségünk van vízre. Németországi és osztrák barátainknak is elmondtuk, milyen rossz nálunk, Malawiban a vízellátás. És Isten meghallgatta imádságainkat! Az egyik osztrák
barátunk beszélt néhány barátjával, és összeadtak annyi
pénzt, hogy fúrhattunk egy új kutat.
Az egész annyira hihetetlen volt! Egy új kúthoz nagyon sok
pénz kell ám. A miénk 6000 euróba került! A barátaink azonban annyira fontosnak tartották, hogy újra le tudjuk öblíteni a vécét, ismét jöjjön víz a csapból a fogmosáshoz, és a
diákok is folyóvízzel mosakodhassanak, hogy ezért készek
voltak ennyi pénzt ránk áldozni.
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Egy új fúrt kút
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Alighogy megküldték a pénzt, megbíztunk egy
kútfúrással foglalkozó vállalkozót. Új kutat
fúrtak nekünk, amelyben 45 méter mélyen vizet
találtak. Ezután felszereltek egy szivattyút, lefektettek néhány méter vízvezetéket, becsatlakoztattak egy villanyvezetéket, és már jött is
a csapból a friss, hideg víz. Hála azért Istennek
és természetesen a barátainknak is.

Vízhordás

Amikor Mia is végre felkelt, Emily és Joy már az
asztalnál ült és reggelizett. Eközben a diákjaink,
akiket a Csizomo Központban tanítunk, a házunk
előtt vonultak el 20 literes vödrökkel a fejükön,
amelyekben vizet hoztak. Mivel a mi kútjaink kiszáradtak, a diákoknak el kellett menniük egy kb.
két kilométerrel távolabbi kúthoz. A szomszéd
falu polgármestere megengedte, hogy mi is, és a
diákjaink is tőlük hozzuk a vizet. Ezért siettek a
diákok reggel öt óra körül vízért. Abból a vízből
főztek aztán teát és rizskását, és azzal fürödhettek meg ők is és a családjuk is. Egy családnak
20 liter víz jutott! Mivel nagyon korán fel kellett
kelniük, és a 20 liter vízzel kellett megtenniük a
hazafelé vezető hosszú utat, a diákok nagyon elfáradtak, mire megkezdődött a tanítás.
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Szerinted, te hány liter vizet használsz el naponta?
Kérdezd meg a szüleidet!
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Kedves
Testvérek!
Isten Lelke már az első gyülekezetek szívére helyezte a
küldetést, hogy legyenek Krisztus követei, és közvetítsék
az Isten által felkínált békét az embertársaiknak, illetve
segítsék őket egymással is megbékülni (vö. 2Kor 5,20).
Ebből következően az egész társadalmunkban „a konfliktusmegoldás specialistáinak” kellene lennünk, akik
nem csak hirdetik a békét, de meg is teremtik. Ezt a bizalmat a társadalom egésze részéről nem élvezzük, és
ezért nem is hibáztathatjuk a „kívülállókat”.
Elkeseredésre még sincs okunk. Számtalanszor bebizonyosodott már, hogy ami az embernek lehetetlen,
Istennek lehetséges. Az első évszázadok gyülekezetei a
maguk etnikai, társadalmi és kulturális sokszínűségével
bizonyították, hogy megvalósulhat az, ami az istenített
uralkodók által erőltetett, vallásos köntösbe öltöztetett
római béke rendszerében csak ígéret maradt: az emberek egymással, és nem csak egymás mellett (ill. egymás
alá-fölé rendelve) éltek. Tagadhatatlan, hogy a gyülekezetekben is voltak konfliktusok (igen súlyosak is), hiszen az Újszövetségben számos helyen olvasunk róluk,
de azok miatt ne feledjük el: ezek a közösségek éltek és
a szolgálatukkal számtalan ember életét változtatták
meg! Ma is ugyanilyen nagy dolgok történnek pl. számos
harmadik világbeli országban, ahol véres polgárháborúk és iszonyatos etnikai tisztogatások után végre békét áhítanak az emberek, és a szemben álló csoportok
keresztyénei vernek hidat közéjük az evangéliummal. Ha
Isten ilyen szélsőséges helyzetekben is békét tud teremteni, akkor nincs okunk kételkedni abban, hogy a saját
családi, baráti vagy éppen gyülekezeti ellentéteink is
megoldódhatnak vele.
Néhány gyakorlati elvet is megfogalmazhatunk. Az
első lehet az őszinteségé. Amint a későbbiekben olvashatunk róla, vannak olyan kultúrák, amelyekben a konfliktussal járó érzelmek kimutatása önmagában is súlyos
vétek – a kívülállók számára gyakran súlyosabb, mint a
sérelem, amelyet elszenvedett. Az a tapasztalatom, hogy
sok keresztyén ember hasonlóképpen érez a mi hazánkban is. Aki felszínre hozza a konfliktust, könnyen kerül
maga a rendbontó szerepébe. Igaz, hogy kevés rosszabb
dolog képzelhető el annál, mint amikor keresztyén emberek harsány vitáitól „hangos a környék” (vö. 1Kor 6;
Gal 5,15) Ugyanakkor az is igaz, hogy egy olyan közösség,
amelyben kézzel tapintható a feszültség, egészen biztosan nem az üdvösség jó illatát terjeszti. Túl hamar han-

goznak el ehhez hasonló mondatok: „Túl kell ezen lépni!
Előre kell nézni!” A hosszútűrés nem korcsosulhat képmutatássá!
Egy másik fontos elv lehet az arányosságé. Tapasztalatból tudjuk, hogy az apró bosszúságaink sokkal hamarabb szóba kerülnek, mint az életünk fajsúlyos kérdései. Így előfordulhat, hogy egy házaspár hetente vív
szócsatát széjjelhagyott lábbelik vagy mosatlan edények
miatt, de nincs elég bátorságuk ütköztetni a családjuk
jövőjéről alkotott ellentétes elképzeléseiket. Túl nagy a
tét. Ezért amikor végül felszínre törnek a feszültségek,
azonnal válságba kerül a házasságuk. Minél fontosabb a
kérdés, amelyben a felek nem értenek egyet, annál fontosabb azonnal elkezdeni a párbeszédet, még mielőtt
túlságosan elmélyül a konfliktusuk.
Egy újabb elv a valódi megbocsátásé. Isten a háta
mögé veti a megbánt bűneinket (vö. Mik 7,19), ezért mi is
tartozunk ezzel egymásnak (vö. Mk 11,26). Aki felvállalja,
hogy vétett és kész jóvátenni, amit lehet, annak igazi lehetőséget kell adnunk az újrakezdésre. Sőt, ha később
bárki szemére vetné a történteket, álljunk ki mellette!
Őszinte vágyunk, hogy a Liebenzelli Misszió sokrétű szolgálata által a békesség evangéliuma világszerte
áthassa a közösségeket. Meggyőződésünk, hogy ennek
Kevezsda Szilvia felkészülése is része. A Missziói Napunk
résztvevői találkozhattak vele. Időközben visszatért Malawiba. A nyelvtanulást a Malo a Mcherezo („rejtekhely”/
„menedék”) nevű német keresztyén missziós és segélyszervezet mdekai gyermekfalvában folytatja. Ezen a helyen tudás mellett fontos tapasztalatokkal is gazdagodik
majd, illetve ő is az ottani munkatársak segítségére lesz.
Imádkozzunk, hogy Isten gazdagon áldja meg az ott töltött időt!
Az augusztus 25-ei Missziói Napunkról részletes beszámolót olvashatnak a kedves Testvérek az újság hasábjain. Köszönetet mondok a Budapest – Pasaréti Református
Egyházközségnek, hogy otthont adtak a rendezvényünknek, továbbá a szervezésben résztvevőknek és minden
kedves résztvevőnek.
Isten áldását kívánom minden kedves Olvasónknak!
Tisztelettel:
Török András, elnök
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Amikor röpködnek a tányérok…

Szabad a keresztyéneknek veszekedni?
Legyen szó a testvéreinkről, a szüleinkről vagy a barátainkról, a veszekedés hozzátartozik az emberi kapcsolatainkhoz, és sokszor érezzük úgy, hogy
ettől vagyunk feszültek, kimerültek.
A veszekedés tűrőképességünk határait feszegeti.
A témához kapcsolódó cikkekben arról
olvashat a kedves Olvasó, hogy a misszio
náriusok miként kezelik az ilyen helyzete
ket a házasságukban vagy a családjukban,
illetve hogy milyen nagy szerepet játszik
az érintettek egyénisége. Szó esik olyan
vitáról is, amikor közvetítő személyre van
szükség, mert a felek már csak kényszer
pályák mentén tudnak mozogni. De olvas
hatunk a megbékélés üzenetéről is (2Kor
5,20), amely csak arra vár, hogy megértsék
és megéljék. Köszönetet mondok minden
szerzőnek az őszinte beszámolókért, a jó
meglátásokért és a gyakorlati ötletekért.
Egy területről mégsem esik szó ebben
a számban: a missziós szolgálat feszültsé
geiről. Az úgynevezett „K-szituációk” –
kórság, krízis, konfliktus – közöttünk is is
mertek, és különösen is az utóbbi kettőről
igen nehéz beszélni.
Minél távolabb kerül egy misszionárius
a saját kultúrájától, annál nagyobb szükség
van egy csapatra, amelyben a tagok köl
csönösen támogatják, erősítik egymást. Ép
pen ezért is éli meg az ember a konfliktu
sokat és a kríziseket nehezebben egy ilyen
helyzetben. Az pedig végképp nagyon fáj
dalmas, amikor valaki azt kérdőjelezi meg,
hogy valóban kapott-e elhívást a misszióba
(vagy a Liebenzelli Misszióba). Noha előtte
együtt imádkoztunk, együtt kutattuk, majd

együtt értettük meg Isten akaratát, most
mégis úgy tűnik, nem találjuk a közös utat.
Hát igen, mindez nem ismeretlen előt
tünk, akik a misszióban dolgozunk, … és
az ilyen esetekkel együtt járó fájdalom,
bánat, tanácstalanság érzése sem. Legtöbb
ször persze találunk megoldást és új, közös
utakat. Ugyanakkor van, amikor azt éljük
meg, hogy nem sikerül egységre jutni, és
hogy nincsenek nyertesek. Ám a dolog itt
nem ér véget. A konfliktus tovább gyűrű
zik, és ugyanúgy kihat az adott országban
szolgáló munkatársakra, a támogató bará
tokra és gyülekezetekre, mint a missziós
társaság testületeire és felelős vezetőire.
A keresztyének könnyen összemossák a
dolgokat. Sokszor egymás hitbeli állapo
tát kezdik el boncolgatni, holott a prob
léma gyökere gyakran abban rejlik, hogy
az érintett felek személyisége, hozzáállása
nagyon különbözik, és objektív tényezők is
közrejátszanak. A fájdalmas időszakokban
azonban igen nehéz az egyes területeket
külön-külön kezelnünk.
A misszióban abból a kegyelemből
élünk, hogy – bár mi is ott vagyunk – Jézus
mindig kész újat létrehozni. A „megbéké
lés nagykövetei” egyszerre szakemberek és
csődtömegek. Ez a tény alázatra indít min
ket, és jó, ha nem kezdjük el kozmetikázni
a valóságot. Felkészíthetjük még jobban a
misszionáriusainkat, kísérhetjük őket még
fokozottabb figyelemmel, imádkozhatunk
értük még többet, beszélhetünk még nyíl
tabban az erősségeinkről és a gyengesége
inkről, tervezhetünk még körültekintőbben
– az összezördüléseket és koccanásokat ak
kor sem fogjuk tudni megelőzni, mert azok
mindig is lesznek.
Jézus mégis hű marad hozzánk! A Pál
és Barnabás különválásáról szóló beszámo
ló után (ApCsel 15,37kk) már a követke
ző fejezetben arról olvasunk, hogy miként
munkálkodik tovább Isten. A tanítványok
mindenekelőtt a kegyelem általi megiga
zulás evangéliumából élnek, amelyet Jézus
bízott rájuk. Akár veszekszünk, akár béké
ben élünk, járjuk az utunkat Jézusra füg
gesztett tekintettel!
Szívélyes üdvözlettel:

Martin Auch, missziós igazgató
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Ausztrália:
Isten hozott!, Jó, hogy itt vagy!, Milyen jó újra látni téged! – a világ minden táján fogadtak már így minket.
Vasárnap egy istentiszteleten, hétfőn a hangárban vagy a misszionáriusok éves találkozóján. A keresztyének

FOTÓK: MARKUS ÉS EVELYNE BREUNINGER

összejönnek, kedvesek, barátságosak, és soha nem veszekednek. Valóban?
Házasságunk példája alapján szeretném
megmutatni, hogyan tud a veszekedés elrej
tőzni. Talán az Olvasónak is ismerős lesz?
– Úgy szeretnék megint egy kutyust!
– Majd meglátjuk.
– Az újságban olvastam, hogy lenne egy.
– Ezt a fajtát nem annyira kedvelem.
– Jó, de azért hamarosan szeretnék egy
kutyát. Csak nézzük meg!
Mivel tovább akaratoskodom, végül útra
kelünk és egy kutyussal térünk haza. Tulaj
donképpen egyáltalán nem tetszik. De mégis
lett egy kutyám!
Már egy hét után világossá válik: nem tu
dunk úgy vendégeket fogadni, hogy ne félte
nék a bőrüket. Én magam is alig merészkedek
ki a kertbe, az pedig, hogy a kisbabánkat ki
vigyem, szóba sem jöhet. Keresztülvittem az
akaratomat, de rosszul sült el az egész.
Ezért aztán később, amikor egy filmet
akarunk megnézni, hagyom, hogy Markus
döntsön. Mivel azonban teljesen másfajta
filmeket szeretünk, hamarosan már valami
máshoz lenne kedvem. Egyébként is én in
kább társasoztam volna. De persze alárende
lem magamat.
A férjemnek van egy sajátos szokása. Le
húzza a bakancsát, és katonás rendben egy
más mellé teszi őket – bárhol a házban: a
kanapé előtt, az asztal alatt, a tűzhely mel
lett. Szóljak neki ezért? Hogyan reagálna
rá? Nem, nem éri meg kirobbantani egy ve
szekedést. Inkább én elpakolom őket: ma is,
holnap is, újra meg újra. Bakancsok, játékok,
bakancsok, iskolatáskák, bakancsok… Aztán
kitörök, mint egy vulkán:
– Miért mindig nekem kell elrámolnom
utánad a bakancsaidat?
Markus olyan, mint akit fejbe vágtak. Én
is megdöbbenek saját magamon.
Mi történt? A veszekedés a semmiből tört
elő. De amikor az akaratomat követelőzéssel

érvényesítettem, az talán nem volt veszeke
dés? Amikor némán tűrtem, valójában nem
a magam akaratát védtem akkor is? Amikor
én rámoltam el ahelyett, hogy Markust szem
besítettem volna a helyzettel, vajon nem azt
jeleztem neki, hogy én jobb vagyok nála?
Nem akartuk veszélyeztetni a kapcsola
tunkat, ezért kerültünk minden összezördü
lést. A valóságban azonban a veszekedésből
egy „gerillát” csináltunk, aki váratlanul len
dült támadásba a föld alól.
Végül megértettük, hogy őszintéknek kell
lennünk. De ez csak olyan mértékben megy,
amilyen mértékben a másik szeretetét és el
fogadását érezzük.
És itt jön a keresztyének nagy lehetősége:
Jézus meghalt értünk, amikor még bűnösök
voltunk. Ő mellettünk áll. Feltétlen szeretete

Szüntessük be
a gerillaharcokat!
biztosítja nekünk a szabadságot arra, hogy
engedjük másoknak megkérdőjelezni a tette
inket, hogy kimondjuk a kényelmetlen dol
gokat és elfogadjuk a különbözőségeinket.
Meg kellett volna beszélnünk, miért is aka
rom én azt a kutyát azonnal, és akkor rájöt
tünk volna, hogy még mindketten az előző
kutyusunkat gyászoljuk. Őszintén ki kellett
volna mondanunk, hogy mi okoz nekünk
örömet, és együtt kellett volna egy új kutyát
keresnünk. Nyíltan meg kellett volna tárgyal
nunk, hogyan is kezeljük mi a dolgokat, és
fontos lett volna megtanulnunk, hogy a más
nem feltétlenül jelenti azt, hogy helytelen.
Tanácsunk a következő: Esélyt se adjunk
a gerillaháborúnak!
Evelyne Breuninger

Markus és Evelyn Breuninger
2014 júliusa óta él Mareebában,
Queenslandben. Markus mint
missziós pilóta és repülőgépszerelő az ott működő Missziós
Repülő Szövetség gépeit javítja,
amelyek az ázsiai és a csendesóceáni térségben, valamint Pápua Új-Guineában teljesítenek
szolgálatot. Evelyn egy gyülekezetben végez különböző feladatokat. Dolgoztak már Tanzániában,
Botswanában és Zambiában.
A házaspárnak három felnőtt
gyermeke van.

Imádkozzunk, hogy a
misszionárius házaspárok
kapcsolatát a bizalom és békesség
jellemezze!
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Zambia:

Egy „fürdőnap”, mely
elejét veheti a vitáknak
Ha valaki szinte 20 éve egy másik kultúrában él, tudja, hogyan (ne) viselkedjen,
ha úgy alakul a helyzet, hogy bármikor kirobbanhat egy nyílt vita. Dietmar, Katrin és a fiuk, Jonas osztják meg velünk zambiai tapasztalataikat.

i

Mushili – Segítség az élethez
Musiliban kb. 80 000 ember él
nagyon egyszerű körülmények
között. A helyi munkatársak és
a mi misszionáriusaink széleskörű segítséget nyújtanak az
ittenieknek. A fiatalokat megelőző intézkedésekkel igyekeznek megóvni a HIV-fertőzéstől.
A diákok lelkesen használják a
könyvtárat, tudnak hol tanulni,
és sportolhatnak is. A kistermelők Az Isten szerinti gazdálkodás
elnevezésű program keretében
elméleti és gyakorlati oktatáson
vesznek részt, ahol megtanulhatják, hogy hogyan lehet hosszabb
időn át nagyobb terméshozamot
elérni, és hogyan tudják jobban
élelmezni a családjukat.
A Musiliban tartott tanítványság tanfolyam teljesen megváltoztatta Aser Kapalaula életét.
Ő maga így vall erről:
– Egy lázadó, lezüllött, rosszindulatú tiniből motivált fiatalemberré váltam, és örülök, hogy
keresztyénként élhetek. Jelenleg
másoknak segítek az angol tanulásban. A munkatársakhoz mindig fordulhattam, és a projekt
örökre az otthonom marad.
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Dietmar: A zambiaiak nem szoktak hoz
zá, hogy nyíltan kommunikáljanak vagy
veszekedjenek. Sok minden a kulisszák
mögött zajlik, de aztán egyszer csak bein
dul a pletykagyár, és bármikor lángra lob
banthat mindent. Csak egy példa: az egyik
munkatársunk nagyon megbízik bennünk.
Nem csak a munka köt össze minket, mert
időnként eljön hozzánk, és a magánügyeit
is megbeszéli velünk. Mi örömmel segítünk
neki. A zambiai kollégák azonban éppen
a hozzánk fűződő baráti kapcsolata mi
att nem igazán kedvelik. Megvetően csak
úgy hívják, hogy a Brunner fiú, miközben
irigykednek rá. Zambiában a félelem és a
varázslás mellett éppen az irigység az első
számú ok, amely miatt viszályok robban
hatnak ki.
Katrin: Az persze, hogy kialakul-e egy vita,
függ az embertől is. Az egyik munkatársunk
felesége mindig hasonlítgat, és hajlamos
irigykedni, piszkálódni, míg egy másik as�
szony inkább nyugodt típus, és tudja kezelni
a különbözőségeket. Matthijs Laan kollégánk
vállalta, hogy ha az együttes munka során
konfliktusok jelentkeznek, ő lesz a mediátor.
Jonas: Igen, Matthijs és a zambiai ifjúsági
referensünk együtt találták ki a fürdőnapot
(angolul bathday) az egyik születésnapi ös�
szejövetelen (angolul birthday). A zambiaiak
ugyanis nem igen tudják kiejteni az r han
got, ezért a birthday szó az ő szájukból ha
sonlóan cseng, mint a bathday. És utóbbi na
gyon is köthető a vízhez…
Dietmar: Ha a munkatársi közösségben bár
melyik kolléga ellen hecckampány folyik,
azt gyakran mi, misszionáriusok tudjuk meg
legutoljára. Később viszont minket szoktak
közvetítőnek felkérni. Elképesztő, hogy mi
lyen angyali ártatlansággal tudnak a zam
biaiak gonosz tréfákat űzni. Ez akkor szokott
kiderülni, amikor például alkohol hatására
felszakadnak a gátlásaik.
Hogyan lehet egy vitás helyzetben közve
títeni? Az egyenes szembesítést csak kirívó
esetekben tanácsolják. Egyébként Matthijs is
úgy szokta kezdeni, hogy „hallottuk…”, majd
megnevezi a vita tárgyát. Majd valahogy így
folytatja:

– Én nem fogok ítéletet hirdetni, hiszen
nem a rendőrségen vagyunk, és ti mindnyá
jan felnőtt emberek vagytok. Ezért hát ren
dezzétek el ezt a vitát egymás között, szük
ség esetén pedig keressetek magatoknak egy
közvetítőt.
Mi, misszionáriusok gyakran próbáltuk
meg egy elkötelezett, önkéntes szolgálatot
1

végző lelkész házaspárral együtt ismertetni a
Biblia álláspontját, vagy – például házassági
konfliktusok esetében – felhívtuk a figyelmet
az elhúzódó viszálykodás következményeire,
és világossá tettük, hogy mindkét félnek tö
rekednie kell a megbékélésre.
De térjünk vissza a fürdőnaphoz (bathday)! Ez megoldhat kisebb feszültségeket;
a mi köreinkben egyfajta biztonsági szelep
ként működik, és bevált. Az egyik születés
napi összejövetelen történt, hogy Matthijs
viccből váratlanul egy csésze vizet öntött az
egyik érintett munkatársra. Pillanatok alatt,
mint amikor dőlni kezd egy dominósor, sza
bályos vízi csata alakult ki, miközben meg
találtuk a feszültségek feloldásának egyik
módját.
Katrin: Egy ilyen „szelep” alkalmazása
egyébként egyáltalán nem jellemző az af
rikaiakra. Errefelé játszani sem szokás. Mi
mégis azt tapasztaltuk, hogy a közös játékok
jobb, oldottabb légkört tudnak teremteni,
és lehet feszültséglevezető hatásuk is. A női
bibliakör résztvevői nagyon különböző ko
rúak. A közös játék ott is segíti azt, hogy a
jelenlévők felszabadultabban élvezhessék a
közösséget egymással.

1 Kapalaula asszony, Cornelia Frey és Katrin Brunner
közösen vezetik a Musiliban folyó női munkát.

2 Grillezés a munkatársakkal
3 Fontos jó példával elöl járni: a Brunner család szójababot ültet egy learatott kukoricaföldön. A földben maradt növénymaradványok segítenek levezetni az esőt a talajba, és elfojtják a gyomot.

4 Így tanítják a földművelést a Musiliban

2

3

Henry a Musili könyvtárosa.
Tőle lehet kölcsönözni diákoknak, tanároknak mindenféle
könyveket, amelyekkel aztán
el lehet vonulni a fűtetővel
borított csarnokba felkészülni.
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FOTÓK: DIETMAR BRUNNER ÉS MATTHIJS LAAN

„Honnan vannak viszályok
és harcok közöttetek?
Nem a tagjaitokban dúló
önző kívánságok okozzák
ezeket?” (Jakab 4,1)

Dietmar: Matthijs korban közelebb állt zam
biai munkatársainkhoz, ami nagy előnyt
jelentett. Én már a korom miatt is inkább
tekintélyes személynek számítok. Ezért is
örülünk nagyon annak, hogy csapatunkban
köszönthettük a fiatal házaspárt, Benjamin
és Debora Wagnert.
Jonas: Hétközben én az Amano Iskola kollé
giumában lakom. A lányok kevesebbet ve
szekednek, viszont nálunk, fiúknál nem rit
kák a konfliktusok. Többnyire a különböző
csoportok rivalizálnak egymással. A kollé
giumi nevelők olyankor persze közbe avat
koznak, és a harcias kakasoknak közösen
kell vállalniuk valamilyen feladatot: példá
ul a mosogatást, az egyáltalán nem népsze
rű vécépucolást vagy a tűzifa begyűjtését.
A viszálykodásokat nem feltétlenül az okoz
za, hogy az iskola városi és vidéki tanulói
egészen eltérő háttérből érkeznek. A faluról
jött gyerekek között is vannak nagyon okos
tanulók, akikre a többiek felnéznek. Habár
az Amanóba különböző nemzetiségű gyer
mekek járnak, általában nem két különböző
ország gyerekei kapnak hajba. Többnyire
zambiaiak veszekednek zambiaiakkal, mert
irigykednek egymásra.
(A cikket kissé szerkesztve adjuk közre.)

Katrin: Amikor az Amano gyerekeit fuvaro
zom, az egész világ ott van az autómban. Egy
szerre 8–10 gyerek utazik együtt és többnyire
igen békések… Az iskolába járó lányainktól
tudom, hogy közöttük is alakulnak ki klikkek,
amelyek harcolnak egymással, és olyankor a
kollégiumi nevelők közvetítenek közöttük.
A klikkek összetétele nem igazán függ a gye
rekek származásától. Az Amanóban külön
böző országokból érkező misszionáriusok
gyermekei élnek együtt árva gyerekekkel, va
lamint üzletemberek és gyülekezeti munkások
gyermekeivel. A viták kirobbanásában nincs
szerepe annak, hogy ki melyik csoporthoz tar
tozik; inkább a gyerekek személyisége a meg
határozó és az, hogy mire építik az életüket.
Szerintem a veszekedést nem szabad min
dig negatívan értékelnünk. Mert hol végző
dik a véleménykülönbség, és hol kezdődik a
vita? Fontos, hogy megpróbáljuk különvá
lasztani a személyt és a vita tárgyát, fontos
odafigyelnünk a másikra és elfogadnunk,
hogy az illető más véleményen van, ugyan
akkor nekünk is meg kell tudnunk indokolni
a saját álláspontunkat, ehhez meg kell talál
nunk a helyes szavakat, de mindenekelőtt le
gyünk mindig készek megbocsátani.

Dietmar és Katrin Brunner
1998 óta él Zambiában. Jelenleg egy Segítség az élethez elnevezésű projektben vesznek
részt Musiliban, a rézövezetben
elterülő Ndola külvárosában.
Dietmar a mezőgazdasági ágazatot felügyeli és az infrastruktúra kiépítéséért felel, Katrin
pedig az Amano Iskola könyvelését vezeti, illetve embereket
szállít autóval. Négy gyermekük
közül ketten már Németországban élnek, ketten pedig még az
Amano Iskolában tanulnak.

Imádkozzunk, hogy
Zambiában meghonosodjon egy egészséges, a krisztusi
megbocsátáson alapuló
vitakultúra!
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Pápua Új-Guinea:
Veszekedhetnek-e a keresztyének? Röpködhetnek-e náluk is a tányérok? Na,
álljunk meg egy pillanatra! Keresztyénekről beszélünk, nemdebár? Náluk az
ilyesmi kizárt!
Kívülről nézve talán igen. Mivel azonban ők
is emberek, és köztük is adódnak konfliktusok,
nézeteltérések, néhányan közöttük is szép fo
lyamatosan „nyelnek” mindaddig, amíg nem
jelentkeznek idegi vagy emésztési panaszok.
Mások kitörnek, mint a vulkán, ahogyan ez
itt, a Felföldön is megtörtént egy fiatalasszon�
nyal. Hozzáment egy kissé nehéz természetű
férfihoz, akinek megvoltak a maga elképze
lései az életről. Persze a fiatalasszonynak is,
de mint derék keresztyén feleség, mindent le
nyelt. De egyszer csak betelt a pohár. A csa
ládjukból egy izgatott kislány rohant a fele

ségemhez ezekkel a szavakkal: Papamama i fait! Vagyis: papa
és mama verekszenek (szó szerinti fordításban: csatát vívnak
egymással). Gyere gyorsan, és segíts!
Brigitte otthagyott csapot-papot, és a „csatamezőre” sietett.
A fiatalasszony már tányérokat és bögréket dobált. Amikor
Brigitte belépett, éppen a rizsesfazék repült a férj felé, aki a kis
babával az ölében ült egy széken, és ügyesen elhajolt a fazék út
jából. Így a „lövedék” elhaladt mellette, nekicsapódott a falnak,
és a tartalma gránátrepeszekként szóródott szét a szobában.
Brigitte megragadta a fiatalasszonyt és kirángatta a házból.
Közben egyfolytában beszélt hozzá, hogy lecsendesítse. Ám ha
egyszer elszáll valakinek az agya, nehéz megnyugtatni. A ház
előtt az asszony továbbra is szabad utat engedett makacs és ön
fejű férje iránt érzett haragjának, és kővel még jól megdobálta a
ház hullámlemez tetejét. Csak nagyon lassan tudott lecsillapodni.
Azután következett a feldolgozás
– Miért tetted ezt?
Mind a mai napig fel nem tudom fogni, hogyan törhettek
elő ilyen erős indulatok ebből a türelmes és szelíd asszonyból.
– Egyszerűen elegem lett.
Majd csupa semmiséget sorolt fel.
– De hát miért nem beszélitek meg ezeket? – kérdezte
Brigitte.
Igen, miért is nem? Megoldhatja az a konfliktusokat? Erre
felé a házaspárok nem beszélgetnek egymással, hanem hall
gatnak, mindent lenyelnek, de egyszer csak a legtürelmesebb
ember is megelégeli a dolgot, és kirobban.

Egy kiskakas és
egy kismalac
De a férjet is kikérdeztük:
– Hogyhogy nem akadtál ki? Miért nem csaptál oda?
Szinte az összes Felföldön élő férfitól az lett volna a termé
szetes reakció.
– Nálatok nem ezt láttam.
A férj korábban két évig élt velünk egy fedél alatt. Noha mi
sem értünk mindenben egyet Brigittével, azért még nem kell
tányéroknak röpködniük. Úgy tűnik, egykori lakótársunk a
hibáinkból is le tudott szűrni valami hasznosat.
A házaspár problémáját meglehetősen gyorsan lehetett or
vosolni. Ha a férj, aki a gyülekezet vezetője és lelkipásztora,
odacsapott volna (amihez a nőknek nincs is joguk), ahogyan
azt a legtöbb férfi teszi, ha felidegesítik, a gyülekezet vezetése
bizonyára felmentette volna egy időre a szolgálat alól.

Tulajdonkép
pen ártalm
atlanok
vagyunk…
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Nem mindig vagyunk példaképek
Egyszer az egyik kollégámnak, Robertnak a „tyúkszemére lép
tem”. Erre ő az egybegyűlt vezetőség előtt néhány dolgot a fe
jemhez vágott. Persze nem egy teli rizsesfazekat, ám az általa
felhozott vádak nagyon érzékenyen érintettek. Nem válaszol
tam ugyan, de magamban megvolt róla a véleményem. Amikor
Robertnak már semmi más nem jutott az eszébe, tévtanítással
vádolt meg. Ez már megakadt a torkomon! Úgy éreztem, ezt

e a megbéy malac jelezt
eg
és
an
pp
ka
Egy
ard között
(balra) és Gerh
kélést Robert

FOTÓK: GERHARD ÉS BRIGITTE STAMM

nem hagyhatom szó nélkül – vagy inkább
mondjuk ki nyíltan: Ez már bosszúért kiáltott!
A jelenlévő testvérek közül senki sem foglalt
állást. Így is ki lehet térni a problémák elől.
– Ha így, hát legyen így! – gondoltam ma
gamban.
Másnap vasárnap volt. Mivel aznap ne
kem nem kellett Igét hirdetnem, a legköze
lebbi gyülekezetbe mentünk.
– Ma egy szót sem szólok – határoztam el
magamban. A helybeli lelkipásztor is ott volt
az előző napi megbeszélésen, és ő is mélyen
hallgatott, akárcsak a többiek.
– Mint tévtanító nem vagyok hajlandó ma
prédikálni – súgtam oda Brigittének.
Az a testvér, aki aznap a programot ve
zette, mit sem tudott az egészről. Szívből
imádkozott azért, hogy Isten adja a számba
a szavakat, hogy elmondhassam nekik Isten
üzenetét. Felálltam. Tekintetemmel lassan vé
gigpásztáztam az őserdei gyülekezetet. Ami
kor Brigittéhez értem, arcáról ezt olvastam le:
– Hagyd a csudába az előítéleteidet, és
csináld a dolgodat!
Nem tehettem hát mást.
Beindultak az agytekervényeim
A gyülekezet azért jött, hogy meghallgasson
egy prédikációt. Én azonban nem tudtam és
nem is akartam aznap prédikálni. Elhatároz
tam, hogy felolvasok egy igeszakaszt. Dönté
semet az előző nap elhangzott vád kapcsán
így indokoltam magamban: Talán azért egy
szakaszt csak felolvashatok a Bibliából… De
csak ennyi… Ma nem lesz prédikáció.
A Római levél 12. fejezetét olvastam, és a
19. vershez értem: „Ne álljatok bosszút önmagatokért”, majd a 20. verssel folytattam: „Sőt,
ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik,
adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz
a fejére”.
Mindenki feszülten figyelt. Ebben a pilla
natban megjelent egy kép előttem: láttam,
amint a mi jól felhizlalt kappankánk lassan és
nehézkesen ellépdel mellettem. Azonnal meg
értettem az üzenetet: Add oda az ellenségednek, nem, a testvérednek mint parazsat! Brigitte

Vasárnapi istentisztelet Új-Guineában

eleinte egyáltalán nem lelkesedett az ötlete
mért, de hamar felfogta, hogy a Szentlélek
akart megóvni a további következményektől.
Az istentisztelet után átautóztam a szom
szédos gyülekezetbe, ahol az én lelkész „ba
rátom” épp megkezdte volna a vasárnapi
prédikáció utáni szunyókálását. Röviden
csak arra kértem, tisztázzuk a helyzetet. Ro
bert döbbenten nézett rám. Látszott rajta,
hogy rossz a lelkiismerete. Majd megpillan
totta kezemben a hízott kappant. Ettől bi
zalom és öröm ébredt benne. Azt mondtam,
hogy túl sokat nem tudok mondani, csak azt,
ami a saját „prédikációmból” hangsúlyossá
lett nekem. Azt pedig az állat lábára erősí
tett cédulán olvashatja. Arra a Róma 12,19–
21-et írtam rá: „Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim,… Ne győzzön le téged a rossz,
hanem te győzd le a jóval a rosszat.”
Nem volt szükség további szavakra. A ha
tás katarktikus volt. Robert is megbocsátott
nekem, és másnap, megbékélésünk látható és
ízletes jeleként egy kismalacot hozott ajándék
ba, amelyet együtt fogyasztottunk el. Máig jó
barátok vagyunk. Közben persze kicsit öregeb
bek lettünk, ahogyan az a képen is látható.
Nos, mi, keresztyének is hajba kapunk
néha… sajnos. A kérdés mindig csak az,
hogy mit kezdünk a vitáinkkal, és hagyjuk-e,
hogy a rossz legyőzzön minket. Bízzunk Is
ten szavában, aki a mi mínuszainkat is pluszokká tudja változtatni az Ő dicsőségére.
Gerhard Stamm

Gerhard és Brigitte Stamm már
majdnem 30 éve szolgál Pápua
Új-Guineában. 2014 óta teljes
munkaidőben a Felföldön, a
popuni kétéves bibliaiskolában
tanítanak. Az iskolai szünetekben a félreeső területeken élőket látogatják, ahol lelkipásztorokat, gyülekezetvezetőket
képeznek, illetve a legkülönfélébb módokon segítenek kicsiknek és nagyoknak.

Imádkozzunk, hogy a
Pápua Új-Guineában
szolgáló misszionáriusok és
bennszülött lelkészek a
konfliktusok megoldásában is
példát tudjanak mutatni a
gyülekezeteknek!
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Spanyolország:

„De hát soha
nem veszekedtünk,
és nem voltak
végeláthatatlan
vitáink!”

„Naponta imádkozom azért,
hogy kibéküljünk férjemmel.”
Rosita Suchalla (jobbra) az
elhagyott asszonnyal.
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Amikor a tányérok
nem röpködnek
Mi történhet akkor, ha egy nézeteltérés kibeszéletlenül marad? És mire képes az ember, ha Jézus irányítja az életét?
Tolom a babakocsit az utcán, két méterrel előttem egy férfi három kutyát sétáltat pórázon. Egy autó közlekedik, és pár
centire a zebra előtt fékez csak le. A férfi
előttem megáll és hangosan szidja a sofőrt. A spanyolok között az ember nyugodtan elmondhatja a véleményét, különösen
akkor, ha nem ismeri a másikat. Házunk
belső udvara felől halljuk az egyik házas-

pár vitáját; egy anya hangját, amint rendre utasítja a gyermekeit; azt a férfit, aki a
telefonba éppen beleordítja a véleményét.
Ők is hallanak minket; amikor vitatkozunk vagy nevetünk, amikor a gyerekeink
rosszalkodnak, vagy amikor esténként elénekeljük az esti énekünket. A vitatkozást
tanulni kell. De mi történik akkor, ha egy
nézeteltérés kibeszéletlenül marad?

FOTÓK: DANIEL ÉS ROSITA SUCHALLA

Egy asszony ül előttem. Öröm sugárzik
róla, pedig éppen szomorú történetét meséli nekem:
„Mielőtt Uruguayból Spanyolországba költöztem, rendszeresen jártam egy evangélikus
templomba. De a költözés után elfelejtettem
Istent, és nem hallgattam a szüleimre, akik a
lelkemre kötötték, hogy keressem a kapcsolatot más hívőkkel. Egy nap meglátogattak
engem. A kedvükért felkerestem egy gyülekezetet, ám magamtól soha nem mentem oda.
Évek teltek el, amíg egy vasárnap arra ébredtem, hogy valami ellenállhatatlanul vonz
istentiszteletre. Kicsivel később ott álltam egy
zárt ajtó előtt. Se névtábla, se hirdetőtábla,
se információ a nyitvatartásról. Tanácstalanul mentem haza. Otthon a kezembe került az
egyik gyülekezeti asszony telefonszáma, akit
fel is hívtam. Aztán az események gyorsan követték egymást. Az ajtók megnyíltak, újra „felvettem a fonalat”, és Jézust egészen új oldaláról ismertem meg: a Megváltómmá lett.
Akkoriban jól mentek a dolgaim. Boldog házasságban éltem. A családunkkal
egy kis öröklakásban laktunk. De mindössze három hónap telt el, amikor beütött a
krach. A férjem üzleti úton volt, és amikor a megszokottnál hosszabb ideig maradt
távol, felhívott azzal, hogy Svájcban van, és nem tudja, mikor jön vissza. Mivel ilyen
azelőtt is előfordult, nem kezdtem el aggodalmaskodni. De amikor hetekkel később
betoppant, és csomagolni kezdett, hogy az új családjához költözzön Svájcba, azt
hittem, agyvérzést kapok.
Hogy mi?! Elköltözik?! Fel sem tudtam fogni. És mi az, hogy új család? De hát miért akarna engem elhagyni? Mi történhetett? De hát soha nem veszekedtünk, és
nem voltak végeláthatatlan vitáink! Valójában azonban szinte soha nem mondtuk
ki azt, amit ki kellett volna mondanunk. Talán ott volt a hiba! Talán a hallgatás indította be a titkokkal teli végjátékot.
Becsapottnak és megsebzettnek éreztem magamat. A két fiunk csalódott volt, és
szintén úgy élték meg az egészet, hogy becsapták őket. Mégis, mindezek ellenére
békesség volt bennem. Tudtam Jézussal beszélni, és mindent át tudtam Neki adni.
A barátaim, a kollégáim, a saját fiaim is mind bolondnak tartottak.
– Neked tulajdonképpen ki kellene akadnod, kiabálnod kellene, össze kellene
omolnod. Pszichológusra van szükséged! – mondogatták.
Én mégis abba kapaszkodtam, aki pontosan tudta, mi fog velünk történni, és aki
három hónappal korábban megújított és ismét közel vont Magához. Abba a Jézusba,
aki egészen érthetetlen dolgot kért tőlem: Menj, és kérj tőle bocsánatot!
Én?! Én kérjek bocsánatot?! Én tartsak bűnbánatot?! Jézus, ilyet nem kérhetsz
tőlem! Miért kellene pont most bocsánatot kérnem tőle? Hát nem én vagyok az
áldozat? Először felháborodtam és haragudtam, de végül kész voltam kimenni a
konyhába. A férjem, aki olyan mélyen megbántott, ott állt az összepakolt bőröndje
mellett.
– Bocsáss meg – mondtam. – Egy házassághoz, akárcsak a veszekedéshez, ketten
kellenek. Kérlek, bocsásd meg a hibáimat és a mulasztásaimat.
Csend. Némán rám nézett. Majd elfordult és láttam, ahogyan egy könnyet törölt
le az arcáról. Azután elhagyott bennünket. Mégsem vagyunk magányosak, mert Jézus velünk van. Naponta imádkozom azért, hogy kibéküljünk a férjemmel – és naponta megköszönöm Istennek, hogy Krisztusért megbocsátotta a bűneimet.”

Rosita Suchalla

„Mégsem vagyunk
magányosak, mert
Jézus velünk van.”

Daniel és Rosita Suchalla két
éve él Peñiscolában, az Azaharparton, és gyülekezetalapításban tevékenykednek. Rosita
Dél-Amerikában nőtt fel, ahol a
szülei misszionáriusként dolgoznak. A házaspárnak három gyermeke van.

Imádkozzunk, hogy
az uruguayi asszony
gyermekei erőt tudjanak
meríteni az édesanyjuk hitéből!
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Malawi:

Ennél a tűzhelynél „kopasztották meg a csirkét”

„Megkopasztani egy csirkét”
Malawiban csak nagy ritkán röpködnek a tányérok, az azonban előfordul, hogy
„megkopasztanak egy csirkét”!

i
Csicseva nyelven a harag
kifejezés szó szerinti fordítása így hangzik: valakinek fő a szíve.

Csirke lesz ebédre az építkezésen? Ez aztán nem
mindennapi dolog! Csodálkoztunk is, amikor az
építésvezető egy átlagos munkanapon egy csir
két vett a csapatnak. Itteni szokás szerint élő ál
latot vett, amelyet a helyszínen, a nyílt tűzhely
és a fazék mellett vágtak le és kopasztottak meg.
Ennél frissebben nem lehet elkészíteni, ráadásul
hűtőszekrényre sincs szükség.
Abban nincs semmi rendkívüli, hogy az építke
zésen a főnök gondoskodik a dolgozók ebédjéről.
Ez az egyik íratlan szabály, amelyet mindenki be
tart. Az is fontos, hogy mindennap legyen elegen
dő nsima (kukoricakása), köretként pedig szárított
hal vagy valami zöldségféle. Ez alkalommal azon
ban csirke volt a menü, valóságos ünnepi lakoma
az építőknek, tyúk volt ebédre, ez ünnepi étel az
építőmunkások számára, bármi volt is az oka.
Csak később tudtam meg a nap folyamán,
hogy mindez a főnök és a csoportvezető kö
zött kialakult feszültséggel van összefüggésben,
amelyről mások nem tudtak. Az előző vasárnap
el is jött hozzám a főnök, hogy körülményesen
elmondja, a csoportban ellentétek vannak, ame
lyeket tisztázni kellene. Úgy éreztem, azt szeret
né, ha én, az ügyben érintetlen harmadik sze
mély közvetítenék a felek között.
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Én viszont nem gondoltam, hogy ez lenne a jó
megoldás, és még kellemetlenül is éreztem ma
gamat, mivel csak az egyik fél volt jelen. Ezért
ezt javasoltam:
– Beszéljünk erről holnap, amikor mindan�
nyian együtt leszünk. Úgy a legjobb elrendezni
a dolgot.
Ennek a háttér-információnak az ismeretében
a szokásosnál több időt terveztem a hétfő reggeli
munkamegbeszélésre. Amikor már mindenen vé
gigmentünk, de az építésvezető még mindig nem
hozakodott elő azzal, amit előző nap előadott,
úgy éreztem, nekem kell kezdeményeznem. Meg
kérdeztem:
Pihenőidő egy
építkezésen

– Nincs semmi, amit még tisztáznunk kel
lene?
– Nem – jött a válasz –, minden kérdést
megbeszéltünk.
– Hát ez nagyon érdekes – gondoltam ma
gamban. – Megint egy olyan esettel állunk
szemben, amikor senkinek sincs bátorsága ki
nyitni a száját. Ez szokott aztán a végén robba
náshoz és egy óriási veszekedéshez vezetni…
Feszült légkör, finom ebéd
Másnap odajött hozzám az építésvezető, és
elmondta, hogy sikerült tisztázni a nézetel
térést. Hiszen én is láthattam, hogy tegnap
a dolgozóknak egy egész csirkét vett ebédre.
A finom étel mindenkinek ízlett és feloldot
ta a feszült helyzetet. Ő pedig kimondhatta,
amit ki kellett mondania, és el tudta simítani
a konfliktust.
Többéves, Malawiban szerzett tapasztala
taim ellenére újra elcsodálkoztam azon, hogy
egy finom étellel oldani lehet a pattanásig
feszült légkört, és közben szóba lehet hozni,
amit kell, anélkül, hogy ádáz vita robbanna
ki. Az ilyen, békítő beszélgetésekben az is
fontos, hogy a haragot még a hangunkkal se

áruljuk el. A kívülállóknak azt kell érezniük,
hogy itt egy nyugodt, oldott légkörű beszél
getés folyik, hiszen a felek nem gesztiku
lálnak vadul és a hangjukat sem emelik fel.
Csak az fogja észrevenni, hogy a jelenlévők
nagy fába vágták a fejszéjüket, mert nagyon
türelmesen egy nagy problémát igyekeznek
megoldani, aki a közvetlen közelből figyeli
a történéseket. A malawi keresztyének sze
mében elfogadhatatlan, hogy valaki nyíltan
kimutassa a haragját, ezért ezt a legnagyobb
véteknek tartják. Emellett a vitát kiváltó ok
eltörpül, és az kerül igazán nehéz helyzet
be, aki a vita során szabad folyást engedett
a haragjának. Ezt a Galata 5,19–21 alá is
támasztja: „A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: …ellenségeskedés, viszálykodás… akik ilyeneket cselekszenek, nem
öröklik Isten országát.”

Michael és Cornelia Volz 2018
júliusában tértek vissza Németországba. Az elmúlt 22 évben sokféle szolgálatot láttak
el Malawiban: vezették a teoló
giai és szakirányú képzést nyújtó Csizomo-központot, helyi lelkipásztorokat képeztek tovább,
gyülekezetekben szolgáltak és
adminisztrációs feladatokat is
elláttak. A házaspárnak négy felnőtt gyermeke van.

A malawi kultúrában nagyon fontos tehát,
hogy az ember semmilyen negatív érzést ne
mutasson ki. Viszont az, ha egyszer-egyszer
„megkopasztanak egy csirkét”, nem számít fe
nyegetésnek, mert elősegítheti a megbékélést.
Michael Volz

Imádkozzunk, hogy
azok a malawi keresztyének, akik egy személyben vezetők
is, a viták megoldásában is jó
példával járjanak elöl!

Helybeliek a Csizomo élén
Harminc évvel ezelőtt egy ma
la
wi gyülekezetalapítótól érkezett a
kérés: Kész lenne-e a Liebenzelli
Misszió létrehozni egy bibliaiskolát
falusi lelkipásztoroknak és evangélistáknak?

FOTÓK: DAMARIS WESSINGER ÉS JOACHIM BERGER

Öt évvel később megkezdődött a Csizomo
Központ építése. Ezzel párhuzamosan
folyt a központ feladatainak a megterve
zése. Az illetékesek úgy látták, hogy ha
a hallgatók egy év alatt bibliaiskolai ta
nulmányokat folytatnak és mellette kita
nulják az asztalos szakmát, egyszerre két
probléma is orvosolható. Beindulhat egy
teológiai képzés, amelyre égető szükség
van, illetve biztosítható a megélhetése

azoknak, akik az iskola elvégzése után
gyülekezeti munkába állnak.
Az oktatás 1995-ben kezdődött. A köz
pont első vezetője Paul Kränzler volt, őt
követték egymás után Michael Volz, Da
niel Mattmüller és Tobias Müller. A múlt
évben a helyi gyülekezetek szövetsége
úgy ítélte meg, hogy a központ vezetését
fel tudják vállalni. Erre a jelzésre régóta
vártunk! Azóta át is adtuk ezt a felada
tot Edward Kandoje lelkipásztornak, aki
nagy kiváltságnak tartja, hogy ő felelhet
a képzési központért. Hat munkatárs
munkáját koordinálja, összeállítja a tan
tervet, oktat, kezeli az anyagiakat és ő
intézi a bevásárlásokat is. Mi, misszio
náriusok továbbra is támogatjuk, ugyan
akkor mindenben szabad kezet kapott,

ahogyan mi is szabadon hozhattunk
döntéseket, amikor mi voltunk az intéz
mény vezetői.
A Liebenzelli Misszió továbbra is tá
mogatja a képzést pénzadományokkal,
hiszen a helyi egyház egyedül nem tud
ná az anyagiakat biztosítani. Ezért na
gyon hálásak vagyunk azoknak, akik a
Csizomót továbbra is hordozzák velünk
együtt imádságban, különösen is most, az
átállás időszakában.
Joachim Berger

A kezdő csapat: Joachim (és Carola) Jenny,
Joachim (és Marianne) Herrmann, Paul
és Dorothe Kränzler (baloldali kép).
A tizenegy további misszionáriusnő
és misszionárius az elmúlt 25 év alatt
480 férfit és asszonyt képezett ki a
Csizomóban. Edward Kandoje (jobboldali kép, feleségével, Agnessel)
2018 júliusában vette át a vezetést.
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Ecuador:

Kofferek és
konfliktusok
Ismét pakoljuk a kofferekeinket. 12 év missziós munka után hazatérünk Németországba. Hatan vagyunk: két felnőtt és négy gyerek. Fejenként 2 koffert és
egy kézipoggyászt vihetünk fel a repülőgépre. Vagyis 18 csomagunk lesz! Ez a
számtani-gyakorlati oldal. A pszichológiai-emberi oldal pedig ez: a konfliktusok garantáltak.
Ismerjük egymást. 14 éve vagyunk házasok,
ebből 13 évet töltöttünk a misszióban. Néhányszor már kellett csomagolnunk. Mindig
összevesztünk. Mit vigyünk magunkkal? Mit
és hová csomagoljunk? A hely kevés, az ös�szezördülések érthetőek. Időközben azért
sok mindenben fejlődtünk. Jobban megismertük egymást. Most abban állapodunk
meg, hogy Simone mindent odakészít, Heiko
pedig becsomagol. Ez a megállapodás segít
elkerülni a vitákat.
A költözések, utazások, nagy változások
idején mi mégis valahogyan mindig összeveszünk. De hát miért? A mi esetünkben egyértelműen a személyiségünk miatt, illetve
amiatt, ahogyan a stresszes helyzeteket kezeljük. Nagyon különböző a hozzáállásunk.

Heiko olyankor inkább magába fordul és
megfontoltan cselekszik, ugyanakkor nagyon
ingerlékennyé válik, ha valaki átlépi a maga
felállította határokat. Simone ennek pont az
ellentéte. Neki arra van szüksége, hogy emberek vegyék körül, akiknek elmondhatja,
mit él át, mit érez, mi stresszeli…
Bizonyára sejtik, hogy van, amikor nem
passzolunk. De így van ez: „Az, hogy kinek
mire van szüksége a stressz csökkentéséhez, teljesen egyéni; minden ember más és más stratégiához nyúl. Egy hirtelen fellépő stressz esetén
mindenki a saját módszereit kezdi el alkalmazni. Ezért megjelenik egy bizonyos fokú egocentrizmus” (C. és J. Schuppener).
Beprogramozott konfliktusok
A vitákat és a konfliktusokat tehát nem is
olyan könnyű elkerülni. De mint keresztyének nem szeretnénk beletörődni ebbe, és a
helyzetet fokozni sem akarjuk. Jézus a mi
békességünk (Ef 2,14). Általa és Vele gyakorolnunk kell a szeretetet, az egységet és a
megbocsátást (vö. 1Jn 4,7–21). Ezért a bűn-

„Ha csupán 30
százalékban van részed
abban, hogy egy
konfliktus kialakult,
azért a 30 százalékért
akkor is 100 százalékban
kell vállalnod a
felelősséget.”
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Kofferek, amelyek konfliktust okozhatnak

nek (pont a már említett énközpontúságnak)
el kell tűnnie az életünkből (Kol 3,5). Ám ez
nem megy magától.
Jobban mondva: nálunk a vitának sok
esetben tisztító hatása van. A vita is a kom
munikáció egy fajtája. De nagyon résen kell
lennünk, hogy ne maradjanak utána sebek a
felekben.

FOTÓK: HEIKO ERNDWEIN

Mi az, ami Ecuadorban másképp működik?
A mi missziós országunkban gyakran más
ként kezelik a konfliktusokat. Blanca me
sélte, hogy otthon nem hagyhatná elöl a
pénztárcáját. A férje kivenné belőle a pénzt.
Nem bízik a férjében. A férje… a saját ott
honában! Mi, hogy beszélgettek-e már er
ről? Nem, ezt soha nem tudná megtenni.
Inkább elválik. Milyen mély sebei lehetnek
ennek az asszonynak! Már a vitatkozás is le
hetetlenné vált!
Itt mindennaposak a konfliktusok, de in
kább takargatják és a szőnyeg alá söprik a
vitás helyzeteket. Az emberek nem beszél
nek ezekről egymással. Inkább beszélnek
valakiről, mint valakivel. Közben persze
kölcsönösen megsebzik egymást. Inkább fel
adnak egy kapcsolatot, mint hogy beszélje
nek a valós problémáról.

Az élet napos oldala :)

Másodsorban törekedjünk arra, hogy megértsük, mi a mi bűnünk egy adott konfliktusban, és nevezzük is nevén! Egy barátom így
fogalmazott egyszer: „Ha csupán 30 százalékban van részed abban, hogy egy konfliktus
kialakult, azért a 30 százalékért akkor is 100
százalékban kell vállalnod a felelősséget.” Erről
beszél a szálka és a gerenda példájával Jézus
a Máté 7,1–15-ben.
Ha az előző kettőt megtettük, próbáljuk
meg a harmadikat: Tegyünk egy lépést a másik felé! Ehhez talán önmagunkat kell legyőz
nünk, és a saját árnyékunkon kell átlépnünk,
de valakinek el kell kezdenie. Ez azt is jelen
ti ugyanakkor, hogy kész vagyok meghall
gatni, amit a másik mondani akar nekem.
Sokszor ez is nagyon kemény!
Csak ezután kérhetek a másiktól bocsána
tot. Mindig az legyen a cél, hogy tisztázzuk a
konfliktust és béküljünk ki.
Nálunk is ez a helyzet. Annyi mindenben
kell még döntenünk. A légkör gyakran igen
feszült. De olyankor mindig azt mondjuk (fé
lig viccesen, félig komolyan), hogy már most
kitűzzük a németországi megbékélési ünne
pünk dátumát. Mert a sötét idők után min
dig kisüt a nap! Istennek legyen hála ezért!
Heiko és Simone Erdwein

Heiko és Simone Erndwein
2006 óta élt Ecuadorban, de
július közepén négy fiúgyermekükkel végleg visszatértek
Németországba. A Cotacachi
környéki falvakban dolgoztak
kecsua indiánok között. Dolgoztak gyermekek, fiatalok és felnőttek között, és tanítói szolgálatot is végeztek.

Imádkozzunk a
hazatérő misszionárius
családokért, hogy a nagy változásokat békésen átvészeljék!

Mi hát a teendő?
Mit tegyünk mi, akik Jézus tanítványai va
gyunk, ha vitába, konfliktusba keveredünk,
és tudjuk mégis jelezni, hogy Jézushoz tar
tozunk?
Elsősorban mindig tudatosítsuk magunkban, hogy mindenben (vita esetén is, vagy legkésőbb röviddel utána) meg kell próbálnunk
Istent dicsőíteni. Talán eddig a veszekedés
kapcsán még nem gondoltunk erre. Inkább
mindig szó szót követett. Nem végeztünk
félmunkát. Semmivel sem maradtunk adó
sai egymásnak. Röviden és velősen: bűnért
bűnnel fizetünk. Ezért először Isten bocsá
natát kell kérnünk.
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Franciaország:

VéleményKÜLÖNBSÉGEK
Szabadság, egyenlőség, testvériség. Sok francia városházán nagybetűvel ott díszelegnek ezek a jelszavak.
A hétköznapi életben is komolyan veszik ezeket a fogalmakat, és fontos helyet foglalnak el a társadalomban.

A jelszavak ott díszelegnek a községházán Saint-Lô-ban is

Felirat egy osztályteremben: Nem használok csúnya szavakat még viccből sem!

Michael és Tina Eckstein 2009
júliusa óta vesz részt gyülekezetépítő munkában Normandiában.
Jelenleg Saint-Lô-ban szolgálnak.
A helyi gyülekezetnek kb. 25 tagja van. A házaspár három gyermeke francia iskolába jár.

Imádkozzunk, hogy a
Saint-Lô-i gyülekezet
tagjai fel tudják dolgozni a
konfliktusaikat krisztusi
lelkülettel, és így az érdeklődők
az üdvösség jó illatát érezzék
meg, amikor ellátogatnak egy
gyülekezeti alkalomra!
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Különösen nagyra értékelik a személyes vé
lemény- és cselekvési szabadságot. Amennyi
re csak lehet, az emberek tiszteletben tartják
egymás véleményét. De hogy akkor hogyan
vitatkoznak? Babette, a nyugdíjas tanítónő
így válaszolt erre a kérdésemre:
– Ez nagyban függ az egyének személyisé
gétől. Az általános iskolában mindig azt pró
báltuk tanítani a gyermekeknek, hogy a súr
lódásokat ne erőszakkal oldják meg. Amikor
nézeteltérések jelentkeztek, arra biztattuk
őket, hogy mondják el, mi a gondjuk egy
mással. Ha mégsem jutnának dűlőre, szólja
nak egy tanárnak vagy más felnőttnek, mert
ők segíthetnek abban, hogy a vita résztvevői
higgadtan beszéljenek egymással, és méltá
nyos megoldásra jussanak.
Nekem az a benyomásom, hogy amikor
Franciaországban az emberek érzékelik, hogy
nem egyformán gondolkoznak valamiről, ak
kor inkább kerülik a témát. Nem beszélnek
róla, így a másik a maga véleményével, be
nyomásaival, érveivel és érzéseivel „magára
marad, mint a kisujjam”, és sokszor nemcsak
a szó átvitt értelmében. Mi a mi németes vi

Az idő segít
Nagyon szeretném minél pontosabban meg
érteni mindazt, ami elhangzik. És azt is
meghallani, ami nem hangzik el. Ez tanulás
kérdése. Mint ahogyan az is, hogy a legmeg
felelőbb kérdéseket tegyem fel, de ha éppen
az kell, akkor tudjak elhallgatni. És minden
nek ellenére ne lépjek könnyedén túl vala
min, ami nagyon fontos. A rendezetlen viták
ugyanis nem szolgálják egészséges kapcsola
tok kialakulását.
Gyakran van szükségem lélekjelenlétre
ahhoz, hogy nyugton maradjak, amikor nem
mondják ki a dolgokat, és türelemre, hogy el
hordozzam a rendezetlen helyzeteket. Idővel
egy-egy problémát nagyon finoman, alig ér
zékelhetően fel lehet hozni és körültekintően
meg is lehet oldani. Nagy bölcsesség kell ah
hoz, hogy helyesen válogassam meg a szavai
mat, ahhoz pedig alázat, hogy rákérdezzek a
másiknál, mit is értett azon, amit mondott.
Keresztyénként az életemet tudatosan
úgy szeretném alakítani, hogy az Istennek
tetsző és akaratának megfelelő legyen. Nem
akarom, hogy a veszekedés diadalmaskod
jon. Szeretni akarom a velem szemben álló
embertársamat. És nem azért, mert kedves a
szívemnek, hanem azért, mert Isten szereti
őt! Egyébiránt nem jobban, de nem is kevés
bé, mint ahogyan Isten engem szeret.
Az Ábrahám és Lót példáját követő konf
liktusmegoldás is működhet: „ha te jobbra mégy, én balra térek” (1Móz 13,9). Talán
többet érhetünk el azzal, ha nem együtt dol
gozunk az ügyön a másikkal. Így annak is
örülhetünk, amit Isten ad a másik által, aki a
saját elgondolása szerint keresi a megoldást,
de annak is, amit bennünk munkál, miköz
ben mi a saját módszereinkkel haladunk elő
re. Milyen jó tudni, hogy Jézust mindenben
segítségül hívhatjuk! Még a megfelelő me
derben zajló viták esetében is. Tina Eckstein
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takultúránkkal szívesen eldiskurálnánk, és
felsorakoztatnánk az érveinket, még akkor is,
ha néha heves vita bontakozik ki ennek nyo
mán. Mi kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit
mondana a másik fél. Szeretnénk megérteni
a motivációit, szeretnénk a dolgokat úgy lát
ni, ahogyan ő. És vágyunk arra, hogy együtt
találjuk meg a megoldást. Csakhogy errefelé
ritkán szállnak síkra azért, hogy tisztázzák a
dolgokat. Legalábbis mi ezzel szembesülünk
a gyülekezeti munka során.

?

Amikor ezt a beszámolót írom, éppen egy olyan országot utazok be,
amely pozitívan értékeli a misszionáriusokat és a missziót. Németországra ez nem feltétlenül jellemző,
ezért a címben olvasható kérdés
nálunk most napirenden van.
A misszióban dolgozó munkatársaknál
néha azt a kissé alaptalan meggyőződést vélem felfedezni, hogy a misszió
azért valamelyest fontosabb, mint az
úgynevezett fejlesztési segélyezés. Ezen
megállapítás alátámasztására, elrettentő
példaként fel is szokták sorolni néhány
fejlesztési-segélyezési szervezet nevét.
A világi emberek pedig többnyire úgy
gondolkoznak a misszióról, hogy az
nem más, mint egyes csoportok hitbeli
meggyőződésének etikátlan ráerőszakolása másokra. De nem arról van-e itt
szó, hogy a kérdés kapcsán mintha egy
almát akarnánk egy körtével összehasonlítani?
Segítségképpen tekintsük át röviden
a fejlődő országok támogatásának témáját! A modern fejlesztéspolitikát a
gyarmatosítás utáni hidegháborús korszak indította el. A Nyugat a gazdasági
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A misszió
mint eredményesebb
fejlesztési
segélyezés?
Kútfúrás a Malawiban működő Ubwenzi falufejlesztési
program keretében.
A gyakorlati segítség,
a gyermekek tanítása, az
evangélizáció és a képzés
összetartozik.

csoda következtében a fejlődésbe vetett
hit kábulatába esett. Az amerikaiak éppen azon ügyködtek, hogy embert küldjenek a holdra. Ezzel egy időben mind a
Nyugat, mind pedig a keleti blokk ideológiai befolyása alá akarta vonni az egykori gyarmatokat. Egyre nyilvánvalóbbá
váltak az egyes országok életszínvonala
közti óriási különbségek. Truman amerikai elnök, a NATO megalakulása alkalmából tartott beszédében azt hangsúlyozta, hogy a gazdag országoknak
erkölcsi kötelességük technikai fejlesztésekkel támogatni az „elmaradott” országokat, hogy azok egyre inkább felzárkózhassanak. Erre, mutatott rá az elnök,
belbiztonsági okokból is nagy szükség
van. Ebből világosan kiderül tehát, hogy
a fejlesztési támogatás, mint olyan, csak
a politikai és gazdasági érdekek érvényesítésének az eszköze volt.
Ezzel szinte egy időben a misszio
lógia területén elkezdődött egy vita,
melynek során az Ige és az emberi
cselekvés helyes arányáról érveltek és
győzködték egymást a különböző oldalon állók. Ezt, többek között, a teológia
egyre erősödő liberalizációja, ill. a baloldali befolyástól való félelem váltotta
ki. Az Üdvhadsereg Levest, szappant, üdvösséget! jelmondata jól mutatja, hogy

az evangéliumi mozgalom kezdetén mi
volt az egység alapja:
az evangélium helyre akarja állítani
a kapcsolatot ember és Isten között;
a helyreállított kapcsolat hatással
lesz a jelenre;
nekünk, keresztyéneknek magától
értetődően azért kell fáradoznunk,
hogy ez megtörténjen.
Szerintem idővel túl sok energiát
emésztett fel annak eldöntése, hogy vajon mi a fontosabb, a leves vagy az üdvösség, mert közben a szenvedő világ
ebek harmincadjára jutott.

●●
●●
●●

Tegnap este alkalmam volt egy olyan
kezdeményezés résztvevőivel beszélgetni, akik évek óta nyomornegyedekben
tartanak keresztyén gyermekprogramokat. Bátorító volt hallanom, milyen
hatással van Isten Igéje azoknak a gyermekeknek az életére. Szemmel láthatóan minden héten örömmel várják az
alkalmat. De persze a szolgálók azzal
is tisztában vannak, hogy az oázisnak
számító gyermekprogram után visszatérnek a saját világukba, ahol a felnőttek szenvedélyek rabjai, ahol mindennaposak a veszekedések, az erőszakos
cselekedetek, és amelyet a kilátástalanság jellemez. Elgondolkoztatott az
egyik helybeli munkatárs megjegyzése:
Hogyan tudnánk hathatós segítséget adni a
nyomornegyedekben élőknek? Még azt sem
tudjuk, milyen körülmények közül jönnek
hozzánk ezek a gyerekek. Szerintem a mi
gyerekóráink még csak a kezdetet jelentik.
A szerző egy nemzetközi együttműködés résztvevője, európai, ázsiai és afrikai szervezetek
munkatársait képezi és tanácsolja. A szervezetek némelyike veszélyesnek nyilvánított országban működik, ezért a szerző nevét a szerkesztőség nem hozza nyilvánosságra.
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Mikor nevezünk vitának egy vitát? – Mi még
soha nem veszekedtünk – állította a csendes
héten egy házaspár az egyik délelőtti bibliatanulmányozáskor. Körülbelül 40 éve voltak
házasok. Délután hajba kaptak azon, hogy mivel töltsék aznap a szabadidejüket. Ők mindezt
csak véleménykülönbségnek vették, de mások
bizonyára azt mondták volna: jól összevesztek.
A vitáról is lehet vitatkozni
Mikor beszélünk vitáról? Amikor két ember egymással 90
decibelnél hangosabban ordibál? Mikor jó egy veszekedés?
Hol lenne jobb elkerülni a vitatkozást? Hogyan kell egyálta
lán vitázni?
Ezekre a kérésekre bizony nem lehet egyértelmű választ
adni. Mert a vitára is elmondható, hogy attól függ… A kö
rülményektől, a tartalomtól, a veszekedő felektől. A vehe
mens típus teljesen máshogyan vitázik, mint a higgadt, meg
fontolt és defenzív típus.
Nem áll szándékomban átfogó értekezést írni sem a vitat
kozás, sem a mai keresztyén vitakultúra témájáról. És nem
is a konfliktuskezelésről lesz szó. Inkább néhány meglátást
szeretnék továbbadni Ábrahám harcokkal teli életéből.
Ha az ember Ábrahám történetét a vita, veszekedés szem
szögéből vizsgálja, meglepődve tapasztalja, hogy mennyi vi
tába keveredett. Egymást érték a nézeteltérések. Mindig va
lamilyen konfliktusba keveredett. Mégpedig az emberi élet
összes alapvető területén: a házasságában, a családjában és
a hivatásában.
A házasság harcmezeje
Ábrahámnak volt egy erős ígérete: „az lesz az örökösöd, aki
tőled fog származni” (1Móz 15,4). De volt egy erős felesége
is, aki kombinált: „Íme, az Úr bezárta méhemet, és így nem
szülhetek. Menj hát be a szolgálóleányomhoz: talán az ő révén
lesz fiam!” (1Móz 16,2). Logikusan hangzik. Ezért hát Áb
rahám engedelmeskedett a feleségének, Sárának, és elejét
vette a további vitának. Elvégre Isten nem határozta meg
pontosan, ki legyen az örökös édesanyja. Ki lehetett így is
csavarni… Isten csak akkor jelenti majd ki egyértelműen,
hogy Sárától fog a megígért fiúgyermek megszületni, amikor
Izmael már 13 éves volt (1Móz 17,16). Így hát Ábrahám a
béranyaság jogilag nem is olyan egyszerű útját választotta.
Így született meg Izmael Hágártól, majd néhány évvel
később Izsák Sárától. Úgy tűnt, a mozaikcsalád tökéletesen
működik. Egyszer azonban Sára észrevette, hogy Izmael
állandóan csúfolja és bosszantja az ő Izsákját. Felbőszülve
Ábrahámhoz ment és így követelőzött: „Kergesd el ezt a szolgálóleányt és a fiát” (1Móz 21,10). Ez egyáltalán nem tetszett
Ábrahámnak. Azt akarta, hogy mindkét fiának legyen helye.
Elképzelhető, hogy egy belső hang ilyeneket mondott neki:
Ábrahám, légy férfi! Ne hallgass Sárára! Legutóbb is rosszul sült
el a dolog. Most a sarkadra kell állnod!
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Készen
állunk
a
vitákra?
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A házassági konfliktus mindig kényes terület. Ki az, aki
enged, és ki az, aki érvényesíti az akaratát? Világos, hogy
egy házassági konfliktust mindig meg kell oldani, ha a fe
lek együtt akarják folytatni. De arra nincs jól bevált recept,
hogy mi a teendő patthelyzet esetén. Néha kompromis�
szumot kell kötni, néha viszont az egyiknek engednie kell.
A demokratikus döntések nem igazán működnek, mert vita
esetén mindenkinek egy szavazata van. Az sem segít, ha
arra hivatkozunk, hogy legutóbb mi engedtünk, ezért most
a másikon a sor.
Ábrahám házassági konfliktusába Isten avatkozik közbe:
„Bármit mond neked Sára, hallgass a szavára” (1Móz 21,12).
Jó, ha egy vitás helyzetben Isten Igéje megérint bennünket.
De nem az a lényeg, hogy a mi álláspontunkat erősítse meg.
Isten az Ő Igéje által inkább rá akar kérdezni dolgokra. Hi
szen Isten Igéje egy bíró (egy kritikus!), aki megítéli a gon
dolatokat és a szív szándékait (Zsid 4,12). Isten szava hely
reigazította Ábrahámot. Engedett Sára javaslatának, amelyet
Isten is igazolt, és azonosult vele. Nem úgy beszélt, mint
anno, amikor Sára megjegyzést tett a béranyára: „csinálj
vele, amit jónak látsz.” (1Móz 16,6). Most ő maga cseleke

dett. Korán reggel felkelt, vizet és kenyeret készített össze,
majd elküldte Hágárt (1Móz 21,14).
A család harcmezeje
Lót már régen elköltözött és önállósította magát. Életének
helyszínéül Sodoma lüktető városát választotta, ahol szinte
minden lehetségesnek tűnt, még a lehetetlen is. Az egyik
ilyen lehetetlen dolog a háború volt. Egy ádáz csata alkal
mával Sodoma harcosai alulmaradtak, és az ellenség Lótot
több más lakossal együtt fogságba hurcolta.
Amikor Ábrahám meghallotta, hogy Lót fogságba esett,
ezt mondta a hírnöknek:
– Megérdemli. Végül is ő választotta ezt az utat. Most
majd kiderül, mire megy a maga erejéből.
Ez a nem biblikus verzió. Amikor a széthúzás bebetono
zódik. Lenézünk a hegyről a völgybe, és ezt mondjuk ma
gunkban: Egye meg, amit főzött. Én nem segítek neki.
Ábrahám más utat választott: „Amint meghallotta Abrám,
hogy unokaöccse fogságba esett, fölfegyverezte háromszáztizennyolc legényét, akik a házánál születtek, és Dánig üldözte
őket (1Móz 14,14). Most jön az, hogy belead az ember apa
it-anyait. Küzd az igazságért egy másik ember érdekében –
minden teketória nélkül. Ábrahám minden erejét latba veti,
hogy unokaöccsét, Lótot kiszabadítsa.
Így néznek ki az álomcsaládok! Lót már rég levált neve
lőapjáról, Ábrahámról, hogy a maga útját járja. De amikor
Ábrahám hallja, hogy Lót bajban van, azonnal a segítségére
siet. Az ellenség nyomába ered – mi több: nyomába ered az
igazságnak.
A vér szerinti családunk, de a lelki családunk (a gyüleke
zet) is akkor marad élő, ha az emberek egymás érdekében
is kiállnak az igazság mellett. Akkor már nem arról szól a
dolog, hogy saját magunknak biztosítsunk előnyöket, hanem
arról, hogy győzzön az igazság, és érjen véget a romboló vi
szálykodás.
Sok konfliktuskezelési tipp és trükk létezik. Például az,
hogy ne az érintettről beszéljünk a háta mögött, hanem
vele személyesen. Ne vádakat fogalmazzunk meg, hanem
énüzeneteket adjunk át. Hagyjuk, hogy a másik végigmond
ja, amit akar, és igyekezzünk megérteni őt. Stb.
Vita-kategóriák
Ezek mellett a mankók mellett azzal is tisztában kell len
nünk, hogy milyen „vitakategóriába” csöppentünk. A gyer
meknevelésben vannak olyan helyzetek, amikor az igazság
érdekében szigort kell alkalmaznunk. Aztán vannak olyan
esetek is, amikor kompromisszumra törekszünk, vagy ahol
engedünk és háttérbe szorítjuk a saját vágyainkat. A gyüle
kezetben is megéri kideríteni, mikor kell minden kompro
misszum nélkül tiszta vizet önteni a pohárba, és mikor van
itt a tisztázó beszélgetések vagy az önfeladás ideje.
Néhány példával szeretném a különböző vitakategóriá
kat megvilágítani.
a) Az igazságért folytatott viták
Júdeában pár évvel a Szentlélek kiáradása után vita bonta
kozott ki arról, hogy ha férfiak térnek meg Jézushoz, körül
kell-e őket metélni. Sokáig vitatkoztak ezen (ApCsel 15,7),
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míg végül egybehangzó döntést tudtak hozni, ami máig ható
útmutatás volt a gyülekezetek fejlődése szempontjából.
Mind a mai napig fontos, hogy egy-egy teológiai kérdést
a gyülekezetek vezető testületei alaposan átrágjanak. Nem
szabad ezeket a szőnyeg alá söpörni. Néha igenis tisztázni
kell, hogy széna vagy szalma. Máskor viszont közös meg
egyezésre kell jutni, miközben teret kaphatnak a különbö
ző nézetek.
b) Generált viták
Néha muszáj vitát generálni, provokálni. Pál is egy ilyen
provokátor volt. A galatákhoz írt levélben leírja, hogyan
mondott ellent Péternek nyilvánosan, amivel heves vitát
idézett elő (Gal 2,14). Lehetetlen volt szemet hunyni fölötte.
A visszásságokra rá kellett világítani.
Gyülekezeteinkben nagyon értünk ahhoz, hogy mindent,
ami nem jó, nevén nevezzünk. Gyakran azonban nem az
érintettekkel, hanem másokkal tárgyalunk ezekről. Kerüljük
a vitát. De gyógyulás csak akkor történhet, ha magával a be
teggel beszélgetünk, ujjunkat a sebre tesszük, és a sebeket
kezeljük. Akkor is, ha ez az adott pillanatban fájdalmas.
c) Elkerülhető viták
Sok vitát kerülhetünk el, ha azt mondjuk, amit gondolunk,
és azt tesszük, amit mondunk. Abból, hogy nem tartjuk ma
gunkat a megbeszéltekhez, vagy nem reálisan tervezünk,
gyakran lesz veszekedés. Ismerek gyülekezeti tagokat, akik
amiatt léptek ki a szolgálatból, mert a rossz kommunikáció
miatt rendszeresen konfliktusok robbannak ki emberek kö
zött. A világos és átlátható kommunikáció segíthet megelőz
ni az esetleges vitákat. Félreértés esetén fölösleges e-maile
ket írogatni. Személyesen kell megbeszélni a dolgokat.
d) Berekesztett viták
Azt a vitát, amelyet valaki megkeseredett szívvel akar gene
rálni, megalkuvás nélkül, még csírájában kell elfojtani. Az
ilyen vita gyökere sokszor az irigység és a féltékenység. Míg
Pál a galatákhoz írt levelében egyrészt a tisztánlátást segí
tendő gerjeszti a vitát (lásd korábban), addig máshol ezt a
fajta „viszálykodást” a test, illetve az önző szív számlájára
írja (l. Gal 5,16kk; és Jak 3,13; 4,1 is).
Ez a vitatkozás rombol. Elválaszt és eltávolít egymástól,
mert a résztvevők a saját érdekeiket és vágyaikat akarják
érvényesíteni. Ennek a konfliktusnak a hataloméhség és az
uralkodni vágyás a gyökere. Ebben az esetben nem a tisztá
zás a cél, hanem az, hogy ki nyer és ki veszít. Ennek pont az
ellenkezője az, amikor valaki képes lemondani a vélt vagy
valós jogáról.
e) Megoldott viták
A vita mindig egyfajta krízishelyzet, amely megoldásért ki
ált. Ha valakivel vitában állunk, a helyzet megoldására több
lehetőség is kínálkozik. Például, amikor az erősebb keresz
tülviszi az akaratát, és a végén nyertesek és vesztesek állnak
egymással szemben. Persze van, amikor ezt az utat kell vá
lasztani, hogy elejét vegyük a dolgok rosszabbra fordulásá
nak. Más konfliktusok úgy oldódnak meg, hogy a vitás felek
szétválnak, és mindenki megy tovább a maga útján. Ez az
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út is lehet gyógyító, és segíthet abban, hogy a résztvevők
megint szabadon kibontakozhassanak (vö. ApCsel 15,36kk).
Végül létezhet olyan megoldása is egy vitás helyzet
nek, amely ismét összehozza az embereket, és kapcsolatuk
erősebb lesz, mint annakelőtte. Ha ezt az utat választjuk,
akkor van lehetőség a kölcsönös megbékélésre. Ábrahám
esetében a Lót megmentésére indított harcot egy közös ét
kezéssel zárták.
Melkisédek, a Felséges Isten papja kenyérrel és borral
jön Ábrahám elé (1Móz 14,18), és meghívja, hogy egyen és
igyon. Amikor ma – kenyérrel és borral – úrvacsorázunk, el
lene mondunk minden romboló vitának. Megköszönjük Is
tennek, hogy már nincs haragban velünk, és készek vagyunk
békejobbot nyújtani másoknak.
A hivatás harcmezeje
A munkavállalók között is voltak viták. Ábrahám pásztorai
veszekedtek Lót pásztoraival. A legelőterületekért és a kút
használatért folytatott napi küzdelem felőrölte őket. A szá
nalmas mindennapi kis csatározások miatt a munkájukat
nem tudták már lelkesen és örömmel végezni.
Ábrahám érzékelte a helyzetet; leszidhatta volna a pász
torait és megmondhatta volna nekik, hogy ez így nem mehet
tovább. Taníthatott volna nekik egy kis konfliktuskezelést.
Lót pásztoraival kommunikálhatott volna énüzenetek útján:
Mi voltunk először a kútnál. Úgy érezzük, hogy nem bántok velünk tisztességesen. Bátoríthatta volna azzal is a pásztorait,
hogy lépjenek fel kicsit öntudatosabban és határozottabban
Lót alkalmazottaival szemben: Szóval, csak hogy tudjátok.
Mi Ábrahám pásztorai vagyunk. Ti csak azért lehettek itt, mert
Ábrahám a főnökötöket is elhozta magával. Jó lenne végre, ha
belátnátok, hogy itt csak másodhegedűsök lehettek. Kicsit lejjebb
kellene adnotok az igényeiteket.
Ábrahám máshogyan jár el. Felismeri, hogy a vitát egy
rossz rendszer okozza. Tehát a munkameneten kell változ
tatni. Ebben ő az illetékes. A konfliktust neki kell megolda
nia. Nem pattinthatja azt le magáról és nem is ruházhatja
át másra.
Ábrahám beszélgetést kezdeményezett Lóttal. A vitát a
pásztorok szintjéről vezetői szintre emelte: „Ne legyen viszály
köztem és közted” (1Móz 13,8). Vagyis: ezt most nekünk kell
megoldanunk. És már elő is áll egy javaslattal: El kell válnunk. Átengedem az elsőbbséget neked. Te választhatod ki először, hogy hol szeretnél a jövőben lakni (1Móz 13,9kk).
Ábrahám itt igazi nagyformátumú vezetőként jelenik
meg. Ő a kezdeményező fél, konkrét javaslattal áll elő, és
bevonja abba a másik felet is. Nem írja elő neki, hogy mit
tegyen, jóllehet a cég igazgatójaként minden joga megvolt
hozzá. A konfliktus megoldásához nagy mozgásteret hagy
Lótnak.
Végül szétválnak. Lót a Sodoma és Gomora körüli ter
mékeny síkságot választja. Ábrahám Júdea kopár hegyein
marad az állataival. A vitás helyzet megoldása egy új rend
szer lett.
Az elválás azonban nem jelentett szívbéli elszakadást is.
Különben miért adott volna bele Ábrahám apait-anyait, ami
kor megtudta, hogy Lótot fogságba hurcolták. Azért kellett
szétválniuk, hogy véget vessenek a parázs vitának.

velem, gondoljak arra, hogy Isten védőügyvédként áll mel
lettem, ezért nyugodtan rábízhatom az ellenségeimet és a
támadóimat. Ő az én ügyvédem, aki nem fog cserbenhagyni.
Erről Dávid még énekel is (Zsolt 35,1.23).
Készen állunk-e a vitákra?
Egy vita olyan, mint egy vihar. Mindig kiszámíthatatlan.
Nem tudjuk pontosan, milyen heves lesz. De egyet tudha
tunk: szükséges a tisztuláshoz, és legtöbbször hamar lecsen
desedik. Néha heves és erőteljes. Villámok cikáznak, energi
ák szabadulnak fel. Mennydörög, és egy-egy pillanatig úgy
tűnik, hogy a világ kimozdult a tengelyéből. Ám amikor
a vihar elvonul, akkor érzi az ember a jótékony hatásait.
A levegő lehűlt. A forróság alábbhagyott. A talaj kellő men�
nyiségű nedvességet kapott. A vihar elcsitult, és elült a hul
lámokat felkorbácsoló szél is. Ha a vihar fényes nappal csa
pott le, akkor végül a felhőkön át, itt is, ott is előtörnek a
nap jólesően meleg sugarai, és ismét előtűnik a tiszta égbolt.
Viszályok, viták, véleménykülönbségek, konfliktusok –
mindez hozzátartozik az életünkhöz. Ne térjünk ki a viták
útjából, hanem felelősségteljesen folytassuk le őket! De ne
úgy, hogy bedaráljanak minket, hanem úgy, hogy mi tartjuk
kezünkben az irányításukat! És ne feledjük azt, ami minden
vitás helyzetre igaz: „Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok
veszteg!” (2Móz 14,14).
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Az Istennel folytatott viták
Ábrahámnak része volt minden típusú vitában. Utoljára
azért merészkedik be a ringbe, hogy Istennel vitatkozzon. Is
ten megmondja Ábrahámnak, hogy megítéli Sodomát és Go
morát. De Ábrahám odaáll az Úr elé és megkérdezi: Tényleg
el akarod pusztítani az igazat a bűnössel együtt? Hertz, a zsidó
bibliamagyarázó ehhez hozzáteszi: „Ábrahám közbenjárása
Sodomáért és Gomoráért, az, ahogyan Istennel vitázik, sőt alkudozik (...), a lelki fejlettség legmagasabb fokát jelzi (...),
ez a fok túltesz azon is, hogy kész lett volna isteni parancsra a fiát feláldozni” (Dr. Hertz J. H.: Mózes Öt Könyve és a
Haftárák, 158. o.).
Ábrahám emlékezteti Istent arra, ami leginkább jellem
ző Rá, mégpedig arra, hogy Isten igazságos: „Vajon az egész
föld bírája nem hozna-e igaz ítéletet?” (1Móz 18,25; vö. Zsolt
82,8; 96,13; 98,9). Isten igazságosságára apellál, amely nem
csak annyi, hogy az istentelent megbünteti, az igazat pedig
megmenti. hiszen Isten igazzá nyilvánítja azt a bűnöst is, aki
megtér, és megérti, hogy nem képes önmagán segíteni (vö.
Ez 33,10kk)!
Ezt az igaz mivoltot tulajdonította Isten Ábrahámnak is.
Ábrahám hitt az ÚRNAK, aki ezt számította be Ábrahámnak
igazságul (1Móz 15,6). Akit Isten megigazított, az mer alku
dozni Istennel. Nem a saját érdekében lép fel, hanem má
sokat akar megmenteni, akik Isten ellenségeiként élnek, és
mivel nincs kapcsolatuk Teremtőjükkel, meg kell halniuk.
Azok az emberek, akik bizalmas kapcsolatban vannak Is
tennel, mernek Vele vitatkozni és alkudozni. De az „alku
nak” vannak határai. Annak, aki Istennel csatázik, tudnia
kell, hogy nem látja át az egész képet (vö. Ézs 45,9). Je
remiás mer az Istennel vitázni, még ha tudja is, ez mindig
egy „aszimmetrikus” vita lesz: „Igaz vagy, Uram, ha perlek
is veled. Hadd tegyem szóvá mégis azt, ami igazságtalan! Miért
szerencsés a bűnösök sorsa? Miért boldogulnak mind, akik csalárdul élnek?” (Jer 12,1).
Az, aki Istennel csatázik, tudja azt is, hogy nem kell fog
lalkoznia a saját jogaival. Amikor igazságtalanság történik
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Magyarország:

Beszámoló a Missziói Napról

Hálatelt szívvel közel 150-en gyűltünk össze augusz
tus 25-én az idei Missziói Napon a Pasaréti reformá
tus templomban. Az alkalom a következő címet kap
ta: Krisztus Afrika forró szívében. A németországi
Liebenzelli Misszió egyik vezetője, Hartmut Wacker,
a Malawiban 22 évig szolgált német misszionárius,
Michael Volz, valamint a Molnár Mária Külmissziói
Alapítvány két misszionáriusa, a Zambiában szolgált
dr. Keszi Krisztina és a jelenleg Malawiban szolgáló
Kevezsda Szilvia voltak a nap előadói, akik Igével és
bizonyságtétellel erősítettek minket.
Az alkalmat az Alapítvány elnöke Török András
nyitotta meg, majd felolvasta az egykori elnök, Asz
talos Zoltán köszöntését. Utána Michael Volz igema
gyarázatát hallgattuk meg az 5Mózes 8,1–18 alapján.
Arról beszélt, hogy a változások idején, éljünk bár mi
is pusztai körülmények között, Isten jósága és hűsé
ge minket is hűségre hív, akárcsak a bibliai időkben
az izraelitákat. Az Igéből Isten arra bátorított minket,
hogy Vele induljunk neki a jövőnek. Az igehirdetés
után Michael vetítettképes beszámolóban mutatta be,
hogy Isten mi mindent végzett Malawiban az elmúlt
22 évben.
A bizonyságtételeket minden alkalommal kiscsopor
tos imaközösséggel zártuk. Jó volt az Úr elé vinni a
hallottakat.
Hartmut Wacker idén a nők szerepére irányította fi
gyelmünket. Öt misszionáriusnőt mutatott be, akiknek
az élete mindannyiunk előtt példaként állhat. Nem
azért, mert annyira tökéletes életet élnek, hanem mert

Isten kezéből tudják fogadni a jót is, és az Ő kezébe
tudják letenni nehézségeiket, fájdalmaikat. Ezek az
egyedülálló vagy házasságban, családban élő nők Is
ten erejével hirdetik az evangéliumot gyermekeknek,
fiataloknak, és szolgálnak szomszédjaik felé vagy idős
emberek között.
Dr. Keszi Krisztina arról beszélt, hogy mire tanítot
ta őt az Úr a Zambiában töltött évek alatt. Miközben
felsorolta Isten „tantárgyait”, fontos témákat érintett:
engedjük, hogy Isten a Maga tervei szerint formáljon
minket, és járjuk bizalommal azt az utat, amelyet Isten
személyesen nekünk gondolt ki; fogadjuk el jelenlegi
élethelyzetünket, mert mindenkit ott akar Isten meg
ajándékozni, ahová helyezte; bízzunk Isten pontos idő
zítésében, és várjuk türelemmel a dolgok alakulását;
erősödjünk hitünkben; engedelmeskedjünk Istennek,
mert jót akar nekünk; maradjunk Krisztusban, mert
így mutathatjuk fel Őt másoknak; adjuk mindig Isten
nek az első helyet az életünkben; szolgáljuk az Urat
úgy, hogy ne az elismerésre vagy az eredményekre
nézzünk; gyakoroljuk a Krisztusban való megpihenést
is; gyakoroljuk a szeretetet; alázzuk meg magunkat és
vegyük fel az igát.
Mi keresztyének halálunk pillanatáig tanulhatunk,
mert Isten nem fárad bele az oktatásunkba. Azt akar
ja, hogy rajtunk lássák meg mások a Krisztus arcát.
Azt is fontos észben tartanunk, hogy csak az tud má
sokat tanítani, akinek személyes, élő kapcsolata van
Krisztussal.
Végül Kevezsda Szilvia kapott szót. Ő is vetített ké
pekkel ismertette a Malawiban töltött elmúlt egy évét.
Betekintést kaphattunk a malawi hétköznapokba, a
nyelvtanulás nehézségeibe, illetve az ott folyó misszi
ós munkába. Szilvia őszintén elmondta, milyen nagy
szüksége van az itthoni testvérek támogatására. Hor
dozzuk őt továbbra is imádságainkban!
Hálásak vagyunk a Missziói Nap áldásaiért. Bátorí
tó tudni, hogy Isten nem mondott le a világról. Ennek
egyik jele az, hogy mindannyiunkat misszióba hív: kit
a saját hazájában, kit egy másik országba. Engedjünk
Isten hívásának, és forduljunk oda azok felé, akik még
nem ismerik a Szabadítót
Lőrincz Zsanka
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„Krisztus Afrika forró szívében”– Missziói Nap – 2018
Pasaréti református templom

Michael Volz arról számol be prezentációjában,
hogy Isten mennyi mindent végzett Malawiban az
elmúlt 22 évben – tolmácsol Török András elnök

Hartmut Wacker liebenzelli vezető öt
misszionáriusnőt mutat be beszámolójában
– tolmácsol Ötvös Ágnes

Dr. Keszi Krisztina misszionáriusnő elmondja,
mire tanította őt az Úr a Zambiában töltött
évek alatt

A Missziói Nap résztvevői hallgatják
dr. Keszi Krisztina bizonyságtételét

Kevezsda Szilvia misszionáriusnő vetített képekkel ismerteti a Malawiban töltött elmúlt egy évét

Fotók: Török Antalné

Michael Volz misszionárius, aki 22 évig szolgált
Malawiban, az 5Mózes 8,1–18 alapján Igét hirdet

MALAWI

