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A Malawiban élő misszionáriusokat kérdeztük:

Egy misszionáriusnak mit kell tudnia és tanulnia?

Elsősorban legyen imádkozó ember! Fontos, hogy Istennel beszéljen meg
mindent, de azt is meg kell hallgatnia, hogy Isten mit akar az ő életével.
Azután természetesen rendszeresen kell olvasnia a Bibliát. Mert csak
akkor tudja elmondani másoknak a sok nagyszerű bibliai történetet és
üzenetet, ha jól ismeri azokat. Aztán meg kell tanulni annak az országnak a nyelvét, ahol élni fog, mert meg kell magát értetnie az ottani
emberekkel. Ezenkívül sok mindent kell még megtanulnia. Többek között
azt is, hogy abban az idegen országban hogyan élnek és gondolkoznak az
emberek, és mik az ottani szokások.

Nehéz megtanulni a malawi emberek nyelvét?

Malawiban csicsevául beszélnek. A csicseva elég nehéz nyelv, körülbelül
két év alatt lehet eljutni oda, hogy már lehet a helyiekkel beszélgetni.
Az nagyon jó, hogy ugyanazokat a betűket és írásmódot használják, mint
a legtöbb európai nyelv.

Hol laktok Malawiban?

Egy faluban lakunk. A házunknak a teteje fűből van. A gyerekeink egész
délután kint játszhatnak a szabadban a barátaikkal. A házunk mögött egy
rizsföld, mellette pedig egy kukoricaföld terül el, és a kút is, amelyből
a vizet hordjuk, itt van a közelben. Ahhoz, hogy elérjük a legközelebbi
kórházat vagy bevásárló központot, legalább másfél órát kell autóznunk.

Miben különbözik Németország Malawitól?

Itt a családok az ennivalót nem a bevásárlóközpontban veszik meg, hanem
maguk termelik meg. Reggelente kijárnak a földekre kapálni. A magokat
kézzel vetik el és a termést is kézzel aratják le. Nem minden családnak
van kerékpárja vagy mobiltelefonja, és csak egy-két háznál látunk autót.
Errefelé aszfaltozott utak sincsenek. Poros, homokos földutakon közlekedünk. Az iskolai osztályokban általában 150–250 tanuló van együtt.
A legtöbb malawinak csak kevés ruhája van, és játékokat sem tudnak venni
a gyerekeiknek. Ezért mindent összeszednek, amit találnak, és azokból
készítik a játékokat. Ebben az országban az emberek sokkal szegényebbek,
mégis sokkal barátságosabbak, és több idejük van egymásra.

Hogyan beszéltek a malawi embereknek Jézusról?

Mivel mi fehérbőrűek vagyunk, mindig akadnak, akik megkérdezik:
– Miért vagytok Malawiban? – És akkor elmondjuk, hogy Istenről és az
Ő Fiáról, Jézusról szeretnénk minél több embernek beszélni. Ha már
ismerjük azokat, akikkel éppen beszélgetünk, érdeklődünk a családjuk,
a gyermekeik, a munkájuk, a földjük termése felől. Így azt is megkérdezhetjük tőlük, hogy kiben vagy miben bíznak, kitől vagy mitől várják
a segítséget, amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogyan szeretnék.

Malawiban milyen egy istentisztelet?

A meghirdetett időpontnál rendszerint jóval később érkeznek meg az
emberek. De amikor aztán elkezdődik az istentisztelet, akkor sokat és
hangosan énekelünk, táncolunk, és nagyon sokat imádkozunk. Az igehirdetés is nagyon hosszú. Az elején kevesen vagyunk, de közben egyre
többen jönnek. Két-három óra elteltével már szinte tele van a templom.

Misszionáriusként mi volt eddig a legizgalmasabb
élményetek?

A nemzeti parkban egyszer egy elefánt jól megkergette az autónkat.
Hirtelen bukkant elő egy bokor mögül, meglengette a füleit, és hangosan ezt kiáltotta: Törööö!!! Azután elkezdett rohanni felénk. Az autónk
éppen egy homokdomb tetején állt, ezért nem tudtunk elég gyorsan elindulni. A platón ülő emberek bizony nagyon megijedtek. Amikor a hatalmas állat már csak két méterre volt tőlünk, az autó végre nekilódult, és
így a nagy riadalmon kívül nem esett baja senkinek.

Mit kívántok a malawi embereknek?

Azt, hogy minél többen megismerjék az Úr Jézust, és elkezdjék követni Őt.
Ha Németországra gondoltok, mi hiányzik
leginkább?

Természetesen a nagypapa és a nagymama meg a német barátaink.
De a Nutella, a hó és nyáron a finom fagylaltok is.

Malawiban miket esznek?

Kukoricakását, rizst, babot, levelekből készült főzelékféleséget, halat,
csirkét, kecskét és bárányhúst. Az európai szokásokkal ellentétben itt
kézzel esznek, nem késsel és villával.

Nektek, misszionáriusoknak mi okoz leginkább
örömet?

Azt nagyon jó látni, amikor emberek elkezdik Jézust követni. Nagyon
örülünk annak, hogy sok olyan embert ismerünk, akik tiszta szívből szeretik Jézust, és egyre jobban szeretnék Őt megismerni. Vannak olyanok
is persze, akik még soha nem hallották a Biblia tanítását. Az is nagyszerű érzés, amikor nekik beszélhetünk Jézusról. Szívesen imádkozunk
beteg emberekért is. Olyankor mi is izgatottan várjuk, hogy Isten meggyógyítja-e őket, és ha igen, hogyan.

Joachim és Mirjam Berger három kislányukkal, a hétéves Emily-vel, az ötéves Joy-jal és a hároméves Miával 2009 óta él az afrikai
Malawiban. Mberében, egy kisi faluban laknak. Ott található a Liebenzelli Misszió által működtetett Csizomo Központ, ahol teológiát
és asztalos szakmát is tanítanak az ott tanuló afrikaiaknak. Joachim a liebenzelli Teológiai Főiskolán végezte el a tanulmányait. Utána
Mirjammal együtt sokat imádkoztak azért, hogy Isten mutassa meg, hol szeretné őket látni. A Misszió vezetői Malawit ajánlották
nekik, Isten pedig megerősítette bennük, hogy valóban azt szeretné, ha Malawiban szolgálnák Őt.

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, (…) és íme,
én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

Kedves
Testvérek!
Az iskolás gyermekek, amikor földrajzórán arról tanulnak, hogy a fellegek felett a végeláthatatlan űr veszi körül a
Földet, felteszik a kérdést (gyakran már ott, a szaktanárnak, később) a hitoktatójuknak: Hol van Isten, és hol van a
Mennyország, ha nem a felhők között? Néhányan meg sem várják a felnőttek válaszát s rávágják: Hát felettük! – azaz:
messzebb, mint hittük. (Mégiscsak ott kell lennie valahol!) Ilyen az, amikor a gyermekek megbontják az addig ismert
világuk boltozatát, s beláthatatlan távlatok nyílnak meg előttük. Újra kell fogalmazniuk maguknak, hogy mi a kicsinység és a nagyság, a közelség és a távolság. Az Isten országa eleinte folyvást távolodni látszik: minél többet ismernek
meg a mindenségből, képzeletükben a Teremtőnek annál messzebb, csak egészen kívül „marad hely”. Sokan úgy
nőnek fel, hogy hitük fejlődésében itt meg is torpannak, s idővel a szemükben egészen jelentéktelenné zsugorodik
a hatalmas Isten, míg végül elvész a gyermekkori álmok ködében. Aki felnőtt emberként is hisz, általában megtanul
egy fontos dolgot a nagykorúvá válás belső útján, s ott keresi a Mindenhatót, ahol már találkozott vele – függetlenül
attól, hogy kapott-e megnyugtató választ gyermekkori kérdéseire. „A templomban, ott van az én drága Istenem!” –
fogalmazza meg egy idős hívő asszony, valahányszor csak szóba jön az istentisztelet. „A szívünkben van” – mondja
egy fiatalabb társa, s azokra a pillanatokra gondol, amikor egyedül van egy csöndes helyen, kizárja az őt körülvevő
világot, és amíg imádkozik, úgy érzi, hogy lehull a válláról a teher, s felenged a szorító érzés a szíve körül. Mi lehet a
helyes válasz? A feltámadt Krisztus szavaiban találjuk meg: velünk van. Bár a teremtett mindenség sem fogadhatja
be, mégis megérkezett hozzánk, amikor az Ige testet öltött s megérkezett bennünk, amikor a Lelke kiáradt ránk.
Ugyanakkor fontos odafigyelni az egész üzenetre, amelyet Krisztus elmondott, nem csupán az utolsó néhány szóra. Az, akinek a hit egyet jelent a befelé fordulással, a szótlan elmélkedéssel és minden sürgető érzés elcsitításával,
Jézus ígéretéből talán azt hallja ki, hogy Őt mindig a belső szobában találja meg, ahonnan a külvilág ki van zárva.
Krisztus azonban ennek az ellenkezőjét kéri: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…” Egyszerűen
nem tehetjük meg, hogy áhított nyugalmunk (és kényelmünk) falai mögé húzódva biztatgassuk magunkat Jézus jelenlétének az ígéretével! Valahányszor ebbe a hibába esünk, az Igét mantrává alacsonyítjuk az ajkunkon, s kicsinyhitűségünket, valamint engedetlenségünket takargatjuk vele.
Ha igazán vágyunk Krisztus közelségére, el kell indulnunk oda, ahová elküld, s vállalnunk kell mindazt, amivel
megbíz minket. Csak ezzel felelhetünk mindarra, amit Ő tett meg azért, hogy velünk lehessen. Csak azért lehetünk
élő kapcsolatban Vele, mert vállalta a küldetést, amely hozzánk vezetett, s hogy teljesítse azt, semmi sem volt drága
Neki, „aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, (…) megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig”
(Fil 2,6–8). Az Ő felbecsülhetetlenül drága áldozatának köszönhetjük, hogy azok közé tartozunk, akikről az apostol
elmondhatja: „Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által” (Ef 2,13).
Akkor távolodunk el Tőle, ha egyhelyben maradunk, hiszen Ő maga a Lelkével előremegy, s elkészíti a helyünket ott,
ahol látni kíván minket. Vele van mindazokkal, akik útra kelnek, akik szólni s tenni mernek. Ha mi is elindulunk, szolgálatunk minden állomásánál találkozunk Ővele, és mind mélyebben megtapasztaljuk az Ő éltető közelségét.
Hálásak vagyunk, hogy kedves Olvasóink imádságaikkal és adományaikkal támogatják a liebenzelli misszionáriusokat,
akik közül sokan egészen messze mentek szolgálni Krisztus szavára. Kérjük Őt, hogy mindig éreztesse velük jelenlétét, s hogy velük együtt mi is hadd nyerjünk új erőt a saját szolgálatunkhoz!
Alapítványunk egész közössége nevében áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves Testvérünknek.
							Tisztelettel:

Török András, elnök
Külmissziói Híradó, 2019/02
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Kevezsda Szilvia beszámolója Malawiból:

Kedves Olvasók!
Szeretettel köszöntök mindenkit ismét Malawiból, és egyben
azt kívánom, hogy a feltámadás ünnepe áldott és örömteli
legyen minden kedves Testvérem számára!
Ezúttal az egyhónapos gyakorlatomról szeretnék beszámolni, amelyet február 18-tól március 15-ig Namwerában töltöttem. A Liebenzelli Misszió helyi vezetése javasolta, hogy a
kultúra behatóbb megismerése és a nyelvgyakorlás céljából
látogassak meg egy újabb projektet. Így kerültem a Grace
Farm (Kegyelem Gazdaság) nevű helyre.
A gazdasági részlegen először szarvasmarha- és juhtenyésztéssel próbálkoztak, majd átálltak a mezőgazdaságra. Jelenleg makadámia fákat nevelnek és telepítenek, valamint szóját
és kukoricát termesztenek. A nonprofit részleghez tartozik a
gyermekotthon, a keresztyén általános iskola és az egészségügyi ellátóközpont. A szolgálat nonprofit részlegének vezetője
Alide van Manen holland misszionárius, aki 2008 decembere
óta él a Grace Farmon. Egészségügyi nővérként az egészségügyi részleg vezetője is egyben. A szolgálat anyagi támogatását majdnem teljes mértékben a holland testvérek biztosítják.
Mivel Namwera a főleg muzulmánok lakta Mangochikörzetben fekszik, a gyermekotthon fiatal lakóinak 90%-a
muzulmán családból származik. Az intézményben jelenleg
35 árva, félárva és hátrányos helyzetű gyermek él, akikről 6
Olvasói kör az otthonban – Madugu története
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nevelő gondoskodik. A gyermekek iskoláztatása külföldi támogatással történik, és egészen a felsőoktatásig lehetővé teszik nekik a tanulást. Az itt töltött évek alatt természetesen
megismerkednek a keresztyén hittel is.
Az általános iskolában is a muzulmánok vannak többségben. Megalapításának fő célja az volt, hogy az otthonban élő
gyermekek színvonalas oktatásban részesüljenek. Természetesen a munkatársak, illetve a környékbeli falvakban élő
szülők gyermekeinek is felkínálták a lehetőséget a tanulásra. Mivel az állami iskolákban sok esetben 100–150 gyerek
jár egy osztályba, ott az előrehaladás nagyon korlátozott.
Az eredeti terv szerint csak az első négy osztályt nyitották
volna meg a Grace Farmon, mivel azonban nagy az igény a
magasszintű oktatásra, kiépülőben van egy második blokk
az 5–8. osztályosok számára. 2017-ben, az iskola megnyitásakor eléggé szkeptikusak voltak a környékbeli falvak lakói,
és nem nagyon akarták a farm keresztyén magániskolájába
küldeni a gyerekeiket. Viszont amikor látták, hogy a gyerekek viselkedése pozitívan változik, keresztyén értékeket sajátítanak el, pl. az önfegyelmet, az őszinteséget, az engedel-

mességet, a tiszteletet, megváltozott a véleményük. Ma már
összesen 134 diák tanul az iskolában, és többen csak a várólistára kerülhettek föl. Hálásak vagyunk a munkatársakkal
együtt, hogy a gyerekek által a keresztyén értékek hatással
lehetnek a közösségre.
Mivel egy keresztyén iskoláról van szó, heti rendszerességgel tartunk bibliaórát is. Olyankor bibliai történetet,
igeverset, énekeket tanulunk, ami nagyszerű lehetőség az
evangélium továbbadására. Nagy örömöt jelentett nekem ebben az egy hónapban átvállalni ezeket a szolgálatokat. Minden osztályt meglátogattam hetente egyszer, és a kicsiknek
egyszerűbben, a nagyoknak már részletesebben tudtam tanítani egy-egy történetet. Egy részét csicsevául tudtam tanítani – hálás vagyok a kidolgozott csicseva segédanyagért
–, a többit pedig fordítással. A tanárokkal jól együtt tudtam
működni, és a gyerekek is ügyesen bekapcsolódtak. A virágvasárnapi történetet pl. el is játszottuk velük. Nagyon élvezték, amikor Hozsannát kiáltottunk, ágakat lengettünk – még
a kardigánjainkat is leterítettük a földre Jézus fogadására.
Az egyik osztályban egyszercsak maguktól énekelni kezdtek
egy hozsannás dalt tapsolva és táncolva. Az ünneplés és a
vidámság itt természetes része a kultúrának.
Egy másik alkalommal én tanítottam nekik CD-ről egy
imádsággal kapcsolatos csicseva éneket. Jóleső érzés volt, amikor a szünetben, vagy a délután folyamán visszahallottam azt
a gyerekektől, sőt még a faluban is, amikor éppen arra jártam.
Az én feladatom volt még hétfő és szerda délutánonként
a szabadidős program biztosítása az otthonban. Ilyenkor kifestőzni, társasozni, olvasni, rajzolni, énekelni szerettek a
gyerekek, és csevegtünk is egy kicsit, és persze csicsevául.
Ezenkívül ellátogathattam a női gondozók hétfő délelőt-

ti bibliaórájára, amely csak csicseva nyelven folyik. Szerda
esténként pedig a gyermekotthonban volt közös áhítat és
éneklés. Azon volt már fordítás, ezért sokat tanultam.
A szolgálattal kapcsolatban néhány imakérést szeretnék megosztani a Testvérekkel.
Mivel 4 tanárt hamarosan áthelyeznek, szükség van 4 új
tanárra még erre a tanévre és egy új tanárra a jövő tanévre. Nem csupán a szakképzettségük a feltétel. Nagyon
fontos, hogy átadott életű keresztyének is legyenek, akik
az életükkel is jó bizonyságot tesznek a gyermekek előtt.
Imádkozzunk azért is, hogy az itt élő gyermekek jó előmenetelt érjenek el a tanulásban, de közben erősödjenek
a hitükben is. Többen vannak, akiknek nagy kihívást jelent hűségesnek maradni a hitükhöz, miután elhagyják
a gyermekotthont és visszatérnek a régi környezetükbe.
A lányokat például általában arra ösztönzi a család, hogy
muzulmán férjük legyen; így akarják emlékeztetni őket
arra, hogy hová is tartoznak.
Továbbra is keresem jövőbeni szolgálati helyemet. Addig
is szeretném úgy hirdetni Isten Igéjét az iskolások között,
hogy minél többen megismerhessék Jézust és elfogadják
Őt személyes Megváltójuknak.

●●
●●

●●

Hálásan köszönön ima- és anyagi támogatásotokat. Jelenleg ismét Mdekában vagyok, a To All Nations központjában,
ahol áprilisra tábort szervezünk.
Az Úr áldja a Testvéreket!
Szeretettel:

Közös áhítat az iskola valamennyi diákjának
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Látja, hogy az idősek körül elfogynak az emberek. Látja, hogy a fiatalok a gyakori helyváltoztatás és a digitális túlfogyasztás következtében elmagányosodnak.

Magányosság
Minél idősebbek leszünk, annál inkább
tudatában vagyunk az idő múlásának.
Úgy tűnik, nemrég volt Karácsony, és
máris a Húsvétra készülődünk.

Ha a nagyobb ünnepekre gondolunk, azt látjuk, hogy vannak, akik közösségben ünnepelnek, mások viszont magányosan. Mi, emberek
közösségre vagyunk teremtve. Szükségünk
van másokra, és a jó kapcsolatok jó hatással
vannak ránk. A következő cikkekből kiderül majd, hogy a kapcsolat szó többet jelent
annál, hogy emberek vesznek körül minket.
Amikor kapcsolatról beszélünk, őszinte beszélgetésekre, kölcsönös megértésre és elfogadásra gondolunk, illetve arra, hogy adunk is
és kapunk is.
A magányosság kérdése mindig foglalkoztatta az embert. Teremtőnk társas lényeknek
alkotott meg minket. Ezért tudja, mennyi fájdalommal jár az, ha egy kapcsolat megsérül.
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A nyugati világban még valami jellemző: a
gazdag társadalmakban egyre erősödő individualizáció lehetővé teszi azt, hogy ne kelljen
másokra támaszkodnunk. Egyre több ember
engedheti meg magának, hogy legyen egy saját kuckója, és ne kelljen egy szobán vagy egy
lakáson családtagokkal vagy barátokkal osztoznia. Ez a gazdagság azonban sokakat elszegényít, társadalmunkat pedig megbetegíti.
Angliában 2018 októberében egy kampányt
indítottak az elmagányosodás leküzdésére.
Legkésőbb 2023-tól az orvosok recepten javasolhatnak pl. főzőtanfolyamot vagy túrázást
azon betegeiknek, akiknél úgy látják, hogy
társaságra van szükségük.
Teremtőnk, aki Jézusban Megmentőnkké
lett, és a barátságába fogadott minket, azt
ígérte, hogy hűségesen őrzi a kapcsolatot,
amely minket Hozzá fűz.
Isten ígérete ma is érvényes: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem
angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem
eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem
mélység, sem semmiféle más teremtmény nem
választhat el minket Isten szeretetétől, amely
megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban”
(Róma 8,38–39).
Ezt az ígéretet szeretnénk elvinni sok sebből vérző világunkba. Köszönöm, ha a kedves
Olvasó is segít nekünk ebben.
Szívélyes üdvözlettel a Misszió hegyéről:

Martin Auch, missziós igazgató

Franciaország:

Jézus, elég vagy te nekem?
Egy tömegben ülök a város legnépesebb pontján. Körülöttem mindenütt,
amerre csak látok, összeszokott családok, vidám barátok, egymással viccelődő
ismerősök. Én viszont egyedül üldögélek ebben a forgatagban.

FOTÓ: MIRIAM DEHNER

Még csak pár hete érkeztem Montpellier-be.
Ha máskor nem is, de minden költözéskor
szembesülök a „magányosság” nehézségei
vel. Először nem is olyan rossz, mert élvezem, hogy szabad vagyok minden társadalmi
nyomástól, és egészen bensőséges kapcsolatot ápolhatok Istennel. De teljen el csak
három nap „valódi” közösség nélkül, máris érzem, mennyire megvisel a kapcsolatok
hiánya. A magányosság üressé, az üresség
kedvetlenné, a kedvetlenség pedig reménytelenné tesz, és ennek eredményeként érzékelhetően eltávolodom Istentől. Mert hiszen
Ővele sem csak a csendben és a magányban
találkozom, de az emberi közösségekben is.
Amikor ez a magány látszólag megfoszt
az Istennel való szoros kapcsolattól, gyakran
jön fel bennem a kérdés: Jézus, tulajdonképpen elég vagy te nekem? Elvégre Ő az én Szerelmesem, Atyám és Barátom, aki betölt. Aki
szeretetet, megbecsülést és meghittséget hoz
az életembe. Ő az egyetlen, aki soha nem
hagy magamra. Ennek ellenére túl gyakran
jelentkezik a magányosság érzése. Isten nekem túl távoli, túl láthatatlan, túl csendes,
túl megfoghatatlan. Isten, az Atya nem igazán vesz engem fizikailag a karjaiba.

magányos és csalódott voltam, és hívott Magához, az egyetlen Egyhez, aki képes az én
igazi és mély közösség utáni vágyódásomat
kielégíteni.
Erről meg vagyok győződve. Mégis gyakran teszem fel a kérdést: Jézus, te tényleg elég
vagy nekem? És hiányérzetem van. De nem
vagyunk ugyanígy sok mindennel ebben
a kihívásokkal teli „köztes időben”? Több
után vágyódunk, mert van több. Az emberi
kapcsolatok nem elégítenek ki bennünket,
mert az isteni kapcsolatra van szükségünk.
Az isteni kapcsolat sem elégít ki, mert még
nem tökéletes. Isten egy leírhatatlanul csodálatos jövőt igért nekünk, amelyet az Ő jelenlétében tölthetünk minden hittestvérünkkel együtt.
Ha tehát most magányos is vagyok, Isten
ígéretébe kapaszkodom: olyan tökéletes közösségem lesz VELE, hogy semmi, de semmi
nem fog már hiányozni. És az, hogy minden
megmentett emberrel is tökéletes közösségben élek majd, már csak a ráadás lesz.
Lisa Kimpel

Lisa Kimpel 2017 januárja óta él
Franciaországban. A nyelvtanulás
után a normandiai Alençonban
[álanszon] lett gyülekezeti munkatárs. 2018 ősze óta a Bolanz
és a Dehner családdal együtt a
dél-franciaországi Montpellier
[monpeljé] városában a gyülekezetalapító csoport tagja.

Imádkozzunk Lisáért,
hogy barátokra leljen,
akik általa megtalálhatnák Istent!

Lisa új szolgálati helyén, Montpellier-ben

Közösségben is magányosan
Isten szociális lényeknek teremtett bennünket. Azért alkotott minket, hogy szeressük
az embereket és megosszuk velük az életünket. Ám ez nem elég. Isteni kapcsolatra
is teremtettünk. Hiszen még egy „jó” közösségben is érezheti magát egyedül az ember.
Milyen gyakran voltam már úgy együtt barátokkal vagy családtagokkal, hogy mégis
hiányzott valami: a körülményektől nem
függő szeretet és a teljes együttérzés. Senki
sem tud bennünket olyan tökéletesen szeretni és olyan pontosan megérteni, mint Isten,
a mi Teremtőnk.
Nekem, aki annyira szeretem a társaságot, az egyik legnagyobb veszélyt az jelenti,
hogy a közösség a bálványommá válhat. Ha
valamit jobban szeretek Istennél, és a boldogságot is valami mástól várom, nem Tőle,
akkor az a valami: bálvány. Elválaszt Istentől, és borzasztó csalódást fog okozni. Erre
Isten már többször is rámutatott, amikor
Külmissziói Híradó, 2019/02
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Zambia:
„A magok nem fognak
kihajtani, miközben
én arra várok, hogy
az élet könnyebb legyen,
és az összes probléma
megoldódjon.”

Nem volt kivel ünnepelnem…
Naplemente a Zambézi folyónál

Amikor július végén megérkezett az Oktatási Minisztérium
e-mailje, legszívesebben együtt ünnepeltem volna valakivel.
A felsőoktatási programok akkreditációja sikerült!
Azon az estén sok nagy kő esett le a szívemről. Rengeteget dolgoztunk a különböző jelentéseken, a munka megizzasztott minket,
és sokat túlóráztunk. Hát nem az lett volna a
helyes, ha együtt örülök azokkal, akik részt
vállaltak benne? Mivel azonban későre járt
már, senki sem volt a közelemben, és – mint
már annyiszor – ismét arra kellett gondolnom, hogy Ó, de jó is lenne, ha most…

Margit Schwemmle 2014
óta él Ndolában, ahol az
Evangelikál Egyetem docense,
ill. a fiatal zambiai teológushallgatók mentora. 2016 júniusában ő lett a tanulmányi
felelős is. Malawi szolgálata
előtt Zambiában végzett út
törő munkát.

Imádkozzunk, hogy
Margit Schwemmle meg
tudjon barátkozni a könnyeivel,
ugyanakkor minél több örömet
találjon a baráti kapcsolataiban!
6
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Egyedül az aratásban
A 2017-es augusztusi Missziós Konferenciánkon tudatosult bennem először az, hogy a
Liebenzelli Missziótól nincs másik egyedülálló nő Afrikában, aki olyan régóta szolgálna és annyi tapasztalattal rendelkezne, mint
én. Egyiküknek sincs olyan beosztása vagy
feladatköre, mint nekem, ennek ellenére
nagy szükségem lenne szakmai tapasztalatcserére. Persze az internet és a WhatsApp
sok mindent lehetővé tesz, mégis milyen jó
lenne, ha…
Férfiak között egyedül
Az egyetemen ismét egyedül ülök férfiak körében az egyik szokásos rendezvényünkön
vagy megbeszélésünkön, mivel én vagyok
az egyetlen vezető beosztásban lévő nő.
A júniusi diplomaosztó ünnepségen a fontos
férfiak mellett meglehetősen elveszettnek
éreztem magam. Tanulmányi felelősként és
intézményvezető-helyettesként, ráadásul fehér nőként nagyon érzem, hogy nem illek

bele az összképbe, mintha nem a helyemen
lennék. Milyen jó is lenne, ha...
Kínzó kérdések
Igen, milyen jó is lenne, ha minden teljesen
másképpen lenne, az összes igényemet kielégítenék, és nem kerülnék ilyen gyakran
kirívó helyzetbe! Mert ilyenkor néha legszívesebben elbőgném magam. Megéri ez az
egész? A szolgálatom nem csupán eltékozolt
éveket és túl sok magányos órát jelent? Vajon minden munka és vetés beérik egyszer,
és lehet majd aratni? Ám ezek a feltörő kérdések a sok megszerzett tapasztalatra is emlékeztetnek.
Gazdagító kapcsolatok
Anke és Samuel Meier 6 éves kisfia nemrég
örökbe fogadott mint nagy nővérét, én pedig
örülök annak, hogy az ajtajuk mindig nyitva
áll előttem, ha társaságra, kávéra, csokoládéra, változatosságra vagy egyszerűen nyitott fülekre vágyom. Milyen szép is ez, gondolom...
Néhány régi hallgatómmal igazán mély
barátságot ápolok. – Hiányzol – mondja
Astridah mindig, amikor összefutunk. Ezen
a héten Brian hívott fel. Mivel egyetemi évei
alatt ő gondozta a kertemet, most kedvesen
tudakolja:
– Hogy néz ki a kert? Nem kell egy kis segítség? Be tudnék ugrani egy kis fűnyírásra
vagy gazolásra. Grace meghívott az esküvő-

jére. Szuperek ezek a kapcsolatok, gondolom
örömmel…
Néhány hete az egyetem könyvelője és
az iskolaigazgató titkárnője magyarázta el,
hogy miért fontos itt lennem:
– Minden családban szükség van egy
anyára és egy apára. Mi itt úgy élünk, mint
egy nagy család. Nagyra értékeljük az iskolaigazgatónkat, de rád mint anyánkra van
szükségünk. Ezt a szerepet nálad jobban
senki sem tudja betölteni. Köszönöm...
Istentől ajándékba kapott 20 év
Különleges kiváltságnak tartom, hogy a főnököm egy olyan iskolaigazgató, aki bátorítóan áll mögöttem, értékel, korrigál, erősít
engem, és sok mindent bíz rám. Amikor jó
20 évvel ezelőtt először utaztam ki Afrikába, álmodni sem mertem volna arról, hogy
ilyen feladataim lesznek. Jó látni, hogy Isten
mi mindent végez itt…
Igen, vannak időszakok, amikor magányos vagyok, amikor inkább sírok, mint
nevetek. De vannak olyan napok és órák is
szép számmal, amikor tudok örülni annak,
hogy használhatom az adottságaimat és a
képességeimet, és hatással lehetek az emberekre, ami nagy kiváltság.

FOTÓK: MARGIT SCHWEMMLE ÉS NAMA D. FUNDULU

Utána örömteli aratás
A kapcsolatok meghatározzák a hétköznapjaimat. Az irodám ajtaja szinte mindig
nyitva áll, így a nap folyamán mindig benéz hozzám egy-egy hallgató vagy kolléga.
Az életemet gazdagító élményeket megpróbálom hazavinni az esti magányomba.
Néha azonban a hazavezető úton néhány
könnycsepp is legördül az arcomon: Miért
reagált így ez vagy az az ember? Hogy lehet az, hogy még 20 év elteltével is vannak
számomra érthetetlen szavak és kifejezések?
Miért nincs itt senki, aki megértene?
„Beszélj a könnyeiddel”, mondja John
Piper a 126. Zsoltár 5. és 6. verséhez írt elmélkedésében. Majd így folytatja: „Ha a következő télen enni akarunk, most kell a vetőmagokat elvetnünk, még ha közben sírunk is.
Ha azt tesszük, aminek most van itt az ideje,
»örömmel aratunk majd«, amikor annak jön el
az ideje.”
Előtte vetés
A sírás, a bánat vagy a magányosság tehát
egyáltalán nem probléma. Azzá válhatnak
viszont, ha akadályoznak abban, hogy azt
tegyem, amivel Jézus megbízott. A magok
nem fognak kihajtani, miközben én arra
várok, hogy az élet könnyebb legyen, és az
összes probléma megoldódjon. A magok azt
akarják, hogy elvessék őket.
Nem akarom abbahagyni a „vetést” csak
azért, mert néha potyognak a könnyeim,

vagy mert megesik, hogy magányosnak érzem magam. Meg akarom tanulni, hogyan
lehet egyre jobban kijönni a könnyeimmel,
és lényem részeként elfogadni azokat. Szeretnék előre örülni az aratásnak, amely a
vetés után valamikor megtörténik majd, de
amelyet már most nagyon sokszor láthatok.
Újra és újra elhatározom, hogy az engem
gazdagító, bátorító és nekem reményt adó
pillanatokat mindig emberekhez kötöm. Micsoda kiváltság az, hogy része lehetek Isten
történetének akkor is, amikor könnyezve vetek, és akkor is, amikor örvendezve aratok.
Margit Schwemmle

A diákok nagyra értékelik Margit
Schwemmlét. Nemcsak mentoruknak,
hanem barátjuknak is tartják őt.

Kirándulás a kollégákkal

i

Az Evangelikál Egyetemet 1960-ban alapították Közép-Afrikai Bibliaiskola
néven. 1979-ben a Zambiai Evangéliumi Szövetség fenntartásába került.
1981-ben nevezték át Közép-Afrikai Teológiai Főiskolává (angol rövidítése:
TCCA). Egy évvel később iratkoztak be az első diákok a teológiai diplomaés bachelorprogramokra. 1988 óta lehet a teológiai tanulmányok mellett
középiskolai hittantanári végzettséget is szerezni. Az állami akkreditáció új
lehetőségei vezettek oda, hogy az iskolát végül magánegyetemként jegyezték be, és a 2014/15-ös tanévtől már
Evangelikál Egyetemként működik.

2018-ban a zambiai Oktatási Minisztérium az összes képzési programunkat
elismerte. Az egyetem így nemzetközi
hírű egyetemekkel működhet együtt.
A Liebenzelli Nemzetközi Főiskolával
(IHL) is jó kapcsolatokat ápolunk.
Megérkezett az IHL első három hallgatója!
Szintén 2018-ban, májusban indítottunk egy 2 éves programot olyan nőknek, akik úgy végeznek gyülekezeti
munkát, hogy nem kaptak hozzá semmilyen képzést. Az első kurzusra tizenheten iratkoztak be. Jelenleg összesen 70 férfi és nő tanul az egyetemen, tavaly szeptemberben pedig megérkezett Liebenzellből az első 3 IHL-hallgató
egy szemeszterre.
A Liebenzelli Missziótól Margit Schwemmle, az amerikai LM-től pedig dr.
Francis Manana és a felesége, Beatrice dolgozik az egyetemen. Az intézmény
mottója a 2Timóteus 2,2: „…amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át
megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.”
Külmissziói Híradó, 2019/02
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Oroszország:
Az asszony a lényeget is összefoglalta:
– Az a probléma, hogy a bűneset folytán
megszakadt az Istennel való közösségünk. Ha
valaki megtér Istenhez, ez a közösség Jézus
által helyreáll. Ezért aztán teljesen mellékes,
hogy mennyi ember van körülöttünk, legyenek bár nagyon kedves emberek, a családunk
vagy a rokonaink. Ha ők nem hisznek Jézusban, akkor emberként, amíg csak élünk,
magányosak leszünk ezen a téren. Ugyanis
éppen az említett emberek nem fogják tudni
megérteni szívünk legmélyebb rezdüléseit.
Hogyan viszonyul ehhez az asszony? Így:
– Ha az ember megtapasztalja ezt a fajta
magányt, még inkább fontos, hogy kapaszkodjon Isten szeretetéhez. Ő az, aki betölti
a bennünk tátongó űrt. Az, aki Istent keresi, megtalálja a magányból kivezető utat, és
nem kell tovább kínlódnia.
Keresztyénként egyedül a társadalomban
Oroszországban az emberek mintegy 60 százaléka ortodox kereszténynek, 2 százalékuk
protestánsnak és mintegy 0,3 százalékuk katolikusnak vallja magát. Ezt tudva elég nehéz
elképzelni, hogy az ember keresztyénként
egyedül érezze magát… Pedig éppen ezt tapasztalják sokan, akik a mi (evangéliumi)
gyülekezeteinkbe járnak. A környezetükben
mindenki vallásos kereszténynek mondja
magát, ám ők, akik valóban keresztyének,
magányosnak érzik magukat, mert igen kevés szál köti őket a többiekhez.
Természetesen a Szentháromság Istenbe
vetett közös hit az megvan. Ám ennél nem
nagyon találnak több közös pontot.
Ott, ahol Jézus áll a hit és az imaélet középpontjában, az ember nem imádkozhat
szentekhez és azok képmásaihoz.
Ott, ahol egyedül a Bibliát tekintik a hit
szempontjából isteni ihletettségű könyvnek, nem elfogadható, hogy az ortodox
egyházi iratok a Bibliával azonos tekintélyt élvezzenek, már azért sem, mert az
említett iratok nem mindig vannak összhangban a Biblia kijelentéseivel.
Nekünk szilárd meggyőződésünk, hogy
csak a Jézus Krisztusba, az Ő kereszthalálába és feltámadásába vetett hit ment meg
az örök kárhozattól. Ezzel szemben, akárcsak több kereszténynek nevezett országban, így Oroszországban is elegendő, ha
az ember meg van keresztelve, és ennek
jeléül egy keresztet akaszt a nyakába – és
máris megmenekült.
Végezetül: a kegyelem, ez a meg nem érdemelt ajándék az, amely az embert Isten
gyermekévé teszi. Az imádság, a templomba járás, az adakozás és a jócselekedetek nem biztosítják helyünket a Mennyben. Milyen gyakran félreértelmezik ezt
az igazságot!

●●
●●

●●

●●
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Eszmecsere a gyülekezetben

A gyülekezet olyan,
mint a magány
elleni orvosság…
Ezt az egyik asszony mondta, aki rendszeresen látogatja az alkalmainkat. Majd így folytatta: – A magányos embereknek életmentő
gyógyszer lehet az, ha részt vesznek a gyülekezeti életben. A közösségben lelki családra találnak. Nincs semmi meglepő abban,
hogy a Miatyánk a mi és nem az én szóval kezdődik, mert hiszen
mi együtt alkotjuk Isten családját, a gyermekei vagyunk, és Ő azt
szeretné, hogy közösségben lennénk Vele.

FOTÓK: MATTHIAS SCHINDLER ÉS MARC SCHWIIPS

A gyülekezeti terem ablaka karácsonyi díszben

Gyülekezeti alkalom Nyizsnyij Tagilban

Keresztyénként egyedül a családban
Ezt gyakran átéljük: (gyakrabban) egy nő
vagy (ritkábban) egy férfi megtér Jézushoz,
de házastársa nem jön vele, sőt talán még ellenzi is az egészet. A hitre jutott fél így egyedül éli meg a hitét; nem tudja azt megosztani
a házastársával, imádkozni és Bibliát olvasni
sem tudnak együtt. Hiányzik a közös alap.
A gyülekezetünkben sok ember jár ebben
a cipőben. Velünk tudják a hitüket megosztani, és nálunk találnak lelki testvérekre.
A legtöbb időt azonban nem a gyülekezetben
töltjük, hanem otthon és a munkahelyünkön,
ahol magunkra vagyunk utalva.
Az egyik gyülekezeti tagunk, Maria* így
számol be erről:
– Amikor korábban eljártam a gyülekezetbe, nem értettem miért olyan fontos és
döntő jelentőségű olyan társat választani,
akivel egy hitben vagyunk. Azt gondoltam,
csak nem lehet akkora gond, ha ez nem így
van. Ám ahogyan erősödött a hitem az el-

múlt években, úgy láttam meg egyre fájdalmasabban, hogy mennyi minden választ el a
férjemtől, és hogy tulajdonképpen nincs bennünk semmi közös. Azt is egyre nehezebben
bírom, hogy mindig van valamilyen ürügy az
ivásra, valamilyen ünneplés, és már semmi
örömet nem találok abban, ha összejövünk
a barátainkkal, a szomszédjainkkal, a családtagjainkkal. Olyankor mindenki lerészegedik, butaságokat beszél és káromkodik.
Az is gyakran megesik, hogy egy gyülekezeti tag végül egy hitetlen vagy másvallású
valakivel köt házasságot. Mennyi szenvedést
és elmagányosodást lehetne megelőzni, ha
ez nem így lenne! Ám az embereknek (legtöbbször a nőknek) fontos, hogy legyen egy
társuk, és emiatt rendszerint másodlagossá
válik az, hogy az illető hisz-e, és ha igen, miben. Sokan megalkusznak, és beleesnek az
önámítás csapdájába, azt gondolván, hogy
a másik fél egyszer majd a keresztyén (hit)
minta hatására megtér.
A kijózanító valóság azonban az, hogy elég
hamar kiderül, nincs kivel együtt imádkozni
Jézushoz, nincs kivel megosztani az örömöket
és a fájdalmakat. Az ember belemanőverezte
magát valamibe, és egy egész (házas)életen át
nem tud kikecmeregni belőle, mert a gyerekek miatt sokaknál a válás szóba sem jöhet.
Sajnos ilyen esetekben a személyes hit is meggyengül: az illető elmarad a gyülekezetből, és
a békesség kedvéért úgy él, mintha egy alapon lenne a társával. Mivel a szülők között
nincs egyetértés a gyerekek hitbeli nevelését
illetően sem, a megosztottságot a gyerekek
is megszenvedik, hiszen szüleik eltérő hitbeli
meggyőződésének a szorításában sínylődnek.
Isten az embert közösségre teremtette.
Szükségünk van közösségre, mégpedig teljes
testi, szellemi és LELKI közösségre. Ezért az
oroszországi gyülekezeti munka egyben egy
olyan hely megteremtésére is irányul, ahol a
hitben magányos emberek otthon érezhetik
magukat és közösségben lehetnek másokkal.
A gyülekezet azt jelenti, hogy nem kell többé magányosnak lenni, mert Jézus révén (új)
családra talált az ember.
Matthias Schindler

* a nevet megváltoztattuk

„Hűséges az Isten,
aki elhívott
titeket az ő Fiával,
Jézus Krisztussal,
a mi Urunkkal
való közösségre”
(1Korinthus 1,9)

Matthias és Lena Schindler
2008 óta él Oroszországban.
A nyelvtanulás után gyülekezetépítésbe kezdtek az Urálban
található Nyizsnyij Tagilban.
A házaspárnak egy kisfia van.

Imádkozzunk élő hitű
orosz testvéreinkért,
hogy egymást támogatva erőt
kapjanak a hitben magányos
hétköznapjaikhoz!
Külmissziói Híradó, 2019/02
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Malawi:

Tobias Müller gyülekezetvezetőkkel beszélget

A hagyományok és a
modern kor minden
kihívása közepette

Tobias és Sarah Müller 2011
augusztusa óta él Malawiban.
2018 szeptemberétől ők irányítják a lelkipásztorok és gyülekezetvezetők képzését, felügyelik
az impact-programot, és ellátják az adminisztratív feladatokat is. Korábban az Ubwenzi
falufejlesztési projektben és a
Csizomo-Központban dolgoztak.
A házaspárnak két kisgyermeke van.

Imádkozzunk, hogy
Sam kitartson Krisztus
mellett, s találja meg az édesapja
szívéhez az utat, a tanulmányaihoz pedig a szükséges forrásokat!
10
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Szívesen vagyunk emberek között, és
élvezzük a társaságot. Jól érezzük magunkat Malawiban, és barátokra is találtunk már. Mégis vannak olyan kulturális különbségek, amelyek miatt
időnként eluralkodik rajtunk a magány
érzése.
Vajon a malawiak is éreznek hasonlót? Ők
szoros, nagycsaládi kötelékben élnek, közösen élik az életüket, és mindenben függnek
egymástól. Lehet az ember egy közösségben
magányos?
Paul* a feleségéhez költözött. A felesége
szüleinek a telkén épített egy házat. A föld,
amelyen a családjával gazdálkodik, a felesége családjáé. Milyen harmonikus, nem?
Bizonyára nem is ismeri azt a szót, hogy
magányosság.
Sam* a szülei válása óta a nagymamájánál lakik. Úgy tűnik, errefelé teljesen természetes, ha valaki felkarol egy árvát, vagy ha
egy nevelt gyermek mamának szólítja az őt
nevelő idegen asszonyt, nagymamát, nagynénit. Sam láthatóan jól érzi magát a nagyinál, mert kiegyensúlyozott fiú, és szívesen
jár az ifjúsági csoportunkba. Példaértékű az,
ahogyan részt vesz minden közösségi megmozdulásban, nem csoda, ha a csoport oszlopos tagként tartja számon.

Melyik kapcsolat segít igazán?
A Biblia azt mondja, hogy Isten az embert a
Vele való közösségre teremtette. Csak ez a
társas kapcsolat képes ellensúlyozni a magányt. A legmélyebb sérüléseinkben, a legfájdalmasabb kapcsolati töréseinkben, életünk legmagányosabb óráiban Maga Isten
szeretne mellettünk lenni (Zsoltárok 23,4).
Isten még akkor sem hagy magunkra minket, amikor látszólag mindenki elfordul tőlünk. Isten nem hagy minket hátra mint árvákat (János 14,18). Mi soha nem vagyunk
magunkra hagyva (Zsidók 13,5).
De térjünk vissza Paulhoz! A felesége
szüleinél néha nagyon nehéz az élet. Paul
szeret és tud is énekelni. Az énekek, amelyeket a templomban énekel, segítenek neki
a hétköznapokban. Gyakran a Biblia szavai
hangzanak el bennük, amelyek támaszt és
reménységet adnak Paulnak, amikor egyedül érzi magát.
Ezt kívánjuk Samnek is: hogy bátran tartson ki Jézus mellett, és bízza rá magát az Ő
Igéjére. Biztosak vagyunk benne, hogy Jézus meg tud nyitni ajtókat. Megtartja, amit
ígért, még ha ez azonnal nem is látható.
Házaspárként már mi is megéltük, hogy
Isten a hiányt – mint amilyen a magányosság
is – betölti. Nagy mélységekben is hordozott
minket. Szeretnénk tovább növekedni a bizalomban, amely az Atyával való kapcsolatunk
alapja. Ez a vágyunk minden munkánkkal
kapcsolatban, amelyet fiatalok, lelkipásztorok és gyülekezeti vezetők között végzünk.
Azt kívánjuk, hogy az Istenhez fűződő viszonyunkat közösen tudjuk egyre inkább elmélyíteni, megélni, és tudjuk abban egymást
erősíteni. Mert így meg tudunk birkózni a
magánnyal, amely annak ellenére is jelentkezhet, hogy emberek vesznek körül minket.
Tobias és Sarah Müller
* a neveket megváltoztattuk

FOTÓK: ELKE PFROMMER

Közösségben,
mégis magányosan

Sam muzulmán családból jön, de már egy
ideje Jézussal jár. Ez a döntése mélyen megosztotta a családját. Bár nem az apjánál él,
a férfi mégis vállalta a fiú iskoláztatásának
az anyagi terheit. Azt azonban, hogy Sam
keresztyén lett, az apa nem tudja megemészteni, ezért megvonta fiától a támogatást.
Samnek nincs senkije, aki segíthetne neki.
A nagymamája már idős és gyenge, mégis támogatja őt egy zsák kukoricával, pedig
neki magának sincs sok.
Hogyan segíthetnénk úgy, hogy nem terheljük meg még jobban az apa-fiú kapcsolatot? Ez a helyzet alaposan feladja nekünk
a leckét. Sam hozzánk fordul végső kétségbeesésében. A szülei és a rokonai ott élnek
a közelében, ő mégis nagyon magányosnak
érzi magát. Igyekszünk segíteni, de csak átmeneti jelleggel tudjuk támogatni. A hiányt
mi nem tudjuk pótolni.

Mikronézia:

FOTÓ: GERALD BENGESSER

Elhagyatva és magányosan

FOTÓK: HARTMUT SCHERER

Gyermekkora békésen telt. Amikor azonban 10 éves lett, az iskolatársai elmondták neki, hogy örökbe fogadták. Erről ő mit sem sejtett!
Chuuk szigetén gyakori az örökbefogadás.
Freddy* esetében még ismerték is egymást
a vér szerinti és az örökbe fogadó szülők.
Akkor kötötték a megállapodást, amikor
Freddy két éves volt.
Hol van az én igazi otthonom?! Ezt
Freddy már nem tudta, amikor megismerte
az igazságot. Nyilvánvaló volt,
hogy az „igazi” szülei nem szeretik. Vajon miért éppen róla
mondtak le? Hiszen még 5 testvére volt! Az örökbe fogadó
szülei hazudtak neki, tehát ők
sem szerették. Ezután már sosem mondta nekik, hogy apa
és anya, csak a keresztnevükön
szólította őket. Gyakran játszott
egyedül, mert a többi gyerek
fájdalmasan emlékeztette az
örökbefogadásra.
Csak az anyai nagyapja figyelt oda rá. Freddy úgy érezte,
hogy ő az egyetlen, aki szereti.
Mivel az örökbe fogadó szülők
eltiltották tőle a nagyapját, a
fiú titokban látogatta az öreget. Nem sokkal az előtt, hogy
Freddy befejezte volna az iskolát, a nagyapa
meghalt. Ha ezután bárkitől azt hallotta,
hogy Isten mindenek felett Úr, ő csak a fejét rázta és hátat fordított. Inni kezdett, és
10 éven át így provokálta Istent: Isten, látni
akarom, mennyire vagy hatalmas!
Freddy vér szerinti anyja elhívta a fiát
magához Guam szigetére. Ott Freddy munkát kapott, tanulhatott, a szüleinél lakhatott
– de továbbra is ivott. Csak ritkán járt el a
templomba; mindig tudta, mi lesz az igehirdetés végkicsengése, ezért elég unalmasnak
tartotta. Még mindig minden gondolata az
örökbefogadás körül forgott. Tízszer is megkérdezte a vér szerinti anyjától:
– Miért adtatok oda egy olyan családnak?
Tudtátok, hogy az örökbe fogadó apa iszik és
veri a feleségét.
Minden alkalommal ugyanazt a választ
kapta:
– Te ezt úgysem értenéd.
Freddy szenvedett attól, ahogyan élt
De nem tudta, kitől kaphatna segítséget.
Amikor megismerkedett a mostani feleségével, a fiatal nő sok mindenben a nagyapjára emlékeztette. Megfogadta a tanácsát, és
* a nevet megváltoztattuk

gyakrabban ment templomba. Az igehirdetések azonban még mindig nem jelentettek
neki semmit.
27 éves volt, amikor a Teológiai Egyetem
hallgatói egy tájföldi missziós útjukról számoltak be. Az elhangzott személyes élmények megérintették Freddy lelkét. Azoknak

a történeteknek nem tudta előre a végét.
Ezenkívül jól látta, hogy Isten valóban megváltoztatta a hallgatók életét. Ez segítséget
jelentett istenkeresésében. Elkezdte figyelmesen olvasni az Igét. Végül feladta a szakmáját, és ő is beiratkozott az egyetemre.
Az 1Korinthus 10,13 fontos ige lett az Istennel vívott küzdelmeiben: „Emberi erőt
meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten
pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön
felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja
készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok
azt viselni” (Máté 26,41).
Egy napon aztán meglátogatta a vér szerinti anyját. Már nem az motiválta, hogy
az örökbefogadásáról kérdezze, hanem ezt
mondta neki:
– Rájöttem, hogy az életemet Isten határozza meg. Visszanézve megértettem, hogy
oda helyezett, ahol azzá a valakivé érlelt engem, aki most vagyok.”
Ma már nagyra becsülik őt a testvérei és
mindenben kikérik a tanácsát.
– Ki tudja – elmélkedik Freddy –, hogy
mindezt megtanultam volna-e, ha nem adtak volna örökbe?
Hartmut és Urte Scherer

Szörfös az óceánon

Hartmut és Urte Scherer
1997-ben kezdte a missziós
munkát Mikronéziában. Korábban Chuuk szigetén szolgáltak,
most pedig Guamon tevékenykednek. A Mikronéziai Teológiai
Egyetem (PIU = Pacific Islands
University) docensei.

Imádkozzunk azért,
hogy Freddy sok olyan
embernek tudja megmutatni
Krisztus szeretetét, akik úgy
érzik, senkinek sem fontosak
igazán!
Külmissziói Híradó, 2019/02
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Akkor beszélünk egyedüllétről, magányosságról, amikor úgy érzékeljük,
hogy távol vagyunk a többi embertől, vagy elszakadtunk tőlük. Azok az
emberek, akik az elszigeteltségtől szenvednek, elhagyottnak, vigasztalannak, szomorúnak, árvának érzik magukat. A japánok általában mindent
csoportban csinálnak. Mégis egyre többen érzik magukat magányosnak.
Azt a japán szót, amelynek a jelentése magányos, úgy ejtjük, hogy kodoku. Az egyes írásjelek jelentése: egyedül, árván (1. írásjel) és
egyedül, magára hagyva (2. írásjel).
Japánban élünk, ahol a lakosság száma
126 millió és csak a többmilliós nagyváro
sokból 12 van! A legismertebb a 13 milliós
Tokió, ahol lüktet a közösségi élet. A társadalom biztosítja a szükséges formákat, a japánok ugyanis előszeretettel rendeződnek
csoportokba. A túléléshez elengedhetetlen,
hogy már egészen kicsi kortól csoportokhoz
tartozzon az ember: először a családhoz és
az óvodához, később az iskolához, majd a
vállalathoz. Mindenkinek megvan a helye és
a feladata. Ezért mindenki hasznosnak érzi
magát, és elismerést kap.
Ha azonban a kulisszák mögé tekintünk,
számtalan olyan embert látunk, akik a legkülönbözőbb okok miatt nem akarnak vagy
nem tudnak ilyen kötöttségben élni. Már
vannak olyan gyermekek és fiatalok, akik
kimaradnak az iskolából. Egyre több felnőtt
pedig képtelen elviselni a ránehezedő, nagy,
társadalmi nyomást. Így aztán sokan kivonulnak a közösségi életből, magukra maradnak, és gyakran testileg is, lelkileg is megbetegednek. Bár az illetékes szervek felajánlják
12
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támogatásukat, és az orvosok is készek segíteni, hiányoznak a terápiás intézmények, és
akkor még nem is beszéltünk az újbóli beilleszkedés nehézségeiről. Ezek miatt sok ember elveszíti az életperspektíváját.
EGYEDÜL, de közösségben
Nakano asszony hűséges keresztyén, a mi
kis gyülekezetünk tagja, és beletartozik abba
a kb. 25 emberbe, akik rendszeresen látogatják istentiszteleteinket. Nem messze a
gyülekezettől, egy kis gondozóközpontban
dolgozik. Idős és megrendült egészségű embereket ápol. Otthon gyakran magányos. Pedig nem egyedül él. Férje van és két felnőtt
gyermeke. Régebben ők is eljártak vele a
gyülekezetbe, de már régen nem akarnak Jézus Krisztusról hallani. Így Nakano asszony
egyedül van a hitével a családjában.
Három gyülekezeti tagunk is olyan szeretett személy elvesztését próbálja feldolgozni,
aki önkezével vetett véget a saját életének.
Fel-feltörnek a közös emlékek a múltból, és a
magány csak felerősíti azokat.
Szakuránál festeni sem lehetne szebbet.
Egy új-zélandi férfival kötött házasságot. Két
kislánya és egy kisfia van, a legkisebb 2, a
legidősebb 7 éves. A legkisebb még csak né-

EGYÜTT is, EGYEDÜL is
Oszeki asszony már elmúlt 90 éves. Teljesen egyedül él nagy vidéki házában. Szereti Jézust, az Igét és a kertjét. A legnagyobb
örömet az okozza neki, hogy amikor havonta egyszer meglátogatja őt Priscilla missziós
nővér és Nakano asszony, a Bibliáról beszélgethet velük. A két asszony, Isten Igéje és az
imaközösség bearanyozza magányos napjait.
A zöld tea és a házi finomságok mellett még
beszélgetnek egy jót, majd mindhárom as�szony megerősödve tér vissza a hétköznapok
feladataihoz.
És én mit teszek, ha egyedül vagyok, és elhagyatva érzem magam?
Összeszedelőzködöm, és beugrom az idősotthonba, hogy enyhítsem az ott élők magányát. Utána úgy érzem, engem is megajándékoztak!
Rendszeresen találkozom két asszonnyal a
gyülekezetből. Megosztjuk örömeinket és
bánatunkat, aztán közösen imádkozunk
egymásért is.
Az internet segítségével nagy távolságokat
is át lehet hidalni, és könnyebben tudom
tartani a kapcsolatot más misszionáriusokkal, a családtagjainkkal és a barátainkkal. Ez tényleg megkönnyíti a nehéz időszakokat, és a látóköröm is tágul.
Az is nagyon megerősítő, ha zenét hallgatok, tanulmányozom a Bibliát, meghallgatok egy érdekes előadást, igehirdetést,
vagy megismerem egy-egy ember élettörténetét.

Peter és Susanne Schlotz 1992
óta él Japánban. 2012 ősze óta
Csikuszejben szolgálnak a gyülekezetben. Peter egyben a Japánban élő LM-misszionáriusok vezetője is. A házaspárnak három
felnőtt gyermeke van.
FOTÓ: PRISCILLA KUNZ

FOTÓ: ANDREAS GROSS

hány hónapos volt, amikor a férfi nemcsak
a családját, de Japánt is elhagyta. Amikor
megkérdeztem Szakurát, hogy magányos-e,
ezt válaszolta:
– Ha nem érezném, hogy Jézus itt van a
közelemben, az életem szomorú, szánalomra méltó és magányos lenne.
A szülei, a testvérei és a barátai mind
mellette állnak és gyakorlatilag mindenben
segítenek neki. Ám a gyereknevelés terhe és
felelőssége rajta van, és neki kell eltartania
a családját. Mindennek ellenére süt róla a
reményteli bizalom és az erő.
Amikor hirtelen elveszítünk egy szeretett személyt, egyedül maradunk, és meg
kell tanulnunk együtt élni a veszteséggel
és a magánnyal. Ez nagyon nehéz. A Japánban velünk szolgáló kedves barátunkra
és misszionárius társunkra, Gerd Straussra
gondolok most, akit Isten 2017. december
9-én Magához szólított. És gondolok a feleségére, a három gyermekére, Samuelre,
Sabrinára és Sebanjára, az idős édesanyjára, a testvéreire és a barátaira is. Számtalan
kérdésünkre majd csak az örökkévalóságban
kapunk választ Istentől.

Sokan mennek el gyülekezeti házunk mellett. Nem egy ember szinte roskadozva jár,
mások tekintete reménytelenséget tükröz.
Mindig vannak, akik lelkigondozói tanácsot
kérnek tőlünk. Szűkösek a lehetőségeink, de
Jézus tud segíteni, és minden vágyunk az,
hogy azok, akik Vele találkoznak, életerőre
kapjanak, és megtalálják a magányukból kivezető utat.
Jézus is átélte az elhagyatottságot és a
magányt. Tanítványai elaludtak, pedig megkérte őket, hogy őrködjenek Vele. És amikor
a kereszten függött, mindenki elhagyta, még
Isten is. Vajon nem ellentmondás az, hogy
Jézus élete legmagányosabb pillanatában az
Ő mennyei Atyjához fordul? Pedig nekünk is
ez a járható út. Jézus nyitotta meg előttünk
is és a japánok előtt is.
Susanne Schlotz

Imádkozzunk azért,
hogy minél több magányos japán ember találjon
közösségre a gyülekezetekben!
Fent: Oszeki asszony (balra)
és Nakano asszony Oszeki
asszony otthonában a havonkénti látogatáskor
Lent: Szakura gyermekei
áldást kapnak

●●
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Interkulturális csoportok – Németország:

Hídépítők kerestetnek!
Minden év őszén kínai fiatalok érkeznek Németországba, mert az itteni egyetemeken kívánnak továbbtanulni. Az elején szinte minden idejüket az köti le,
hogy megtalálják a helyüket az idegen kultúrában: más a nyelv, más az életforma, szokatlan az ízvilág. Ám a legnagyobb gondot az jelenti, hogy messze
vannak a barátok, messze a család, és nincs kihez fordulni segítségért

Klaus-Dieter és Erika Volz
1993-tól 2009-ig Taiwanon
szolgált. 2010 óta kínaiaik között dolgoznak Németországban. Emellett Klaus-Dieter a
Liebenzelli Misszió interkulturális csoportjainak a vezetője
is. A házaspárnak két fia van.

Imádkozzunk azért,
hogy egyre több kínai
Mecset Közép-Ázsiában
diák találjon lelki otthonra a
gyülekezetekben!
Közös sütögetés a diákokkal
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Sokuknak óriási kihívás megfizethető lakást
találni az egyetem közelében. Nem ismerik
a bérlők jogait, nem nagyon értik a szerződés szövegezését, és így gyakran becsapják
őket. A nyelvi ismeretek területén is sok
csalódás éri őket. A Kínában szorgalmasan
bemagolt német nyelv nem sok mindenre
elég. Attól, hogy az előadásoknak jó, ha a
20 százalékát megértik, mert a professzor
vagy túl gyorsan beszél, vagy olyan szófordulatokat használ, amelyeket ők sohasem
hallottak, sok kínai hallgató ideges lesz és
kétségbe esik. Hogyan fognak így diplomát
szerezni?
A jóval rugalmasabb és egyénre szabottabb egyetemi élet nekik szokatlan, és az
idejüket sem tudják jól beosztani: Kínában
sok mindent előírnak, ehhez képest Németországban nagyobb önállóságot várnak el a
hallgatóktól.

A kínai fiatalok az emberi kapcsolatok területén is hamar falakba ütköznek, és bár az
egyetemi diákság nagy közösségében élnek,
nagyon egyedül vannak. Nehezen létesítenek kapcsolatokat, mert nem szoktak hozzá,
hogy ők kezdeményezzenek. A teljesen eltérő keleti és nyugati gondolkodásmód is akadályt jelent. A kínai egyetemisták újra meg
újra elmondják, hogy nem tudnak a német
logikával azonosulni. A németek struktúrákban gondolkoznak, amit a kínaiak képtelenek felfogni. A szüleiknek nem akarnak a
nehézségekről beszámolni, nehogy túl sokat
aggódjanak értük. Így aztán sokan teljes elkeseredésbe és magányba süllyednek, különösen a kezdeti időszakban.
2009 óta dolgozunk kínaiak között BadenWürttembergben. Ezenkívül támogatjuk a
karlsruhei kínai gyülekezetet. Ottani segítőnknek, Stellának tettünk fel néhány kérdést.

Közös bibliatanulmányozás

Stella, hogyan segítitek a kínai hallgatókat?
A tanév kezdetén nyílt esteket rendezünk, hogy kapcsolatba léphessünk az új hallgatókkal. Segítünk nekik megismerni a várost és az országot. Nem egyszer mi, gyülekezeti munkások be is fogadunk egy-egy hallgatót, amíg saját
lakást nem találnak maguknak. Ezenfelül a gyülekezetbe
járó felsőbb évesektől kapnak hasznos tanácsokat a beilleszkedéshez.
Hogy támogathatják a keresztyének a kínai diákokat?
Szállást adhatnának nekik, vagy segíthetnének szállást
találniuk, illetve a mindennapokban több türelemmel,
együttérzéssel és megértéssel viszonyulhatnának hozzájuk.
Ez valódi támogatást és nagy bátorítást jelentene nekik!
A hívő hallgatók pedig a tanulmányi dolgokban állhatnának melléjük.

FOTÓK: KLAUS-DIETER VOLZ

Hogyan lehet velük kapcsolatot teremteni?
Az inkább befelé forduló kínaiakkal mi, németek lehetünk
kezdeményezőbbek, nyugodtan megszólíthatjuk és elhívhatjuk őket az ifjúsági csoportunkba. A kínaiak szívesen
barátkoznak azonos korú fiatalokkal, de legtöbbször nem
mernek odamenni hozzájuk. A vendégszerető családok
meghívhatnák a diákokat ebédre – a legjobb, ha mindjárt kettőt vagy hármat egyszerre. És ha még a délutánt is
együtt tudják tölteni velük, akkor a kínaiak végre beleláthatnának egy keresztyén család életébe.

Lehet az egyedüllét jó is?
Mivel Isten az embert társas lénynek teremtette, nekem a
gyülekezet nemcsak az a hely, ahol Igét hallgathatok; én itt
élhetem meg a közösséget másokkal. Hongkongban egy kis
lakásban éltem az édesanyámmal és a húgommal. Itt, Németországban élvezem, hogy saját lakásom lehet. Nem kell
senkire sem tekintettel lennem, bármikor nyugodtan elmehetek, hogy másoknak segítsek. Mivel egyedülálló vagyok,
sokkal intenzívebben tudok az egyetemistákkal foglalkozni, és több időt tudok velük tölteni.
Annak is van jó oldala, ha az ember időnként egymaga
lehet. Vannak napok, amikor kifejezetten élvezem az egyedüllétet a saját kis kuckómban, mert jobban átélhetem Isten
közelségét, és zavartalanul beszélgethetek Vele. A Bibliában sok vigasztaló igét találok, amelyeket a hallgatóknak is
tovább tudok adni. Így ahhoz a Valakihez küldhetem őket,
aki a legjobb Barátunk szeretne lenni, és aki az életét is
kész volt odaáldozni azért, hogy örökké tartó kapcsolatban
lehessünk Vele. A közös bibliaolvasás és imádkozás által segíthetek nekik leküzdeniük a magányosságukat és közösséget ápolniuk az Úr Jézussal, illetve más hívőkkel.
Isten a keresztyéneket közösségre hívta el, és ez különösen igaz egy individualista társadalomban. Mit kívánsz a
németországi gyülekezeteknek?
Örülnék, ha több hídépítő lenne, akiket nem gátol a kulturális másság, akik készek időt, szeretetet és energiát áldozni arra, hogy a közös dolgokat erősítsék. Néhány gyülekezetben nemzetközi háziköröket és bibliaórákat szerveznek,
ahol közösen olvassák németül a Bibliát. A kínai diákok
nagyon lelkesek, ha németül beszélgethetnek, és örülnek
ezeknek az alkalmaknak, mert gyakorolhatják a német
nyelvet.
Azzal is határokon átívelő hidakat építhetünk, ha német
és külföldi gyülekezetek, illetve diákkörök átgondolják a
szorosabb együttműködés lehetőségeit. Végül, de nem utolsó sorban megemlíteném még azt, hogy a németországi
keresztyéneknek soha nem volt még ekkora esélyük arra,
hogy aktívan segítsék az evangélium terjedését Kínában –
de persze csak akkor, ha őszintén szeretik a kínaiakat. Hiszen egyre több olyan kínai diák érkezik az országba, akik
még soha nem hallottak az Úr Jézusról!
Klaus-Dieter és Erika Volz
Stella a németországi életről beszél

Stella, te mint egyedülálló, főállású munkatárs hogyan
tudod oldani a kínaiak magányosságát?
Legelőször meg kell érteni, hogyan érzik magukat a hallgatók, amikor egészen egyedül megérkeznek Németországba. Ezt én nagyon át tudom érezni. Mielőtt Németországba
jöttem volna gyülekezeti munkatársnak, sokan figyelmeztettek, hogy gondot okozhat majd az egyedüllét. Ezt úgy
tudtam áthidalni, hogy kerestem a testvéri közösséget a
gyülekezetben. Hasznomra vált az is, hogy mielőtt munkába álltam volna Karlsruhéban, már felvettem a kapcsolatot
a kínai gyülekezettel, sőt, néhány asszonnyal már össze is
barátkoztam addigra. A közösség rendkívül fontos, ezért az
egyetemistáknak is a lehető leggyorsabban be kell épülniük
a gyülekezetbe, hogy barátokra leljenek. A honfitársaknak
főleg külföldön kell összetartaniuk és segíteniük egymást.
Külmissziói Híradó, 2019/02
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Arra lettünk megalkotva, hogy közösségben éljük Istennel és a felebarátainkkal. A közösségi lét e két szintje
szorosan összefügg egymással; a „függőleges” kapcsolat
megromlása a „vízszintes” kapcsolatokba is zavart hoz.
A bűneset után nem sokkal jön a testvérgyilkosság. Vagyis: egy Istentől elszakadt világmindenségben a teremtmények egymás közti
kapcsolata is megromlik.
Egy Istentől elszakadt
Létezik a kapcsolatok „hangos” megzavilágmindenségben a tevarása: ez azokhoz az emberekhez kötremtmények egymás közti
hető, akik fegyveresen letámadnak és
gyűlölnek, becsapnak és átvernek, megkapcsolata is megromlik.
sértenek és megvetnek másokat. Ezek a
zavarok az ember bukásának nyilvánvaló következményei. A kapcsolatok „csöndes” megzavarása
kevésbé nyilvánvaló, de ugyanolyan káros: gondolok itt
azokra a folyamatokra, amikor valaki kivonul a társadalomból, elszigetelődik, elidegenedik másoktól és elmagányosodik.
Mivel humántudományokkal foglalkozom, nagy hatással van rám, sőt, mondhatom, egyenesen sokkol az,
amilyen nagymértékű károkat szenved az emberi élet az
elidegenedés miatt: ha nincsenek igazán mély és jó kapcsolataink, az kihat az örömeinkre, a szeretetünkre, a
lelki és testi egészségünkre, a tevékenységeinkre, a szórakozásunkra, a kreativitásunkra, az intelligenciánkra,
a szakmai és a magánéleti sikereinkre, a gyereknevelésünkre – egyszóval mindenre. Ehhez jön még az is, hogy
a magány ragályos. Ha sok magányos ember van együtt,
akkor sokkal magányosabbak, mint amikor egy magányos ember egymaga van.
Vegyük például egy városi panelrengeteg névtelen lakóközösségeit. Ott akár hetekig is holtan fekhet valaki a
lakásában, mire a bűz riasztja a közelben lakókat. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen esetek nem is nagyon
…a világunkban sok ember. Jól képrázzák meg a szomszédokat. Ezeken a „tömegszállásokon” a másik ember csak mint zavaró tényező vagy mint
zettek, többé-kevésbé jómódúak,
veszélyforrás él az egyén tudatában, ezért nem alakulhat
jól tájékozottak. Templomba járnak,
ki semmilyen pozitív érzelmi kötődés hozzá. A teológuspszichiáter Manfred Lütz számol be arról, hogy amikor
újságot olvasnak, munkába járnak.
így hal meg valaki, a szomszédok soha nem fordulnak
szakemberhez, mert a fent említett okok miatt nem élik
És közben mégis boldogtalanok,
meg krízisként a helyzetet. De haljon csak meg egy népcsalódottak és magányosak.
szerű szappanopera egyik szereplője! Akkor bezzeg rövid
időn belül tömegével jelentkeznek az emberek a pszichiátriák krízistanácsadásán.

Magányos
farkas...

Az egyedüllét és a magányosság két teljesen különböző
dolog
Ha valaki mindig egyedül van, világos, hogy előbb-utóbb
magányossá válik. Persze katartikus élmény lehet, amikor az ember ott áll egyedül egy magas hegy tetején, és
gyönyörködik abban, ahogyan a felkelő nap sugarai beragyogják a közeli völgyeket. Ugyanakkor szinte elviselhetetlen érzés magányosan és idegenként élni a hétköznapok forgatagában. A rengeteg ember, akik közül senki
sem jelent nekünk semmit, és akiknek mi sem jelentünk
semmit, hatalmas stresszfaktor.
Érdekes módon a kutatások azt mutatják, hogy a magánynak ez az érzése ugyanolyan reakciókat vált ki az
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agyban, mint egy erős fájdalom vagy egy életet fenyegető helyzet. Mi éppen nem egy olyan világnak lettünk
megalkotva, amelyikben csak egy kis pénz kell, és – függetlenül attól, hogy éppen milyen évszak van – máris
vásárolhatunk a szupermarketben kenyeret, gyümölcsöt,
zöldséget, húst, de közben nem kell egy faluközösséghez vagy egy vadásztársasághoz tartoznunk. Az emberiség története arról tanúskodik, hogy az ember életben
maradását a közösségek biztosították. Az agyunk ma is
ugyanúgy működik, mint az idők kezdetén, és mit sem
tud a mi új autonómia-törekvéseinkről. Kissé pongyolán
fogalmazhatnánk így is: annak, aki nem tartozik közénk,
és nem vesz részt a vadászaton, a zsákmányból sem jár

elszigeteltségére utal, ami a természetben egyenlő a halállal. Az érzelmek olyanok, mint a pilótafülke kis kijelzői. Vannak zöld fények, amelyek azt jelzik, hogy minden
rendben: ilyenek az öröm, az elégedettség, a hála, a békesség. Vannak sárga fények, amelyek azt jelzik, hogy valamit tenni kell: ilyenek az unalom, a döntésképtelenség, a
kedvetlenség. És vannak piros fények, amelyek egy problémára hívják fel a figyelmet. Ilyenek a félelem, a düh,
a bűntudat, a fájdalom, a gyász – és egyértelmű, hogy a
magány is. Ahogyan a félelem a veszélyekre figyelmeztet, a bűntudat pedig arra utal, hogy egy embertársunkkal
valamit tisztáznunk kell, úgy a magány érzése azt akarja megértetni velünk, hogy lelki veszély leselkedik ránk,
mert leépülnek az emberi kapcsolataink, vagy mert még el
sem kezdtünk kapcsolatokat építeni. Ahogyan a fájdalmak
védik testünket a sérülésektől, úgy kellene a magányosság
érzésének is óvnia minket az elmagányosodástól. És ez –
mint már említettük – agyfiziológiailag egészen közel áll
az egyéb fájdalomérzetekhez.
A magányosság tulajdonképpen egy fájdalom. Nem
ok nélkül beszélünk a búcsúzás fájdalmáról, az elválás
fájdalmáról vagy a gyász fájdalmáról. Talán különösen
hangzik, de vannak fájdalomcsillapítók, amelyek enyhítik a magányosság érzését (de a mellékhatások miatt nem
alkalmazzák őket kúraszerűen). És azt is tudjuk, hogy a
magányos emberek sokkal gyakrabban lesznek fájdalomcsillapító- vagy alkoholfüggők, mint azok, akik közösségekben élnek. Azoknak a betegeknek, akik testi fájdalmakkal küzdenek, de akiket a barátok
és a családtagok szeretettel vesznek
körül, vagy rendszeresen látogatnak,
Ahogyan a fájdalmak védik
többnyire kevesebb fájdalomcsillapítestünket a sérülésektől,
tóra van szükségük. Általában a kapúgy kellene a magányosság csolatok jótékony hatással vannak a
gyógyulási folyamatokra. Már maga
érzésének is óvnia minket
az is enyhülést hozhat a betegnek, ha
a családjára és az őt szerető emberekaz elmagányosodástól.
re gondol.

FOTÓ: BJÖRN DEHNEER

semmi. Egyedül nem lehet átvészelni a telet kint, a természetben, ezért
kell a „törzs”. A többiek nélkül megfagyunk, vagy éhen halunk, és a támadások ellen sem tudunk védekezni. Ezért agyfiziológiai értelemben teljesen érthető, ha
a magányossággal együtt járó érzések – pont, mint egy
Vigyázz! Életveszély! felirat láttán – nagyon megemelik a
sztressz-szintet.

A magányosság megbetegít
Ezek a stresszorok az egészségünkre ártalmas hormonokat szabadítanak fel. Számos tanulmány szól arról,
hogy az, ha valaki tartósan magányosnak érzi magát,
nagyobb halálozási kockázatot jelent, mint napi 15 cigaretta. Régebben azt gondolták, hogy a magányosság
bizonyos testi és lelki zavarok elsődleges következménye. Ma már tudjuk, ennek a fordítottja az igaz: éppen
hogy a betegség a magányosság következménye. És itt
nemcsak „egy kis depiről” van szó, hanem olyan betegségek széles palettájáról, amelyek halállal is járhatnak,
mint pl. a szívinfarktus, az agyvérzés, a rákos megbetegedések, a súlyos depresszív állapotok vagy a különböző
szenvedélybetegségek.
Tehát nem a magány érzése a probléma, hanem az a
veszély, amelyet ez az érzés indikál. Az egyén társadalmi

A kapcsolatok ápolása is az öngondoskodás egyik
formája
A boldogság, az egészség és a várható élettartam szempontjából rendkívül fontos tényező az, hogy az egyén
élvezi-e egy közösség fészekmelegét. Amikor 1938-ban
amerikai tudósok elkezdték vizsgálni a Harvardon tanuló egyetemisták egészségét, azt remélték, kapnak néhány
ötletet ahhoz, hogy az ember hogyan éljen boldog és
hosszú életet, de amire rájöttek, az több volt annál, mint
amit valaha is remélni mertek volna. Az 1970-es években „átlagos” bostoni lakosokat is bevontak a kutatásokba, amelyek mind a mai napig folynak. Jóllehet az eredeti résztvevők közül már csak kevesen élnek, időközben
már a második és a harmadik nemzedék is csatlakozott a
kutatáshoz. Az eredmények bámulatosak: bár a koleszterinszint, a vérnyomás, a testmozgás és a táplálkozás egyértelműen befolyásolja az időskori egészséget, a legmeghatározóbb tényező mégis az emberi kapcsolatok.
Robert Waldinger, a kísérlet jelenlegi vezetője ezt
mondja: „Arra a meglepő eredményre jutottunk, hogy a
kapcsolataink, illetve az, hogy mennyire vagyunk boldogok
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a kapcsolatainkban, meghatározó tényező az egészségünkre
nézve. Persze fontos törődnünk a testünkkel, ám a kapcsolatok ápolása is az öngondoskodás egyik formája. Ez, úgy
gondolom, szinte korszakalkotó felfedezés.”

zán jól magukat, ha olyanokkal lehetnek együtt, akikkel
jót tudnak beszélgetni. A férfiak inkább közösen csinálnak valamit: gokartoznak, sportolnak, zenélnek.

Útmutató a magányhoz
Az elmagányosodás következményei
Ha Ön szeretne boldogtalanul élni, korán megbeteSzükségünk van tehát az embertársainkra; ma már nem gedni és hamar meghalni, szívlelje meg a következő
azért, mert különben éhen halnánk vagy megfagynánk, jótanácsokat!
vagy mert vadállatok ellen kellene védekeznünk, mint a régebbi nemzedékekLátogatóknak csak a legjobbat!
Útmutatás az elmagá
nek, hanem mert közösségi életre lettünk
Kérdezzük meg először azokat, akik túl
nyosodáshoz: Töltsön
„beprogramozva” és megalkotva. Az
jól akarják csinálni! A találkozásokat
annyi időt a képernyő
elmagányosodás az, amikor az agyunk
tartsuk egy patyolattiszta nappaliban és
előtt, amennyit csak tud!
stresszmódba kapcsol, a vérnyomásunk
ízletes, saját készítésű ételektől roskadofelmegy, a stresszhormonok, mint pl.
zó, terített asztal mellett! A beszélgetések
Találó az elnevezés, hiszen
az adrenalin és a kortizon szintje meglegyenek kötetlenek, bizalmasak, mélyek
a képek ernyőként árnyéemelkedik, és máris megjelennek a riziés jelentőségteljesek – az eszmecsere legkolnak be és rejtenek el
kófaktorok. A szervezet mindent, ami a
inkább valóban fontos kérdésekről folyminket mások elől.
túléléshez szükségtelen, takaréklángra
jon és terjedjen ki korunk szellemi és kulállít: az emésztést, az immunrendszert,
turális kérdéseire.
sőt még a növekedést is. A vészhelyzet üzemmódnak csak
Világos, hogy ez az egész nem így megy. Gombnyomáséletveszély esetén van létjogosultsága, és a magányosság ra végképp nem! Visszagondolok néhány szoros barátság
az agyunk számára az életveszélyes állapot egyik kijelző- indulására. Anélkül, hogy ne időztünk volna el a felszíje. Következményei pedig a szív- és érrendszeri betegsé- nen, nem jutottunk volna soha igazán mélyre. Először
gek, a cukorbetegség, a különböző fertőzések és a rákos talán csak egy sör a kerítésnél. Egy spontán meghívás
megbetegedések magasabb aránya.
istentisztelet után: Nem pizzázunk egyet? Egymásba botA szingli háztartások száma folyamatosan növekszik, lás a játszótéren. Egy vicces (vagy inkább a többieknek
csakúgy, mint a nagyvárosok népessége. Mivel ott jóval vicces, nekünk inkább kínos) baki az egyik gyülekezeti
több idegennel találkozik az ember, mint falun, a magá- alkalmon.
nyosság érzése is egyre erősödik.
Aki túl magasra teszi a lécet, nem tud nyitott lenni
A médiafogyasztás is sokat nyom a latban. Egy igazi, arra, ami végül is történik. A jó barátsághoz idő kell – inbarátságos, szemtől szembeni találkozás jó védekező im- kább hónapok, mint hetek, de akár évek is. Eközben nem
pulzusokat indít el bennünk. Egy skype-beszélgetés ezt is annyira a másokkal szemben állított elvárások jelenmár sokkal kevésbé tudja elérni, a facebook és a twitter tik az akadályt, hanem sokkal inkább a saját magunkkal
alig, azzal pedig már egyáltalán nem megyünk semmire, szemben támasztott igények (Mit gondolnak majd rólam,
ha a kapcsolatokat (egy tévésorozatban) csak képernyőn ha nem leszek jó házigazda?) A nők, akik inkább hajlaát figyeljük, de mi nem vagyunk a részesei.
mosak az önkritikára, nagy előszeretettel terhelik túl
A félreértések elkerülése végett fontos tisztázni, hogy magukat. A jól ismert Márta-szindróma. És nem számít,
az emberek – a személyiségüktől függően – nagyon kü- hogy milyen jól csinálják, mindig becsúszik egy gikszer.
lönbözőképpen próbálnak kapcsolatokat építeni, az vi- Olyankor aztán bocsánatot kérnek a heverő alatt kergeszont mindenkire egyaránt érvényes, hogy szükségünk tőző porcicákért, amelyeket senki sem vett volna észre,
van kapcsolatokra. Az introvertált emberek beérik keve- ha ők nem mondják. Vagy olyan sokáig mentegetőznek
sebb közeli baráttal, fő, hogy a kapcsolat velük egy életén a szinte tökéletes süteményük miatt, hogy a végén már
át tartson. Nekik szinte az a legjobb, ha az ovis baráto- a vendégek is éreznek rajta valami furcsát. És ha a vágy,
kat nyugdíjas korukban is maguk mellett tudhatják. Ezzel hogy széppé tegyük másoknak az együttlétet, oda vezet,
szemben az extrovertált emberek mindig vágynak új és hogy mi magunk már nem tudjuk azt élvezni, akkor a mi
érdekes találkozásokra; és az új emberek lehetőleg jöjje- társaságunk is élvezhetetlenné válik. Természetesen a
nek a legváltozatosabb kulturális háttérből. A melegszívű férfiak között is vannak olyanok, akik nem tudnak táremberek a bizalmas, közeli barátságokat kedvelik, ame- saságban feloldódni. A környék legjobb étterme, az alkalyekben megnyílnak egymás előtt, és figyelemmel köve- lomnak legmegfelelőbb lezser sportcipő, a drága hangtik egymás életét. Azok, akikre a tárgyilagos gondolkozás szórókból szóló szuper zene… minden tökéletes – éppen
jellemző, akkor érzik jól magukat, ha a személyüket nem csak senki sem érzi jól magát.
érintő témákról, például politikáról, autókról vagy teoló
giai kérdésekről beszélgethetnek. A nonkovencionális Első a munka, aztán a szórakozás
személyiségek szeretik a humort, az érdekességeket, él- Ebben egyértelműen a férfiak járnak az élen: ha kell vavezik, ha szórakoztató emberek között lehetnek, és ők lami „fontosabb”, mint összejönni a barátokkal és időt
maguk is tudnak nagyon kedves, megnyerő modorban tölteni velük, akkor gyakran képesek halaszthatatlan
társalogni. A korrekt embereknek fontos a jó szervezés, a feladatok egész sorát elhadarni. „A tűzifa nem fog magától
pontosság és az, hogy az időpontok, határidők mindenki előállni!”, túlórázni kell a munkahelyen, sürgősen le kell
számára egyértelműek legyenek. A nők akkor érzik iga- cserélni az autó kerekeit – és valóban mindegyiket el kell
18
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A hátsó szándék gyanúja
Ha azt akarjuk, hogy egyáltalán ne jöjjenek létre köztünk
és mások között kapcsolatok, van egy biztos módszer: a
színjáték. Éreztessük a szomszédjainkkal vagy ismerőseinkkel, hogy tulajdonképpen azért hívtuk meg őket,
mert a szemünk előtt ott lebeg egy cél! Így már teljesen
mindegy, hogy zöldségleveket kínálunk nekik megvételre, műanyag tálakat vagy konyhai kütyüket kezdünk el
agyondicsérni és ajánlani, vagy Jézushoz akarjuk téríteni
őket. Elhinthetjük annak a gyanúját is bennük, hogy a
meghívás célja a saját státuszunk és presztízsünk erősítése, vagy hogy egyszerűen csak szeretnénk előrébb jutni a
vállalati ranglétrán. Miután az emberek megértik, hogy
hátsó szándékkal hívtuk meg őket, nem pedig kapcsolatápolás céljából, egyhamar nem fognak minket újabb látogatással terhelni.
Az egyik szomszédunk mesélte, amikor megismerkedtünk vele, hogy valaki a környékről (akit mi is ismertünk) meghívta őket, de hamar kiderült az igazi ok: meg
akarta őket téríteni. Ezt nagyon sértőnek találták, mert
úgy érezték, hogy manipulálják őket. Amikor később rájöttek arra, hogy mi is hívő keresztyének vagyunk, felmerült bennük a gyanú, hogy esetleg nekünk is vannak
rejtett céljaink. A helyzet paradoxona pedig ez: miután
érzékelték, hogy megszerettük őket, és azért töltünk velük időt, mert élvezzük a társaságukat, szinte mindig szóba kerültek hitbeli kérdések is. Azokat pedig mindig ők
hozták fel – de csak miután meggyőződtek arról, hogy
nincsenek hátsó szándékaink.
Lógjunk a neten!
Instagram és WhatsApp, facebook, sportcsatorna, internet, YouTube stb. Ha Ön szeretne elmagányosodni, lehetőleg minél többször nézze meg az okostelefonját! Állítsa
mindig hangos jelzésre, és tartsa mindig látóközelben!
Éreztesse másokkal, hogy vannak náluk sokkal fontosabb
személyek is, akik számára Önnek minden pillanatban elérhetőnek kell lennie! És ha még a kísértését is el akarja
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kerülni annak, hogy másokkal összefusson, töltsön an�nyi időt a képernyő előtt, amennyit csak tud! Találó az
elnevezés, hiszen a képek ernyőként árnyékolnak be és
rejtenek el minket mások elől. A YouTube-videóknak még
az a praktikus előnyük is megvan, hogy ha az egyik nem
tetszik, máris válthatunk egy másikra.
Sok ember szinte mindenhová be van regisztrálva, de
sehova sincs betagozódva. Valamilyen formában szüntelenül kommunikálnak, de igazán nem vesznek részt mások életében. A legtöbb média tehát rövidtávon elűzheti
ugyan a magányosságot, de csakis felszínesen.
Az elmagányosodást segítő egyéb tippek
Beszéljen mindig néhány kedvenc témájáról, boldogítson
másokat jó tanácsokkal és „kegyes” megállapításokkal,
legyen nagyon magabiztos abban, hogy mindig Önnek
van igaza, és egyáltalán ne vegye figyelembe, hogy más
valamit másképp gondol! Maradjon mindig saját szűk világának a félhomályában, és senki idegent ne hívjon meg
magához! Az istentisztelet után menjen azonnal haza, ne
járjon semmilyen egyesületbe, tartsa magát távol mindenféle tanfolyamtól, képzéstől, a környékén zajló rendezvényektől és tánctanfolyamoktól! Ne kapcsolódjon be
a helyi közösség életébe, kezdeményezzen bárki bármit,
ne énekeljen semmilyen kórusban, vagy ha mégis, a próbák után azonnal menjen haza!
És ha egyáltalán nem szeretne magányossá válni?
Akkor tisztázza Önmagával, hogy az Ön barátsága a legjobb dolog, amellyel másokat megajándékozhat… hogy
a legjobb, ami Önnel történhet, az az, hogy barátságokat köt… és hogy minket, embereket Isten a másokkal
való közösségre teremtett. Szánjon erre időt, lazuljon
el, kapcsolja ki a tévét és a számítógépet, és élvezze az
igazi életet! Mert: „Az igazi élet a kapcsolatokban rejlik”
(Martin Buber).
Prof. dr. Ulrich Giesekus (1957)
pszicho
lógiát, lelkigondozást és lelki
tanácsadást tanít a Liebenzelli Nemzetközi Főiskolán (IHL), és Freu
den
stadtban lelki tanácsadói praxist tart
fenn. Harmonikus családi életet él a
feleségével, Heidrunnal Négy, házasságban élő gyermeküktől hét unokájuk született eddig. Kiterjedt baráti körükbe beletartoznak a szomszédjaik, a
motoros társak, azok, akikkel egy zenekarban játszanak, illetve egy kórusban énekelnek, és még sorolhatnánk.
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végezni. Ám a végén megszületik egy minta, amely így
hangzik: azért élünk, hogy dolgozzunk – nem pedig így:
azért dolgozunk, hogy éljünk. Természetesen a stressz
fenntartásának és a túlvállalásnak akadnak női nagymesterei is, különösen, ha a kenyérkereset mellett még a
háztartás és a gyereknevelés terhe is nagyrészt vagy teljesen őket nyomja. Amikor azt látjuk, hogy bár mindkét
fél állásban van, a főzés, a takarítás, a mosás és a vasalás még mindig inkább női dolognak számít, nem csodálkozhatunk azon, ha a nőknek ebben a teljesen kifacsart
állapotukban se kedvük, se erejük nincs már barátokkal
lenni és kapcsolatokat ápolni.
A határidőnaplónkat megtöltő programok közül sokról
utólag kiderül, hogy nem is voltak olyan nagyon fontosak. A Márk evangéliuma 4. részében, Jézus egyik példázatában olvasunk az alvó gazdáról, aki miután elveti
a magot, nyugovóra tér, és türelmesen várja az aratást.
Az életben kellenek olyan rendszeresen ismétlődő folyamatok, mint a lélegzés, a tevékenykedés és a lazulás.
A kapcsolatápolás lazulás nélkül olyan, mintha valaki
versenyfutás közben akarna virágokat szagolgatni.
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Németország:

Hídépítők
Németország
keleti részében
Németország és Afrika – a Weißflog házaspár mindkettőt ismeri, hiszen korábban a fekete kontinensen
dolgoztak misszionáriusként. Mivel egyre inkább
érzékelik az afrikaiakkal és a menekültekkel szembeni ellenérzéseket, szeretnének Németországban
hídépítők lenni.
A negyvenéves Jens, aki eredeti szakmája szerint betegápoló, a feleségével, Susannal együtt 2005 és 2015 között Zambiában AIDS-betegek között szolgált, illetve egy falufejlesztési programban is részt vett. Az Érchegységben élnek négy
gyermekükkel együtt. Jens ott is nőtt fel. Zambiát azért
hagyták el, mert megértették, hogy eljött az ideje a „váltásnak”. Mi az, ami Afrikában mélyen beléivódott? Az, hogy
„ott az ember teljesen rá van utalva Istenre. Izgalmas és csodás kaland Őrá bízni mindent.”
Könnyebben szólítok meg menekülteket, mint németeket.
Jens Weißflog most menekültek között végez szociális munkát. Mivel sok éves interkulturális tapasztalatai vannak, egy
diakóniai szervezet azonnal alkalmazta. Most már két olyan
találkozóhelyet is vezet, ahol helybeliek és menekültek lehetnek együtt. Nagyon élvezi, hogy érdekes emberekkel
találkozhat, akik más és más országból és a legkülönfélébb
kulturális háttérből érkeztek, mégis lehet velük a keresztyén
hitről beszélgetni. Őt idézem: „Amikor muzulmánokkal beszélgetek az én keresztyén hitemről, hevesebben ver a szívem.” Jensnek sokat segít jelenlegi munkájában az, hogy
hosszú éveket töltött Zambiában. Nagyon megváltoztatja
az embert, ha évekig egy másik kultúrában él, megismeri,
megszereti az ottani embereket, és meglátja bennük az értékeket. Talán Jens is ezért is szólít meg könnyebben menekülteket, mint németeket.
2015 nem volt véletlen – Kényelemszerető vagy missziós
lelkületű gyülekezet?
Jens azt szeretné elérni, ha a menekültek megéreznék,
hogy szívesen látják őket, és egyenrangú partnerként tekintenek rájuk.
– Sajnos, a munkám miatt sokszor találkozom én is eluta-

Susann és Jens Weißflog

sítással, értetlenséggel. Falakba ütközik az ember, még keresztyén körökben is.
Jens elfogadhatatlannak tartja, hogy a keresztyének is
előítélettel tekintsenek a menekültekre:
– Aki figyelmesen olvassa a Bibliát, nem fordíthat hátat
a menekülteknek. Újra meg újra találkozunk a felhívással,
hogy őket is felebarátainkként szeressük.
Jens a 2015 óta tartó menekültáradatban Isten munkáját
látja – még akkor is, ha politikailag nem minden zajlott helyesen. Isten szeretne valamit a gyülekezetek életében elvégezni.
– A keresztyének éveken át imádkoztak az elzárt muzulmán országokért és azért, hogy a muzulmánok is megismerhessék Istent. És íme, most idejönnek hozzánk. Gyakran
azért, mert csalódtak muzulmán honfitársaikban, és emiatt
nagyon nyitottak az evangéliumra. 2015 egyáltalán nem a
véletlen műve volt.
Sok keresztyén gyülekezetnél látjuk majd meg, hogy ki
mernek-e lépni saját komfortzónájukból, és egy „jóléti” gyülekezetből át tudnak-e alakulni missziós lelkületű befogadó
gyülekezetté.
Jens Weißflog továbbra is fontosnak tartja a kapcsolatot a
Liebenzelli Misszióval. Így ő a mi „érchegységi hídépítőnk”.
Missziónk támogatja őt új szolgálatában.
– Jelenleg a diakóniai szolgálattal és a LM interkulturális
csoportjával közösen egy tematikus sorozatot tartunk az iszlámról, ill. arról, hogy hogyan viszonyuljunk a menekültekhez. Talán ezt is felhasználja Isten ahhoz, hogy eloszlassa
a németek félelmét a menekültektől. Azt kívánom, bárcsak
mindannyian egymásra emberként tekintenénk és kölcsönösen elfogadnánk, függetlenül attól, honnan jövünk és miben
hiszünk. Hiszen mindannyian ugyanúgy az egyetlen világunk gyermekei vagyunk, Isten teremtményei és szeretetének élvezői.
n Claudius Schillinger
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Kedves Olvasó!
Örömmel tölt el minket, hogy kezében tartja
a Külmissziói Híradó legújabb számát!
Folyóiratunk 1991 decembere óta jelenik meg,
évente 6 számban.
Lapunkat szívesen küldjük mindenkinek,
aki a külmisszió iránt érdeklődik!
Megrendelés: hirado@liebenzell.hu
Németül értőknek ajánljuk a Liebenzelli Misszió német nyelvű folyóiratait:

MISSION
weltweit

GO!

gyermekmagazin

Ezek a kiadványok is kéthavonta jelennek meg. Online is olvashatóak a www.liebenzell.org németnyelvű honlapon.
Az újságokat térítésmentesen küldjük, de az előállításra és postai költségekre adományokat köszönettel fogadunk.

Kérjük, ajánlja gyülekezetében, ismerőseinek, barátainak!

Friss hírek a misszióból
címmel a Liebenzelli Misszió minden hónapban összeállít
egy rövid, világmissziós tájékoztató dokumentumot,
benne imakérésekkel, rendszerint a misszió 5 területéről.
Az anyag vetíthető prezentációs formátumban készül,
kérésre e-mail mellékletben, ingyenesen megküldjük.
Megrendelés: frisshirekamissziobol@gmail.com

Kevezsda Szilvia – Malawi

A gyermekotthon néhány lakójával az udvaron

Faiskola – makadémia

Olvasni érdemes!

Önfeledt játék a délutáni klubon

Másodikosok büszkélkednek a kiszínezett
bibliai történettel

Virágvasárnap az elsősökkel

