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

Japán:
Jaj, csak ki ne
lógjunk a sorból!
Franciaország:
Egy házasság
kulisszatitkai
Zambia:
Pillangó vagy csiga?
Banglades:
Hol állsz a ranglistán?
Németország:
Ebben jó vagyok!
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Ecuador:
Fő a változatosság!
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Budapesttől Marbelláig
29 óra az út autóval!
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1 . U nalmas misszió ?

Korábban a misszionáriusokat szinte
hősöknek tekintették. Idegen kultúrájú,
egzotikus országokba mentek el, és
voltak, akik belehaltak a bennszülöttek
támadásaiba vagy egy ritka betegségbe.
A túlélők azután beszámoltak a
történtekről. Sok misszionárius nem
tudta, hazatér-e még élve.
Ma már csaknem minden néptörzset
ismerünk, és nincsen olyan ország
a világon, amelyet fel kéne még
fedezni. Hát akkor mit csinálnak a
misszionáriusok? A legtöbbször már
működő gyülekezetekben szolgálnak
tanítókként, vagy új gyülekezeteket
alapítanak. Talán most ezt gondolod:
Ó, az nagyon unalmas lehet! Pedig
nem az, mert amikor Jézustól
kapjuk a megbízást, csomó kalandra
számíthatunk. Ahol ugyanis Isten Igéjét
hirdetik az embereknek, ott elindul a
harc. Nem hiszed?

2 . – J ézus erősebb m i n den

gonosz hatalm asságnál !

Így bátorítottuk a családtagokat, amikor
meglátogattuk őket. Mindannyian
összegyűltek, hogy meghallgassanak
minket. Ezt mondtuk nekik:
– Hívjátok be Jézust az életetekbe,
és adjátok Neki a kormányt! Engedjétek,
hogy ezentúl Ő vezessen titeket!
Imádkoztunk is. Ezután a gyerekek
édesanyja mutatott nekünk valamit,
amit a jósnő adott nekik. – Nagyon
félek – suttogta az asszony –, mert a
jósnő azt mondta, hogy ha ezt eldobom,
borzalmas dolog történik velünk.
– Add nekünk! – feleltük. – És ne
félj! Jézus mindent a kezében tart. Ő a
Győztes. Van hatalma megvédeni titeket.
Erre odaadta nekünk azt a valamit,
mi pedig bedobtuk a legközelebbi
szemeteskukába. Azóta újra nyugodtan
tudnak aludni a gyerekek.

„Nekem adatott minden hatalom
mennyen és földön.” (Máté 28,18)

Úr Jézus, köszönöm, hogy Te
vagy a legerősebb, és Te tudtál segíteni a gyerekeknek.
Adj erőt a misszionáriusoknak,
hogy mindig bátran beszéljenek Rólad! Nyisd meg az emberek fülét Spanyolországban,
hogy meghallják az evangéliumot, és megismerjenek Téged!
Ámen.

E gy példa :

Bő egy éve Dél-Amerikából jött egy
asszony látogatóba Marbellába a
gyerekeihez, és nagyon aggódott
az unokái miatt. Hogy miért? Azért,
mert a gyerekek éjszakánként ijesztő
kísérteteket láttak. Minden éjjel
kiabáltak félelmükben. A nagymama
eljött a gyülekezetünkbe, és
megkért minket, hogy imádkozzunk
a családjáért, mert a helyzet igen
komoly. Miközben beszélgettünk,
kiderült, hogy a néni családja
többször is jósoltat magának.

Isten utálja a jóslást és azt, ha valaki
jósoltat magának, mert így akarja
megtudni a jövőt. Isten óva inti ettől
azokat, akik Hozzá tartoznak. Erről az
5Mózes 18,10–12-ben olvashatsz.

3 . S züksége van bátorságra
egy misszionáriusnak ?

Talán meglepett ez az eset. Különösen,
mert tanult spanyolokról van szó, akik
ráadásul a Bibliát is elég jól ismerik. De
valóban átélünk ilyeneket! Kell ahhoz
bátorság, hogy az ember misszionárius
legyen? Igen is, meg nem is.
NEM, mert ha az ember Jézussal
jár, akkor tulajdonképpen csak
engedelmeskednie kell Neki.
IGEN, mert csak kevesen figyelnek
ránk, amikor Jézusról beszélünk. Sokan
teljesen közömbösek. Olyankor bizony
kell a bátorság, hogy tovább beszélj
Jézusról. Bár sokakat nem érdekel
Jézus, vannak olyanok, akik elfogadják a
meghívásunkat, eljönnek a gyülekezetbe,
és végül elfogadják Jézust. Például,
az előbb említett család gyermekei
azóta minden csütörtökön eljönnek
a gyerekórára, mert még többet
akarnak tanulni arról a Jézusról, aki
megszabadította őket. Ez egyszerűen
szuper!
Theo és Carolin Hertler 1996 óta él Spanyolországban. Gyermekeik, Lydia (23), Simon (21),
Noemi (19) és David (16) mind Spanyolországban nőttek fel. A Hertler család egy nagyon tarív
ka, nemzetközi gyülekezetet vezet. Sok kreat
minél
lnak
próbá
l
ságga
bátor
ötlettel és nagy
több embernek Jézusról beszélni.

„Mert csak én tudom, hogy mi a tervem veletek – így szól az Úr…” (Jer 29,11a)

Kedves
Testvérek!
Ki ne ismerné a helyzetet, amikor egy fontos találkozóra sietünk, s az egyik kereszteződés után meg
szólal egy gépi hang a műszerfal irányából: Újratervezés! Frusztráló üzenet. Talán azért is, mert nyitva
hagyja a felelősség kérdését. Talán én voltam figyelmetlen, vagy a gép hibázott, esetleg valamilyen
váratlan esemény következett be? Maga a technikai terminus ma már szólássá vált, hiszen sok olyan
helyzetbe kerülünk életünk során, amikor hasonló kérdések fogalmazódnak meg bennünk, persze
sokkal élesebben. A forgalomban legtöbbször nincs időnk arra, hogy megkeressük és korrigáljuk a hi
bát, inkább a legkevesebb időveszteséggel járó lehetőség kiválasztására kell összpontosítanunk. Van
úgy, hogy a nagyobb dolgokban is hasonlóképpen kell tennünk: a válaszok a kérdéseinkre és a kéte
lyeinkre sokáig várathatnak magukra, bizonyos döntések viszont nem tűrnek halasztást.
A pandémia miatt alapítványunknak is újra kellett terveznie éves szolgálatát. Volt azonban egy
döntő különbség ebben a technika világából kölcsönzött példához képest. Az újratervezés nem vala
milyen rendszerhiba miatt szükséges, hanem azért, hogy a munkánk belesimuljon Isten tervébe.
Ő állított minket is új helyzet elé, és ha megértjük útmutatását, akkor biztosan célba érünk.
Missziói Napunkat a digitális térbe helyeztük át. Ezenfelül Kevezsda Szilvia misszionáriusnő beszá
molókörútját és hazai tartózkodását el kellett halasztanunk a következő évre, mivel a nyugat-európai
államokban sorra alakulnak ki a fertőzés új gócpontjai, a környező országokban pedig aggasztóan
megnőtt az új aktív esetek száma, s az interkontinentális személyforgalom is akadozva indul újra.
Malawiban az utóbbi hetekben jelentősen megemelkedett az új koronavírussal fertőzöttek száma.
A hideg évszak is beköszöntött, ami – az orvosok jelenlegi véleménye szerint – kedvez a kórokozó
terjedésének. Mindemellett bizakodásra ad okot, hogy az elnökválasztás békésen zajlott le. Az új ál
lamfő, Lazarus Chakwera korábban protestáns lelkipásztor volt. Első intézkedései arról tanúskodnak,
hogy tisztában van a járvány veszélyeivel, és kész a szükséges intézkedéseket meghozni. Amint koráb
ban is olvashattak erről a kedves Testvérek, a liebenzelli misszionáriusok közül csak azok tértek haza
Európába, akikre a vírus fokozottan veszélyes valamilyen krónikus betegségük miatt. Meg vagyunk
róla győződve, hogy Isten hűségére, amely a mi missziós szervezetünket is élteti, ez a helyes válasz.
Egyszersmind így tesznek bizonyságot a maradók Isten megtartó szeretetéről bennszülött testvéreink
nek. Adjunk hálát Istennek, hogy a Malawiban szolgálók egészségét mindeddig megőrizte, és kérjük
Őt, hogy a misszió munkatársainak vállalása meghozza gyümölcsét a maga idejében!
Kevezsda Szilvia számára nagyon értékesnek bizonyult az Ubwenziben töltött idő. A To All Nations
gyermekfalvaiban folyó munkába is sok bizonytalanságot hoztak az elmúlt hónapok. Kevezsda Szil
via szolgálatára ezekben az időkben még inkább számítanak. Ezenfelül szakmai gyakorlatra készül: az
Evangelical Baptist Church of Malawi (Malawi Evangéliumi Baptista Egyház) leendő gyermekmunká
sainak képzésében próbálja ki magát a szolgálati ág helyi koordinátornőjével. Ennek részleteiről még
egyeztetés folyik.
Külön öröm, hogy még egyetlen misszionáriusnak sem kellett félbeszakítania munkáját, és a már
működő szolgálatok (projektek) közül sem kellett egyet sem leállítani adományok híján. Kétségtelen,
hogy ezek az idők a misszió barátaitól is nagyobb áldozatot követelnek a megszokottnál. Hálásak va
gyunk, hogy sokan vannak, akikre számíthatunk. Nap mint nap megtapasztaljuk, hogy Isten áldásával
pecsételi meg az összefogást.
Köszönetet mondok minden kedves Testvérünknek, akik ebben a nehéz időben is rendszeresen
adakoznak alapítványunk szolgálatára. Talán a kedves Olvasók között is vannak, akiknek az életébe
sok bizonytalanságot hoztak az elmúlt hónapok. Őszintén kívánom, hogy a fent idézett Ige folytatása
velünk együtt rajtuk is beteljesüljön: „…jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az,
amelyet nektek szánok”.

Tisztelettel:
Török András, elnök
Külmissziói Híradó, 2020/4
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Kevezsda Szilvia beszámolója Malawiból:

Kedves Olvasók!
Szeretettel köszöntelek Titeket Malawiból! Most újra Blantyre-ben
vagyok, július 11-én pedig munkatársi találkozónk volt Zombában.
Hálás vagyok az Ubwenziben töltött 2,5 hónapért. Július
8-áig tartózkodtam ott. Hasznos volt ez az idő főleg a nyelv
tanulás szempontjából. Hálás vagyok nyelvsegédemért,
Ceciliáért, aki türelmesen kijavított és biztatott, hogy a hi
bák ellenére ne szégyelljek beszélni. Különböző dolgokkal
foglalkoztunk: bibliai történetet készítettünk elő csicsevául,
ill. fordítottunk le csicsevára, képekről beszélgettünk képes
könyvek alapján, énekeket tanultunk és kultúrával kapcso
latos, ill. aktuális kérdéseket vitattunk meg.
Ubwenziben működik egy keresztyén iskola és óvoda,
mely egyben eszköz az evangélium hirdetésére a muzulmán
környezetben. Jelenleg csak a tanárok járnak be, ők főleg to
vábbképzést tartanak maguknak, újrakötik a tankönyveket,
segédanyagokat készítenek elő és kerti munkát végeznek.
Kicsit én is besegítettem nekik, pl. angolórára készítettünk
plakátot színes képekkel, az óvodában pedig szemléltetőesz
közöket a számokhoz és alakzatokhoz. Játszottam még tár
sas- és fejlesztő játékokat a munkatársakkal, melyeket majd
használni tudnak a gyerekfoglalkozásokon. Próbáljuk értel
mesen kihasználni ezt a köztes időszakot. Sajnos még min
dig nem tudjuk, mikor nyitnak újra az iskolák.

Jó látni a fejlődést is, ami itt a falufejlesztési projektnél
történik. Amióta eljöttem, a 4. iskolai blokk is megépült a 7.
és 8. osztályosok részére. A 8. osztály a jövő tanévben nyí
lik meg először azzal a legelső csoporttal, amely itt kezd
te az óvodát. Az építési munkálatok most is folynak. Épül
a könyvtár, a raktárhelyiség és a kültéri konyha, valamint
tervben van 2 új tanári lakás megépítése.
Új dolog még a tanári lakások egységesített áramellátása
napenergiával. Konténer is érkezett Németországból e cél
ból, amely az értékes berendezésnek ad helyet. Munkatár
sainknak sikerült összeállítani a berendezést, egy szakem
ber pedig majd beüzemeli.
A konténerben voltak iskolai eszközök és pokrócok is. Kö
zel 300 pokrócot sikerült kiosztani 13 környező falu árvái
között. Ez nagy segítség nekik a hideg évszakban. Missziónk
megragadja ilyenkor az alkalmat az Ige továbbadására is,
amit most Veronika Urschitz végzett.
Hálásak vagyunk, hogy hosszú idő után május 28-tól
30-ig sikerült egy konferenciát is tartanunk a környező
gyülekezetek vezetőinek. A résztvevők száma átlagban 55
személy volt. A téma nagyon is aktuális mindannyiunk éle
Balra:
Beszélgetés Ceciliával,
a nyelvsegéddel
Lent:
Az új szolárberendezés
és a konténere
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tében: Tévtanítások és hamis próféták.
A Biblia szól arról, hogy az utolsó idők
ben sok tévtanító jelenik majd meg.
Azért is fontos ismernünk a Bibliát,
hogy ne hagyjuk magunkat és gyüleke
zetünket félrevezetni. Előadónk, Tione
lelkész három fő témakört érintett:
1. Az önvizsgálat szükségessége – Nem
váltunk-e tévtanítás áldozataivá?
2. A tévtanítók eszközei és módszerei
3. A mi feladatunk az Ige hűséges
továbbadása.
Az is nagy áldás, hogy a lelkészek
a feleségükkel júniustól folytathatják
havi találkozóikat Ubwenziben, ami a
pandémia miatt szünetelt. Nagy bátorí
tás ez nekik, és jó lehetőség a lelki nö
vekedésre.
Június 24-től 26-ig további képzést
kaptunk a Foundations for Farming
konferencián. A középpontban a mező
gazdasági munka állt, amelyet a Biblia
szemszögéből vizsgáltunk meg. Sok
gyakorlati dolgot is tanultunk, amiket
majd alkalmazni szeretnénk.
Köszönjük a szolgálatainkért mon
dott imádságaitokat és az anyagi tá
mogatást, ami lehetővé teszi, hogy itt
munkálkodjunk. A fertőzöttek száma
Malawiban sajnos növekszik. Továbbra
is imádkozunk oltalomért. Isten áldjon
és őrizzen Titeket!
Szerettel:

Hasonlítgatás
Állandóan hasonlítgatunk, mérlegelünk, egybevetünk.
Reggel az öltözködésnél. Délben a munkában. Este a vásár
lásnál. Zoknikat, feladatokat, almákat. Összehasonlítunk, és
igyekszünk a nagy választékból a legjobbat kiszűrni. Ez néha
élvezetes, de időnként megterhelő is tud lenni. Ugyan kinek
van ideje és ereje utánajárni, hogy melyik a legolcsóbb és
legkedvezőbb ajánlat?
Amikor árukról, feladatokról és üdülési ajánlatokról van szó, szükség
van mérlegelésre és összehasonlításra. De van olyan helyzet, amikor
szigorúan tilos hasonlítgatni. Isten kérdése elgondolkoztat: „Kihez hasonlítotok engem?” (vö. Ézs 40,18.25; 44,7; 46,5). Azért mond kritikát,
mert mi, emberek igen gyorsan megalkotjuk a saját isteneinket és hajla
mosak vagyunk Istent átfaragni magunknak.
Ez néha teljesen csöndben és titokban történik. Megvannak az elkép
zeléseink Istenről, és gyakran már előre tudjuk, mi lenne a dolga a mi
életünkkel és a világgal. Az a veszély fenyeget minket, hogy Istent az ál
talunk kigondolt helyre akarjuk állítani. És ha Isten nem azt teszi, amit
mi várnánk Tőle, akkor csalódunk Benne, vagy el is fordulunk Tőle.
Ézsaiás úgy segít kilépnünk ebből a hamis gondolatmenetből, hogy a
csillagos égre emeli a tekintetünket, majd megkérdezi: Ki alkotta mind
ezeket? „Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője! Nem fárad el,
és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen” (Ézs 40,28).
A mi Istenünket nem lehet senkivel összemérni.
Rajta kívül nincs más alternatíva.
Őt senki sem kínálhatja meg vízzel. Ő azonban az élő vizet kínálja
nekünk. Vele senki sem veheti fel a versenyt. Ő azonban kész bármelyi
künket felvenni a porból.
Újságunk mostani számában olyan misszionáriusok szólalnak meg,
akik összehasonlíthatatlanul egyedi módon számolnak be munkájukról,
hétköznapjaikról. Rávilágítanak arra, hogy az összehasonlítás milyen
lehetőségeket, illetve korlátokat rejt magában. Arra is emlékeztetnek,
hogy Isten mindenkit egyedire alkotott, tehát senkit sem lehet senkivel
sem összemérni.
Isten áldja meg minden kedves Olvasónkat!

Johannes Luithle lelkész
Külmissziói Híradó, 2020/4
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Renate Paulokat a családjával néhány éve
tért haza Németországba missziós szolgá
latból. Miközben pakolta össze a háztartási
eszközeit, félretette a német ajándékcsoma
goló-papírokat a gyülekezet nőtagjainak. Én
kitettem a tekercseket egy nagy asztalra, és
azt mondtam, hogy mindenki választhat egy
vagy két tekercset magának. A különböző
színektől és mintáktól egészen lázba jöttek.
Ennek ellenére mindegyik tekercset szét
vágták ugyanannyi kis darabra, hogy min
denki vihessen mindegyik fajtából. Számom
ra érthetetlen volt, hogy miért darabolták
így fel a sok gyönyörű papírt.
Anyukám elmesélte, mi volt az első élmé
nye Japánban fiatal misszionáriusként. A ka
rácsonyi ünnepségre a gyülekezet nőtagjai
aprósüteményt szerettek volna sütni. Anyu
kám azt javasolta, hogy mindenki másfajtát
hozzon. Ám az asszonyok nem tudtak meg
egyezni. Anyukám nem értette, min problé
máznak annyit. Aztán elmondták az okát:
– Amikor nem vagyunk mind egyformák,
belső nyugtalanság fog el minket.
Senki sem akarta azt, hogy mindenki
mást süssön. Inkább együtt szerettek vol
na 3–5 fajta sütit készíteni. Így senki sem
mondhatta:
– A tiéd sokkal szebb, mint az enyém, és
finomabb is.
„Amikor nem vagyunk mind egyformák, belső nyugtalanság fog el minket.” Ez a mondat
jól tükrözi a japán lelkületet. Sokszor idéz
tük magunk közt a családban, amikor úgy
éreztük, képtelenek vagyunk ráállni a japá
nok nagyon eltérő észjárására.
Lehetőleg legyünk egyformák!
A hétköznapokban mindig találkozom azzal
a jelenséggel, hogy a japánok akkor érzik
magukat igazán jól, ha mindenki „ugyan
olyan”, vagy mindenki ugyanazt kapja. Ha,
például, a gyülekezeti közös főzések vagy
szeretetvendégségek után bármi megmarad,
azt leginkább úgy osztják el, hogy mindenki
mindenből visz haza egy kicsit, még ha az
tényleg csak egy miniadag is. A mi nyugati
kultúránkban mindenki választana valamit,
tehát vagy köretet, vagy salátát, vagy sütit.
A japánok nem egyénben, hanem cso
portban gondolkodnak. Ezért is hordanak
4

Külmissziói Híradó, 2020/4

FOTÓ: PRISCILLA KUNZ

Japán:

Jaj, csak
ki ne lógjunk
a sorból!
– Amikor nem vagyunk mind egyformák, belső
nyugtalanság fog el minket – írta le egy asszony
a japánok általános életérzését évekkel ezelőtt.
Vajon még ma is érvényes az, hogy mindenki
ugyannak az elvárásnak akar megfelelni?
Ma már nem hasonlítgatnak Japánban?

Egy millió „különc”
Kívülről tűnhet úgy, hogy minden egyfor
ma, ám belül és a háttérben folyamatosan
megy az összehasonlítgatás. Az, aki nem
tud megfelelni az általános normáknak és
elvárásoknak, visszahúzódik, és ez addig
fokozódhat, hogy a végén hikikomori lesz,
olyasvalaki, aki teljesen bezárkózik és elszige
teli magát a társadalomtól. Egy japán kutató,
T. Szaito 2019 szeptemberében a Japánban
élő hikikomorikat 1,15 millióra becsülte.
Szerintem többen vannak, mint a keresztyé
nek, akik a 127 milliós lakosság kevesebb
mint 1%-át teszik ki. Ha tehát valaki a töb
biekhez méri magát, és nem tud lépést tar
tani a csoporttal, önkéntes „karanténba” vo
nul a saját négy fala közé, és a saját egyéni
szükségleteire figyel csupán. Sok közöttük a
gyerek és a fiatal, akik végül az iskolából is
kimaradnak, és felnőtt korukban már képte
lenek betagozódni a társadalomba.
Lehetünk olyanok, amilyenek vagyunk
A Nóé elnevezésű japán együttes írt egy dalt
ezzel a címmel: Lehetek olyan, amilyen vagyok. Bár egy gyerekdalról van szó, a felnőt
tek is szívesen éneklik. Arról szól, ami hiány
zik a japán társadalomból: hogy lehetünk
olyanok, amilyenek vagyunk. A Nóé zenészei
keresztyének. Üzenetük világosan hirdeti:
Istennél nem kell magunkat másokhoz ha
sonlítgatni, mert mindenki lehet olyan, ami
lyen valójában. Íme, a dal szövege:

FOTÓ: TABITHA OYAGI

az általános iskolások és a középiskolások
egyenruhát. A lényeg az, hogy a lehetőségek
hez képest senki se lógjon ki, hiszen a japán
közmondás is ezt mondja: Ha kilóg egy szög
a gerendából, azt be kell verni!
Nemrég a randoszeruról, vagyis az iskola
táskáról olvastam egy cikket. Japánban az
iskolatáska formája több mint 100 éve vál
tozatlan. Az alapfokú iskola 6 éve alatt min
den gyermek ugyanolyan táskát hord. 15
évvel ezelőttig csak két szín létezett: a fiúk
táskája fekete, a lányoké piros volt. Ezzel
szemben ma már több mint 20 színből tud
nak válogatni. Lehet, hogy már nem akar
nak teljesen egyformák lenni? Elmozdultak
volna az individualizáció irányába? Igen is
meg nem is.

FOTÓ: PRISCILLA KUNZ

Ballagás a 6 évfolyamos
alapfokú iskolában: elöl a
tanárok és az egyenruhás
iskolások, hátul pedig a
szülők

Sokáig csak fekete
és piros iskolatáskák
voltak, ma már nagyobb
a színválaszték

A legkisebb virág is hirdeti,
hogy isteni szeretet élteti.
A végtelen kegyelem táplálja,
az Úr napról napra megújítja.
A rózsa nő, mint a többi rózsa,
az ibolya is, mint sok ibolya.
Én is, amint vagyok,
úgy foglak követni, Uram!
A röpködő madarak az égen
Isten szeretetéről zengenek.
Nagy hála tölti be a szívüket,
örömmel énekelnek szüntelen.
A sas, mint egy sas, úgy száll és vijjog,
a veréb is, mint egy veréb, csipog.
Én is, amint vagyok,
dicsérni akarlak, Uram!
Ezt az éneket gyakran választom az
evangélizációs női alkalmakra. Érthető és jól
énekelhető. A Bibliának az az üzenete, hogy
Isten minden embert egyedien alkotott, és
minden egyént az ő egyediségével együtt fo
gad el, Japánban már sok embernek segített
felszabadulni és megszabadulni az állandó
hasonlítgatás és méricskélés kényszere alól.
Ezt látjuk E. asszony életében is, aki ha
vonta egyszer zongorán kíséri a gyülekezetet
az istentiszteleten. Zongorajátéka gyakran
bizonytalan, és nem egyszer üt félre. Jóllehet
a gyülekezetben két asszony is jobban zon
gorázik nála, E. asszony nem akarja magát
hozzájuk mérni. Az az elszántsága, ahogyan
a nem tökéletes játékával akarja a gyüle
kezetet is és Istent is szolgálni, példaértékű
mindannyiunknak.
S. Priscilla Kunz

Priscilla Kunz diakonissza
nővér Tokióban született
misszionáriusok gyermeke
ként, és 1995 óta szolgál
misszionáriusként Japánban.
Jelenleg Németországban
tartózkodik. A tervek szerint
szeptemberben utazik
vissza Csikuszejbe, ahol egy
japán lelkipásztorral fog
együtt szolgálni.

Imádkozzunk, hogy
a japán keresztyének
minél több hikikomorit
elérjenek Isten szeretetének
az üzenetével!
Külmissziói Híradó, 2020/4
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Franciaország:

FOTÓ: TOBIAS HITZFELD

Egy házasság
kulisszatitkai
06:30 – Megszólal a vekker! Ilyenkorra Claudi már toppon
van. A zuhany alatt kezdi a „csendességet”: félhangosan
énekel és imádkozik. Hajszárítás közben megnézi a mobil
ján a bejövő üzeneteket. Az ő erőssége a „kontaktolás”.
Mindeközben Nick félálomban a másik oldalára fordul,
és imádkozik: Úr Jézus! Miért vagyok még mindig ennyire
fáradt? Aztán kinyitja a Bibliáját, és csendességet tart.
07:00 – A nappali kanapéján ülünk és imádkozunk –
ezek a nap legnyugodtabb és legtartalmasabb percei. Joy
mellettünk fekszik egy takaróba tekerve. Hallgat minket,
mert reggel ő is ugyanolyan friss, mint anya. Hát, igen: az
alma nem esik messze a fájától.
07:15 – Nick felébreszti Luca-t [lükát], aki legalább annyi
ra nehezen ébred, mint apa. A következő pillanatban már
biztosan nyafog valami miatt. De ilyenkor teszi fel az öt
évesek első, mélyenszántó kérdéseit is: Azt mondtátok, Isten
az égben van! De akkor miért nem látjuk őt, amikor kinézünk
a repülő ablakából?
07:40 – Amikor Nick ki akarja venni a tejet a hűtőből,
odaragad a keze a fogantyúhoz. Claudi ugyanis nem vette
észre, hogy amikor kicsit korábban elkészítette Luca mé
zes tejét, mézesek lettek az ujjai, és úgy nyitotta ki a hűtő
ajtaját. Claudi kihagyja a reggelit, mert már annak a lát
ványától is hízik, ahogyan Nick az egyik nutellás kenyeret
tolja be a másik után. Amíg a család többi tagja reggelizik,
Claudi elkezdi átgondolni a napi feladatokat. De még csak
a próbálkozás szintjén marad. Nicknek ugyanis ehhez még
nem elég tiszta a feje.
09:00 – Csoportmegbeszélés. A „Bolanz hozzászólási kvóta”
80%-át Claudi teszi ki. Nicknek sikerül a maradék 20%-ba
legalább annyi tartalmat és eszmei értéket belevinni. Annak,
amit mond, van veleje, és mindent jól átgondol, mielőtt
egyáltalán szólásra nyitná a száját.
19:00 – A gyerekek ideje. Egy hosszú munkás és nyelvis
kolás nap után Nick a gyerekekkel bolondozik. Van sikon
gatás, hangoskodás, de ennyi még elmegy, mert a közös
játék ezzel jár. Elalvás előtt jön még a kötelező összekuco
rodás anyával.
23:00 – Amint ágyba kerülünk, Nick már alszik is. Claudi
nak ilyenkor még eszébe jut néhány fontos dolog. De ehhez
túl késő van. Nick már semmit sem hall, mert berakta a
füldugóit.
6
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Hát így, vagy ehhez hasonlóan telnek nálunk
a hétköznapok. Nem sok olyan házaspárt is
merünk, ahol a két fél annyira különbözne
egymástól, mint mi. Az esküvőnkön KlausDieter Mauer prédikált, és egy szójátékot vett
alapul. A házasság németül Ehe, de ha egy rö
vidítésként kezeljük, ez jön ki belőle: Egoist –
Herr – Egoist (egoista – Úr – egoista), vagyis két
egoista egymásra talál, és az Úr az összekötő
kapocs kettejük között. Igen, Jézus összeköt
bennünket. Soha nem mondtunk volna igent
egymásra, ha a másiknak nem Jézus lett volna
az első az életében. A közös elhívásunk arra,
hogy Őt szolgáljuk és Jézussal, ill. Jézusért
mindent odaadjunk, egybekapcsol minket.
A pörgős és az elmélkedős
Gyakran hasonlítjuk magunkat Jézus két ta
nítványához, Péterhez és Jánoshoz. Jézus
egyik utolsó mondata, amelyet Péterhez in
tézett, így hangzik: „Te kövess engem!” (Jn
21,22.) Ez akkor történt, amikor Péter ös�
sze akarta magát hasonlítani Jánossal. Talán
Péter ezt gondolta néha: Jaj, ennek a Jánosnak megalszik a tej a szájában. Mindig csak
elmélkedik, képes órák hosszat beszélgetni
egyetlen emberrel, amikor még annyian vannak, akik sohasem hallották az evangéliumot!
János viszont így vélekedhetett Péterről:
Néha látni sem bírom, amikor Péter felpörög.
Tipikus megmondó ember! Nem lehetne egy
kicsit együttérzőbb az emberekkel? De aztán

eszünkbe jut, mit mondott Jézus: „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!” (Mt 7,1).
Szándékosan különböző
Egészen nyilvánvaló, hogy Pétert is és Já
nost is mindig a legjobb szándék vezérelte.
Mindketten embereket akartak megnyerni
Isten országának. De mivel annyira külön
böztek egymástól, hajlamosak voltak – akár
csak mi a mi házasságunkban – negatívan
viszonyulni ahhoz, ahogyan a másik intézte
a dolgokat. De vajon éppen nem amiatt vá
lasztott magának Jézus ennyire különbö
ző tanítványokat, hogy az egymástól eltérő
egyéniségek más és más embereket tudjanak
megszólítani? Jézus egymás után háromszor
kérdezte meg Pétertől: „Szeretsz-e engem?”
A szeretet áthidal minden különbözőséget.
És milyen érdekes: bár Pétert és Jánost két
nagyon különböző emberként mutatja be a
Biblia, mégis együtt szolgáltak még Jézus
halála után is! Megtehették volna, hogy be
dobják a törölközőt, és mindketten mennek
tovább a maguk útján. De Jézus iránti szere
tetük erőt adott nekik a folytatáshoz.
Gyülekezet: A házasság mint tabutéma!
Az, aki azt hiszi, hogy minden keresztyén
házasság tökéletes, és hogy egy jó házas
ságban soha nincs veszekedés, utópisztikus
álmokban ringatja magát. Néha persze a há
zaspárok megpróbálják „a teljes harmónia

A lényeg, hogy a középpont rendben legyen!
A mi házasságunkban sokszor idegőrlő, hogy
annyira különbözőek vagyunk. Ez azonban
másodrangú kérdés mindaddig, amíg az éle
tünk és a tetteink középpontjában az az Úr
áll, aki megtölti szívünket a másik iránti sze
retettel. Ha szeretettel viszonyulunk egymás
hoz, akkor kevesebbszer okozunk fájdalmat a
másiknak. Ha a különbözőségeinket nem ne
gatívan éljük meg, hanem annak lehetősége
ként, hogy egymást
kiegészítsük, egyre
értésebbekké válunk
egymás szemében.
Ha nem „két egoista
ként” tekintünk ma
gunkra, hanem úgy,
mintha EGYETLEN
házas egyén len
nénk, akkor megért
jük, hogy ez a sze
mély az adottságok
hatalmas
spektru
mával rendelkezik.
Ez a szemlélet Jézus
követőiként
segít
olyan életet élnünk,
amelyben nemcsak a házastársunkat, hanem
a legalapvetőbb értelemben vett felebará
tunkat is szívből tudjuk szeretni. Nemcsak a
házasságunkra, hanem minden emberi kap
csolatunkra igaz: „Úgy szeressétek egymást,
ahogyan én szerettelek titeket” (Jn 15,12).
Claudia Bolanz

Nikolai (Nick) és Claudia
(Claudi) Bolanz 2018 óta
élnek a dél-franciaországi
Montpellier-ben két gyerme
kükkel, az 5 éves Luca-val és
a 4 éves Joy-jal. Gyülekezet
alapító missziós munkát
végeznek.

FOTÓ: CLAUDIA BOLANZ

FOTÓ: CLAUDIA BOLANZ

Ízlések és pofonok…

látszatát” kelteni, és a világ, vagy legalább a
gyülekezet előtt igyekeznek úgy tenni, mint
ha minden a legnagyobb rendben lenne.
Nemrég tudtuk meg, hogy egy baráti há
zaspár elvált, és a hír teljesen ledöbbentett
minket, mert azelőtt soha senki előtt nem
nyíltak meg, és segítséget sem kértek. Saj
nos ez egyáltalán nem egyedi eset. Nagyon
sok gyülekezetben tabutéma, hogy hogyan
működnek a házasságok. Mintha az emberek
félnének személyes problémákat megosztani
másokkal.
Nagyon jó megtapasztalásaink voltak ed
dig azzal kapcsolatban, hogy igyekszünk
hitelesen élni a házasságunkat. Ez meg
közelíthetővé és emberivé tesz min
ket. Mert hát miért is ne mondhat
nánk el a barátainknak, ha éppen
valamin összevitatkoztunk? Ez
felbátoríthat egy másik házas
párt, és elindíthat egy bizalmas
beszélgetést az ő problémájukról,
ahelyett, hogy ők is a tökéletes
ség látszatát próbálnák őrizgetni.
A jó házasságba bizony sok energiát
kell fektetni, mert a házasság nem au
tomatikusan lesz jó.

Imádkozzunk, hogy
minél több keresztyén
házaspár fedezze fel a két fél
különbözőségéből fakadó
gazdagságot!
Külmissziói Híradó, 2020/4
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Zambia:

Pillangó vagy csiga?
A futottak még között vagy a top tízben?
2019 szeptemberében elterjedt a hír az
egyetemen, hogy egy listán a mi tanintéz
ményünket valahol a 130. és a 150. hely
között tüntették fel.
2020 januárjában az egyik állami
egyetem két hallgatója jelent meg az
irodámban. Néhány információra volt
szükségük a szakdolgozatukhoz, és volt
náluk egy statisztika, mely szerint a mi
régiónkban a tíz legjobb magánegyetem
egyike vagyunk.
Na, most melyik statisztikának hig�
gyek? A futottak még között vagyunk,
vagy a top tízben? Mindkét statisztika
információkat vett alapul, ám egészen
biztosra vehetjük, hogy nem ugyanazo
kat. Ezt nekem egyetlen „besorolás” sem
mondja el. Én csak azt az egy sorszámot
látom. Márpedig a szám mögött sokkal
több rejlik, és én nem spórolhatom meg
magamnak a fáradságot, hogy utánajár
jak, milyen információkat használtak az
egyik, ill. a másik statisztikához.

Nem lehet mindent egy kaptafára húzni.
A szúnyogot a bikához ne hasonlítsd!
Attól, hogy valakit
egy csigához
hasonlítanak, nem
fog gyorsabban
dolgozni.

Ismerjük ezeket a szólásokat, és mégis
hajlamosak vagyunk arra, hogy össze
hasonlítsuk azt, amit nem lehet össze
hasonlítani. Margit Schwemmle azt
szeretné érzékelteti, hogy az előírások,
a korlátozások és a különböző személyi
ségek mennyire megnehezítik az értéke
lést, és milyen kérdéseket vetnek fel.
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Tanítás az Evangelical University-ben

FOTÓ: MRGIT SCHWEMMLE

Margit Schwemmle 2014
óta a ndolai Evangelical
University docense és fia
tal zambiai teológushall
gatókat mentorál. 2016
júniusától az egész okta
tás menetét is ő felügye
li. A Liebenzelli Misszióval
már Malawiban is végzett
missziós szolgálatot.

Múltkor történt a kertemben: Figyelem, ho
gyan mászik egy kis csiga a zöld levélen. Na
gyon lassan halad csak előre. Viszont szép ez a
kép: az üdezöld szín és a csiga a házával.
Pár perccel később egy pillangó repül el
előttem. Az esős évszakban vagyunk, nyílnak
a virágok, és a mikulásvirágom éppen most
váltja a színét. Látom, ahogyan a pillangó vi
rágról virágra száll, itt-ott megpihen, aztán
már repül is tovább. A lendületes szárnycsa
pásokat és a gyors mozdulatokat nehéz lefény
képezni.
Összehasonlítom a lassú, komótos csigát és
a nyughatatlan pillangót. De álljunk csak meg!
Ez egyáltalán nem járható út, hiszen a szúnyo
got sem lehet a bikához mérni. Egyszerűen
nem illenek össze. Később meg kell állapíta
nom, hogy mégis gyakran teszek ilyet: olyan
dolgokat hasonlítok össze, amelyeket egyál
talán nem lehet összehasonlítani, mert nincs
meg ehhez az alap.

De térjünk most vissza a csigához és a pillan
góhoz! Egyáltalán össze kell-e őket hasonlí
tanom? Mindkettőnek megvan a létjogosult
sága és a helye a természetben. Mindkettőt
Isten teremtette – nincs szükség tehát sem
milyen hasonlítgatásra.
Hát arra van-e szükség, hogy az oktatókat
és a tanítási stílusukat egymáshoz mérjük
és értékeljük? Feltétlenül kell-e a megadott
mércéhez viszonyítani a hallgatók dolgoza
tait? Tanulmányi vezetőként a válaszom:
igen. A megfigyelés, az értékelés és az ös�
szevetés alapján tudunk fejlődni. Miben va
gyunk jók, és min kell változtatnunk, hogy
az oktatás megfeleljen a színvonalnak, és a
hallgatókat valóban ki tudjuk képezni arra,

Ami megnehezíti az értékelést
Évente kétszer-háromszor minden egyetemi oktató munká
ját értékelik. A hallgatók kinyilváníthatják véleményüket az
oktatás stílusáról és a kurzus tartalmáról. Az építő javasla
tokat is örömmel vesszük. Ezeket az értékeléseket vagy én
gyűjtöm össze, vagy az egyes kurzusok értékelését leteszik
az asztalomra. Az intézmény igazgatója kap az egészről egy
összegzést.
Az egyik oktató jól teljesít, míg a másiknak meglehetősen
rossz a hallgatói megítélése. Vajon ez mitől függ, és milyen
gyakran kell érdeklődnöm ahhoz, hogy valóban kiegyensú
lyozott képet kapjunk? De kaphatok-e egyáltalán ilyet? Mert
vajon az értékeléseket nem a hallgatók személyes érzései for
málják a leginkább? Vagy nem az, hogy az egyik oktató jobb
jegyeket szokott adni, amelyek nem feltétlenül vannak össz
hangban a hallgatók teljesítményével?
Tanulmányi vezetőként hogyan kellene kezelnem ezeket
az értékeléseket? Az oktatóknak különböző a személyiségük,
és ez átjön tanítás közben. Isten különböző egyéneknek alko
tott minket és közben gondolt valamire. És ezen én csak úgy
lépjek át az összehasonlításkor?

FOTÓ: EVANGELICAL UNIVERSITY ARCHÍVUM

Nem lehetne itt-ott engedményeket tenni?
Egy halom dolgozat fekszik előttem. A Nők
az egyháztörténelemben témát oktattam, és
kíváncsi vagyok a rövid életrajzokra, ame
lyeket a hallgatók olyan asszonyokról írtak,
akik a múltban játszottak fontos szerepet.
Miután elolvastam néhány hallgató mun
káját, megállapítom, hogy a dolgozatok na
gyon különbözőek. A legtöbb mű megfelel
a mi formai elvárásainknak: a margók meg
felelő szélességűek, a sorköz rendben van,
sőt még lábjegyzeteket is szúrtak be, hogy
a leírtakat különböző könyvekből származó
háttérinformációkkal támasszák alá. A szer
zők angolja is jól érthető. Aztán elolvasom
a következő dolgozatot: nincs bevezetés, a
sorköz az első oldalon más, mint a másodi
kon, a betűtípus nem mindenhol azonos, és
a tartalmát is nehezemre esik megértenem,
mert az angol megfogalmazás igen nehézkes.
Mennyire fontos mindez? Ugyanazok sze
rint a szabályok szerint kell minden dolgo
zatot javítanom? Nem vehetném figyelembe,
hogy a kurzusomat nagyon különböző nők
látogatták? Egyesek már régen jártak isko
lába, mások viszont közvetlenül az érettségi
után érkeztek hozzánk. Nem lehetne itt-ott
engedményeket tenni és értékeléskor beszá
mítani az egyes emberek hátterét is?
Nagyon szívesen megtenném, mert tu
dom, mennyire küszködnek a hallgatók ép
pen ezekkel az akadémiai szempontokkal.
Mivel azonban egy államilag elismert ma
gánegyetem vagyunk, tartanunk kell magun
kat a mércéhez, nehogy elveszítsük az akk
reditációnkat. Az oktatásvezetésben az én
feladatom a beadott munkákat az előírások
szerint értékelni, és biztosítani azt, hogy az
általunk kínált képzés minősége változatlan
maradjon.

hogy Isten a saját dicsőségére használhassa
őket? Ebből a szempontból az összehason
lítás ösztönzés is lehet arra, hogy azt, amit
csinálunk, jól csináljuk. Mindeközben még
sem akarom figyelmen kívül hagyni a sze
mélyiségbeli különbözőségeket.
Isten arra teremtett minket, hogy „dicsőségének magasztalására legyünk” (Ef 1,12).
Ha az összehasonlításom engem vagy má
sokat ennek a célnak az elérésére ösztönöz,
szívesen akarok továbbra is összehasonlíta
ni. Ám egyre inkább szeretnék arra is ügyel
ni, hogy ne hasonlítgassam a szúnyogot a
bikához, és az embereket a maguk különbö
zőségeivel együtt fogadjam el és tiszteljem.
Margit Schwemmle

Sally Kalaba idén fejezi
be egyetemi tanulmányait nálunk, és általános iskolai tanítónőként
fog dolgozni.

Imádkozzunk, hogy
a ndolai egyetem
hallgatói önmagukhoz képest
minél többet fejlődjenek
tudásban és lelkiségben
egyaránt – függetlenül az
előképzettségüktől!
Külmissziói Híradó, 2020/4
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Banglades:

Hol állsz a ranglistán?
Az Advent az az időszak, amikor Jézus visszajövetelére készülünk. Érezzük a vá
rakozás izgalmát és a mézeskalácsillatot, hallgatjuk a karácsonyi dallamokat. Az
elcsöndesedés és a váradalmak ideje ez. De álljunk csak meg egy pillanatra! Hogy
jön ide a Karácsony, amikor mi az összehasonlítás témájáról gondolkodunk?

Benedikt és Verena Tschau
ner a Liebenzelli Nemzetközi
Főiskolán végezték tanulmá
nyaikat. Egy meghosszabbí
tott gyakorlati félév során
kerültek Bangladesbe. Na
gyon megszerették az orszá
got és az embereket, ezért
2018 elején visszatértek oda.
Khulnában tanulták a nyelvet
és ismerkedtek a kultúrával.
Most már az északon fekvő
Dinajpurban élnek két gyer
mekükkel. A keresztyén isko
lában, két diákotthonban, az
egyházkörzetben folyó mun
kában, ill. a teológiai távok
tatásban vesznek részt.

A teljesítménykényszer
korán megjelenik.
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Bangladesben a karácsonyi időszak egyben a
vizsgaidőszak is. A tanév december közepén ér
véget a záróvizsgákkal. Ezért a diákoknak ez az
idő egy dolgot jelent: tanulást, tanulást és ta
nulást. Utána kezdődik a hőn áhított szünidő,
mielőtt január közepén elkezdődne az új tanév.
A kitűnő vizsgaeredmények óriási súllyal es
nek a latba, ha valaki sikeres szakmai karriert
akar befutni, mert azok hiányában egyértelműen
csökkennek annak az esélyei, hogy az illető jól
fizetett állásba kerülhessen. A bengáli iskola
rendszerben azonban nemcsak az egyes tantár
gyak jegyei számítanak, hanem az összesítéskor
elért helyezés is. Minden tanulóval közlik, hogy
évfolyamában hányadik helyen áll. Amikor
megérkeznek a vizsgaeredmények, a leggyako
ribb kérdés ez: Hol állsz a ranglistán? A listán
mindenki szerepel a legjobbtól a leggyengéb
big, és az eredmény kihirdetésekor az első há
rom helyezettet külön is kitüntetik nyilvánosan.
A gyerekeket négyéves korukban iskolázzák be,
és már az óvodában is vannak vizsgák és „győz
tes helyek”.

Tőlünk idegen ez az iskolarendszer
Gyakran feltesszük magunkban a kérdést, hogy
vajon mit okozhat ez a korai méricskélés és
vizsgadrukk a gyerekekben. Nem teszi-e őket
szorongóvá? Nem rossz-e, ha idejekorán szem
besítik őket vesztes voltukkal? És ha sokkal
jobbak másoknál, nem válnak-e büszkévé és
nagyképűvé?
A vizsgaidőszak mindig nagyon feszült; a
szülőknek és a gyerekeknek a hatalmas nyo
más alatt csak egy dolgon jár az agyuk: Mindent
megtanult(am)? Fogja/fogom tudni a helyes válaszokat? Van esély előbbre jutni a listán? Ezért
gyakran előfordul, hogy a szorgalmi és vizsga
időszakban a gyerekeknek tilos kikapcsolódni
és játszani. Olyankor minden a tanulás körül fo
rog. A legjobb eredmények érdekében a szülők
még a gyermekeik korrepetálását is hajlandóak
megfinanszírozni. Mert nem ritka, hogy a nor
mál oktatás során nem tanítanak meg mindent.
Pathor (a nevet megváltoztattuk) elmesélte
nekünk, hogy az édesapja pár éve meghalt, és
a családjuk elszegényedett. Az édesanyja sok

áldozatot hozott azért, hogy fia iskolába jár
hasson. Pathor egészen a 10. osztály elvégzé
séig nálunk lakhatott, Dinajpurban, a keresz
tyén internátusban, és onnan járhatott iskolába.
Ma már végzős az egyetemen. Neki például az
iskolai alapkiadásokra mindig összejött a pénz,
de a pótórákat már nem tudta megengedni ma
gának. Így Pathor mindig önállóan készült fel
a vizsgákra, és mindig csodálkozott azon, hogy
Isten milyen kegyelmesen megsegítette. Korre
petálás nélkül is nagyon jók a jegyei, és ő az
egyik legjobb hallgató az évfolyamon.

FOTÓK: BENEDIKT ÉS VERENA TSCHAUNER

Összehasonlítgatni vagy szolgálni?
Nemcsak a bengáli iskolarendszer alkalmazza
az összehasonlítgatást. Már a tanítványok kö
zött is felütötte a fejét. Be akarták maguknak
biztosítani, hogy az örökkévalóságban Jézus
mellett a legjobb hely az övék legyen. Ez tel
jesen érthető. Ki ne szeretne a szolgálataiért és
a teljesítményeiért kitüntetést kapni? De vajon
ehhez tényleg szükség van bármilyen hasonlít
gatásra?
A Lukács 22,24 beszámol a tanítványok kö
zötti vitáról: „Versengés is támadt közöttük, hogy
melyikük a legnagyobb”. A Márk 9,34 azt sejteti,
hogy szégyellték, amiért útközben erről vitat
koztak. Valószínűleg felismerték, hogy az ilyen
méricskélés ártalmas. És mit tesz Jézus? Össze
hívja őket és ezt ajánlja nekik: „Ha valaki első
akar lenni, legyen mindenki között az utolsó és
mindenki szolgája!” (Márk 9,35).
Micsoda kihívás: hasonlítgatás helyett szol
gálat! Ha felülről kezelünk másokat, az büsz
kévé, gőgössé tehet, és elfordít attól az elhívá
sunktól, hogy másoknak szolgáljunk. Márpedig
ez a szolgálat Jézus szemében nagy jelentőségű,
hiszen a Márk 9,43-ban még egyszer megerősíti
előbbi kijelentését!
Amikor tanítványai, Jakab és János később
megkérdezték, hogy az örök dicsőségben Jézus
mellett ülhetnek-e majd, Jézus minden tanít
ványt így figyelmeztet: „De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az
legyen a szolgátok!” (Márk 10,43).
Ez a felhívás ma is időszerű: fel kell hagy
nunk azzal a fajta hasonlítgatással, amely leki

Öröm a konkurenciaharc ellenére:
egyenruhás diákok

Futóverseny a sportnapon

csinyli a másik embert. Szolgáló lelkületet kel
lene magunkra öltenünk, támogatóan kellene
odaállnunk embertársaink mellé és a javukat
kellene keresnünk, hiszen Jézus, Isten Fia, a mi
Urunk azért jött el erre a világra, hogy egész
életével nekünk szolgáljon. Az Ő odaadása és
szeretete semmivel össze nem mérhető! Tőle
Magától tanulhatjuk azt, hogy nem mások mé
ricskélésére, hanem mások szolgálatára kaptuk
elhívásunkat és megbízatásunkat. És ez nem
csak az adventi és a karácsonyi időszakra, ha
nem az év mind a 365 napjára érvényes.
Az összehasonlítgatás elszívja az erőnket
Családilag részt vettünk a dinajpuri William
Carey Középiskola évenként megrendezésre ke
rülő sportnapján, hogy együtt szurkoljunk a
versenyzőknek. Volt ugrálókötelezés – az al
sóbb évfolyamoknak –, versenyfutás, súlylökés,
gerelyhajítás és még sok minden más is.
Ott láttuk, milyen hátrányt jelenthet egy
versenyen az összehasonlítás. Futás közben
fontos, hogy a futó mindig csak előre nézzen.
Mégis sok olyan gyerek volt, akik az élmezőny
ből többször is hátra tekingettek. Látni akarták,
mennyi az előnyük, össze akarták hasonlítani a
saját pozíciójukat a többiekével, és nem vették
észre, hogy eközben veszítettek a sebességük
ből. Azokban a pillanatokban nem az lebegett
a szemük előtt, hogy elérjék a legjobb egyéni
eredményüket. Az hajtotta őket, hogy a másik
nál legyenek jobbak, és dobogóra állhassanak.
Így történt, hogy néhány versenyszámban csak
hárman vagy négyen futottak be a célba – a
többiek útközben feladták.
Erre is van tanácsa a Bibliának a Filippi
3,13–14-ben: „Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve
futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.”
Az összehasonlítás nem vezet célra. Sokkal
inkább arra kellene céltudatosan összpontosí
tanunk, hogy kövessük elhívásunkat, mely a
szolgálatra szól. Micsoda kiváltság, hogy Jézus
nem hasonlítgat!
Benedikt és Verena Tschauner

A dobogón

i

Internátusok és iskola
Dinajpurban: A Liebenzelli
Misszió 70 rászoruló leány
nak és fiúnak biztosítja az
iskolai oktatás és az inter
nátusi elhelyezés anyagi
hátterét.

Imádkozzunk,
hogy a dinajpuri
internátus a gyermekeknek
ezentúl is olyan menedék
legyen, ahol a krisztusi
szeretet és a kölcsönös
bizalom légkörében hozzák
ki magukból és társaikból
a legjobbat!
Külmissziói Híradó, 2020/4
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Interkulturális csoportok, Németország:

A függöny mögött
Egy ének következik. Valaki előre jön, leül a zongorához és kísér minket. Tulaj
donképpen egy teljesen szokványos dolog. Látszólag. Az én belső függönyöm
mögött azonban megjelenik egy szerteágazó gondolatvilág.

Tragikus, hogy saját
magunk meg/elítélése mennyire megronthatja az adottságaink
és Isten ajándékai
feletti örömünket.

Közösen éneklünk éppen Isten dicsőségé
re egy igen kifejező éneket, bennem azon
ban ott mocorog az ember: kategorizálok,
ítélkezem és méricskélem magamat. Végső
soron én is egy zongorista vagyok. Ezúttal
nem sikerül „csak úgy” hallgatnom a zenét
és együtt énekelnem a többiekkel. Ehelyett
eljátszom a belső függönyöm mögött cikázó
gondolatokkal. Egész biztosan nem csak én
vagyok így ezzel. Ezért is érthető, hogy van
nak zenekedvelők, akik „csak úgy, maguk
nak” akarnak zenélni. Mert ha előre megyek,
azzal együtt jár az, hogy mások megbírál
nak, és én is megbírálom magamat.
Amint kilépek a porondra, megítélhetővé
válok
Ami fölött korábban könnyedén szemet
hunyhattam, az a reflektorfényben fáj. Va
jon miért leszünk dühösek, ha valami egy
szer nem igazán sikerül? Ha józanul végig
gondoljuk, semmi egetverő nem történt.
A függöny mögött azonban lepereg egy
egész diasorozat. A jó szándék, hogy egy

12

Külmissziói Híradó, 2020/4

szerűen csak zongorázzunk, teherré vagy
önelégült mámorrá válik. Vajon jobban
érezném magam, ha senki sem látna? Való
színűleg nem.
Miközben kívül szól a zene, a belső füg
gönyöm mögött álmok és célok körvonala
zódnak. Szeretnék továbbfejlődni, jó lenne,
ha úgy tudnék zongorázni, mint aki most
játszik, vagy legalábbis megközelíteni őt.
És miközben elrugaszkodom, máris tudom,
hogy ennek az utazásnak sosem lesz vége.
Amint azt hiszem, hogy elértem egy általam
kitűzött célt, szinte sem megünnepelni, sem
élvezni nem tudom. Mivel az, amit nem tu
dok, gyakran hangosabban kiált, mint az,
amit tudok.
A felfelé törekvés végül nem ad
megnyugvást
A kérdés sokkal inkább az, hogy a függö
nyöm mögötti hangzavarban kié lesz az utol
só szó. Szívesen megtettem korábban belső
karmesternek az erkölcsöt, akitől azt vártam,
hogy szigorú szavával rendet teremt. Máskor

egy belső zsűrit hívtam össze magamnak, a
tehetségkutatók zsűrijéhez hasonlót, hogy
őrizhessem a magam kicsiségét.
Mégis minél jobban ki akarom irtani ma
gamból az emberit, annál inkább látom,
hogy mennyire hozzá vagyok nőve. A mi
nősítési skálákat, amelyektől annyira szen
vedek, mégiscsak magamhoz öleltem. Nem
akarom őket elengedni, hiszen azért elisme
rést és tapsot is hoztak nekem.

Az adottságaink azért vannak, hogy fej
lesszük, csiszoljuk azokat. Ünnepelhetjük is
őket, és élvezhetjük a tapsot. Ám csak akkor
teljesedhetnek ki, amikor szolgálatba állít
juk őket. Tragikus, hogy saját magunk meg/
elítélése mennyire megronthatja az adottsá
gaink és az Isten ajándékai felett érzett örö
münket. Márpedig csak akkor tudunk szol
gálni, ha a másikra figyelünk inkább és nem
önmagunkra.

A szépség
fontosabb
a tökélynél.

Ó, bárcsak többször átélnénk ezt az örö
met! Ám ez csak a mi belső értékrendünkön
túl található. Belső gyanakvásaink és bizony
talanságaink fölé emel minket, ahol már
nem leláncolt nézők vagyunk, akiket megkö
töz a mások és a maguk megítélésétől való
félelem. Kilépünk a rivaldafényre, pedig a
játékunk minden lesz, csak nem tökéletes.
De vajon nem éppen ebben van a vonzerő?
A szépség fontosabb a tökélynél.
Jó zenész akartam lenni
A függöny mögött, ott, ahol a gyengeségeim
rejtőznek, ott találkozhatom Istennel. Ott
formál engem, onnan jön ki velem együtt.
Ez változtatta meg a függöny előtt zajló
életemet. Jó zenész akartam lenni, és ezért
mindent beleadtam. Szenvedélyesen és ki
tartóan haladtam a szemem előtt lebegő cél
felé, és egészen a konzervatóriumig jutot
tam. Isten azonban kézen fogott engem, és
ma olyan fiatalokkal csinálunk zenét, akik
különböző kulturális háttérből és olyan mi
liőből jönnek, ahol nem kaptak zenei kép
zést. Eközben beszélhetek nekik a hitemről.
Olyan fiatalokról beszélek, akiknek alig van
kapcsolatuk keresztyénekkel.
A zene híd az emberek felé
Nem arról van szó, hogy az egyik út hamis,
a másik pedig helyes lett volna. Mindazon
által az az út, amelyen most járhatok, ér
dekes módon sokkal inkább jót tesz nekem.
És ezt sem magamnak, sem másoknak nem
kell már bizonygatnom. Kiléphetek a saját
magam építette elszigeteltségemből. A zene
híd lett az emberek felé, egy lehetőség arra,
hogy szolgálhassam őket.

FOTÓ: CHRISTIAN DANNEBERG

Nagy hála, amiért nem vagyok
kiszolgáltatva önmagamnak
Isten egy olyan kincset ad a kezembe, amely
jóval hatékonyabb, mint az erkölcs és ma
gam fölött kimondott ítélet. Ez a kincs le
csendesíti a hullámokat és tágas térre állítja
a lábamat: ez a kincs az Ő öröme bennem.
Ez az öröm abból táplálkozik, amit Isten
adott és ebben a pillanatban is ad nekem.
Hosszú idő óta most újra hallom a húrok
pengését és a hangok erejét. A hangzásra és
a pillanat különlegességére figyelek, nem az
emberi adottságokra.

Amikor emberek gyűlnek össze, máris
kész a színpad! Üzenem azoknak, akik bát
rak, akik előlépnek, akik egyedül is kiállnak
és hatással vannak másokra, akik nem ke
verik össze az alázatot a visszafogottsággal,
és van merszük minden tudásukat beleadni,
de többet nem, mindannyiótoknak üzenem:
Az, amit teszel, rendkívül fontos! Ne engedd,
hogy elbátortalanítsanak!
Nekem magamnak hatalmas segítséget je
lentett, hogy Isten igazsága nagyobb súllyal
esik latba mindennél, ami a függönyöm mö
gött játszódik. Ha Isten csak a tiszta motivá
ciókat áldaná meg, valószínűleg koromsötét
lenne körülöttünk. Isten azonban nagyobb
annál, ami bennünk pusztán emberi, átöle
li azt, mert ismer minket a függöny előtt is
és a függöny mögött is. Boldog az az em
ber, akit a végtelen szeretettel teli isteni szó
megbékéltetett. Mind a belső, mind a külső
lényemet Krisztus elhordozta és egyesítette.
Istentől szeretett ember vagyok.
Egy ének következik. Valaki előre jön,
leül a zongorához és kísér minket. Ez egy
teljesen hétköznapi történés, látszólag. De
ma én leszek Isten teremtésének a tanúja:
egy egyedülálló ember, aki egyedi és pá
ratlan módon oszt meg valamit másokkal.
A szívem repesni kezd, belső világom skálái
és mércéi elmosódnak.
Christian Danneberg

A Lubu beatz zenei
munka során sok jó
adottság bontakozik ki

Christian és Bettina
Danneberg 2012 óta tagjai a
németországi interkulturális
csapatnak. Ludwigsburgban
szolgálnak. Christian vezeti
a Lubu beatz elnevezésű
interkulturális zenei munkát.
A házaspárnak négy gyer
meke van.

Imádkozzunk,
hogy a Lubu beatz
csapatában a fiatalok
megtapasztalják azt a
máshoz nem hasonlítható
örömet, amelyet Isten
dicsérete és a közös
szolgálat jelent!
Külmissziói Híradó, 2020/4

13

Chile:

Amikor az összehasonlítgatás
csapdájába esünk
Átélték már a következő helyzetet? Egy szolgáló csapattal gyülekezeti alkal
mat szerveztek. Amikor ki akarták értékelni az alkalmat, a csapat egyik tagja
részletesen felsorolja, mi mindent tett ő, és milyen lelkesen vetette bele
magát a munkába. A következő munkatárs, erre válaszul, ugyanazokat mondja
el magáról. És valamikor a beszélgetés során mindenki megpróbálja a másikat
túlszárnyalni abban, hogy ki mennyivel járult hozzá az alkalom sikeréhez.

Andrés és Katrin Vergara
2017 júliusa óta élnek két
gyermekükkel Chilében.
Dél-amerikai fiatalokat
készítenek fel a missziós
szolgálatra. Andrés biblia
iskolában tanít és Santiago
de Chilében a ProVisión egy
éves képzését, Katrin pedig
az Impact Chile rövidtávú
programot vezeti.

Imádkozzunk,
hogy Isten Lelke
erősítse meg a ProVisión
csapatának összetartását,
és áldja meg őszinte lelkesedésüket a szolgálatban!
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Ha még nem éltek át ilyet, kívánom, hogy
ne is kelljen átélniük. Szerintem aligha van
annál rosszabb, mint amikor emberek elkez
denek hasonlítgatni, és magukat jobbnak
hozzák ki másoknál. Vagy amikor jó fényben
tüntetik fel magukat, de közben a többiekre
rossz fény vetül. Vagy amikor csak attól van
pozitív énképük, ha másokhoz viszonyítva
valamiben jobbak a többieknél.
Ilyenfajta hasonlítgatással épp úgy talál
kozunk a missziós munkában vagy az egy
házban, mint a nem keresztyének között. Ez
a gyakorlat ragályos. Egy elkezdi, de hama
rosan mindenki csinálja a csoporton belül. alapja: a családunk, a státuszunk, a hivatá
Azt, amit az imént leírtam, éppen nemrég sunk, a fizetésünk és a vagyoni helyzetünk,
a teljesítményünk. Szorgalommal még egy
éltük át a csapatunkban...
vallásos közösségben is sze
Az önigazolás, önmagam fé
rezhetünk nevet magunknak.
nye
zése, másokhoz méricské
A teljes idejű szolgálatban ál
lése, hogy én jöjjek ki jobbnak:
Jézus a kereszten
mindez a bűneset óta – amikor
senkivé lett, hogy mi, lókat is megkísérti az, hogy az
odaszánásuk és a munkavég
is megszakadt a kapcsolat em
akik senkik voltunk,
zésük alapján határozzák meg
ber és Isten között – hozzátar
Általa Isten előtt
magukat. A társadalom teljesít
tozik az emberi természethez.
valakik lehessünk..
ményközpontúsága gyülekeze
A szívünkből fakad, és láthatjuk
teinkben és szolgáló csoportja
már Ádám és Éva, Káin és Ábel,
inkban is érezteti hatását.
Jákób és Ézsau, Saul és Dávid, a
„tékozló fiú” és „tékozló bátyja”, a két tanít
vány, Jakab és János esetében is. Ezek a pél Miért hasonlítgatjuk magunkat másokhoz?
dák jól mutatják, mennyire fertőzött, szen� Az ember mindig keres valamit vagy valakit,
nyes és romlott az ember szíve. Mindig kész ami vagy aki meg tudja neki mondani, hogy
arra, hogy önmagát és a másik embert vizs ki is ő, és milyen is ő tulajdonképpen. Az
ember szeretne nevet szerezni magának, egy
lassa, és a hasonlítgatás csapdájába essen.
Mit tehetünk, ha csoportunkban kialakul olyan szerepet játszani, amely betöltheti az
egy olyan helyzet, mint amilyet fentebb leír elismertség utáni mély vágyát. Ha másokhoz
tunk? Ha egyszer csak mindenkit beszippant hasonlítjuk magunkat, valamit megtudunk
a hasonlítgatás örvénye, és rátelepszik a lég magunkról. Ám keresgélés közben sok kér
dés marad megválaszolatlanul.
körre és az emberi kapcsolatokra?
A keresztyéneknek is nehéz úgy élniük,
Először is meg kell értenünk, mi rejlik
az ilyen magatartás mögött. Ez nem csupán hogy ne másokhoz igazodjanak, hanem azt
helytelen önértékelés, itt többről van szó: kövessék, amit Isten tervezett az életükkel.
az önazonosságról. Az a társadalom, amely Azt, hogy ez mit is jelent, jól látjuk Jézus
ben élünk, megmondja, mi a mi identitásunk nál. Ő aztán „valaki”. Annak ellenére, amin

A ProVisión felkészít
a missziói szolgálatra,
itt éppen oktatással

FOTÓK: MICHAEL ECKSTEIN

földi élete során keresztülment, Ő ezzel tisz
tában volt, és ennek megfelelően is élt. Már
az indulása sem volt egyszerű. Az édesanyja
úgy került áldott állapotba, hogy nem volt
férjnél. Ez akkoriban kritikus helyzetnek
számított. Jézus mégsem hagyta, hogy en
nek alapján azonosítsák Őt. Később megvolt
a lehetősége, hogy tiszteletet vívjon ki és
dicsőséget szerezzen – csak éppen az ördög
ajánlatát kellett volna ehhez elfogadnia. De
nem fogadta el, mert tudta, hogy ki Ő, és
mert nem sokkal megkísértése előtt Maga az
Atya újból megerősítette ezt.
Még amikor a saját családja bírálta meg,
akkor is határozottan és következetesen úgy
lépett fel, ahogyan az Isten Fiának a Fiúi
minőségéhez illett. Ebben olyannyira biz
tos volt, hogy kérdés nélkül megmosta
tanítványai lábát, noha ez általában a
ház legjelentéktelenebb szolgájának a fel
adata volt.
Miért nem kell magunkat másokhoz
hasonlítgatnunk?
Honnan volt Jézusnak ez az erős önazo
nosság-tudata? Bizton állíthatjuk, hogy
az Atyjával töltött idő gyümölcse volt ez.
De bizonyíték is van erre, hiszen Maga az
Atya jelentette ki világosan és érthetően a

Mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben
gyönyörködöm” (Mt 3,17).
Miért segítség ez a mi hasonlítgatási haj
lamunk ellen? Istennek hála, Jézus annyira
biztos volt az identitásában, hogy még a ke
resztre is felment. Sőt, még ennél is többet
tett. A kereszten azt is elhordozta, hogy az
Atya elhagyta, hogy mi, emberek soha ne
érezzük magunkat elveszetteknek és olya
noknak, akiknek nincs önazonosságunk. Jé
zus a kereszten senkivé lett, hogy mi, akik
senkik voltunk, Általa Isten előtt valakik le
hessünk.
Aki Jézushoz jön és Vele a kereszten ta
lálkozik, az megtalálja önazonosságát, és
nem érzi többé annak a szükségét, hogy má
sokhoz hasonlítgassa magát. Az ilyen ember
tudja, hogy az Isten által elhagyott Fiú halá
la és feltámadása által őt Isten a gyermekévé
fogadta. És ez elég!
Andrés Vergara

Bal oldali kép:
Imaközösség
Alsó kép:
A ProVisión csapata

i

A ProVisión azt szeretné
elősegíteni, hogy minél több
chilei gyülekezet küldjön
ki misszionáriusokat. Most
átlagosan 100 gyülekezet
támogat egy misszionáriust.
A cél az, hogy ez az arány
emelkedjen, és tíz gyüleke
zetnek legyen egy misszio
náriusa. Ezért a ProVisión
fiatal dél-amerikaiakat készít
fel egy kultúrákon átívelő
szolgálatra. Egyrészt területi,
gyülekezetközi oktatás folyik
az ország különböző részein,
másrészt a fővárosban,
Santiago de Chilében kí
nálunk az érdeklődőknek
esti felkészítő tanfolya
mokat, amelyeket munka
mellett lehet végezni. Az
oktatás hétköznapokon,
ill. a hétvégeken folyik,
és több modult foglal
magában. Már jó néhány
misszionárius kapott így
felkészítést és kezdhette
meg szolgálatát.
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Németország:

Ebben jó vagyok!
Péntek délután van. Először találkozunk azokkal a tinikkel, akiket a keresztségre
és a konfirmációra akarunk felkészíteni. Az alkalmakat hárman tartjuk. Ma az
első részben szeretnénk megismerkedni egymással.
Kiosztok egy lapot, amelyen ez áll: Egyetlen példány. Majd egy kérdőív következik.
Olyan dolgokat lehet megosztani magunk
ról, mint pl.: Az én kedvenc helyem…; EgyJana Kontermann a Berlini
szer mindenképpen szeretném kipróbálni…
A tiniknek nem esik nehezükre megvála
Csapat tagja. Főleg gyer
szolni a kérdéseket – egy kivételével. Az
mekekkel és tinikkel foglal
Ebben jó vagyok:… kezdetű mondatot senki
kozik a Berlin-Treptow Fiasem fejezi be. Végignézek a tiniken, elkez
tal Gyülekezetben a város
dünk erről beszélgetni, és belesajdul a szí
keleti részén. Szívesen vesz
vem. Mert ilyeneket mondanak: De Sarahrészt jellemzően ateista
hoz képest nem vagyok sportos. Leon jobb
környezetben folyó gyüle
nálam, ha ki kell állni mások elé.
kezetépítésben.
Önöknek is ismerősek az ilyen gondo
latok? Nekem igen: A munkatársam jobban
prédikál, mint én. Annak a fiatal nőnek jobb
az alakja, mint az enyém. Hogyan kezelem
ezeket a viszonyításokat? Nekem az segít,
hogy újra meg újra tudatosítom magamban,
kinek lát engem Isten. Önök is és én is
eredeti, teljesen egyedüli példányok
vagyunk. Önök nélkül szegé
nyebb lenne a világ! Értékesek
„Magasztallak,
vagyunk, mert a legnagyobb
hogy csodálatosan
Tervező alkotott minket nagy
megkülönböztettél.
fantáziával, szeretettel, hoz
záértéssel és szenvedéllyel.
Csodálat os ak a te
Ez elég ok az ünneplésre.
cselekedeteid!

●
●
●
●

FOTÓ: JANA KONTERMANN

És jól tudja ezt
az én lelkem.”

Kitartóan igyekszem felfedezni mások
erősségeit és a bennük rejlő lehetőségeket.
Szinte beleszakad a szívem, amikor látom,
milyen negatívan gondolkoznak magukról
emberek. Persze nekem is kell a bátorítás:
Jézus szeret téged – határtalanul és feltétel
nélkül! Sokféle adottságod van!
Túl gyakran sorolgatjuk, hogy másokhoz
képest mi az, amit mi nem tudunk, és ami
ben nem vagyunk jók. Úgy szeretnék olyan
kultúrában élni, ahol
nem dicsekszünk, de őszintén felvállaljuk,
hogy mit tudunk,
úgy tekintünk másokra, mint akikkel jól
kiegészítjük egymást,
kevésbé vagyunk irigyek, és
egyre mélyebben felfedezzük, kik is va
gyunk Jézusban.
A keresztségre és a konfirmációra készülő
tinik végül a munkatársak segítségével még
is csak összeírták, hogy miben jók; van, aki
jól balettozik, tehetséges színjátszó, bárkit
meg tud nevettetni, kiválóan kerékpározik.
Én csak ámultam azon, milyen sok minden
hez értenek, és nagyon hálás vagyok ezért a
sokszínű csoportért. Izgatottan várom a kö
vetkező alkalmakat.
Jana Kontermann

Zsoltárok 139,14

Felnőtté avatás: Berlinben a
legtöbb fiatalnak konfirmáció
helyett felnőtté avatást tar
tanak. Ezzel a nyilvános ün
nepséggel a felnőttek körébe
fogadják be őket. A felnőtté
avatás a 19. században jött
létre az egyházi konfirmáció
helyett, ill. ellenében.
16
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A Berlin-Treptow Fiatal Gyülekezet
keresztelésre és konfirmációra
felkészítő tanfolyama

Három ötlet:

● Köszönjük meg Istennek, hogy csodálatosan megalkotott minket!
● Buzdítsunk a környezetünkben másokat arra, hogy tudatosítsák és fejlesszék erősségeiket!
● Kezdjük a következő házicsoportunkat azzal, hogy mindenki mondja el, milyen ajándékokat
kapott Jézustól!

Ecuador:

Fő a változatosság
A mixergépek átforrósodtak, a komposzttároló megtelt. Végre kóstolgathatunk:
van köztük édes, savanyú, szűrt, rostos, és élénk színekben pompáznak.
Juice-estet tartunk.

Isten nem „tojástojó gyapjas fejőskocákat”
teremt
Lehetünk irigyek a másikra: Miért van az,
hogy Anna már az első perc után mindenkivel
kedélyesen társalog, én meg nem? Bárcsak én is
tudnék olyan jól énekelni, mint Paula! Janeck
mindenütt olyan népszerű, bezzeg az én humoromat senki sem értékeli. Az irigység veszélyes,
mert elégedetlenné és keserűvé tehet, tönkre
teheti a barátságokat, vagy akár meg is akadá
lyozhatja, hogy két ember összebarátkozzon.
Aki irigy, az mindig csak arra fókuszál, amit ő
nem tud, vagy ami ő nem, hiszen csak önma
ga körül járnak a gondolatai.
Merőben más és sokkal egészségesebb az a
hozzáállás, amikor valaki örülni tud a sokszí
nűségnek. Isten mindenkit felruházott valami
lyen adottsággal, és mindenkinek értékes sze

Impactesek Ecuadorban,
balról: Julia, Victoria, Hannah,
Anna, Paula, Wiebke, Lukas,
Janeck

mélyiséget adott. Ez jó ok az örömre! Ez azt
jelenti, hogy Isten másokat is és engem is cso
dálatosan alkotott és nagyszerű adottságokkal
ajándékozott meg. Ezért nem kell többé azon
mérgelődnöm, hogy amikor a jó tulajdonsá
gokat és képességeket elosztotta, nekem vala
miből kevesebb jutott. Ehelyett elfogadhatom
és nagyra becsülhetem mindazt, amit viszont
én kaptam Istentől, és egyben értékelhetem
azt is, amivel másokat áldott meg. Miért is
lenne jobb a nyelvi tehetség a kreativitásnál?
Mi lenne, ha változtatnék a szemléletemen, és
ahelyett, hogy azon keseregnék, amim nincs,
hálát adnék azért, ami másoknak viszont van?
Örömmel bátorítom az impacteseket – és
velük együtt magamat is – arra, hogy gon
doljuk végig: Mit tanulhatok a másiktól? Mi
ben egészíthet ki engem a másik? Isten nem
„tojástojó gyapjas fejőskocákat” teremt. Az
Ő célja az egység a sokszínűségben. Min
denki be tud adni valamit a közösbe, illet
ve mindenki tanulhat valamit a másiktól.
Fő a változatosság. Ezt tapasztalják meg
impacteseink az Ecuadorban töltött egy év
alatt. Felfedezhetik, hogy ők „melyik gyü
mölcs leve”, és hogy milyen élvezetes, ami
kor egymás ízét kiegészítve egy finom itallá
rázódnak össze.
Tabea Ruf

Friss gyümölcsök a piacról

Sebastian és Tabea Ruf
2018 óta az Ecuador észa
ki részén szolgáló impactes
csoportokat vezetik, illet
ve ezzel párhuzamosan egy
új projekten dolgoznak az
Ibarrában működő, Casa
Ágape elnevezésű anyaott
honnal karöltve. A házas
párnak egy kislánya van.

FOTÓK: TABEA RUF

Néhány napja befutott az új impactes csapat,
és egy piacon eltöltött nap után éppen Ecua
dor gyümölcseinek sokféleségét élvezzük.
Van itt guanabana, naranjilla, papaja, ana
nász, maracuja és mangó. A legkülönfélébb
gyümölcslevek és a legkülönfélébb ízek, a sa
vanyú, gyümölcsöstől a lágy, édesig minden
képviselteti magát. Egyik gyümölcslé sem
olyan, mint a másik.
Ez a változatosság jellemző minden
impactes csapatra is. Amennyire különböz
nek egymástól a gyümölcslevek színben, ös�
szetételben és ízben, annyira különbözőek az
„impik” is. Mindegyikük hozza magával a sa
ját képességeit, tulajdonságait, a bennük rej
lő lehetőségeket. Julia remek szervező, Anna
nagyon könnyen teremt kapcsolatot emberek
kel, Hannah kreatív, Lukas gyakorlatias, Vikit
az emberek egyéni sorsa érdekli, Paula muzi
kális, Wiebke kész nyelvtehetség, Janecknek
remek humora van.
De egy dolog mindegyikükre egységesen
érvényes: mindegyiküket Isten alkotta, és az
Ő akaratából vannak a világon. Márpedig Is
tentől csakis I. osztályú emberek jöhetnek,
mert Nála nincsenek tévedések, sem balese
tek. Azt, hogy minden impactes más, nem kell
magyaráznom. Már „lecsekkolták” egymást,
és érzékelik a köztük lévő különbözőségeket.
Az, hogy összehasonlítják magukat egymással,
nem feltétlenül rossz vagy káros. Az viszont
már fontos kérdés, hogy mit kezdenek a felfe
dezett különbségekkel.

Imádkozzunk,
hogy az impact
programban résztvevő
fiatalok a szolgálat során
felfedezzék lelki ajándékaikat és bátorságot kapjanak
ahhoz, hogy azokat
felgerjesszék magukban!

Külmissziói Híradó, 2020/4

17

FOTÓ: ISTOCKPHOTO.COM/PETE WILL

Ki ne ismerné azt a felemelő érzést, amikor megdicsérik,
kiemelik, vagy valami különleges teljesítményt sikerül el
érnie? Amennyiben az ilyen irányú motivációnk gyenge
önértékelésből vagy nagyfokú kisebbrendűségi érzésből
táplálkozik, akkor a másokkal való összehasonlítás nem
igazán segít majd személyiségünk elfogadásában és to
vábbi fejlődésében.
Önök is átéltek már ilyet? A hivatásunkban, a csalá
dunkban vagy a gyülekezetünkben teljes erővel belevet
jük magunkat valamibe, ami a szívügyünk lett. Az első
sikerek kezdenek jelentkezni. Ettől fellelkesedünk, és
fokozzuk az erőbedobást. Elmegyünk a határainkig, né
hány esetben túl is feszítjük azokat. Nyomás alá helyez
zük magunkat, mert mindenképp szeretnénk elérni azt a
sikert, amely egy bizonyos mértékig megvalósítható. Az
utolsó cseppet is ki kell facsarnunk magunkból, küzde
nünk kell érte, mindent bele kell adnunk.
Eközben árgus szemekkel lessük a másik ember teljesít
ményét. Az összehasonlítgatásban jók vagyunk, és ösztön
zőleg hat ránk. Megtörténhet azonban, hogy az állandó
viszonyítási kényszer miatt idővel olyan stresszes álla
potba kerülünk, hogy elveszítjük belső egyensúlyunkat,
nagy ürességet érzünk belül, és „verembe” esünk, amely
ből nem tudunk többé kimászni. Ilyenkor sokba kerül a
jó tanács. Ez aztán néhány esetben szó szerint is értendő.
Adott esetben szakszerű segítségre is szükségünk lehet.
Idealizmus buzgó eredményközpontúsággal párosulva,
szakadatlan késztetés arra, hogy magunknak és másoknak
is folyton bizonygassuk erősségeinket… Valóban ebből
állna az életünk? Isten Igéjében iránymutatást találunk
arra nézve, hogy hogyan NE jussunk el idáig. Pál apostol
a 2Korinthus 12,9-ben a következő bátorító vigasztalást
adja nekünk is tovább: „Elég neked az én kegyelmem, mert
az én erőm erőtlenség által ér célhoz”.

Tetteinket gyakran a siker és az erősségek
határozzák meg. A siker vonzóvá tesz – és mi
pont ilyenek akarunk lenni. Minden erőnkkel
és energiánkkal azon vagyunk, hogy megmutassuk erősségeinket. A társadalom is a
győzteseket részesíti előnyben. A vesztesek
iránt nincs kereslet, ők csak zavarják köreinket. A győztesek állnak a középpontban, míg
a veszteseket messze elkerülik az emberek.
A másokkal való összehasonlításban jobbak,
jelentősebbek akarunk lenni, ki szeretnénk
tűnni a tömegből.

Összehasonlítás?
gyógyító mércéjére! Akkor végre megértjük, hogy már
minden „elvégeztetett” értünk!

A gyógyító összehasonlítás
Kiállni az összehasonlítás próbáját
Témánk nem annyira az összehasonlítási kényszerről,
Phil (a nevet megváltoztattuk) beszámolója: „Amennyihanem inkább arról szól, hogy fedezzük fel újra az éle
re csak vissza tudok emlékezni, mindig depressziós voltam.
tünkben Isten erejét és a Tőle kapott lehetőségeket, éljünk
Fiatalként nem barátkoztam szinte senkivel. Teljesen beguvelük, és bővítsük erőforrásaink körét. A fő
bóztam, és csak ültem a számítógép előtt. A csahangsúly nem a saját odaszánásunkon és
ládomat leszámítva nem volt senki körülöttem.
Idealizmus buzgó ered
nem is azon van, hogy ne lennénk képesek
A gimnáziumban minden okés volt, még ha nem
ményközpontúsággal
sikereket elérni vagy az erősségeinket meg
értem is el kimagasló eredményeket semmiből.
párosulva, szakadatlan
mutatni. A lényeg abban áll, hogy Isten ereje
Átlagos diáknak számítottam. Ellentétben a nőmunkálkodik bennünk és általunk. A dolgok késztetés arra, hogy ma véremmel és a bátyámmal, én sosem keltettem
nem azon állnak vagy buknak, hogy miben
feltűnést, negatív értelemben végképp nem. Migunknak és másoknak
vagyunk a többiekhez viszonyítva erősebbek,
vel ők igazi „bajkeverők” voltak, én már heliis folyton bizonygassuk
jobbak és hatékonyabbak, hanem azon, hogy erősségeinket… Valóban kopter-szülők felügyelete alatt nőttem fel.
a saját korlátainkkal együtt Isten rendelkezé
A depresszióm akkor sem változott, amikor
ebből állna az életünk?
sére bocsátjuk-e magunkat. Mert akkor tud
megismertem a feleségemet és általa Jézust.
és fog is általunk munkálkodni!
De legalább szembenéztem az állapotommal.
De ez semmiképpen nem jelenti azt, hogy kisebb
Addig teljesen normálisnak gondoltam azt, hogy bármiodaszánást kellene tanúsítanunk. Isten azt akarja, hogy
lyen öröm vagy szenvedés láttán én ürességet és bizonyos
szánjuk oda magunkat mindenestül. Nem hagyatkozha
mértékű tompultságot érzek. Akkor végre kezdtem sejteni,
tunk tehát eközben a saját erőnkre, és nem is kellene a
hogy ez így nincs rendjén; segítséget kerestem és találtam is.
húrokat túlfeszíteni. Isten ismeri a teherbírásunkat, a ha
A depressziómat diagnosztizálták, csakúgy, mint a figyetárainkat és a gyengeségeinket, amelyeket nem egyszer
lemhiányos zavaromat (ADHD).”
éppen az összehasonlítgatásból fakadóan nagyítunk fel.
Mi köze van ennek mostani témánkhoz? A 2Korinthus
Helyezzük tehát életünket Isten szabadító örömhírének
12,9-ben Pál egyfajta „látomásról” számol be. Ebben a le
18
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Amitől valóban erősek leszünk!
írásban arról a hívő gőgről beszél, amely őt is, de a többi
keresztyént is magával ragadhatja. Jézus Krisztusban Is
ten gyermekeivé lettünk. Ezzel igazán kiemelkedő jelen
tőséget kaptunk, és ez az erre fogékony emberekben bizo
nyos felsőbbrendűségi érzést válthat ki azokkal szemben,
akiket Jézus még nem mentett meg.
Ez a lelkület Istennél abszolút megengedhetetlen.
Ezért Pál a saját szenvedéséről, amelyet hordoznia kell,
ezt írja: az „a Sátán angyala, hogy gyötörjön” (7. v.). Ez
a kín akkora tehernek bizonyult, hogy Pál háromszor is
könyörgött Isten szabadításáért (l. 8. v.). Mire Istentől
ezt a választ kapta. „Elég neked az én kegyelmem, mert az
én erőm erőtlenség által ér célhoz” (9. v.). Pál az olykor
elviselhetetlen fájdalmakat azért látja hasznosnak, mert
segítenek, „hogy a kinyilatkoztatások különleges nagysága
miatt” (7. v.) el ne bízza magát. A gyötrelem újra meg
újra emlékezteti őt arra, hogy ereje nem önmagától, ha
nem Istentől jön. Ha nem lenne életében ez a korlát, va
lószínűleg nagyfokú arroganciába sodródna bele, amely
teljesen ellene menne Isten tervének.
A vereségek hozzátartoznak az élethez
Megfigyeléseim szerint csak azok tudnak hitelesen be
szélni gyengeségeikről, akik egyszer, életük legmélyebb
pontján valóban eljutottak a saját határaikhoz. Csak
akik átéltek már kríziseket, azok tudnak a mélységről
is és Isten hatalmáról is életszerűen beszélni. Ám ettől

nem szabad úgy gondolnunk Istenre, mint aki azt várja,
hogy féregként heverjünk előtte a porban. Arról van szó,
hogy annak, aki tisztában van a saját gyengeségeivel,
Jézus nem egy kegyes „tartozék”, hanem az élet alapve
tő feltétele!
Hallgassuk most ismét Philt: „Mi, emberek szívesen
büszkélkedünk a teljesítményeinkkel. Ezért amikor hibázunk,
a leggyakrabban úgy reagálunk, hogy keresünk egy bűnbakot, akire szépen átháríthatjuk a felelősséget. Ez alól én sem
vagyok kivétel. És itt jön be az én ADHD-m, amely némely
területeken hatalmas segítség, rendszerint azonban inkább
egy „nagy tövis a testemben”. Én ugyanis ritkán tudok bármit
is előre megtervezni; impulzív és türelmetlen vagyok, az érzéseimet ritkán tudom kordában tartani. Mindennap túl sok
inger ér, hiszen semmit sem tudok kikapcsolni vagy kiszűrni. Attól jelentkeztek a depressziós tünetek is, hogy a viselkedésemmel túl gyakran akasztom ki a környezetemet. Szedek ugyan Ritalint, ami például segít kiszűrni az ingereket,
és kapok antidepresszánst is a félelmeim és a kedélyhullámzásaim csökkentésére. De ezek csak mankók. Én sosem fogok
úgy „működni”, mint egy egészséges idegrendszerű ember. Ez
hihetetlen mértékben szívja le az erőmet, és én szembesülök is
ezzel az erőtlenséggel mindennap.”
Isten ereje hatékony
Azzal, ahogyan Pál elfogadja a saját korlátait és erőt
lenségét, példát ad nekünk abban, hogy miként fordít
Külmissziói Híradó, 2020/4
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hatjuk el a tekintetünket saját magunkról.
Kihasználni Isten erőforrásait
Ezt ő ezekkel a szavakkal fejezi ki: „De ő
Ha szeretnénk élni azokkal az erőforrások
ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelkal, amelyeket teremtő Istenünk a rendelke
mem, mert az én erőm erőtlenség által ér
zésünkre bocsát, kipróbálhatjuk a követke
célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlensé
ző dolgokat:
geimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje laNe írjuk le magunkat (mondván, nem va
kozzék bennem” (2Kor 12,9).
gyunk rá képesek, ügyetlenek vagyunk,
Pál nem volt sem lúzer, sem balek. Be
alkalmatlanok vagyunk a feladatra stb.)!
szédében nem kegyeskedett, és nem emész
Ilyenkor fennáll annak a veszélye, hogy
tették fel semmilyen komplexusok sem. Ez
olyanokká válunk, amilyeneknek tartjuk
a férfi mindenét, amije csak volt, odaad
magunkat!
ta, csak hogy az evangélium terjedhessen.
Amikor kudarcot vallottunk, ismerjük be
Hosszú utazásokat tett, többször megkö
Atyánk és Istenünk előtt! Ne kárhoztas
vezték, nem egyszer szenvedett hajótörést,
suk magunkat (l. Róm 8,1)! Ne feledjük,
újból és újból fogságba került, üldözték, de
hogy azt az utat járjuk, amelyen Krisztus
nem engedte magát eltántorítani.
hoz válhatunk hasonlóvá! A növekedés
Phil sem hagyta magát kiiktatni: „A dehez időre és türelemre van szükség. Le
presszió és az ADHD ellenére teológiát tagyünk magunkkal olyan irgalmasok, mint
A megoldható nehéz
nulok. A betegségem ellenére tíz éve boldog
amilyen irgalmasan másokkal szeretnénk
ségeket meg akarjuk
házasságban élek. Mindazonáltal az életem
bánni!
oldani. De készen kell
csak félig-meddig működik. És ez teljesen
Ne hasonlítgassuk magunkat másokhoz
lennünk úgy hordoz
független tőlem, semmit sem tehetek elleegy irreális mérce szerint! Egyediek va
ni a megoldhatatlan
ne. Egyedül Isten az, aki Jézusban megadja
gyunk Istentől kapott adottságokkal és
nehézségeket is, hogy
az életem elhordozásához szükséges erőt. A
ajándékokkal. Isten örül nekünk. Mi is
depresszióm nem szűnt meg: mindig jelentennek megfelelően viszonyuljunk ma
közben ne vesszünk el
keznek olyan időszakok, amikor sötét felhők
gunkhoz!
az állandó összehason
úsznak be a gondolataimba, és lenyomják
Összpontosítsunk Isten kegyelmére, sze
lítgatásban!.
őket. Az ADHD mindennapos próbatétel,
retetére, elfogadására, és azokon elmél
kedjünk! Ne csavarodjunk rá a másoktól
és én háromnál bőven többször kértem Isérkező kritikára és ítéletre!
tent, sőt könyörögtem azért, hogy vegye már el tőlem ezt
Legyenek józan elvárásaink másokkal szemben, és fi
a szenvedést. De Isten megértette velem, hogy alázatosnak
gyeljünk azokra a különleges képességekre, lehető
és elégedettnek kell lennem, mondván: „az erőm a gyengékségekre, amelyeket Isten minden emberben elrejtett!
ben lesz hatalmassá” (9. vers – az 1984-es Luther-fordítás
Őrizzük a szívünket a féltékenységtől!
magyar megfelelője). Igen, a depresszióm és az ADHD miatt
Legyünk „életigenlő” emberek! Összehasonlításkor ne
gyenge vagyok. És ez azt eredményezi, hogy Isten tud áltaa másik negatívumait emeljük ki, hanem együttérzéssel
lam munkálkodni. Kizárólag Neki köszönhetem, hogy azt
és egyensúlyozva tologassuk kijjebb saját határainkat!
tehetem, amit teszek.”
Az igazi reménység nem a másokkal történő összeha
A megoldható nehézségeket meg akarjuk oldani. De
sonlítgatásból fakad fel, hanem egy olyan életből, ame
készen kell lennünk úgy hordozni a megoldhatatlan ne
lyet a határainkat ismerve és az isteni lehetőségekkel
hézségeket is, hogy közben ne vesszünk el az állandó ös�
számolva értelmesen és bölcsen élünk meg.
szehasonlítgatásban!

●

●

●

●

●

●

A határhelyzetekből mindig új erő fakad
Aki a szíve mélyén tudja, hogy gyenge, egyszerre erős is,
mert sokkal inkább kéri Isten vezetését és erejét. Aki vilá
gosan látja a saját korlátait, az sokkal inkább Istentől kéri
el a lehetőségeket és hagyatkozik is rájuk. Aki ismeri a sa
ját határait, az a kudarcokhoz és az elutasításhoz is más
képp viszonyul, és nem kerül padlóra azoktól. Az ilyen
emberek tudják, hogy éppen abban ismerik meg Isten
erejét, amiben ők maguk gyengék. Nekik nincs szükségük
arra, hogy állandóan másokhoz méricskéljék magukat.

Thomas Wirth a Liebenzelli Gyülekezeti Szövetség (LGV) közösségi lelkésze, terápiás
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évig vezette Kasselban a CE-Lelkigondozói Központot. Feleségé
vel, Michaelával két gyermeket nevelnek
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Kedves Olvasóink!
Sajnos a Covid-19 járványveszély miatt a korábban meghirdetett
Missziói Nap 2020 kizárólag az online térben került megrendezésre.
A meghirdetett programokról készült videókat
mostantól folyamatosan elérhetik honlapunkon:

www.liebenzell.hu

Kérjük, a videoanyagokat ajánlják gyülekezetük, barátaik figyelmébe is!

„MERT CSAK ÉN
TUDOM, HOGY MI A
TERVEM VELETEK…”

ONLINE MISSZIÓI
NAP 2020

Jeremiás 29,11a

2020. AUGUSZTUS 1.
10:00
PROGRAMOK
IGEHIRDETÉS, MISSZIÓI ELŐ
ADÁS
DANIEL MATTMÜLLER
lelkipásztor,
a Nemzetközi Liebenzelli Misszió
részlegvezetője
BEJELENTKEZÉSEK
KEVEZSDA SZILVIA (Malawi)
GYÖNGYVÉR ÉS EDGAR LUZ
(Interkulturális Teológiai Akadém
ia)
MARTIN AUCH ÉS DAVID JARSET
Z
(Igazgatóság)
STÚDIÓBESZÉLGETÉSEK
KORONA A MISSZIÓBAN
SÓ ÉS VILÁGOSSÁG

WWW.LIEBENZELL.HU

Az Online Missziói Nap 2020-hoz

készült plakát. Kinyomtatható vált
ozata honlapunkról letölthető.

Kevezsda Szilvia – Malawi

Áhítat pokrócosztáskor

Előadás a konferencián

Játéktanulás az óvodai munkatársakkal

Veszélyes „látogató”

Majomkenyérfa vagy afrikai baobabfa

Gyapotföld

