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Sziasztok!
Ramona vagyok, és
8 éve dolgozom misszio
náriusként Ecuadorban, főleg a
kecsua indiánok között. Nagyon
szeretem őket, sok időt töltök
velük, és nagyon szeretném,
ha megismernék
Jézust.

Sokszor
szorongok, amikor
megyek az iskolába.
A városi iskolatársaim
gyakran kinevetnek a
kecsua öltözékem és
a hosszú copfom
miatt.
A gyerekórán
megtanultam, hogy Isten
egyedinek alkotott engem
is. Szeret, és elfogad olyannak,
amilyen vagyok. Ez biztonságot
ad, és elveszi a szorongáso
mat, amikor attól félek,
hogy majd megint csú
folni fognak.

Anyukám
3 éve Spanyolország
ban dolgozik. Ezért az
apukámmal és a kisöcsém
mel élek. Sokszor félek, hogy
az anyukámmal történik
valami rettenetes, és
soha nem jön
haza.
A Bibliában a
kedvenc történetem
az, amikor Dávid Isten
erejével legyőzi az óriás
Góliátot. Isten nekem is tud
bátorságot adni, és tudom,
hogy vigyáz az anyu
kámra is.

SAMY
(9 éves)

Ecu adorba a rep ülőút
egyszeri átszállással
15 óra!

Ecuador

(Dél-Amerika)

Mivel
sokakkal sikerült
összebarátkoznom,
gyakran öntik ki nekem a
szívüket. Olyankor elmondják,
mi az, ami most áthatolha
tatlan falként magasodik
előttük. Sokan félelmek
kel küzdenek.

YAN
(8 éves)

imádságod:
A te imádságod:
Úr Jézus, segíts a
kecsua gyerekeknek
Ecuadorban, hogy tudjanak
hinni Benned! Amikor ismét
elfogja őket a félelem, hadd
tudják teljesen Rád bízni
magukat! Ámen.

ALISON
(13 éves)

Mitől félnek
az ecuadori
gyerekek?
És mi jelent
het nekik
segítséget?

Félek,
amikor beesteledik,
mert egyszer a sötétben
összetalálkoztam egy férfival,
akinél bozótvágó kés volt. Annyira
Ő fel
megijedtem, hogy elfutottam és el
olvasott nekem
bújtam. Azóta esténként már nem
egy bátorító bibliaver
játszom odakint. Segített, hogy
set, amelyben az áll, hogy
Ramonának beszélhettem
Isten még a sötétben is velem
a félelmeimről.
van: „Ne félj, mert én veled
vagyok, ne csüggedj, mert
én vagyok Istened!”
(Ézsaiás 41,10).

AMARU
(8 éves)

Ayerli
(5 éves)

Ami
kor az apukám
részegen jön haza, és
megveri az anyukámat,
nagyon szoktam félni. A szüleim
gyakran veszekednek is, mert
az apukám egy másik nővel
találkozgat, és a keresetéből
semmit sem ad haza
a családjának.
A gyerekórán
megismertem Istent,
aki a világ legjobb Édes
apja. Szeret engem, és meg
tud védeni. Amikor félek,
énekelek és Istennel
beszélgetek.

Amikor a
koronavírus miatt
otthon kellett maradnunk,
az anyukám sokat sírt, mert
hallotta, milyen sok ember hal
bele a betegségbe. Olyankor
szorosan átöleltem és azt
mondtam neki:
Ne félj!

A FILIPPI 4,13-BAN
EZ ÁLL:
„MINDENRE VAN
ERŐM KRISZTUSBAN,
M.”
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FÉLELMÜKET BÍZZÁK

Hatalmas Iste
nünk van, akihez imád
kozhatunk! És imádkoztam
is: Istenem, látod, hogy anya
milyen szomorú. Segíts neki,
hogy már ne legyen szomorú,
és ne féljen! Kérlek, vigyázz a családomra.
Ámen.

„…egészen be vagyok avatva mindenbe…” (Fil 4,12b)

Kedves
Testvérek!
Pál apostol fogságból ír a filippieknek. Ha nem is kezelték már úgy, mint egy köztörvényes bűnözőt egy alávetett nép soraiból (amiben volt már része), hanem biztosították neki azokat a körülményeket, amelyek egy római
polgárt a pere ideje alatt megillettek, mégiscsak őrizetben tartották. A széles világ, amelyben mindig új távlatok nyíltak meg előtte, most összezsugorodott, és elfért a négy fal között. Pál soraiból az is kiolvasható, hogy
fogvatartóinak nincs gondjuk az ő mindennapi betevőjére – ha valaki hoz neki pénzt vagy eledelt, jóllakik, ha
nem, hát koplal. Nagy áldást jelent az a néhány gyülekezet, amely számon tartja őt, és igyekszik enyhíteni nyomorúságos körülményein. A filippiek még gyülekezetük egyik tagját, Epafroditoszt is elküldték hozzá, hogy gondoskodjon róla. Ez a gesztus, illetve a fiatalember személyes jelenléte bizonyára minden anyagi segítségnél többet
jelentett az apostolnak. Ám erről is lemondott – többé-kevésbé önszántából. Epafroditosz ugyanis nagyon megbetegedett, úgyhogy csak egy hajszálon múlt az élete. Istennek hála, meggyógyult. Pál ezek után nem tartotta
tisztességesnek maga mellett tartani őt, ezért inkább hazaküldte a gyülekezetbe és a családjához (ha volt neki).
Kívülről nézve nem sokat javult a helyzete: a szabadságát elvették, a pénze csak ideig-óráig tartott ki, és újra
egyedül maradt.
Ma talán sokkal könnyebb átéreznünk az apostol helyzetét, mint korábban, ha olvastunk róla. Bizonyára kedves Olvasóink között is vannak sokan, akik voltak már járványügyi karanténban. A legtöbben el sem tudtuk volna
képzelni, hogy egyszer majd – mindenki legjobb érdekében – rendőri ellenőrzés mellett kell otthon vesztegelnünk. Vannak, akiknek komoly keresetkieséssel kell számolniuk, vagy talán új munkahely után kell nézniük. Ám
talán azoknak a legnehezebb, akiknek magányosan kell átvészelniük hosszú heteket. A legtöbben ilyet még nem
éltünk át. Talán egyre többen mondhatjuk el az apostollal együtt, hogy egészen be vagyunk avatva mindenbe.
Pál szavaiból kiderül, hogy ő hogyan tekint vissza addigi életére, és miként értékeli jelen helyzetét. Azt írja,
hogy egészen be van avatva mindenbe. Tapasztalt ember szavai ezek – olyané, akitől messze áll a kétségbeesés,
hiszen már sok nehézséget átvészelt. Fontos a kép, amelyet használ: a részvétel, a beavatás. Őt nem a sors keze
veri, nem balszerencse éri utol, hanem tapasztalatot szerez, amelytől bölcsebb és erősebb lesz. Őt Isten vezeti és
neveli. Újabb és újabb helyzetben tapasztalja meg: „Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem” (13. v.).
Úgy hiszem, éppen ebből a szemszögből érdemes nézni a saját életünket is, és így érdemes arra tekinteni,
ami ebben az évben már mögöttünk van, és arra is, ami még előttünk áll. Isten beavat bennünket – nem pusztán
eddig ismeretlen nehézségekbe, hanem mindenekelőtt abba a tapasztalatba, hogy Krisztusban mindenre kapunk
elegendő erőt.
Misszionáriusaink is, bár a világ legkülönbözőbb pontjain szolgálnak, a fentiekhez nagyon hasonló tapasztalatokat szereznek. A legtöbb országban a munkájukat, legalábbis a megszokott formájában, nagyban hátráltatja a
járvány. A gyülekezetek tagjai egyenként s nem ritkán közösségként is olyan nehézségekkel néznek szembe, amilyenekkel eddig nem találkoztak. Ritkán állnak a rendelkezésükre jól bevált módszerek a gyülekezetek lelki, hitbeli erejének és egészségének a megtartására, vagy a bajba jutottak megsegítésére olyan korlátok között, amelyeket
a járvány szükségessé tesz. Ám misszionáriusaink sem csak a nehézségekbe nyernek beavatást, hanem abba a
felemelő tapasztalatba is, hogy Krisztus erőssé teszi őket új lehetőségek megragadására.
Az Advent hetei sem úgy telnek, ahogyan megszoktuk és megszerettük azokat. Sokan vannak a gyülekezetekben,
akik nem tudnak érdemileg bekapcsolódni az ünnepre történő lelki felkészülésbe. Amikor e sorokat írom, még
nincs kilátás arra, hogy a hagyományos gyülekezeti estéket és koncerteket megtarthassuk. A Karácsony megünneplésének lehetőségei és körülményei is bizonytalanok. Az idén talán a megszokottnál is több figyelmet, időt és
erőt követel meg tőlünk, hogy méltóképpen ünnepeljünk. Egy dologhoz ugyanakkor nem fér kétség: Isten ezekben
a hetekben a Karácsony evangéliumán keresztül jelenlétének és áldásainak új tapasztalataiba avat be minket.
Ebben a reménységben minden kedves Olvasónknak áldott Adventet, békés Karácsonyt és boldog új évet kívánok Alapítványunk nevében.
Szerep, 2020 novembere

Tisztelettel:

Török András, elnök
Külmissziói Híradó, 2020/6
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Kevezsda Szilvia beszámolója Malawiból:

Kedves Olvasók!
Szeretettel köszöntelek Benneteket a MALO A MCHEREZO
gyermekközpontból, Mdekából!
Nagyon hálásak vagyunk, hogy ismét gyermekzsivaj tölti
be a területet, és újra beindult az élet. Az általános iskolás
gyerekek, a 8. osztályosok kivételével, október 12-én kezdhették meg az iskolát, előtte tesztet is kellett írniuk több
tantárgyból. Decemberig be kell hozniuk a pandémia miatti többhónapos lemaradást, így az új tanév csak januárban
kezdődik. A bentlakó gyermekek már október 7-én visszatérhettek, hogy visszaszokjanak kicsit. Jelenleg 16 gyermek
lakik az otthon területén egy nevelő házaspárral. Újra beindultak a délutáni programok is a gyermekközpontban, a különböző klubok, a bibliaórák, a lányok és fiúk foglakozásai
korcsoportok szerint. Örömmel játszanak, társasoznak, fociznak megint a gyerekek és a tinik is. Most már kiadhatunk
nekik különböző eszközöket és játékokat.
A területünkön működő óvoda és iskolai felkészítő is
megnyitotta kapuit október 12-én. Jelenleg tizennyolc gyermekünk van, kettő a központból, a többiek pedig a környező
falvakból járnak be.
Mivel a repterek is megnyíltak, október 13-án a TANmisszionáriusok visszatérhettek Németországból, és elláthatják feladataikat a gyermekközpontokban.
Állomásjáték együtt a gyermekekkel
a munkatársi hétvégén
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Munkatársi hétvégét is tartottunk október 23–25. között
az Ubwenzi projekt helyszínén. Jó volt több időt tölteni a
liebenzelli misszionáriusokkal, bátorítani egymást, imádkozni egymásért és töltődni Isten Igéjéből. Szombat délután
területi vezetőnk megosztotta velünk az elkövetkező 5 évre
szóló stratégiai tervet és az új feladatköröket, melyekre új
misszionáriusok érkezését várjuk. Ezután következett a gyerekek akadályversenye, melybe a felnőttek is előszeretettel
kapcsolódtak be. Vasárnap saját istentiszteletet tartottunk,
és együtt úrvacsoráztunk.
Október elején két német önkéntessel bővült a liebenzelli
munkatársi csapat. Michael és Joshua az impact-program
keretében érkezett hozzánk. Májusig maradnak. Ők főleg
az ifjúsági szolgálatba kapcsolódnak be Zomba környékén
a Pfrommer házaspár vezetése alatt. Ezenkívül adminisztrá
cióval is foglalkoznak, mivel Katie König fél évig Kanadában
tartózkodik, és feladatait szét kellett osztani több munkatárs
között. A Müller család is hazautazott féléves beszámoló
körútra. Ők januárban jönnek vissza. Szintén januárban várjuk az új impacteseket. Reméljük, hogy a járvány nem fogja
megakadályozni a kiutazásukat. A jövő év tavaszán érkezik
majd egy új német misszionáriusházaspár. Ők jelenleg még
beszámoló körúton vannak. Egy másik német házaspár a felVégre megnyílhatott a könyvtár is!

készülési idejét tölti. Most angolul tanulnak éppen. Őket jövő nyárra várjuk.
HÁLAADÁSOK
az iskolák újranyitásáért és a gyermekek visszatéréséért
a TAN-misszionáriusok visszajöveteléért
a bátorító liebenzelli munkatársi
hétvégéért
a fertőzöttek számának csökkené
séért Malawiban

●
●
●
●

IMAKÉRÉSEK
jó csapatmunkáért a munkatársi
gárdában
új adminisztrátorért és nevelő házaspárért Mdekában
új liebenzelli misszionáriusok elhívásáért és a jelöltek felkészüléséért
önkénteseink beilleszkedéséért és
szolgálatáért

●
●
●
●

Köszönjük szépen az imádságokat és az
anyagi támogatást, amelyekkel mögöttünk álltatok 2020-ban is.
„Nem hagylak titeket árván,
eljövök hozzátok.” (Jn 14,18)
Békés, áldott karácsonyi ünnepeket
kívánok minden kedves Olvasónak!
Szerettel:

Jövel, Jézus,
légy vendégünk!
Meghívsz vacsorára egy olyan vendéget, akitől távol áll a
keresztyén hit. Akkor is elmondod hangosan az asztali imát?
Ezzel máris megmutatnád, hogy neked fontos a hit.
Ám melyik asztali imádságot válaszd? Talán egy egészen hagyományost,
amely még az Evangélikus énekeskönyvben is helyet kapott: Jövel, Jézus,
légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk!
Vajon milyen érzést kelt ez az imádság abban, aki először hallja? Jézus mint vendég? Ezek szerint egyébként nem idevalósi. Azért legalább
időnként meghívják. És mit is kell tennie? Áldja meg azt, amit adott.
Aha, ezek szerint valami nincs rendben. Akkor először azt kell elintéznie, hogy valóban jólessék az étel. Egy ilyen asztali imádság olyan, mint
egy gólpassz: helyzetbe hozza az embert.
Tulajdonképpen még az első falat előtt elkelne egy kis magyarázat:
Ez az imádság a Lukács evangéliuma egyik eseményére emlékeztet. A feltámadás napján történt, azaz Húsvétkor. Jézus két jóbarátja úton volt. Este
szállást kerestek. Ám Jézus tovább akart menni. Ők azonban kérlelték,
hogy maradjon. Akkor asztalhoz ült velük a vendég is. Amikor megtörte
a kenyeret és hálát adott érte Istennek, felnyílt a szemük és megismerték Őt
(lásd Lk 24,13–35).
Nem, nincs abban semmi kivetnivaló, ha elgondolkodik az ember
azon, hogy melyik asztali imádságot mondja el, vagy hogy egyszeregyszer el is hagyhatja azt. Jó, ha az ember előre átgondolja a dolgot:
Hogyan kezdjem a közös étkezést? Miről szeretnék mindenképpen szót ejteni a
vendégemmel? Milyen kérdéseket tegyek fel neki? Mit várok a találkozónktól?
A vendégeink legtöbbször egy előre megbeszélt időpontban jönnek, így
mindkettőt – a testi eledelt, de a közös lelki beszélgetést is – el tudjuk
készíteni.
Fontos, hogy a vendégeink átéljék Jézus szeretetét! Mutassuk ki,
hogy szívesen látjuk őket az otthonunkban! Ezt a gyomrukon és a szívükön keresztül tudjuk elérni. Az ilyen együttlétek elmélyítik a bizalmat.
A bizalomtól megnyílik az ember. Vendégeink nyitott szájába és szívébe
aztán Isten belehelyezi az Ő adományait. Attól pedig mindenki úgy érzi
majd magát, mintha karácsonyi ajándékbontáson lenne!
Lapunk mostani száma arra bátorít minket, hogy fejlődjünk a vendégszeretetben. Ezúton mondok én is köszönetet azért a vendégszeretetért,
amelyet a Liebenzelli Misszió képviseletében mi is tapasztalunk gyüle
kezeteitekben, közösségeitekben. És ami nagyon jólesik.
Áldjon meg titeket a mi Urunk!
Szívélyes üdvözlettel:

Johannes Luithle, lelkész, igazgató
Külmissziói Híradó, 2020/6
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Burundi:

A vendégszerető
emberekre mindenki
emlékszik!
Mint minden szerdán, ma is házicsoportra gyülekezünk.
Többen is ugyanúgy éreznek:
– Amikor hozzátok jövünk, egy kicsit mintha hazajönnénk.

Alexander és Tabea
Biskup 3 gyermekükkel
2010 óta élnek Burundiban. Először gyerekek
és fiatalok között, illetve
Muramvyában, a Biblia
iskolában dolgoztak.
2018-ban bekapcsolódtak
a tanítványság-tanfolyamok, a vasárnapi iskola
és a CLM-szervezet gyülekezetalapító szolgálatába, és ők vezetik a munkatársi csapatot.

Az alkalom végén én, Tabea felteszem a kérdést: – Szerintetek mi olyan különleges a vendégszeretetben? – Pillanatnyi csend után valaki megszólal: – Itt, Burundiban ez a kultúránk
része. E nélkül semmi sem működik! – A bibliakör vezetője még hozzáteszi: – Az emberekről a vendégszeretetük alapján alkotnak véleményt. A vendégszerető emberekre mindenki
emlékszik. – Ez a mondat szíven talál.
Életünk során újra meg újra előjön a kérdés:
Mi a maradandó? Az, amit teszünk, a munkánk? Vagy inkább azok a pillanatok, amikor
időt szánunk másokra, amikor beengedjük
őket az életünkbe, egy asztalhoz ülünk, együtt
eszünk vagy teázunk velük és beszélgetünk?
Azok az órák, amikor időt és energiát fektetünk
a kapcsolatainkba, és az otthonunk olyan hely
lehet, ahonnan megerősödve mehet tovább
mindenki, mert nálunk Jézussal találkozik?!
Minden kezdet… más
Eszembe jut az az időszak, amelyet az ország
belsejében töltöttünk. Amikor még teljesen
újak voltunk Burundiban, meghívott minket
a gyülekezet egyik diakónusa. Akkoriban még
csak egy gyermekünk volt. Nekünk, hármunk-

nak sokkal több ételt tálaltak föl, mint a 9 fős
családnak összesen.
Az első két évet abban a régióban töltöttük.
Arrafelé teljesen elfogadott, hogy a barátok
vagy a szomszédok egyszerűen csak besétálnak. Akkoriban újraértelmeztük a vendégszeretet fogalmát. Megértettük, az a vendégszeretet,
hogy mindent félreteszünk és abbahagyunk,
mert csak a vendéggel akarunk foglalkozni,
neki akarjuk adni az időnket, a rendelkezésére
akarunk állni. Ez hangozhat egyszerűen, ám nekünk, akik Németországból jöttünk, mindig újra
tanulnunk kell azt, hogy a sok tennivaló, tervezés és elintézendő feladat közepette is tudjunk
szünetet tartani és csak a vendégre összpontosítani. Szörnyű udvariatlanság lenne azt mondani, hogy Sajnálom, de most nem érek rá.
Az ilyen látogatások sok mindent megtanítottak nekünk.
A kitöltött Fantát nem illik felhajtani, csak
azért, mert nagyon szomjasak vagyunk,
hanem olyan lassan kell kortyolgatni,
mint a többi vendég vagy a vendéglátó. Ha
tudniillik gyorsan felhörpintjük, azzal azt
kommunikáljuk, hogy „most már szeretnék
indulni”. A lassú kortyolgatás ellenben azt
jelzi, hogy „jó együtt lenni veletek”.
Ajándékot is illik magunkkal vinni: általában egy élelmiszerekkel teli kosarat, amelynek az értéke nagyjából fedezi a házigazda
által feltálalt ételek árát. Viszonzásképp kerül valami apróság a kosárba búcsúzáskor.
Az innivalót nem tesszük ki csak úgy, egyszerűen az asztalra. Meg kell kérdezni, ki
mit kér, és mindenkinek azt kell felkínálni.
Egy vendég Burundiban nem megy be a
konyhába, hogy segítsen elmosogatni vagy
rendet tenni. A vendégszeretet a vendég
teljes kiszolgálását jelenti.
Sokszor bizony egyáltalán nem volt könnyű
felülírni a saját beidegződéseinket!

●

FOTÓK: ALEXANDER BISKUP

●
●
●

A kezdeti idők Burundiban:
vendégségben egy gyülekezeti
diakónusnál és a családjánál
FOTÓ: GERHARD STAMM
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Fontos a vendégszeretet
A vendégszeretetnek Burundiban felbecsülhetetlen értéke van, ami sokszor a Zsidók 13,2re emlékeztet bennünket: „A vendégszeretetről
meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek – tudtukon kívül – angyalokat vendégeltek meg.” Igazi kihívás az is, amit Péter ír: „Legyetek egymás
iránt vendégszeretők zúgolódás nélkül!” Őszinte leszek, nem minden vendégünket tudtuk
ugyanazzal a lelkesedéssel fogadni. Volt, aki –
nekünk – alkalmatlan időben toppant be, mert
mi éppen nagyon benne voltunk valamiben.
És voltak feszültséggel teli látogatások is.
Márpedig az Ige ezt mondja: „Legyetek egymás
iránt vendégszeretők!” (1Péter 4,9)
Ha visszatekintünk a Burundiban eddig eltöltött éveinkre és a sok vendégségre, eszünkbe
jutnak a felejthetetlen találkozások és a kialakult barátságok.
Jean Claude barátunk az egész családjával
együtt állít be, miközben ezt mondja: – Egyszerűen csak jó itt lenni nálatok. Végre van
pár órám, amikor nem azon kell törnöm a
fejemet, hogy mi lesz, és mi legyen a munkahelyemen.
A fiatal Espérance jön, és máris meséli,
milyen nehézségekkel küzd éppen. A pánik
rohamok mindennaposak nála. Beszélgetünk erről, aztán együtt imádkozunk.
Családok üldögélnek nálunk, és a gyereknevelésről meg a hétköznapok kihívásairól
beszélgetünk.
Mások azért jönnek, hogy a szingli életükről, vagy a párkapcsolatukról meséljenek.
Mi pedig ráhagyatkozunk Jézusra, hogy a
megfelelő időben a megfelelő szavakat adja
a szánkba, amelyekre éppen akkor a vendégünknek szüksége van.
De mesélhetnénk a sok könnyhullatásról,
az élettörténetekről, amelyeket megosztottak
velünk, vagy a kis és a nagy csodák felett érzett
örömökről.
Még ha némelyik szokás eltér is a miénktől,
szeretnénk azokhoz némiképp alkalmazkodni,
azokat elfogadni, és megmutatni: Mi is közületek valók vagyunk! Amit annakidején idegennek éreztünk, az ma már az életünk részévé
vált. Jóllehet a vendégszeretet viselkedési szabályai közül néhányat már beépítettünk a hétköznapjainkba, van még mit tanulnunk. Gyakran érzékeljük, milyen nagy segítség, ha az
ember tudja, hogyan viselkedjen vendéglátóként Burundiban, mert akkor a vendégek biztonságban érzik magukat. Megtanultuk, hogy
az emberek akkor érzik otthonosan magukat,
és akkor tudnak megnyílni, ha a külsőségek is
stimmelnek.

Jellegzetes táj az ország belsejében
Ünneplés burundi
fiatalokkal a Biskup
család otthonában

●

●

Salome és
Micha Biskup
a barátaikkal

●
●

Családként is tanulunk
A gyerekeink is szép lassan belejönnek a vendégfogadásba. Segítenek a vendéglátásban, felállnak és behozzák, ha valamire szükség van.

Megtanulták, hogy utolsóként vegyenek az ételből, és – ha úgy adódik – átadják a helyüket a
vendégeknek. Nekik is több mindenhez kellett
alkalmazkodniuk. Mégis az a benyomásunk,
hogy a gyakori vendégeskedés a házunkban jó
hatással van az egész családra. Nem csak adunk,
kapunk is. Örömmel tölt el bennünket, ha ezt
mondják nekünk: – Amikor hozzátok jövünk,
egy kicsit mintha hazajönnénk.
A vendégszeretet következményei
Azt azért tegyük hozzá, néha van olyan érzésünk, hogy elveszítjük a magánéletünket.
A megszokott napi rutin gyakran megtörik, a
betervezett családi étkezést sokszor kell hirtelen újratervezni, hogy mindenki élvezni tudja
az ételt. A mindig nyitott ajtó nem egyszer teremt stresszes helyzeteket. Ugyanakkor az adás
és a vendégszeretet mindig áldással jár. Mivel
egy fiatal gyülekezetben szolgálunk, gyakran
vannak nálunk fiatalok. Azt látjuk, hogy egyre
többek életében mi lettünk a mama és a papa.
És még valami: Burundiban egyetlen vendég
sem hagyja el úgy a házat, hogy nem imádkozna a vendéglátó családért és az otthonukért!
Minden vágyunk az, hogy az otthonunk
olyan hely lehessen, ahol emberek megismerhetik a mennyei Atyát, családi kapcsolatba
kerülhetnek Vele, a saját Édesatyjukként fordulhatnak Hozzá, és a földi életüket Vele élhetik le.
Tabea und Alexander Biskup

Imádkozzunk,
hogy a Biskup
család bőségesen tudjon
szolgálni lelki táplálékkal
is váratlan vendégeinek!
Külmissziói Híradó, 2020/6
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Ecuador:
„A vendégszeretet legmélyebb értelme az,
hogy segítünk egymásnak egy kicsit megpihenni az örök hajlék felé vezető úton.”
ROMANO GUARDINI

Gladis a gyerekhét
szolgálóira főz

Kérem, zavarkodjon csak!
Hát nem jó érzés, ha szívesen fogadnak? Hát nem könnyebb úgy benézni vala
hová és elidőzni ott egy kicsit, ahol nagyon örülnek nekünk?

Látogatás és barátkozás
a kecsua kultúrában:
A kecsuák zokon veszik, ha
nem látogatják meg őket.
Amikor egyedül otthon maradunk, azzal azt jelezzük, hogy
nem vágyunk személyes
kapcsolatokra, és nem szeretnénk közelebbi barátságot
a másikkal. Senki nem küld
meghívót, hogy indulj látogatóba. Neked kell kezdeményezned, és az embereket
spontán meglátogatnod.
6
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Ezt az örömöt és szíveslátást tapasztalom
mindig, amikor Gladist meglátogatom. Teljesen mindegy, hogy a hét mely napján és
hánykor kopogtatok nála, a kecsua fiatalas�szony mindig széles mosollyal és nagy öleléssel fogad. Vele soha nem éreztem azt,
hogy alkalmatlan vagy zavaró lenne a jelenlétem. Gladis azonnal beinvitál. Hellyel kínál és hoz valami üdítőt. Miközben tovább
főzi a levest vacsorára, megkérdezi, hogyan
teltek az elmúlt napjaim. Elmesélem, milyen
volt a gyerekalkalom Calerában, és mit tanultak a gyerekek Isten Igéjéből. Jókat nevetünk együtt, és figyeljük, hogy Gladis kislánya, az egyéves Crystel hogyan teszi meg az
első lépéseket a szobában.
Vágódeszkát és kést kérek, hogy segíthessek felvágni a zöldséget. Együtt szorgoskodunk a konyhában, és most én kérdezem, mi
foglalkoztatja mostanában. Gladis elmeséli,
milyen nehézségei vannak a férje családjával. Amióta rendszeresen olvassa a Bibliát
és jár a házicsoportunkba, a rokonság kerüli
őt, és rossz hírét kelti. Nem tudják megérteni, miért nem jár már a katolikus misére.

Figyelmesen hallgatom. Könnyek folynak
végig az arcán. Vigasztalom és Jézus földi életéről beszélek neki, akit életmódja és
tanítása miatt szintén sokan gúnyoltak és
elutasítottak. Ám Ő Atyja végtelen, változhatatlan és elfogadó szeretetében mindvégig
biztos volt.
Aztán közösen imádkozunk. Biztatom,
hogy naponta beszéljen Istennek erről a
helyzetről, és imádkozzon változásért. Amikor a leves elkészül, marasztal vacsorára.
Hálát adok Isten gondoskodó szeretetéért,
majd vidám időt töltök el Gladis-szal, a férjével, Jairóval és két kisgyermekükkel. Búcsúzáskor Gladis megajándékoz néhány saját
termésű citrommal, és megköszöni, amiért
meglátogattam.
A vendégfogadásban rejlő, de előre nem
látható lehetőségek
A mi rohanó, nyugati világunkban sokszor elsikkad az, ami az ecuadori kultúrában fontos szerepet játszik. A teljesen teleírt határidőnaplónk miatt vajon hányszor
nincs időnk arra, hogy fogadjuk azokat,

Szeretet az idegenek iránt
A vendégszeretet szó eredeti görög megfelelőjének a pontos fordítása ez: szeretet az
idegenek iránt. Egy vendégfogadás remek lehetőség arra, hogy megmutassuk keresztyén
hitünket, amely a szeretet és a vendégfogadás „tetteiben” nyilvánul meg. Az 1Péter 4,9
felszólítása így hangzik: „Legyetek egymás
iránt vendégszeretők…” Ez nem egy formális alkalmat jelent, és azt sem jelenti, hogy
egy egészen kivételes fogást kellene feltálalnunk, vagy hogy előtte végig kellene takarítanunk az egész házat. Mert ha valaki érzi,

hogy szívesen látott vendég, nem fogják zavarni a földön heverő játékok, vagy a mosogatóban várakozó mosatlan tányérok. Ha
szélesre tárjuk az ajtónkat is és a szívünket
is, hogy örömmel fogadjuk az idegeneket,
akkor Isten nagylelkűségének és kegyelmének adunk helyet.
Amikor én hívtam meg magamhoz
Gladisékat, és meleg étellel kínáltam őket,
szeretettel bántam velük, érdeklődtem irántuk, értékes emberekként kezeltem őket, azt
láttam, hogy egészen más füllel hallgatták
az Isten szeretetéről szóló evangéliumot.
A késztetést és a belső ösztönző erőt, hogy
legyünk vendégszeretők, nem a kötelességtudat és a jószándék táplálja. A vendégfogadás iránti vágy csak abban a szívben tud
növekedni, amelyet mélyen megérintett és
átjárt Isten idegeneket befogadó szeretete.
Legyünk tehát vendégszeretők, és fogadjuk jó szívvel a várt és a nem várt vendégeket egyaránt! Hallgassuk végig figyelemmel
azt, ami éppen a szívüket nyomja! Az evangéliumot egy szeretetteljes és nagyvonalú
szolgálat közben adjuk nekik tovább! Teréz
anya így fogalmazott ezzel kapcsolatban:
„Ügyelj arra, hogy mindenki jobb lelkiállapotban és boldogabban menjen el tőled, mint ahogyan jött! Te testesítsd meg nekik Isten jóságát!
Legyen ott a jóság az arcodon, a szemedben és
a mosolyodban!”
Ramona Rudolph (a cikket szerkesztettük)

Ramona Rudolph 2012-től
élt Ecuador északi részén,
és a kecsua indiánok között végzett gyülekezetalapító szolgálatot.
Nyáron hazatért Ecuadorból. Jelenleg a Liebenzelli
Misszió németországi
csapatát erősíti. A tanítványképzés és mobilizáció
területén tevékenykedik.

Imádkozzunk,
hogy minél több
kecsua indián szívét nyissa
meg a kölcsönös vendégszeretet a misszionáriusok
és az evangélium előtt!

Fent:
Gladis és családja
Ramonánál és lakótár
sánál, Emiliánál vendé
geskedik

FOTÓ: CLAUDIA BOLANZ

FOTÓK: RAMONA RUDOLPH

akik váratlanul, spontán ötlettől vezéreltetve szeretnének csak úgy beugrani hozzánk?!
A kecsua indiánoknál ezzel szemben soha
nem érkezünk rosszkor, és nem úgy néznek
ránk, mint aki miatt valami fontosat abba
kell hagyniuk. Bár nem feltétlenül teszik
félre a munkát, hogy letelepedjenek valahol velünk, náluk mégis a vendég az első, és
miatta még a saját igényeiket is háttérbe szorítják. A látogató pedig magától értetődően
kapcsolódik be a munkába, segít a főzésben,
mosásban, az állatok etetésében, a kert megöntözésében. Egy kecsua soha nem mondana
le a vendégfogadásról azért, hogy egyedül
lehessen.
Belegondolt-e már a kedves Olvasó abba,
hogy a vendégfogadásban mennyi előre
nem látható lehetőség rejlik? Növeli annak
az esélyeit, hogy barátokra találjunk. Ajtót
nyit az evangélium és a tanítványozás előtt.
Jézus a keresztyén vendégszeretet legjobb
példája. Nemcsak befogadta a vendégeket,
hanem Ő is sok helyre elment vendégségbe. Nála a vendégszeretet Isten szeretetének
a kifejeződése volt. Ha valaki az ókorban
együtt étkezett valakivel, azzal azt fejezte ki,
hogy az életét is megosztja az illetővel. Egy
ilyen étkezés közösségteremtő, bensőséges
gesztus volt. Amikor Jézus egy asztalhoz ült
a vámszedőkkel és a bűnösökkel (Lk 11,37;
19,5–6), megvendégelte az ötezer embert
(Mk 6,30–44), együtt költötte el az utolsó
vacsorát a tanítványokkal (Mk 14,17–26),
vagy amikor az első keresztyének közösen
étkeztek (ApCsel 2,42–47), ezek mind a
nyíltság, a bizalom és a közösségvállalás erőteljes példái. Sőt mi több, Isten megbocsátó
és megváltó szeretetének is a jelei.
Jézus hagyta, hogy a hétköznapjait félbeszakítsák a spontán alakult vendégeskedések. Mindig volt ideje a legkülönbözőbb
társadalmi rétegekből érkező emberekre.
Meghallgatta őket, együtt érző, odaadó és
nyitott szívvel volt jelen a beszélgetésekben.
Komolyan vette az embereket és élethelyzetüket. Átlépte a magányosság, a közönyösség
és a kirekesztettség korlátait, és mennyei
Atyjáról tett bizonyságot.

Jobbra:
Ma lóbab lesz az ebéd

Külmissziói Híradó, 2020/6

7

Banglades:

Az emberi kapcsolatok
mindennél fontosabbak
Bangladesben gyakran így fejezik be a beszélgetést: Akkha, berrate ashben!
Én is gyakran mondom: Na, akkor látogasson meg minket! Mondhatom ezt
a riksásnak, aki épp kitett a lakásunknál, az eladónőnek, akinek az üzletében
rendszeresen vásárolok, az utcasarkon üldögélő cipésznek, akire rá szoktam
köszönni, és időről időre a családja hogyléte felől érdeklődöm, vagy a gazdag,
de magányos hölgynek, aki a parkban sétálgat. Az ország különböző pontjain
élő itteni barátainkról nem is beszélve.

Samuel és Anne Strauß
Bangladesben voltak
misszionáriusok 2004 óta.
2020 szeptemberétől a
Liebenzelli Misszió kanadai
ágánál szolgálnak.
A sok egyéb mellett ott is
bangladesiek között
dolgoznak. A házaspárnak
három gyermeke van.
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Ez a mondat búcsúzáskor hangozhat üres
szólamnak, holott a meghívást a legtöbbször
komolyan gondolják! Hát ettől én, a német
gyakran bestresszeltem, mert jóval többször hívtak meg, mint ahányszor én kezdeményeztem volna. Bangladesben ugyanis a
vendégség eltart egy ideig. Ehhez jön még az
is, hogy a fővárosban, Dakkában a kaotikus
forgalom miatt igen lassú az előrehaladás, és
már magára az utazásra is rengeteg időt kell
számítani.
Mi hát a legjobb válasz egy ilyen meghívásra? Ha azt mondom, hogy Jó, elmegyek!,
akkor tartanom kell magamat az ígéretemhez. De mi van, ha nemet mondok? Nos, akkor becsapom az előttem szélesre tárt „ajtót”.

viszont nem akarózott beengedni őket. Egyrészt, már későre járt, másodszor, lefekvés
előtt még be akartam fejezni, amit aznapra terveztem. Ezért elkezdtem magyarázni
nekik, hogy most nem alkalmas, és kértem,
hogy jöjjenek máskor. Soha többet nem jöttek! Idő kellett hozzá, mire rájöttem, mit is
rontottam el akkor.

Itt olyan nincs, hogy „épp csak”
Amikor Bangladesben elmegyünk valakihez
látogatóba, az első, hogy leültetnek a vendégszobában. Igen, nem kevés helyen van
egy külön szoba a látogatóknak! Ezután a
háziasszony eltűnik. Ha a családfő nincs otthon, hogy szórakoztassa a vendéget, megtörténhet, hogy az ember jó sokáig magáA bangladesi vendégszeretetnek nincs párja. ban ücsörög – egészen addig, amíg az ételt
Az emberek itt nagyon barátságosak, nyíltak, behozzák, vagy akár megvásárolják, vagy
szinte kíváncsiak. Egyáltalán nem tartózko- éppen elkészítik. Ennyi várakozástól errefelé
senki sem érzi magát kínodók. Ellenkezőleg. Előforsan. Valamikor kap a vendul, hogy azt érezzük, ez
Ha nekem az embereknél
dég egy teát. Aztán később
már „túl sok” belőlük. Mégfontosabb lesz az, hogy
feltálalják az ételt, és maga
is megtanultam, hogy aza látogatás és a beszélgetés
zal, ha meglátogatom őket,
tiszta-e a mosdókagyló,
csak akkor veszi kezdetét.
mérhetetlen örömöt szerkérlek, figyelmeztess!
Itt nincs olyan, hogy „épp
zek nekik, mert, igen, ezzel
csak beugrom valakihez”.
megtisztelem őket! Jó, ha
előre bejelentkezünk, mert akkor jobban elő A vendégséghez idő és türelem kell. Ó, hány
tudnak készülni. De ha választani kell, in- szor történt már meg velem, hogy semmi
kább menjünk bejelentés nélkül – ami őket kedvem nem volt meglátogatni valakit,
egyáltalán nem stresszeli! –, mint hogy soha mert tudtam, hogy ez mivel jár! Ezért habone menjünk! Nekik ugyanis az emberi kap- zok még mindig, amikor kapok egy berrate
ashben-t.
csolatok mindennél fontosabbak!
Vendégszeretetből akkor kaptam az első
leckét Bangladesben, amikor egy év nyelv- Kipipálhatom a listát végre?
tanulás után végre megérkeztünk első állo- Nyugati, „hatékonyságközpontú” gondolkomáshelyünkre. A lakás még nem volt kész, zásommal gyakran mentem azzal a remén�a munkások jó sok szemetet hagytak maguk nyel látogatóba valahová, hogy a lehető
után, és esténként takarítanom kellett. Egy- leggyorsabban letudom a vendégséget, és
szer csak kopogtattak! Három kamaszlány talán még egy másodikat is „megejthetek”,
állt az ajtóban, és be akartak jönni. Nekem végül a hazaúton még sikerül bevásárolnom

A Strauß család egy
ágyon ülve étkezik
egy „vendégszobában”,
Gopalgonjban

Vendégségben Dakkában, ahol
finom bengáli currys rizs a menü

FOTÓK: SAMUEL STRAUSS

is. Őszintén bevallom, ez soha nem tett jót
nekem, mert azzal, hogy ki akartam pipálni
az én „belső listámat”, magamat helyeztem
nyomás alá, és a látogatások alatt soha nem
tudtam lélekben teljesen ott lenni.
Ha viszont sutba dobtam a „listámat” és
a terveimet, egészen átadtam magamat a
vendégeskedésnek, és teljes szívvel tudtam
figyelni a másik félre, akkor általában elégedetten mentem haza, egészen úgy, mintha
engem ajándékoztak volna meg.
Jó tanács egy misszionáriusnőnek
Nemrég első bangladesi állomáshelyünkön,
Gopalgonjban jártunk. Néhány barátunkat
akartuk meglátogatni, hogy elbúcsúzhassunk
tőlük. Ez megint egy olyan helyzet volt, amikor nekem, egy nyugati kultúrából jövő nőnek nagyon nehezemre esett egyszerűen csak
ott üldögélni és várni.
Beszédbe elegyedtem egy idősebb úrral.
Először fogalma sem volt arról, hogy a férjem egy súlyos műtét előtt áll.* Elmesélte,
hogy hosszabb ideig nagyon beteg volt, és
az orvosok nem tudtak segíteni, de a családja minden este leborult Isten elé és imádkozott. És lám, most itt van mint Isten hűségének fényes bizonyítéka. Amikor megismerte
a mi helyzetünket, a lelkemre kötötte, hogy
mindennap, már jó előre imádkozzam a férjemért és a beavatkozásért, és bízzam abban,
hogy Istennek semmi sem lehetetlen.
Teljesen megdöbbentett a férfi egyszerű
hite és az a magabiztosság és határozottság,
ahogyan egy „fehér misszionáriusnőnek”
(egy nem kért) tanácsot adott. Maga a tanács
is a férfi Isten iránti mély bizalmát tükrözte.
Engem ez annyira megbátorított és felemelt,
hogy alig tudtam visszatartani a könnyeimet!
Milyen fontossági sorrendet állítunk fel?
Egy barátnőm mondta egyszer: Anne, ha ne* Hála az Úrnak, Samuel csípőműtétje jól sikerült, és a család
már megérkezett Kanadába.

kem az embereknél fontosabb lesz az, hogy
tiszta-e a mosdókagyló, kérlek, figyelmeztess!
Mindig eszembe jut ez a kérés. Persze, nekem is fontos a tisztaság, de most a fontossági sorrendről van szó. Minek alapján állítjuk fel? A döntés rajtunk áll! Engedhetjük,
hogy elsodorjanak a megbeszélt időpontok,
a mosás, a sok javítani való, a kerti munka, a határidők és a minden egyéb, de azt
is megpróbálhatjuk, hogy megajándékozzuk
a másik embert a figyelmünkkel. Melyik az
igazán fontos? Melyik az, ami épít, ami értékes, ami változásokat munkál, és ami maradandó?
Ha nem tudod, „hogyan kell ezt csinálni”,
megéri keresni valakit, aki már a helyes sorrend szerint él. Sokat lehet tanulni, miközben ilyen emberekkel beszélgetünk. Ehhez
sok sikert kívánok!
Anne Strauß

Imádkozzunk, hogy
a Strauß családot
a fiatal misszionáriusokkal
együtt a Kanadában élő
bangladesiek is hasonló
érdeklődéssel fogadják,
mint az anyaországban
élő társaik tették!

Búcsúlátogatáson egy dinajpuri családnál
Külmissziói Híradó, 2020/6
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Malawi:
– Köszönöm a mai szuper együttlétet. Nem is tudom, hogy köszönjem meg
a családodnak. Áldás vagytok nekem. Köszönöm a kedvességeteket, a bátorítást
és a vendégszeretetet.

Sebastian és Cathrin
Pfrommer 2017 óta él
Malawiban. Szívügyük
a gyermek- és az ifjúsági munka. Az Evangelical
Baptist Church ifjúsági
munkáját segítik, illetve
a Németországból érkező
impact-csoportokat
vezetik. A házaspárnak
egy kisfia van.

Hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy az élet
Afrikában mindig könnyű. Mégis, amikor
Csikondi (a nevét megváltoztattuk) nemrég
ezekkel a szavakkal mondott köszönetet, szárnyakat kaptunk, és megerősödtünk abban,
hogy érdemes a malawiakkal még közvetlenebb és személyesebb formában kapcsolatokat
építeni. A sok egyéb között, amit itt a bará
tainktól megtanultunk, az az, hogy a sikernél és a számoknál többet ér, ha emberekbe
invesztálunk és a velük való munkára összpon
tosítunk. Konkrétan arra gondolok, hogy barát
ságokat építünk, a különbözőségek ellenére
hidakat verünk, kezet nyújtunk egymásnak,
odaállunk egymás mellé, és szeretettel, együttérzéssel viszonyulunk egymáshoz.
Amikor három éve megérkeztünk Afrikába, először tapasztaltuk meg házaspárként
a malawi vendégszeretetet. Még nagyon jól
emlékszünk arra a pillanatra, amikor mindent magunk mögött hagytunk Németországban: családot, barátokat, lakást, autót és még
sok egyebet. Ezt azért fel kellett dolgoznunk.

Nagyobb áldás
adni, mint kapni

Jó barátunkkal,
a csilongai törzsfőnökkel
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Ám amikor megérkeztünk Malawiba, ahol
minden új volt, és ettől szinte lebénultunk,
mégis azonnal érzékeltük, hogy nem ok nélkül
nevezik az országot „Afrika meleg szívének”.
Már a fogadtatásnál kezdődött a repülőtéren.
A bőröndjeinket levették nekünk a futószalagról; a repülőtéri alkalmazottak azonnal észrevették, hogy nem boldogulunk a nyolc nagy
csomagunkkal. Aztán segítettek kivinni azokat
az autóig. Ilyennel egyébként gyakran találkozunk a hétköznapokban is, és mindig szégyenkezünk is egy kicsit, mert ez egyáltalán nem
ismerős nekünk otthonról. Amióta a kisfiunk,
Finn megszületett, mindig elcsodálkozunk
azon, hogy mennyire szeretik őt az itteniek.
Teljesen természetes, hogy megkérdezik, hogy
van, még akkor is, ha mi az illetőt nem is
ismerjük. Korábban ritkán találkoztunk ilyen
barátságos emberekkel. Ez nagyban hozzá
járult ahhoz, hogy otthon érezzük magunkat.
Testközelből látni az emberek életét
Az első három hónapban egy vendéglátó családnál laktunk, hogy testközelből ismerkedhessünk a malawiak kultúrájával és életével.
Hú, milyen izgalmas időszak volt az! Hajnali

5-kor vízhordás. Aztán egy vödörrel irány
a zuhany, hogy az ember egy kicsit megmosakodhasson. Aztán tűzifagyűjtés, hogy elkészülhessen a reggeli tea. És mire „úgy igazán”
beindult a nap, már el is röppent két óra! Csak
csodálni tudjuk, ahogyan a malawiak a hétköznapi dolgaikkal elboldogulnak. Nekünk az
első hónapok gyakran megerőltetőek voltak,
mert megszoktuk, hogy tűzhelyünk és folyóvizünk van. Fitneszteremre természetesen nem
volt szükségünk. Aki kézzel mos, az tudja,
hogy az milyen fáradságos munka…
A vendéglátó családnál töltött időt soha
nem fogjuk elfelejteni. Mindent megtettek
azért, hogy jól érezzük magunkat. Gyakran
hívtak meg minket, és olyankor olyasmiket
készítettek nekünk, amiket ők egyébként soha
nem ettek, mert nem engedhették meg maguknak. Néha reggelire még egy tükörtojást
is felszolgáltak, pedig az itt nem jellemző.
A malawi vendégszeretetet így tudnánk jellemezni: többet adni a vendégnek, mint
amennyit saját magadnak. Pál szavai jutnak
eszünkbe, amelyeket akkor mondott, amikor
az efezusi gyülekezettől búcsúzott: „Mindezekben megmutattam nektek, milyen kemény
munkával kell az erőtlenekről gondoskodni,
megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő
mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni”
(ApCsel 20,35).

FOTÓK: SEBASTIAN PFROMMER

Ebédmeghívás ínség idején
Sok olyan találkozásról számolhatnánk be az
elmúlt három évből, amikor a malawiak mindent megtettek azért, hogy gazdagon megvendégelhessenek minket. Az egyik ilyen alkalom
különösen is emlékezetes: az ificsoport egyik
tagja hívott meg magukhoz. Nagy éhínség volt
akkor az országban. Az előző év tartalékai
szinte már teljesen elfogytak, de az új kukorica – ami itt alapélelmiszernek számít – nem
érett még be. És egyáltalán jó lesz-e a termés
azok után, hogy alig volt eső? – A fiatalember,
akinek az udvarán ültünk, szemmel láthatóan
soványabb volt, mint két hónapja, de az asztalt gazdagon megterítette. Nagyon megszé
gyenültünk. De megtanultuk, hogy vendég
látóink körülményei ellenére is el kell
fogadnunk a vendégszeretetnek ezt a „nyelvét”.
Mert ez a hála és a nagyrabecsülés jele. Az
ilyen megtapasztalások csak növelték bennünk a vágyat, hogy tanuljunk a barátainktól
és még nagyobb hangsúlyt fektessünk a vendégszeretet gyakorlására.
A vendégszeretet nyelvét tanulni kell
Abban a két évben, amikor az Ubwenzi falufejlesztési projektnél voltunk, gyakran előfordult,
hogy egy stresszes nap kellős közepén kopogtattak az ajtónkon, és beállított egy vendég.
Eleinte nehezen tudtuk félbehagyni azt, amiben éppen voltunk, csak azért, hogy az ille-

tőt végighallgassuk, és időt szánjunk rá. Ez
különösen akkor okozott gondot, amikor éppen valamivel jól haladtunk. De aztán ezekkel
a helyzetekkel kapcsolatban is sokat tanultunk
malawi barátainktól. Lassanként teljesen normálissá vált, hogy igyekszünk időt tölteni a váratlan vendégekkel is. Ennek következében sok
malawival jó irányba változott a kapcsolatunk,
és elmélyült a barátságunk. Az, amit Csikondi
mondott, tudatosította bennünk, hogy rendkívül fontos maximális figyelmet fordítanunk
kapcsolataink ápolására, akármilyen mélyen
gyökerezzen is bennünk a teljesítményközpontúság. Valószínűleg ő sem mondta volna
nekünk ezeket, ha három évvel korábban nem
tanultuk volna meg, hogy úgy is lehet gyakorolni a vendégszeretetet, mint a malawiak.

Mi számít igazán?
Az életben nem az a legfontosabb,
amit célként kitűzünk magunk elé,
vagy amivel foglalkozunk. Az változtat meg minket, ha időt és energiát
szánunk az egyes emberekre és a kapcsolatokra. Nekünk is az a leghőbb
vágyunk, hogy amikor a malawiak
velünk találkoznak, Istennel is találkozzanak. Maga Jézus is gyakorolta
a vendégszeretetet. Még sokat kell
Tőle tanulnunk, és akarjuk is tanulni, hogy az embereket megkülönböztetés nélkül befogadjuk; adjuk nekik az időnket még
akkor is, amikor éppen feszültek vagyunk;
értékeljük többre a másikat magunknál.
A vendégszeretet nem csupán egy finom étel
feltálalása. Azt kell jeleznie, hogy szeretem
a felebarátomat.
Ha Jézust követjük, Őt tartjuk a példaképünknek és megéljük a hitünket a hétköznapokban, az emberek meglátják majd, hogy Jézus megváltoztat és jobbá tesz minket. Minden
találkozásnál azt éljük át, hogy Jézus beszél
hozzánk is és a körülöttünk lévő emberekhez
is. Lenyűgöz minket, hogy ezt egészen személyesen is megtapasztaljuk – abban is, hogy vendégszeretettel fogadnak minket az emberek.
Cathrin und Sebastian Pfrommer

Fiatalok spontán
születésnapi látogatása

Beszélgetés Euwarttal,
aki Zombában egy
ificsoportot vezet

Imádkozzunk, hogy
a Pfrommer család
mély testvéri kapcsolatokat
tudjon kiépíteni malawi
testvéreinkkel!
Külmissziói Híradó, 2020/6

11

Közel-Kelet:

Nyitott otthon és nyitott szív
Amikor tavaly hazajöhettünk szabadságra Németországba, átéltem első kultúr
sokkomat. Mindig is tudtam, hogy a német vendégszeretet különbözik az arabtól.
De sokkolt, hogy ekkora a különbség!

Imádkozzunk,
hogy a KözelKeleten szolgáló misszio
náriusaink vendéglátói
közül minél többen
felismerjék: Isten küldte
hozzájuk a vendégeket.

Az arab világban vadidegenek hívják meg
magukhoz az embert az utcán egy kávéra.
A meghívás gyakran szól közös vacsorára,
ahol három fogást szolgálnak fel. Amikor az
ember a látogatás végén indulni készül, mindig ilyeneket mondanak neki: Maradj még!
Nagyon korán van még!!!
Németországban minden más volt. Háromfogásos ebéd helyett „csak” paradicsomos spagetti került az asztalra. A látogatások általában behatárolt időkeretek között
zajlottak. Ha jeleztük, hogy szeretnénk indulni, nem tartóztattak. A férjem is és én is
furcsán éreztük magunkat, mert nem igazán
tudtuk, hogyan is viselkedjünk a vendé
geinkkel vagy azokkal, akik minket hívtak
meg magukhoz. A férjemnek minden alkalommal úgy kellett lebeszélnie arról, hogy
három különböző fogást készítsek, én pedig
arra figyelmeztettem, hogy a vendégeinknek
búcsúzáskor ne hajtogassa: Ó, túl korán van
még, maradjatok!
A vendégszeretet mélyen gyökerezik
Meg kellett állapítanunk, hogy az arab világban a vendéglátásnak egészen más az értéke, mint a német kultúrában. A keleti kultúrában a vendégszeretetnek olyan mélyek a
gyökerei, hogy szégyennek számít, ha valaki
nem gyakorolja. Amikor valaki megvendégel
másokat, azzal a tiszteletét és a megbecsülését fejezi ki irántuk, de egyben ő is részesül
tiszteletben és megbecsülésben a vendégek
részéről. A szomszédasszonyom így magyarázta ezt egyszer: – Minél több vendégünk
van, annál nagyobb tekintélynek örvendünk.
A vendégek száma meghatározza a társadalomban elfoglalt helyünket is.
Egy másik arab barátnőm pedig a következőket mondta: – Tudod, én csak Istennek
akarok a kedvében járni, amikor gyakorlom
a vendégszeretetet. Senki mástól nem akarok jutalomban reménykedni, csak egyedül
Istentől.
Németország azért más – és ez jó
A kezdeti kultúrsokk ellenére természetesen Németországban is sok kellemes fogadtatásban volt részünk. Csak éppen másféle módon, mint az arab világban. Milyen
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felszabadító volt, hogy csak annyit kellett
ennünk, amennyi valóban jólesett. Keleten
ezzel szemben mindig újra telepakolják a
vendég tányérját. Németországban szabad
volt csak rövid időre beugrani valakihez,
és nem kellett mindig hosszan tartó vacsorákon üldögélnünk, ahogyan azt az arab
világban elvárják. Megtapasztaltuk, hogy
minden kultúrában gyakorolják a vendéglátást, csakhogy minden országban, sőt, minden családban más a jelentősége és a mozgatórugója.
A vendégnek csak a legjobbat
Vajon nekünk, keresztyéneknek nem kellene-e ugyanabból az indíttatásból gyakorolnunk a vendégszeretetet? Amikor az arab
világ vendégszeretetét élvezem, mindig
eszembe jut az 1Mózes 18,1–8. Ábrahám há-

gatták, felhatalmazza arra, hogy „örököljék
az országot”. Természetesen a szóban forgó
emberek nem a testi Jézussal gyakorolták
ezt a fajta vendégszeretetet. Ez a 40. versből
világosan kiderül: „Bizony mondom nektek,
valahányszor megtettétek ezeket akár csak eg�gyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem
tettétek meg.”
A vendégszeretetet általában mindenki másképpen gyakorolja. Legyen szó egy többfogásos étkezésről vagy egy egyszerű spagettiről,

FOTÓ: CHRISTIAN DANNEBERG

FOTÓ: UNSPLASH.COM / HASAN ALMASI

rom angyalt lát vendégül, megkülönböztetett
figyelemmel viseltetik irántunk, külön nekik
levágat egy állatot, friss kenyeret készíttet és
hosszan beszélget velük. Vagyis a legjobbat
adja a vendégeknek.
Ám ha továbblapozok a Bibliámban, azt látom, hogy nem csak Ábrahám idejében kellett
gyakorolni a vendégszeretet. Az Újszövetség
egyenesen felszólít minket arra, hogy legyünk
vendégszeretők mások iránt. A vendégszeretet
tehát nem csak egy Ábrahám idejére vagy az

1Mózes 18,1–8
„Azután megjelent neki az ÚR Mamré tölgyesében, ahogy ő a sátor ajtajában ült, a hőség idejében. Fölemelte szemét, és látta, hogy íme, három
férfi áll előtte. Meglátva őket, eléjük sietett a sátor ajtajából, és földig hajolt. Ezt mondta: Jó Uram, ha kedves vagyok előtted, kérlek, ne kerüld el
szolgádat. Hadd hozzanak, kérlek, egy kevés vizet, mossátok meg a lába-

arab világra jellemző kulturális illemszabály
(ott egyébként még ma is megtörténik, hogy
a vendég kedvéért leölnek néhány állatot).
Olyan bibliai parancs, amelynek be kell épülnie a hitünkbe.
Ráadásul, ha nagylelkűen megnyitjuk az
otthonunkat mások előtt, azzal nemcsak
a felebarátainkkal teszünk jó, hanem Istent
is dicsőítjük! És a Zsidók 13,2 alapján még
az is megtörténhet, hogy – Ábrahámhoz hasonlóan – tudtunkon kívül angyalokat vendé
gelünk meg.
Másokkal – és ezáltal Jézussal – jót tenni
A Máté 25,31–46-ban olvasunk egy példázatot, amellyel Jézus a népek feletti isteni ítéletet szemlélteti. Azokat, akik Jézusnak enni
és inni adtak, akik befogadták, felruházták,
beteg állapotában és a börtönben megláto-

tokat, és dőljetek le a fa alatt. Én pedig hozok egy falat kenyeret, hogy fölfrissüljetek, mert azért tértetek be szolgátokhoz, azután továbbmehettek.
Ők ezt mondták: Tégy úgy, ahogy mondtad. Besietett Ábrahám a sátorba
Sárához, és így szólt: Siess, gyúrj meg három mérték finom lisztet, és csinálj pogácsát. A csordához is elfutott Ábrahám, és hozott egy gyenge kövér borjút, és a szolgának adta, az pedig sietett, hogy elkészítse. Azután
fogta a vajat, tejet és az elkészített borjút, és eléjük tette. Ő pedig mellettük állt a fa alatt, amíg azok ettek.”

egy rövidke látogatásról vagy csak egy pohár
vízről és egy imádságról, egy a lényeg: legyek
kész a másik előtt megnyitni a házamat is és
a szívemet is, és adjam a lehetőségeim szerinti legjobbat neki. Ha ezt a bibliai parancsot
örömmel követem, nemcsak a felebarátom
iránt fejezem ki a megbecsülésemet és a szeretetemet, hanem Isten iránt is.

A cikk szerzője a családjával egy arab országban él.
Ott az emberek többsége
még sohasem hallotta az
evangéliumot.
Külmissziói Híradó, 2020/6
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Zambia:

Vendégfogadás –
Essünk túl rajta!

FOTÓ: FABIAN REINHARDT

A mosogatónál állok, éppen beáztatom a piszkos edényeket, miközben a tekintetemmel a ház és a kőfal között
húzódó kis kertünket pásztázom végig.
– Szia, Carmen! Bejöhetek? – zökkent ki az egyik
impactes lány a gondolataimból.
– Persze, gyere csak. Itt vagyok a konyhában – felelem
és elkezdek mosogatni.

A fiatal lány, aki néhány hónapra jött Zam
biába, bejön, és elkezdünk beszélgetni. Arról,
hogy milyen napja volt, nálunk mi volt ebédre, milyen programja lesz még ma, és hogy a
kislányunk, Junia alszik-e éppen. Az edények
fele már tisztán sorakozik a szárítón, amikor az
impactes lány rövid szünetet tart, majd folytatja. Feltűnik, hogy egy kicsit máshogyan kezd el
beszélni. Ötöl-hatol, de végül rátér arra, amiről
igazán beszélni akart velem. Elérkeztünk ahhoz
a ponthoz, amikor a mosogatószivacsot hagynom kell elmerülni a vízben, nekem pedig minden idegszálammal az előttem álló emberre kell
figyelnem.
Most a tárgyra tér. Arra, ami éppen foglalkoztatja, ami a szívét nyomja. Én csak hallgatom. Néha-néha megismétlem a szavait, hogy
biztosan tudjam, jól értem, amit mond. Itt-ott
visszakérdezek, végül elmondom a gondola
taimat. Kis idő múlva megköszöni, hogy beszélgettem vele és szántam rá időt. Most egyedül
szeretné végiggondolni a dolgot.
Impact az otthonunkban
Az impactesekkel lépten-nyomon átélünk ilyen
és ehhez hasonló helyzeteket. Az ajtónk többnyire nyitva áll, és a fiatalokat mindig szívesen
látjuk. Az egyikük a kenyérsütő edényt szeretné
kölcsönkérni, a másik a 60 fokos mosáshoz hozza át a mosnivalóját. Van, aki egy kérdést akar
feltenni, és van, aki szeretne egy kicsit elbeszélgetni velem. Nagyon élvezem az ilyen rövid
találkozásokat. Anyaként lehetőségeket kapok,
hogy a kislányomon kívül még mások mellé is
odaálljak segítőleg.
De azért ha a szívemre teszem a kezem,
be kell vallanom, hogy nem is olyan egyszerű ilyen sok emberrel tőszomszédságban élni.
A helyzet mindenképpen kihívás – nekem is
mint önálló személynek, de nekünk is mint
házaspárnak. Néha belül szinte szétszakít
a két véglet: a hadd lehessünk már végre
magunkban és a legyünk még többet közösségben velük érzése.
Egy nap elegem lett abból,
hogy embereket fogadjak a házamba. A lehető legalkalmatlanabb időpontban történt, mert az
impacteseken kívül még egy másik bibliaiskola több mint 30 fős
csoportját is el kellett szállásolnunk. Mivel az összes szállás betelt, a mi lakásunkban
kellett két szobát kiüríteni
hat személynek. Már attól

Carmen és vendége,
egy fiatal nő a helyi
gyülekezetből
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Jézus az otthonunkban
És akkor megint eszembe jutott az, amit az
egyik kedvenc könyvemben olvastam, és
hagytam, hogy Sally és Sarah Clarkson adjon ötleteket. A The Life Giving Home (Életadó otthon) című könyvükben leírják, milyen
fontos lett nekik, hogy azok, akiket az otthonukban vendégül látnak, megtapasztalják Jézust. Kezdve a bejáratnál elhelyezett üdvözlő
felirattól, a feltálalt ízletes ennivalókon át, a
vendégek ágya mellett várakozó, apróságokkal megtöltött kosárkáig a szerzők minden
lehetséges gesztussal ugyanazt akarták jelezni
a vendégeiknek: Értékes vagy nekünk! Szeretnénk, ha otthon éreznéd magad.
Elhatároztam tehát, hogy nem akarom csak
úgy letudni a vendégeskedést, hanem ehelyett
a nálunk elszállásolt bibliaiskolai csoportvezetőknek teremtek egy kis oázist: minden reggel
különleges reggelivel várom majd őket, kávét
és mindenféle finomságot készítek nekik, egyszóval szívvel-lélekkel csinálom végig a hetet.
És ki gondolta volna: a hét elteltével nehéz
szívvel búcsúztam el tőlük, mert a közös étkezések, a sok nevetés, beszélgetés, közös imádság valódi áldást jelentettek nekem.
Istenünk nagyon sokoldalú, és a legapróbb
gesztusok által is képes éreztetni közelségét
a vendégeinkkel. Ezért olyan fontos Manuelnek és nekem is, hogy az emberek jól érezzék magukat nálunk. És ne csak azért, mert
szívesen látjuk őket, hanem azért is, mert a
mi Istenünk olyan Isten, aki egészen extravagáns módokon mutatja ki a szeretetét. Ezért
akarjuk az otthonunkban a magunk módján
gyakorolni a vendégszeretetet és Istent vis�szatükrözni. A fent leírt konyhai jelenetnél ez
a következőket jelenti:
figyelmesen végighallgatom a másikat;
érdekel a másik, és kérdéseket teszek fel,
hogy teljesen értsem azt, amit mond;
kész vagyok érte abbahagyni azt, amit
éppen csinálok;
érzékeltetem vele, hogy elfogadom és
értem őt, a gondjait, a kérdéseit és az
örömeit is;
mutatok neki Jézusból valamit.

●
●
●
●
●

Az evangéliumok úgy mutatják be Jézust,
mint aki látta az embereket és a szükségeiket,
és mint akit minden ember érdekelt. Találkozása a samáriai asszonnyal a kútnál (János 4)
vagy a fővámszedő Zákeussal (Lukács 19) jó
példái annak, hogyan létesít Ő kapcsolatot,
hogyan kér segítséget, vagy hogyan hívatja
meg magát, és eközben a másik megérti, kivel
is beszél, és megtér.

FOTÓK: CARMEN SEPT

a gondolattól sírva fakadtam, hogy egy héten át hat vadidegen fog ki-bejárkálni nálunk.
Csak ne most! Csak ne hozzánk! De nem volt
mit tennem, mint túlesni rajta!

A gyülekezet ifjúsági
csoportja nagyon jól érzi
magát a Sept családnál.

Amikor az impacteseknek
a koronavírus miatt váratlanul
haza kellett utazniuk, süte
ménnyel búcsúztattuk őket, bár
mindenkit a sírás kerülgetett.

Vállalni önmagamat az otthonomban
A férjem családja és az én családom máshogyan gyakorolta a vendégszeretetet, ezért mi
is különbözőképpen viszonyulunk a témához.
Most Zambiában élünk, ahol megint másképpen értelmezik a vendégszeretetet, mint Németországban. Legyen bármennyi megközelítése is a vendégszeretetnek, mindig kellek
hozzá én is, az, aki én vagyok. Nem másolhatom le sem a szomszédasszonyomat, sem a
barátnőmet, sem az említett könyvszerzőket,
hanem azzal a személyiségemmel kell vendéglátónak lennem, akinek Isten megalkotott.
Hogy ez mit jelen? Néha bizony át kell
ugornom a saját árnyékomat, mint például
a bibliaiskolai csoport látogatásakor. De az
a legfontosabb, hogy vállaljam fel azt, aki vagyok, és azt, ami tőlem telik. És akkor lehet
az asztalon olyan finomság is, amit én készítettem, de olyan is, ami a szupermarket polcáról való. És akkor mindegy, hogy a lakás
éppen ragyog a tisztaságtól, mert most takarítottam, vagy hogy a vendégek úgy tudnak
csak leülni a kanapéra, ha előtte arrébb tolják
a kislányunk játékait.
Nem vagyok tökéletes és soha nem is leszek az – ellentétben sok vendéglátóval. Azt
viszont nagyon szeretném, ha az emberek,
akikkel kapcsolatba kerülök, azt a valakit látnák bennem, aki valójában vagyok, mert Isten
így akar engem használni. És, kedves Olvasó,
így akarja Önt is használni!
Carmen Sept

Manuel és Carmen Sept
2017 óta él Zambiában.
Ők vezetik az impactcsoportot, melynek tagjai 9 hónapra érkeztek az
országba. A házaspárnak
egy kislánya van.

Imádkozzunk,
hogy a bibliaiskolásokért és impactesekért
felelős misszionáriuscsaládoknak mindig legyenek
olyan vendégeik, akik
áldást jelentenek nekik
a megterhelő feladatok
közepette!
Külmissziói Híradó, 2020/6

15

Kanada:

Tandoori pulyka
A sülthús csodás illata betölti a házat. Jó móka volt megtölteni a pulykát.
Amióta Kanadában élünk, ahol megtartják a hálaadást, mi is gyakran hívunk vendégeket, hogy együtt ünnepeljünk.

Markus és Regine Gommel,
2005 óta dolgozik bevándorlók között a kanadai
Torontóban. Mindenekelőtt
bangladesieket szeretnének elérni az evangéliummal. Ezért Dakkában ismerkedtek a nyelvvel és
a kultúrával. A házaspárnak
három gyermeke van.

FOTÓK: MARKUS GOMMEL

Imádkozzunk,
hogy a Gommel
házaspár szolgálata
által minél több muszlim
embertársunk megtapasztalja az élő Krisztus
szeretetét!

Muszlim barátaink kedvéért a pulykát halal
módon, vagyis az iszlám előírásainak megfe
lelően kell elkészítenünk. A pulyka megtöltésekor is igazodunk az ő ízlésükhöz: a töl
telékbe legalább két apróra vágott chilipaprika
kerül. A sültet sóval, borssal, citrommal és
egy tandoori fűszerkeverékkel dörzsöljük
be. Az ünnep izgalma mindenkin úrrá lesz.
Áthelyezzük az asztalt, hogy legyen elegendő
hely, és elkészítjük a rizst a többi körettel.
Közben érkeznek a telefonhívások a bará
tainktól, és kis idő múlva már bizonyossá válik, hogy jönnek. Amikor megérkeznek, vidá
man hozzákezdünk a vacsorához.
Fotózkodunk, majd hálát adunk. Amikor már
mindnyájan vettek a pulykából, mi, a vendéglátók is szedünk magunknak, és beülünk a
szobába.
Nagyon szeretünk vendégeket fogadni.
A meghívások elmélyítik a barátságokat, és
mindig újabb részleteket tudunk meg az egyes
emberek életéből. Néha a hitről is tudunk
beszélgetni – erre mindig nagyon vágyunk.
Gyakran olvasunk fel egy hálaadó zsoltárt és
dicsérjük Istent azért, amit ad nekünk. A vendégszeretet nekünk azt jelenti, hogy követjük
Isten Igéjét (Lk 14,23) és embereket hívunk
meg magunkhoz: „Akkor az Úr ezt mondta a
szolgájának: Menj el az utakra és a kerítésekhez és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam.”
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A vendégszeretet és következményei
Ha vendégszeretők vagyunk, minket is meghívnak. Így hívott meg bennünket a szomszédasszonyunk, Joan december 25-én vacsorára. Majd hozzátette: – Hozzatok magatokkal
még két barátot!
Magunkkal vittünk hát egy fiút az édesanyjával. Mindketten bangladesi bevándorlók.
Joan teljesen egyedül él a házában, így nagy
örömöt jelentett neki a látogatásunk. Markus
egy játékkal készült, amelybe beleszőtte a karácsonyi történetet, és így ott is elmondhattuk
a Jézus születéséről szóló örömhírt.
Bangladesi barátaink is szívesen hívnak
meg minket, és mi nagyon szeretünk bangladesieknél vendégeskedni. Általában sokszor
kell vendégségbe mennünk hozzájuk, mielőtt
ők is végre eljönnek hozzánk. Persze mi azért
nem csak enni megyünk hozzájuk; gyakoroljuk velük az angol nyelvet, vagy segítünk berendezni a lakásukat.
Ötletek vendéglátóknak
Számtalan alkalom adódik arra, hogy ismerősöket hívjunk meg vagy kapcsolatokat teremtsünk emberekkel: egy közös nyári grillezés,
egy házassági évforduló vagy egy születésnap. És miért ne hívhatnánk meg valakit csak
azért, hogy megköszönjünk neki valamit, vagy
egyszerűen csak jót tegyünk vele? „A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek…” –
emlékeztet bennünket a Zsidók 13,2a.
A vendéglátás során készítünk fel
embereket arra is, hogy elkezdjék látogatni a havi rendszerességgel megtartott gyülekezeti összejöveteleinket.
Ott is együtt étkezünk, és közösen tanulmányozzuk Isten Igéjét úgy, hogy
olvassuk, értelmezzük, magyarázzuk a Bibliát és beszélgetünk róla. Ha az emberek jól ismernek minket, könnyebb bízniuk bennünk és
csatlakozniuk a gyülekezethez. Ezért is javasoljuk mindenkinek ezt: „Legyetek egymás iránt
vendégszeretők zúgolódás nélkül” (1Pt 4,9).
Markus és Regine
Fent:
A Gommel család meglepetése a karácsonyi
vendégeknek: „karácsonyfás” pizza.
Markus feltálalja a pulykát, balra az impactes
Carmen, jobbra a bangladesi vendégek állnak.

Németország:

Tárt kapuk – tárt karok
Lenyűgöz a rendkívül sokszínű kínai kultúra. Azt tapasztaltam, hogy a kínaiak
az első futó találkozásnál barátságosak ugyan, de visszafogottak vagy akár még
távolságtartóak is. Ahhoz több időre van szükség, hogy bizalmas kapcsolatot
építhessünk ki velük. Ám ha ez sikerül, csodálatos dolognak lehetünk részesei:
a kínai vendégszeretetnek.
Ez a vendégszeretet újra meg újra mélyen
megindít, amióta csak egyáltalán kapcsolatom van kínaiakkal. Én magamról mindig azt
gondoltam, hogy vendégszerető vagyok. Ám a
kínai vendégszeretet nagyon fontos dolgokra
tanított meg, és tovább gazdagította az ismereteimet.
Amikor a kínaiak vendégül látnak valakit,
nem számít sem a pénz, sem a fáradság. Sokat és finomakat főznek, és készek túllépni az
erre szánt keretösszeget is. A vendéget nagy
becsben tartják. Az is magától értetődik, hogy
a jól megérdemelt ebéd utáni pihenőhöz a
vendég kapja a legjobb fekhelyet. Ezért tölthettem már a sziesztát egy nagyapa, egy rektorasszony vagy egy nagyon közeli barátnőm
ágyában. A kedves Olvasó mikor adta át utoljára az ágyát egy idegennek?
Amikor kínai otthonokban vendégeskedtem, egyet biztosan megtanultam: náluk a
vendégszeretet nem merül ki abban, hogy az
asztalukhoz ültetik az idegent. Ők megnyitják
előtte a szívüket. Kínai vendéglátóim, azon
túl, hogy igen nagyvonalú házigazdák voltak,
belső hozzáállásukat is
kimutatták. A kezdeti
távolságtartásból meghittség lett, az idegenek

barátokká váltak. Számomra ezt a kincset rejti
a kínai vendégszeretet!
Gyakran felteszem magamnak a kérdést: Én
vajon mennyire vagyok kész megnyitni a szívemet mások előtt, és beengedni őket az életembe? Az elmúlt hónapokban a járványkorlátozások miatt sokáig nem lehetett megnyitni
az otthonunkat mások előtt. Adódtak azonban
egészen más és új lehetőségek. Június óta hetente olvasom a Bibliát egy kínai hölggyel a
mobilom videós applikációjával. Korábban
nem ismertük egymást. A Karlsruhéban működő kínai gyülekezet bibliakörvezetője ismertetett össze minket. Bár a lakásomat egyelőre nem nyithatom meg új ismerősöm előtt,
a szívemet és az életemet viszont igen. Ezt
már akkor eldöntöttem, mielőtt megismertük
volna egymást.
Biztos vagyok abban, hogy ez a nyitottság
a kulcsa azoknak a szilárd, teherbíró kapcsolatoknak, amelyek sok mindent tudnak
másoknak továbbítani – még a Biblia életet
megváltoztató szavait is. Próbálja ki Ön is
„a kínai vendégszeretet kincsét”:
nyissa meg a szívét és ossza meg
az életét valakivel, akit eddig nem
ismert! Meg vagyok győződve
arról, hogy Isten meglepetéseket
és ajándékokat tartogat Önnek!
Sarah Bolz
2013: Sarah a kínai vendéglá
tóitól még a jóból is a legjob
bat kapja, ráadásul a gyerek
ágyban pihenhet le ebéd után.

FOTÓK: SARAH BOLZ

i

Sarah Bolz annak a csapatnak a tagja, amely
a Liebenzelli Misszió
impacteseinek rövid távú
szolgálatát készíti elő és
kíséri végig. Ezenkívül mint
szociálpedagógus Német
országban élő kínaiak
beilleszkedését segíti.
Mellékesen pedig integratív lelkigondozást tanul
a Liebenzelli Nemzetközi
Főiskolán (IHL). Sarah
szeret támogató segítőként emberek mellett állni.
2010-től 2014-ig fogyatékkal élők között dolgozott
Kínában.

Imádkozzunk,
hogy a nemzetközi
csoport munkatársai,
illetve a Németországban
élő kínai keresztyének
minél több társukat tudják
megszólítani a vendég
szeretet nyelvén is!

● A kínai kultúrában egy vacsorameghívás egyenlő a barátság felvállalásával
● Az asztali ülésrend a társadalmi hierarchiát jelképezi
● A vendég soha nem jön üres kézzel, hanem az alkalomhoz illő ajándékot hoz;
a körte azonban tabunak számít, mert a körte szó a mandarinban ugyanúgy
hangzik, mint az a szó, hogy elszakadni egymástól.

● A kínai kultúrában teljesen elfogadott, ha valaki előzetes bejelentkezés nélkül
toppan be valakihez.

Közös bibliatanulmányozás
okostelefonon egy kínai hölggyel

● A vendégszeretet rendkívül fontos. A vendéget általában a legkülönfélébb

ételek hatalmas választéka várja. Ennek ellenére a háziasszony legtöbbször
szabadkozik, hogy csak ilyen kevés ennivalót tud felkínálni.
Külmissziói Híradó, 2020/6
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Vendégrovat:

„A legszeretetreméltóbb erények egyike,
amely az emberi fajt nemesebbé tette,
a nemzeteket összekovácsolja és a föld
részeket egybefűzi, látszólag még mindig
nem kapja meg az őt megillető figyelmet.”

A német kultúrfilozófus, Christian Hirschfeld (1742–1792)
ezekkel a szavakkal vezeti be „A vendégszeretet” c. tanulmányát. Az állítás, amely a 18. században igaz volt, úgy tűnik,
ma is érvényes: a vendégszeretet ma sem kapja meg a neki
kijáró figyelmet. Akkor hát változtassunk ezen!
Alapvető igazság, hogy a vendégszeretet mindig találkozás is. A vendéglátó találkozása a vendéggel. Tehát a vendéglátó és a vendég közötti kapcsolat minősége kihat a vendégszeretet áldásaira is. Nézzük most meg közelebbről is
ezeket!

FOTÓ: ISTOCKPHOTO.COM/PETE WILL

1. A vendégszeretet…
…nagyvonalúság
A vendéglátó tulajdonságai között a nagyvonalúság abszolút meghatározó. A fukar vendéglátónak mindig elégedetlen vendégei lesznek... és rendszerint csak egyszer lesznek
azok, többször nem. A vendéglátás egyszerű képlete így
hangzik: A nagyvonalúság nagyvonalúságot, a kicsinyesség kicsinyességet szül. Ez a vendégszeretet minden fajtájára érvényes, a magánjellegűre csakúgy, mint a hivatalosra,
illetve fizetősre.
A nagyvonalúság egyik alapelve a Bibliában így hangzik:
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni” (ApCsel 20,35). Elégedettség tölt el, ha nagyvonalúak vagyunk. Nagy áldásokat
tapasztalunk, amikor adunk. Ez a gondolat végigvonul a
Biblián; újra meg újra elhangzik a buzdítás, hogy legyünk
nagyvonalúak. Legyünk nagyvonalúak, amikor megvendégelünk valakit, amikor megosztunk valamit másokkal, amikor
megbocsátunk másoknak, amikor bátorítunk másokat, és
amikor továbbadjuk a szeretetet másoknak!
És mindezt az Istentől kapott javaink alapján. Nagyvonalúságunkra a legnyomósabb ok az, hogy Isten is nagyvonalúan
bánik velünk. Mi csak azt adjuk tovább, amit Tőle kaptunk.
Isten az élet Házigazdája – mi pedig kitárjuk az ajtónkat
az emberek előtt. Isten megajándékoz minket – mi pedig abból adunk valamit tovább. Isten otthont ad nekünk – mi pedig kis időre felajánljuk azt másoknak.
…figyelmességet igényel
Nursiai Szent Benedek, a bencés rend alapítója 529-ben az
alábbiakat írja a kolostori közösség felelős vezetőinek a vendégekkel való bánásmóddal kapcsolatban: „Mihelyt tehát vendéget jelentenek, szolgálatkész szeretettel siessenek elébe az elöljáró és a testvérek. […] aztán pedig teljes szeretetszolgálattal
legyenek iránta” (Szent Benedek Regulája, 53. fejezet 3., 9.).
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A vendégs
legmélyebb
Benedek ezen a helyen a vendégszeretetet az odafigyeléssel köti össze. Ugyanis a vendégszeretet alaphangneme
a vendégre való odafigyelés. A legapróbb figyelmesség is a
közelség érzésének a felvillanása. A figyelmesség elősegíti
a találkozást és a kapcsolódást. Az, aki figyelmes, óhatatlanul kapcsolatba kerül a másik emberrel. Ezt minden vendég
megérzi. Minden ember szeretné, ha észrevennék, ha nem
néznének keresztül rajta, ha fontosnak tartanák.
Ahhoz tehát, hogy jó vendéglátók legyünk, nem annyira a szavainkra, mint inkább a jelenlétünkre van szükség.
A vendéget „ugrásra készen” kell „olvasni”. Meg kell látni,
hogy az adott pillanatban éppen mire van szüksége. Pihenésre vagy beszélgetésre? Humorra vagy komolyságra? Sza-

…szabadságot hoz
A 16. században (a német nyelvben) a vendégszeretet
megnevezésére használtak egy másik szót is, amelynek tükörfordítása így hangzik: vendégszabadság. Ez a fogalom
egyértelműsíti, miként hathat a vendégszeretet: elvezeti az
embereket a szabadságra. A szabadság minden „szolgálat”
mércéje, így a vendégszereteté is. „A szolgálat minőségét az
határozza meg, hogy a szolgálat milyen mértékben szabadítja fel
a másik embert. […] A másikat több szabadságra és önállóságra vezetni: ezt a gyümölcsöt kell megteremnie a szolgálatnak”
(Paul Imhof).
Nem leigázni. Nem gyámkodni valaki felett. Nem kioktatni. Nem szorongatni. Nem lerohanni, hanem szabadságra
vezetni. A vendégszeretet hagyja a másikat szabadon levegőt venni.

szeretet
b értelme

FOTÓ: MICHAEL BOLAY

2. A házigazda

vakra vagy nyitott fülekre? Bátorításra vagy kihívásra? Személyes felelősségvállalásra vagy biztonságra? Higgadtságra
vagy jókedvű lazulásra?
Akkor tudunk odafigyelni a másikra, ha együtt éljük meg a pillanatokat a vendéggel, és gondolatban nem
a következő programon vagy a következő találkozáson
agyalunk már. Ezt megéri gyakorolni: tudatosan az adott
pillanatban élni, tudatosan az adott emberekkel lenni,
tudatosan a szeretetben maradni. A középkori teológus,
Eckhart mester (1260–1328) így fogalmazta ezt meg:
„A legfontosabb óra mindig a jelen, a legjelentősebb ember
mindig az, aki éppen előttünk áll, a legszükségesebb tett
a szeretet.”

Nemrég bukkantam rá egy leírásra Max Frisch svájci író és
építész tollából, amely ismerteti, hogy milyen is az „ideális
házigazda”: „Az ideális házigazdák néha pazarlók, gyakran
életművészek és mindig emberszeretők. Ők a napsütötte, meleg
szigetek a létért folytatott küzdelem hideg, viharos óceánjában.”
Ez a mondat segít meglátni és megérezni valamit a vendégszeretet szabadságából, szépségéből, nagyvonalúságából
és jótékony hatásából… és valamit abból is, hogy mi lenne
igazán egy házigazda feladata.
A házigazdák szolgálattevők
A házigazdák szolgálók. Szolgálatuk a szolgáltatás. Egy
szolgáló nem akar meggazdagodni, nem akar uralkodni,
nem akar naggyá lenni, nem akar az első helyen állni, nem
akarja, hogy kiszolgálják, hanem mindenkinek mindent oda
akar adni. Ez az az alaphangnem, mely végigzeng az egész
Biblián! Hatalmas elvárás a házigazdával szemben!
Odaadás – ez a szó igen jól rímel erre az alaphangnemre.
Házigazdaként mindig többet teszünk, mint amennyit kívánnak tőlünk, mindig többet adunk, mint amennyit kérnek
tőlünk, és mindig több energiát fektetünk bele, mint amen�nyit elvárnak tőlünk. A szolgálat odaadás… és ennek az
odaadásnak van egy isteni példája: Jézus Krisztus. Ő mindent odaadott, hogy mindnyájunkat megmenthessen.
Ez irányt mutat minden házigazdának. A szolgálatban
nem rólunk, hanem arról az emberről van szó, aki élvezi
a szolgálatunkat. A vendégszeretet–szolgálat tekintetében
minden a vendég körül forog, nem pedig körülöttünk,
házigazdák körül.
A házigazdák szállásadók
Nekünk nem megváltoztatnunk kell az embereket azért,
hogy jól érezzék magukat nálunk, hanem személyválogatás nélkül szeretnünk és fogadnunk kell őket. A mi „Istenszolgálatunk” a szeretet. A német teológus és reformátor,
Luther Márton (1483–1546) így foglalta össze ezt: „Tudd,
hogy Istent szolgálni nem egyéb, mint felebarátodat szolgálni és
szeretetből jót cselekedni.”
Vendégeinknek felajánlunk egy helyet, ahol olyanok lehetnek, amilyenek: gyengék vagy erősek, lehangoltak vagy
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Nursiai Benedek (kb. 480–547) Jézus fenti kijelentését
egy másik megközelítésben így értelmezi a már említett Bencés Regulában:

● Minden érkező vendéget úgy fogadjanak, mint magát Krisztust,
●
●

feldobottak, éhesek vagy jóllakottak. Ily módon mi, a szállásadók egyben teret is biztosítunk erre. Kiszolgáljuk vendégeinket, miközben egy olyan helyet bocsátunk a rendelkezésükre, amilyenre éppen szükségük van. Egy helyet, amely
lehetővé teszi nekik, hogy Istennel találkozzanak.
A vendéglátók „örömhozók”
Még egy Luther Márton idézet: „A vendégeket egy jó kis itókával
is meg kell ám kínálni, hogy jókedvre derüljenek.” A vendég
szeretet jótékony hatású. Az emberek oldottabbak, boldogabbak, elégedettebbek, hálásabbak, vidámabbak lesznek
tőle. Mi majdhogynem „örömhozók” leszünk… A szeretettel
és a szabadsággal, a hellyel és az odaszánt idővel, a nagyvonalúsággal és a figyelmességgel örvendeztetjük meg az
embereket – és közben saját magunkat is. Ezáltal örömteli és
mosolygós emberek lépnek ki a házunk ajtaján.

3. A vendégek
A keresztyén hagyomány Szent Ágoston (354–430) óta megkülönbözteti „az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit”. A hét
testi cselekedet közül három a vendégszeretet jellemzőit írja
le: 1. Enni adni az éhezőknek. – 2. Inni adni a szomjazóknak. – 4. Befogadni a vándorokat. Ezeknek a testi cselekedeteknek a bibliai alapját a Máté 25-ben találjuk, ahol Jézus
Krisztus az Ő visszajöveteléről és az utolsó ítéletről beszél:
„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok. […] valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg!” (Mt 25,35.40).
Jézusnál a vendégszeretet nagyon személyes kérdés.
Ha vendégszeretők vagyunk, eljutunk Jézus szívéhez. Érte
teszünk valamit.

mert ő maga mondja majd egykor: „Idegen voltam, és befogadtatok engem” (Mt 25,35).
Mindenkinek adják meg a megfelelő tiszteletet, de elsősorban
a hitben testvéreinknek és a zarándokoknak (Gal 6,10).
[…] Minden érkező vagy távozó vendéget teljes alázatossággal köszöntsenek: meghajtott fővel vagy egészen arcra borulva imádják benne Krisztust, akit csakugyan be is fogadtak
(53. fejezet 1., 2., 6.).

Egy szép kép: minden vendég mögött ott áll Krisztus. Ha
a vendég előtt meghajlunk, ezáltal Neki is megadjuk a tiszteletet. Ha másokat befogadunk, Krisztust fogadjuk be.
Így minden ember „megbecsült vendég”, a vendégszeretet
pedig a hódolat egyik cselekedete, mely ismét Jézust dicséri.
Csodálatos körforgás.
Romano Guardini, a katolikus teológus és filozófus a
vendégszeretet egy olyan céljára is felhívja a figyelmünket,
amelyet soha nem lenne szabad szem elől tévesztenünk sem
a jó, sem a nehéz időkben:

„Mi a vendégszeretet legmélyebb értelme?
Hogy az örök hazáig tartó
nagy-nagy vándorlásban
az egyik ember a másiknál megpihen.
A kis idő, mit nála tölt,
lelkének új erőt,
megnyugvást és bizalmat ad:
útitársak vagyunk,
utunk ugyanaz.
Minden vendégszeretet jó,
ha jut belőle a léleknek is valami.”
Mindannyian az életünk vége felé, egy örökkévalóság
irányába tartunk. Ezen az úton tekintsünk úgy a vendégszeretetre, mint egy pihenőhelyre, vendégeinkben lássunk tiszteletet érdemlő embereket, az ételt és az italt erőforrásként
szolgáljuk fel, az otthonunkat pedig úgy tárjuk ki az örök
hajlék felé tartó vándorok előtt, mint egy fogadót, ahol kicsit kifújhatják magukat.
Erről szól a vendégszeretet!
Armin Jans teológus és PR-tanácsadó. Először
az EC ifjúsági referense, majd az LM PR-vezetője volt. Jelenleg a Monbachtalban működő
keresztyén vendégházak vezetője. Legnagyobb
vágya az, hogy minden ember találkozhasson
Istennel. Feleségét Annette-nek hívják. Három
felnőtt gyermekük van.
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Az újságot és külön kérésre a német nyelvű liebenzelli újságokat is (Mission Weltweit és Go! c. gyermeklap) térítésmentesen küldjük.
A Külmissziói Híradót a misszióra szánt adományokból tartjuk fenn, állítjuk elő és juttatjuk el az olvasókhoz.
Felelős kiadó: Török András • Főszerkesztő: Előd Erika, Tel.: 06 1 326-5494, E-mail: hirado@liebenzell.hu
Szerkesztőség: 4220 Hajdúböszörmény, Újfehértói utca 20. • www.liebenzell.hu
Az OTP-nél vezetett számla száma: 11738084-20011215-00000000 • Adószám: 18543494-1-09
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Kevezsda Szilvia – Malawi

Újra játszhatnak a gyerekek

Liebenzelli munkatársak és önkéntesek

Angol klub

Krétázás

Tesztírás közben

Ovis foglalkozás

Missziós
Missziós gyakorlat
gyakorlat
öt
öt kontinensen!
kontinensen!

A Liebenzelli Misszió impact programja
A Liebenzelli Misszió impact programja
2021-ben is missziós gyakorlatot kínál
2021-ben is missziós gyakorlatot kínál
fiatal felnőtteknek világszerte, melynek
fiatal felnőtteknek világszerte, melynek
időtartama néhány héttől egészen
időtartama néhány héttől egészen
egy évig terjed.
egy évig terjed.
Szeretnéd testközelből megismerni
Szeretnéd testközelből megismerni
a misszionáriusok munkáját és
a misszionáriusok munkáját és
próbára tenni a képességeidet?
próbára tenni a képességeidet?
További információért látogass
További információért látogass
el az alábbi oldalra:
el az alábbi oldalra:
www.impact-einsatz.de
www.impact-einsatz.de
Írj nekünk!
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…az egészséges
kapcsolatokért!

Magyarázatos Biblia Philip Yancey
és Tim Stafford jegyzeteivel
1586 oldal, 160 x 232 mm, 12 000 Ft (puhafedelű),
15 000 Ft (keménytáblás) – Újra kapható Magyarország legnépszerűbb magyarázatos Bibliája!

Dietrich Bonhoeffer: Jöjj velem!
376 oldal, 142 × 197 mm, 3990 Ft
Akik az élet nehéz kérdéseire keresik a választ, jól teszik, ha Bonhoeffer mellé szegődnek, aki szenvedélyesen kereste Isten
jelenlétében a jó választás lehetőségét
egy pokolian nehéz élethelyzetben. A harminckilenc éves evangélikus lelkészt Hitler
személyes parancsára végezték ki 1945ben. Bonhoeffer szuggesztív erejű életművéből gondos válogatás nyomán állt össze
a napi elmélkedéseket tartalmazó kötet.

Vásárolja meg könyveinket 20% -os
kedvezménnyel a www.harmat.hu-n!

Edith Schaeffer:
L’Abri-közösség
244 oldal, 142 × 197 mm, 3200 Ft
Francis Schaeffer felesége meséli el azt a kivételes történetet,
ahogy Isten lépésről lépésre vezette őket, míg egy kis alpesi faház nemzetközi közösséggé nőtte ki magát, ahova mindenféle
hátterű és nemzetiségű emberek érkeztek, hogy valódi válaszokat kapjanak a kérdéseikre.

Cseri Kálmán:
A kegyelem harmatja
372 oldal, 142 x 197 mm, 2900 Ft
A szerző célja, hogy az olvasó tekintetét Istenre, s gondolatait az örökkévalóságra
irányítsa. Olyan perspektívát kínál, ahonnan nemcsak
a bennünket körülvevő világ
jelenségeit, hanem életünk
valamennyi kérdését újraértelmezhetjük.

