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Igazi õszinteség
Aktuális témánk:

„Micsoda az igazság?” – hangzott Pilátus elhíresült kérdése, melynek kapcsán õ maga arra a 
megállapításra jutott, hogy végsõ igazság nem létezik. Filozófiai szempontból ma is divatos ez 
a nézet. Individualizált világunkban teljesen egyéni, személyes érzések határozzák meg, mit is 
értünk igazságon. Pilátus kérdése ebbõl a szempontból ma is idõszerû. Nagy kár azonban, hogy 
annak idején nem foglalkozott mélyrehatóbban a vádlottal, akit elé vittek. Jézus ugyanis feje te-
tejére állított minden korábbi meghatározást és kijelentette: „Én vagyok az igazság” (Jn 14,6). Az 
igazság tehát elõször is egy személy, Jézus, aki mindennek a középpontjában áll.

Igazán kemény dió elfogadni más kultúrák igazságfogalmát, hiszen minden kultúrának tel-
jesen más a szemlélete. Ha tapasztalt misszionáriusok, mint a zambiai Breuninger házaspár 
vagy a Malawiban szolgáló Urschitz házaspár arról beszél, mit figyeltek meg Afrika népeinek 
igazságfogalmáról, ráébredhetünk, hogy mi, fehérek túl egysíkúan és túl egyszerû kategóriák-
ban szemléljük a világot. Más kultúrákban sokkal többrõl van szó, mint szabálykövetésrõl és 
kifogástalan beszédrõl. A Földön élõ legtöbb ember számára az igazságfogalom lényege a jól 
mûködõ összetartozás. Az egymással való jó bánásmód számukra mintegy az igazság „harmadik 
dimenziója”. A mi látásmódunk többnyire két síkot vesz figyelembe. Nyugati gondolkodásmódú 
emberek számára csak a fekete-fehér, az igazság-hazugság fogalma létezik. Ez persze minden 
kultúrában fontos része az igazságfogalomnak, de nem fejezi 
ki annak teljességét. Az igazságot szigorúan néven nevezni, 
a dolgokat egyértelmûen kimondani – sokfelé ez sem meg 
nem becsült, sem nem igényelt gyakorlat, még a jól képzett 
európaiaktól sem. Ha mégis így tesznek, könnyen beképzelt-
nek, otrombának tartják õket.

A legtöbb kultúrában azt az igazság-értelmezést becsülik, 
amely az igazsághoz hû életre tanít, amely a bûnt nem söpri 
ugyan az ágy alá, de ne vessük el a másik embert tévedései, 
gyengeségei miatt. Ezt a gondolkodásmódot szemléletesen 
magyarázza a burundi Israel lelkész. 

Talán elõdeink is ilyen átfogóan értelmezték az igazságot. 
A nyelvészeti kutatások szerint a német „wahr” (= igaz) szó a 
„wer” alakból származik, melynek jelentése: bizalom, hûség, 
összhang. Jól felismerhetõ ebben a másik emberhez fûzõdõ 
kapcsolat fontossága. A hazugságnak természetesen itt is 
romboló, ellenséges szerepe van, de a másikkal való törõdés 
ugyanúgy hozzátartozik a biblikus igazságfogalomhoz, mint 
az általunk olyannyira hangsúlyozott „igazmondás”. A tör-
vényt nem hajlítjuk, nem leplezzük el, de a másikhoz való 
kapcsolódás lehetõségét keressük. Afrika, Ázsia, Latin-Ame-
rika kultúráiban közel sem sikerül ez mindig tökéletesen. Az 
ottani emberek ugyanazzal küzdenek, mint mi: az áldozatok 
büntetést követelnek, a bûnösök pedig szeretnék lehetõleg 
büntetlenül megúszni az ügyet. Mégis a legtöbb kultúra köz-
ben jobban fáradozik az egymással való jó kapcsolaton, mint 
ahogyan az nyugaton történik. Az a felfogás, mely szerint „fõ 
dolog a világos beszéd” ott úgy hat, mint elkapkodva, túlzot-
tan elsietve cselekedni.

Örülök azoknak a misszionáriusoknak, akik ebben a fon-
tos kérdésben megtanulnak túllátni saját látóhatárukon, és 
mégis hitelesek maradnak. Önnek is lenne kedve megtanulni 
ezt a magatartást? Újságunk mostani számában néhány jó 
leckét, tanítást talál hozzá. 

Szeretettel küldöm üdvözletemet a Misszió hegyérõl 
az Ef 4,15. szavaival: „Az igazságot követvén szeretetben 
mindenestõl fogva növekedjünk Abban, aki a fej, Krisztus-
ban!”

Isten áldja és õrizze meg minden kedves olvasónkat!

Martin Auch
missziói igazgató
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A széles és a keskeny út
Dr. Keszi Krisztina

Afrika,
Zambia

Erre a húsvétra úgy készültünk a vasárnapi iskolásokkal, hogy 
egy kis történetet írtam a Máté 7,13–14. versei alapján.

Két csoport találkozik: A kereszt, a keskeny út felé tartó há-
rom zarándok, hátukon a nehéz hátizsákkal, a bûn-batyuval; és a 
széles út vidám csoportja.

– Nagyon régóta nem láttalak – kezdõdik a beszélgetés –, 
csak nem vagy beteg? 

– Nem, csak valami nehéz teher nyomja a vállam, és a szívem 
is nagyon nehéz… De valaki azt tanácsolta nekünk, hogy el kell 
jutnunk egy Golgota nevû hegyre, ott majd mindent megértünk. 

Hívják a másik csoport résztvevõit is, tartsanak velük. De a 
széles úton nagyon vidám az élet, isznak, cigarettáznak, táncol-
nak, õk nem éreznek semmi súlyt. Nagyon jól érzik magukat itt, 
eszük ágában sincs a zarándokokkal tartani. A széles úton levõ 
vidám csapat hátán egy írás volt: „élvezem az életet a széles úton.”

A falon pedig egy másik kiírás a zarándokok csoportja mö-
gött: Szoros kapu, keskeny út – út az életre. A másik, vidám cso-
port mögött pedig: Tágas kapu, széles út – út a kárhozatba.

A három zarándok megtalálja a hegyet, rajta a keresztet. Le-
térdelnek, és bocsánatot kérnek a bûnükre az Úr Jézustól. A bûn-
batyu leoldódik, a szívük könnyû lesz, szabadok. Megköszönik 
az Úr Jézusnak, hogy meghalt értük és bocsánatot adott. Folytat-
ják az utat, most már a keskeny úton.

Ezután közösen mondtuk el a Máté 7,13–14-et, invitálva a kli-
nikán a betegeket, a templomban a gyülekezeti tagokat, hogy 
menjenek be a szoros kapun.

„Ingileni pa mpongolo yakamfyefye.Pakuti impongolo 
yasalala, kabili inshila yapabuka iitwala ku boni, kabili bengi 
abengilako. Lelo inshila iitwala ku mweo yakamfyemfye, kabili 
yalifyenenkana, kabili banono abaisanga.”

Ezután egy ének következett: „Barátom, hol töltöd az örök-
kévalóságot? Én Istennel leszek a mennyben. Te is ott lehetsz, ha 
elfogadod Jézus Krisztust mint Megváltódat.”

És végül az Úr Jézust dicsõítõ záróének: „The Old Rugged 
Cross”.

Egy kicsit tartottam tõle, hogy el tudunk-e készülni Húsvétra. 
Ez ugyanis egy kisebb korosztály, és több próbára, gyakorlásra 
volt szükség. Nehézzé tette a dolgot, hogy még tartott az esõs 
évszak, nagy felhõszakadások voltak. Akik közelebb laknak, 
azok az esõ ellenére is jöttek, de Mwaba, Comfort és Geshom 
messze lakik, õk nem mindig tudtak jönni, mivel ilyenkor az út 
egyszerûen járhatatlan, és nekik ez nyolc kilométeres távolságot 
jelent. Márpedig, ha valaki hiányzott, nehéz volt a próba a pár-
beszédek miatt.

Végül mégis „megszületett” az elõadás. És mivel ez egy fiata-
labb korosztály, sokkal jobban követték az utasításokat, tanácso-
kat. Nagyon ügyesen, szépen adták elõ a gyülekezet sok tagjának 
elismerésére: érthetõ, világos volt az üzenet. 

Az utána rendezett hálaadó találkozón nagy örömükre apró 
ajándékokat is kaptak, hogy ha kézbe veszik, használják azt, em-
lékezhessenek majd erre a Húsvétra, amikor Isten az õ életüket 
használta a bizonyságtételre.

A keskeny út vándorai: Samuel, Joseph és James. Joseph és 
James már nincs a csoportunkban. Édesanyjuk évekkel ezelõtt 
meghalt AIDS-ben. Most Húsvét hétfõn az édesapjuk is. Az itteni 
kultúrának megfelelõen nem maradtak nevelõanyjukkal, hanem 
a rokonok vitték el õket. Ilyenkor a gyermek az új család teljes 
jogú tagja lesz, ugyanúgy nevelik, mintha tulajdon gyermek len-
ne. Ami a kérdést nehézzé teszi, hogy különbözõ családokhoz 
kerültek. James és Sekáni, a legkisebb (õ is vasárnapi iskolás, de 
az elõadásban nem vett részt) Kittwébe ment, Joseph Kasamába 
került. Ez azt jelenti, hogy közel ezer kilométerre vannak egy-
mástól. Terveztük, hogy megcsináljuk a teszt-vizsgálatot, hogy, 
ha õk is fertõzöttek lennének, akkor minél hamarabb el lehessen 
kezdeni a kezelést. Erre azonban, sajnos, már nem került sor, 
mivel a temetés után azonnal elutaztak.

Barátom, aki e sorokat olvasod, a kérdés neked is szól: Hol töl-
töd az örökkévalóságot? Istennel leszel a mennyben, vagy örökké 
nélküle, a kárhozatban? A megoldás kész. Isten készítette el csupa 
kegyelembõl. Bûnbocsánat, örök élet Jézus Krisztus kereszthalá-
láért, ingyen, ajándékként. A keskeny út kezdete a szoros kapu, 
a kereszt. A keskeny út vége pedig a mennyben van. Elfogadod, 
belépsz a szoros kapun, hogy életedet Jézus Krisztussal folytasd, 
vagy visszautasítod? A döntés felelõssége a tiéd!

Szeretettel köszöntöm minden testvéremet, dr. Keszi Krisztina

Imatémák:
Amiért hálát adok:
1.  Hogy jól megtanulták, ügyesen adták elõ a történetet.
2.  Sem a klinikán való elõadás napján, sem Húsvétkor nem 

esett az esõ, vagyis mindenki idõben megérkezett.
3.  Hogy sok beteg, sok gyülekezeti tag hallhatta-láthatta Isten 

megtérésre hívó üzenetét gyermekek szája által.
4.  Hogy két erdei kis gyülekezetbe is meghívást kaptunk, 

hogy ott is adjuk elõ a történetet, amely a bûnrõl és megol-
dásról olyan egyszerûen, érthetõen beszélt.

Imakérés:
1.  Hogy Joseph, James és Sekani ne szenvedjék meg lelkileg 

ezt a szétválasztást.
2.  Hogy Joseph és James szívében ott maradjon, amit mond-

tak, és kellõ idõben majd emlékezhessenek, hogy egyedül 
Jézus Krisztus a megoldás.

3.  Hogy az emberek, akik látták, hallották vagy most olvassák 
a kérdést, ne térjenek ki a válaszadás elöl, hanem legyenek 
készek õszintén felelni a kérdésre: Hol töltöd, hol töltjük az 
örökkévalóságot?

4.  Hogy a ránk következõ vasárnapon tartandó vasárnapi is-
kolai program is bizonyságtétel lehessen a gyülekezet ka-
maszai és felnõtt tagjai, számára.

A keskeny út kezdete a szoros kapu, a kereszt. A keskeny út vége pedig 
a mennyben van. Elfogadod, belépsz a szoros kapun, hogy életedet Jézus 
Krisztussal folytasd, vagy visszautasítod? A döntés felelõssége a tiéd!
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Igazság vagy 
kötelesség?

Samuel Anderson:

Sokan ismerjük ezt a 
– fõként kamaszkor-
ban kedvelt – játékot. 
A szabály egyszerû:  
A soron következõnek 
el kell döntenie, hogy 

egy kérdést válaszol meg (igaz-
ság) vagy inkább egy feladatot 
teljesít (kötelesség). Ki gondol-
ta volna, hogy ez a játék egy 
nap a (kulturális) valóság köve-

telményeként jelenik meg a mi 
életünkben és az itteni lelkészkol-

légák mindennapi életében itt, Burundiban?

Minden kultúrában más-más dolgok fontosak. 
Nekünk, németeknek például a pontosság, a rend, a 

jog, az igazság és még sok más érték fontos. Mintegy öntu-
datlanul is ezek határozzák meg már kicsi korunktól kezd-
ve a gondolkodásunkat. A „Ne hazudj” parancsolatnak 
különösen nekünk, keresztyéneknek nagy a jelentõsége, 
és viszonylag könnyen be is tudjuk tartani. Megtanítjuk a 
gyermekeinknek, milyen fontos az, hogy mindig õszinték 
legyenek. A Biblia is bátorít minket arra (Máté 5,37 és János 
3,21), hogy az igazságot szóljuk, képviseljük, és ahol szük-
séges, hirdessük. Nekünk az okoz néha nehézséget, hogy 
az „igazságot szeretettel” közöljük, anélkül, hogy azzal a 
másikat megbántanánk vagy megszégyenítenénk.

De tulajdonképpen miért is olyan fontos nekünk 
az „igazság”? Mert ezt vésték belénk? Mi történne ak-
kor, ha többé nem számíthatnánk arra, hogy barátaink 
és ismerõseink igazat mondanak nekünk? Vagy még in-
kább: ha pontosan tudnánk, hogy nem mondanak iga-
zat, ráadásul teljesen tudatosan tennék ezt? Könnyen be-
lenyugodnánk? És ha igen, mégis hogyan hatna ez ránk? 
Mit jelentene ez életünk, biztonságunk szempontjából? 

Israel lelkipásztorunkkal beszélgetek, aki mindig 
nagy készséggel és nyíltsággal segít a burundi kultúra 
sajátosságainak megértésében. Israelnek nincs kétsége: 

– Annak, amit ti az „igazság” fogalmán értetek, szá-
munkra nincs túl nagy jelentõsége. Hiszen tudod, hogy az 
„ukuri” (kirundi nyelven igazságot jelent) szavunk a nyíltság, 
az õszinteség fogalmát is magában foglalja, és használhat-
juk éppen „közvetlen” és „pontos” értelemben is. Néhány 
burundi ember számára ez elvont, „filozofikus” fogalom.  
Az igazság szó gyakran csak a nyugati gondolkozású kül-
földiekkel való érintkezés során nyer határozott formát, 
amikor konfliktusba kerülünk az õ igazságértelmezésükkel.

Nekünk, burundiaknak fontos, hogy ne szégyenítsenek 
meg valakit, illetve ne kelljen amiatt szégyellnie magát, 

mert az õ ügyérõl túlságosan nyíltan beszélnek. Egy bu-
rundit nem szabad sarokba szorítani, mert még veszélyessé 
válhat. A mi kultúránkban gyakorlatilag az sem létezik, 
hogy „valaki magától elismerje a bûnösségét”. Még ha nyil-
vánvaló bizonyíték is van ellene, vagy ha tetten is érnek 
valakit, tagadja a tettét vagy a bûntettben való részességét.

Tovább faggatom Israelt: 

– Hogy prédikálsz az igazságról, például a János 14,6-
ból, ahol Jézus magáról mondja: „Én vagyok az út, az 
igazság és az élet”? 

Israel kissé elgondolkozik. 

– Igazad van, ez egy kicsit bonyolult. Különösen azok 
számára, akik még csak nemrég járnak gyülekezetbe.  
Az igazság nekik elõször nagyon elvont fogalom. De – te-
szi hozzá – nem arról van szó, hogy az igazságnak nálunk 
nincs semmilyen jelentõsége. Csak éppen olyan utakat 
keresünk a kultúránkban, amelyekben az „közvetlenül” 
elkerülhetõ. Nézzük csak, mit tesz Nátán próféta Dávid-
dal a 2Sámuel 12-ben. Elmesél a királynak egy történetet, 
amelybõl Dávid felismeri, hogy házasságtörõ, gyilkos és 
sürgõsen bûnbocsánatra van szüksége. Ha ezt Nátán nyíl-
tan megmondta volna neki, Dávid valószínûleg mindent 
tagadott volna, és rögtön megölette volna a prófétát.

Hasonló a helyzet velünk is, mint Nátán prófétával. Tud-
juk, hogyan kell az igazságot úgy „becsomagolni”, hogy en-
nek ellenére az napvilágra kerüljön. Van nálunk egy köz-
mondás „Ukuri guca mu ziko ntigusa!”, ami annyit jelent: 
„Ha az igazságot a tûzbe tartják is, nem ég el.” Ez mutatja 
nekünk, hogy a dolgok igazi gyökere végül mégis a fel-
színre tör. Mi, keresztyének pedig tudjuk, hogy a Szentlélek 
felfedi a hazugságot és meggyõzi az embereket a bûneikrõl.

Nagyon hálás vagyok Istennek az itteni barátokért, 
akikkel olyan nyíltan tudunk beszélgetni, mint Israel 
lelkipásztorral. Mindig érdekes belemerülni a burundi 
gondolkodásmódba és kitalálni, hogyan tudjuk a bibliai 
igazságokat „találóan” továbbadni. A hétköznapokban 
az itt élõkkel való érintkezés során akkor lesz ez igazán 
érdekfeszítõ, ha az „igazság” vagy a „kötelesség” közötti 
döntésrõl van szó, de nem úgy, mint a serdülõkori ked-
velt játékban, hanem akkor, amikor az „kötelességgé” 
válik, tehát a (kemény) „igazságot” megfelelõen kell be-
csomagolni. Néha azzal szembesülünk, hogy közvetlen 
német stílusunkkal könnyen korlátokba ütközünk.

Már az idõpont egyeztetésnél láthatóvá válnak a kü-
lönbségek. Ha meg akarjuk látogatni burundi barátain-
kat, de az általuk javasolt idõpont nekünk nem felel meg, 
nem illik egyszerûen azt mondani, hogy „ez az idõpont 
nem jó nekünk”. A kezdeti nyílt válaszaink után ma már 

Samuel és Sabine Anderson 

Burundi

...a legfontosabb kötelessé-
günk az, hogy Isten sze-

retetét és igazságát adjuk 
át. Ezt nagy kiváltságnak 
tartjuk, szeretnénk öröm-

mel tenni...
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Zavaros zöld tea

Japán
– Hadd kérjem meg, hogy zavarja fel egy kicsit a zöld teát! 

– kérte tõlem Y., az egyik japán kutyatenyésztõ, mielõtt az õ 
megbízásából egy lehetséges német üzlettársával tárgyaltam tele-

fonon. A német fél sokat dicsért kutyájával semmi baj sem volt, 
de a kereslet és a kínálat ez esetben nem került összhangba. Y. 
úr nem akarta megvenni.  A feketén-fehéren kimondott nemle-
ges válasz talán sértõ lett volna, ráadásul negatív kihatással lett 
volna a késõbbi üzletkötésekre.  Innen eredt a teás hasonlattal 

kifejezett diplomatikus kérés.  Ez csupán egy a sok japán szófor-
dulat közül, amely arra utal, hogy az igazságot nem kell mindig, 

minden helyzetben halálosan komolyan venni.

Dieter és 
Elisabeth Hägele 

Y. nem keresztyén, ezért nem is nagyon lepett meg 
a kérése az igazság „elködösítésére”. Akár még a német 
kutyatenyésztõ is kérhetett volna tõlem valami hasonlót, bár 
lehet, hogy nem ilyen szép virágnyelven adta volna elõ. Ki-
térni, megtéveszteni, taktikázni, becsapni – ezzel mindenütt 
találkozunk. Szinte minden társadalomban elfogadott, ha az 
embert „szükséghelyzetben” megkísérti a füllentés gondo-
lata, csak azért, hogy elviselhetõvé tegye az igazságot.

Megdöbbentõ, hogy ez a „kísértés” Japánban még a 
keresztyénekre is erõsen hat.

A kultúra és az igazság

A japán kultúrában elõbbre való a „csúnya vagy szép” 
kérdése, mint a „jó vagy rossz”, „igazság vagy hazugság” 
szembeállítása. A szép dolgok kellemesek, a csúnyák visz-
szataszítóak és kellemetlenek. A szépség nemcsak a szem-
mel látható dolgokra vonatkozik, hanem a szavakra, a ze-
nére, az illatokra, az ízekre, sõt az emberi természetre, az 
emberi kapcsolatokra is. A nikkói majmok is arra taníta-
nak: a kellemetlen dolgokat ne nézd, ne halld, ne mondd! 
(Nikko városa Tokiótól kb. 150 km-re, északra található. Ott 
látható egy három majomból álló szoborcsoport. Az egyik a 
szemét, a másik a fülét, a harmadik a száját fogja be.)

Igenis fontos igazat mondani! Ám nem mindegy, ho-
gyan tesszük, hiszen függ az a másik érzékenységétõl 
is. Nem helyénvaló csak az igazság kedvéért negatív ér-
zéseket kelteni valakiben.

A japán nyelvben szinte kimeríthetetlenül sok udva-
riassági szabály létezik. Így aztán nem nehéz a legke-

ményebb igazságot is jól becsomagolni. A virágnyelven 
közölt igazságnak azonban nagy veszélye a félreértés.

A vallás és az igazság

Az igazsággal kapcsolatos japán kifejezésekben mu-
tatkozik meg leginkább az õsi vallások hatása. „Uszo 
mo hoben” (= A hazugság is segédeszköz.) Ez a japán 
szállóige a buddhizmusból ered annak ellenére, hogy 
ennek a vallásnak egyik fontos tana a becsületesség 
és az egyenesség. Ugyanakkor azt is tanítják, hogy az 
állandó hazugságáradatnak negatív következményei le-
hetnek. Vannak, akik nehezen akarják megérteni en-
nek a vallásnak a tanait. A „kis hazugságokat” nekik 
mint segédeszközt magyarázzák, ami által eljuthatnak 
a megvilágosodáshoz. Erre a közmondásra alapozzák 
azt is, hogy különbséget tesznek az „uszo” (= kis hazug-
ság) és „icuvari” (= jogilag büntethetõ hazugság) között.  
Az „uszo” az élet minden területén megtalálható.

A legfeltûnõbb számunkra talán az, hogy milyen 
gyakran alkalmazzák az uszo-t a  gyermeknevelés te-
rületén – sajnos nemritkán a keresztyén családokban is.

Minél többet foglalkozunk Japán vallási és kulturális 
hátterével, ami az ott élõ emberek érzéseit és gondol-
kodását meghatározza, annál jobban értjük, miért esik 
olyan nehezükre elismerniük olyasvalakit, Jézust, aki 
azt állítja magáról, hogy õ az igazság.

A japánok egyáltalán nem abból indulnak ki, hogy 
létezik egy tiszta, tökéletes igazság, legalábbis nem eb-
ben a jelenvaló világban. Az még éppenséggel érthetõ, 

megpróbájuk „burundiasan” kifejezni magunkat: „Igen, 
az szuper lenne! De mit szólnátok az xy dátumhoz?” 

Ebbõl minden burundi megérti, hogy nekünk az elsõ 
dátum nem jó. Még izgalmasabb, ha arról van szó, hogy 
bûnre kell felhívni a figyelmet vagy kritikát kell gyakorolni.

Ezekben a helyzetekben bölcsességért imádko-
zunk – és megbocsátásért is, amikor túl „szókimon-

dók” voltunk, és burundi barátaink szemében ez azt 
jelenti, hogy figyelmen kívül hagytuk a szeretetet. 
Hiszen a legfontosabb kötelességünk az, hogy Isten 
szeretetét és igazságát adjuk át. Ezt nagy kiváltságnak 
tartjuk, szeretnénk örömmel tenni – otthon, a szom-
szédoknál, a gyülekezeti munka során, és elsõsorban 
az itteni munkatársainkkal és segítõinkkel együtt.
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Fontosabb az igazságnál 

A saját érdek

Elsõ kint tartózko-
dásunk idején Epinben 
laktunk, hogy elsajátít-
suk a nyelvet és a kul-
túrát Csuukban. Ez alatt 
az idõ alatt érlelõdött 
meg bennünk az a 

gondolat, hogy tennünk kellene valamit a kertünkben 
tevékenykedõ számtalan rák, az ún. pálma tolvajok el-
len. Virágaink elhervadtak, mert a rákok tönkretették a 
gyökereiket, ezenkívül pedig telis-tele volt lyukakkal a 
föld, mert a rákok egész alagútrendszert fúrtak. A pálma 
tolvajoktól való szabadulásunkra tett valamennyi próbál-
kozásunk kudarcba fulladt.

– Mi lenne, ha meghirdetnénk egy pálmatolvaj-
vadászatot? – kérdeztük két falunkbeli fiútól. – Minden 
elejtett pálma tolvaj után egy dollár jár. 

Mindketten azonnal fellelkesültek. A sötétség beáll-
ta után más velük egyidõs fiúk is eljöttek, lándzsákkal 
és zseblámpákkal felszerelkezve, hiszen a rákokra éjjel 
vadásznak. Drága vadászat lett a dologból. Végül a két 
elsõként érkezett fiú megsajnált: 

– Azok ott becsapnak titeket! 

A bejárati ajtónál bemutatott kimúlt rák tíz perccel 
késõbb újra felbukkant a konyhaajtóban – az újabb juta-
lom reményében. Ahelyett, hogy a kertünkben vadásztak 
volna a rákokra, néhány fiú átment a szomszédos általá-
nos iskola kertjébe, ahol lényegesen több rákot találtak. 
Ha a két fiú nem hívja fel a figyelmünket a többiek cselé-
re, valószínûleg még több pénzt vesztettünk volna azon 
az estén. 

A csoport

A Mikronéziai Teológia Bibliaiskolájában, ahol taní-
tunk, az elmúlt félévben megsokasodtak a panaszok.  
Néhány kollégista fiatalember még éjfél után is vacsorához 
ült. Ám tányérjaikat utána nem szedték le, ételmaradékot 
hagytak maguk után, ami másnap reggelre odacsalogatta 
a bogarakat. Újra és újra felhívták a diákok figyelmét a 
házirendre és a higiéniai elõírásokra, hogy étkezés után 
azonnal mossák el a tányérjukat és dobják ki az ételmara-
dékokat, de semmi sem segített. Amikor a gondnok meg-
próbálta kideríteni, kik lehetnek a bûnösök, nem kapott 
választ. Senki sem akart elõhozakodni az igazsággal, és 
senki sem akarta beárulni a többieket, nehogy veszekedés 
legyen belõle. A büntetéssel való fenyegetés sem vezetett 
eredményre. Nem találták meg a csínytevõket. Végül kihir-

Hartmut és Urte Scherer

Hartmut és Urte Scherer:

Mikronézia

hogy az „út és az igazság” összefüggnek, ahogy az 
evangéliumban is olvasható. Csakhogy számukra „az út” 
nem létezik, hanem különféle utakon járhatnak, ame-
lyek mindenféle irányból a Fuzsi csúcsára vezetnek (ez 
különösen kedvelt hasonlatuk). Csak ha felérkezik az 
ember, nyer rálátást a dolgokra, s ekkor ismeri meg a 
tökéletes igazságot, és felismeri, hogy minden út ugyan-
ahhoz a célhoz vezet. Aki tehát még útközben azt meri 
állítani, hogy ismeri a teljes igazságot, annak a szava 
nem hiteles.

Nagyon erõsen él bennük az a meggyõzõdés, hogy 
az igazság megismerése csak a túlvilágon lehetséges. 
Ezért aztán az „igazság” keresésének kérdése igazából 
senkit sem foglalkoztat. Aki Krisztust mint „az Igazsá-
got” hirdeti, az itt egy olyan kérdésre ad választ, amit 
ebben a társadalomban senki sem tett fel – például ez 
az egyik ok, ami miatt olyan nehéz ebben az országban 
a missziói szolgálat.

Fukusima és az igazság

Amikor a Japánban történt, világot megrázó nukle-
áris katasztrófáról beszél mindenki, az igazságról való 

elmélkedést kikerülhetetlenül összefüggésbe hozzák a 
Fukusimában történtekkel (éppen ezért nem is lehet eb-
ben a kérdésben a történteket megkerülni).

Missziói szempontból mindehhez a következõket lehet 
hozzáfûzni: a Fukusimában történtek megkérdõjelezik a 
korlátlan emberi cselekvõképességet. A japán társada-
lom, kezdve a médiánál, meglehetõsen ellentmondáso-
san nyilatkozik arról, hogy az állammal, valamint az 
üzemeltetõ céggel, a TEPCO-val kapcsolatban mi is az 
igazság. Napról napra egyre világosabb, hogy azok, aki-
ket most pellengérre állítottak, a polgárok felfogását kép-
viselik, akik szemében õk eddig a fejlõdés megtestesítõi 
voltak.  A fejlõdésbe vetett rendíthetetlen hit jó néhány 
tanítványát veszíti el vagy már el is veszítette. 

Csak remélni tudjuk, hogy e kérdések felvetésével 
más, a hagyományból megmaradt meggyõzõdések iga-
za is megkérdõjelezõdik, s ezáltal olyan ûr keletkezik a 
szívekben, amelyet egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit 
tölthet be. Mert a japánok is csak akkor lesznek valóban 
szabadok, ha megismerik a Krisztusban kijelentett igaz-
ságot (János 8,32).
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dették a büntetést: egy hétre megvonják a diákok internet 
hozzáférését. A csapatszellem sokkal hatásosabbnak bizo-
nyult az igazság kiderítésére tett törekvéseinknél. 

Vége a hazugságnak

Szoramot már régóta ismerjük. Már akkor részt vett a 
tanfolyamainkon, amikor régebben Csuukon a bibliaisko-
la egyik kihelyezett részlegén tanítottunk. Ott járt órák-
ra õ is. Utána egy idõre eltûnt. Olyan dolgok történtek 
az életében, amelyek miatt szégyenkezett. Szüneteltette 
tanulmányait. Késõbb átment a guami tagintézménybe, 
ahol 2011 szeptemberében megkezdte utolsó félévét a 
bibliaiskolán, amelyhez gyakorlati munka is tartozott egy 
gyülekezetben. Amikor kezébe vette és átolvasta a gyü-
lekezeti gyakorlat ismertetõjét, félreérthetetlenül világos-
sá vált számára, hogy jelenlegi lelkiállapotában nem tud 
megbirkózni a feladatokkal. Bár külsõleg keresztyénnek 
vallotta magát, valójában – amikor csak tehette – a régi 
szokásai szerint élt. Így azonban nem tudná elvégezni a 
gyakorlatot, amely nélkül viszont nem tehet záróvizsgát. 
Az egész képzés kárba veszne…

Még ugyanazon a napon így imádkozott: 
– Uram, megfogtál! Úgy érzem, sarokba szorítottál, ahon-

nan csak egyetlen kiút van. Itt az életem. Mostantól a tiéd. 
Nem sokkal ezután felhívta Csuukon lakó édesanyját, 

és elmesélte neki, mit élt át Istennel ezen a napon. 
– Hagyj fel a hazudozással! Elég hazugságot hallottam 

már tõled – hangzott anyja válasza. Szoram hiába bizony-
gatta igazát, anyja nem hitt neki, és egyszerûen letette a 
telefonkagylót.

Megoldásra várt még az a kérdés is, ki legyen Szoram 
mentora a gyülekezeti gyakorlat során. John Jim, aki a bib-
liaiskola végzõs hallgatója és egyben egy csuuki gyülekezet 
lelkésze Guam déli részén, kész volt vállalni a fiút. A végleges 
válasz elõtt azonban szerette volna Szoramot közelebbrõl is 
megismerni, ezért beosztotta õt következõ szombatra a gyü-

lekezet nagy telkén végzendõ munkákra. A nap végén John 
Jim megerõsítette, hogy mentorálni fogja Szoramot: 

– A félév hátralévõ részében péntek délutánonként érted 
jövök. Te is a férfi bibliaóra vezetõje leszel. Szombaton elvé-
gezzük a fizikai munkát, vasárnapra pedig téged is beosz-
talak különbözõ feladatokra az istentiszteleti szolgálatban. 
Délután vagy hétfõ reggel visszahozlak. Már csak a szállást 
kellett megoldani. 

Ekkor Szoramnak eszébe jutott egy unokatestvére, aki 
a családjával egész közel lakott a gyülekezethez. 

– Lakhatok nálatok a hétvégén? – kérdezte. 
Az unokatestvérében élénken éltek Szoram életstí-

lusának emlékei, ezért eléggé világosan a tudtára adta, 
hogy ez lehetetlen. Nem hitte el Szoramnak, hogy új éle-
tet kezdett. 

– De azért gyere el jövõ vasárnap a csuuki istentisz-
teletre – hívta Szoram az unokatestvérét a telefonbeszél-
getés végén. 

Következõ vasárnap az unokatestvér láthatta, hogy 
Szoram nemcsak a perselyezésben segít az istentisztele-
ten, hanem saját szavaival is imádkozik. Nem ilyennek 
ismerte a fiút, korábban nem hallotta nyilvánosan, a saját 
szavaival imádkozni. Valóban megváltozhatott valami az 
életében! Attól kezdve Szoram az unokatestvére családjá-
nál lakhatott a hétvégeken. 

– És mit gondol rólad az édesanyád? – kérdeztem 
Szoramtól. – Hogyan gyõzõdött meg arról, hogy többé 
már nem hazudsz? 

– Elhívott rokonokat – válaszolta –, többek között a Guam 
déli részén lakó unokatestvéremet is. Mindenki megerõsítette, 
hogy nem hazudtam, hanem már Jézusé az életem és ettõl tel-
jesen megváltoztam. 

Szoram átélte, amit János az elsõ levelében ír: „Ha 
pedig a világosságban járunk, ahogyan õ maga a világos-
ságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus-
nak, az õ Fiának vére megtisztít minket minden bûntõl” 
(1János 1,7).

Úgy hazudik, mintha 
olvasná!

Hans-Peter Hertler:

Zambia

 „Odi, Oodii, Oooodiii . . .” (Halló, van itthon valaki?) 
Fejemet kidugom az ajtón. A kapu elõtt egy férfi áll. Ruhája 
szakadt, és gyûrött papírlapot tart a kezében. Mit akarhat 
tõlem? – cikázik át gondolataimon, miközben kimegyek a 
kapuhoz, kutyám pedig mögöttem kullog.

– A feleségemet szélütés érte. Nem vagyunk idevalósiak 
és nincs mit ennünk. 

Egy cédulát nyújt felém, amelynek láthatólag felesége 
egészségi állapotát kell igazolnia. Az ilyen céduláknak már 
nem hisznek. Mindig mindenkinek van valamilyen papírja 
vagy rendelkezik valami mással, ami igazolhatná a „történe-
tét”. Végsõ soron azt szeretnék elérni, hogy a fehér embertõl 

minél több pénzt szerezzenek. Minél szomorúbb a történet, 
annál nagyobb sikert könyvelhetnek el maguknak.

Pénzt általában nem adunk, hiszen a mi kis városunkban 
is számtalan kocsma található. Sokan itt költik el a pénzü-
ket. Megyek hát Brittához és kérek tõle némi élelmiszert, 
hogy szegény embert ne kelljen üres kézzel elküldenem. 
Mint „gazdag fehér emberek” valahogy mindig érzünk egy 
kis bûntudatot – még akkor is, ha hazudnak nekünk. Az-
után még felajánlom neki, ha pénzre van szüksége, holnap 
újra jöjjön el, mert akkor napszámban dolgozhat nálam. – Az 
ilyesmi mindig jól hangzik és együttérzést mutat. Úgysem 
szoktak újra eljönni.

Hans-Peter és 
Britta Hertler
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Színlelés vagy valóság? 
Waldemar és Helene Benzel

Waldemar és Helene Benzel:

Oroszország

Szombat este volt, az ifjúsági óra után. Anja* (15 éves) odajött hozzám, mert még egy 
kicsit beszélni akart velem.

Már egy ideje jár az órára, részt vett néhány keresztyén táborban, és most már az 
ifikörben is részt vehetne munkatársként. Mindenre számí-

tottam azon az estén, csak arra nem, amit mondani 
akart nekem…

– Te, Waldemar, mindnyájatokat kedvellek, és ne vedd 
magadra, de nem akarok tovább hazudni nektek. Nem 
akarok tovább úgy tenni, mintha érdekelne ez az egész, 

ami itt folyik. Én is teljesen normális életet szeretnék élni, 
mint a barátnõim. Egy fél évig most nem jövök. – Bejelen-
tése a megrázkódtatás erejével hatott. Ennyi „õszinteséget” 

nagyon ritkán tapasztaltunk Oroszországban. Nagyon ritka az, 
hogy valaki tényleg elmondja, ami a szívét nyomja.

Néhány nap múltával egy „távoli szomszéd” jár arra, egy 
villanyszerelõ. Azzal bízták meg, hogy napelemes szivattyút 
szereljen fel, de pont nincs pénze, hogy odautazhasson. 
Nehezen mondok „nem”-et, ezért a jó ember megkapja a 
pénzét – tulajdonképpen lehetne több eszem. Nagyon meg-
örül, és még aznap hoz nekem néhány citromot.

Két nappal késõbb újra megjelenik. A munkát nem tudta 
teljesen befejezni, mert hiányzik még néhány alkatrész. Most 
azonban már majdnem kész és két nap múlva megkapja a 
pénzt. Még egyszer szüksége lenne egy kis pénzre. Össze-
sen már 15 eurót kölcsönöztem neki – zambiai viszonylatban 
szép kis összeg. Ezzel még nincs vége. Másnap megint ott 
áll a következõ történettel. Már nem is nagyon figyelek oda. 

– Bla, bla, valami, bla, bla, kérem segítsen, bla, bla, csak 
még most, utoljára! 

Türelmemnek vége. Ma hoztam el a bútoraimat. 
– Sajnálom, ma vásároltam bútorokat és ezért nincs több 

pénzem. Ma, sajnos, nem tudok adni. 
Csalódottan távozik.
Azóta is többször járt erre. A találkozások mindig hason-

lóan folytak le. 
– Helló, hogy vagy? – 
– Hogy van a családod? 
– Mennyivel tartozom még neked? 100 000 kvacsával, 

vagy mennyivel is? Ma kapom meg a pénzt. Ma este elho-
zom. Addig tudnál még egy keveset kölcsönadni?”  

– NEM! 
De ezt csak magamban gondolom, a számon más jön ki: 

– Nagyon szívesen megtenném, de most elõbb hadd zárjuk le 
az egyik üzletet, utána szívesen adok neked megint kölcsön.

Errefelé mindig történeteket mesélnek. Ezek vajon ha-
zugságok?

Nekünk, keresztyéneknek nem kis gondot okoznak vele. 
Britta a nõi bibliaórán is szóbahozta a problémát. Bibliata-
nulmányában Ábrahámról beszélt, aki Sárát Egyiptomban  

a nõvéreként mutatta be (1Mózes 12,10–20). Részben igaza 
is volt, de nem teljesen. Az asszonyok megállapították, hogy 
õk is így járnának el. Inkább mellébeszélnének, semmint 
hogy veszélyeztetnék valakivel a kapcsolatukat. Ha valaki 
kér tõlük valamit, amit nem akarnak odaadni, inkább egy 
történetet találnának ki, de nem vágnának kemény NEM-
et a másik arcába. Még saját gyermekeiknek is ígérnének 
édességeket bizonyos feladatokért, pedig nincs is nekik.

Véleményem szerint azonban két alapvetõen különbözõ 
helyzetrõl van szó, amelyeket világosan el kell választanunk.

Egyik esetben az emberek egy kitalált történettel 
elõnyökhöz szeretnének jutni (például hamis ígéretet tesz-
nek gyermekeiknek, vagy szomorú szenvedéstörténetet ta-
lálnak ki a „fehéreknek”) Az indíték tehát önzõ.

A másik esetben saját kultúrájuk játékszabályain belül 
udvariasan viselkednek. Nem a saját elõnyükrõl van szó, ha-
nem arról, hogy a másik emberrel tisztelettel bánjanak és 
nagyrabecsülésükrõl biztosítsák.

A zambiai keresztyéneknek nem könnyû a szürke terüle-
teken helyes magatartást tanúsítaniuk. Például amikor a Bib-
lia azt mondja, hogy „ne hazudj”, az igazság azonban kockára 
tenné a szomszédommal vagy barátommal való kapcsolatot.

Másrészt a másik ember sem ostoba. A második esetben 
a (kitalált) elutasítás ellenére is tudja: „Kapcsolatunk jó, a 
másik kedvel engem, még ha most nem is akar semmit sem 
adni nekem”. 

Ezt nem tekintik tehát hazugságnak. A tulajdonképpeni 
válasznál sokkal fontosabb ilyenkor, hogy a kölcsönös kap-
csolatot nem kockáztatták.

Néha azonban érnek meglepetések is. A szegény ember, 
akinek beteg volt a felesége, másnap valóban megint ott állt 
a kapu elõtt és dolgozott nekünk. Elszégyelltem magam, 
mert újra be kellett látnom: a történet igaznak is bizonyulhat.



8 Külmissziói Híradó, 2012/03

Malawi

Mi a legfontosabb?
Michael Volz:

Michael és Cornelia Volz

Egy szokványos, hétköznapi találkozás: 

– Hogy vagy?

– Köszönöm, jól. És te?

– Én is jól vagyok. És hogy van a feleséged?

– Az én feleségem jól van.  És a te feleséged?

– Õ is jól van. És hogy vannak a gyerekeid?

– A gyerekeim …

Még ha több éve is élünk már Malawiban, akkor is elcsodálkozhatunk azon, 
milyen sok idõt fordítanak az emberek egymás üdvözlésére. Nem lenne elég 

ilyenkor egy kölcsönös „helló”?

Inkább azt tapasztaljuk, hogy itt az emberek „jó”, de 
nem feltétlenül valós okokkal hozakodnak elõ. Az, amit 
az ember a nyilvánosság elõtt mond, nem feltétlenül az, 
amit otthon a konyhaasztalnál bevall. S még abban sem 
vagyok biztos, hogy ezt mindig „színlelésnek” lehet ne-
vezni. Gyakran a saját vagy mások védelmében történik.

Egyszer például azt láttuk, hogy egy asszony kép-
telen volt megmondani férjének az igazságot annak 
betegségérõl. 

– Az igazság megölné – érvelt. Férje végül mégis ebben 
a betegségben halt meg, anélkül, hogy megtudta volna az 
igazságot.

Vagy: istentisztelet után odajött hozzám egy idõsebb 
ember, aki meg akarta köszönni a prédikációt. 

– Köszönöm szépen a jó igehirdetést, de pedagógiai 
okokból nem szabad azzal veszélyeztetni a lelkészi hírne-
vét, hogy negatív példákat mesél el önmagáról.

Újra és újra azzal a jelenséggel találkozunk, amit az 
orosz „pokaszuha” (szemfényvesztés) szóval lehet körül-
írni. Olyan helyzeteket jelent, amelyekben az emberek a 
valóságban nem létezõ dolgokat színlelnek. Ez az „úgy 
teszünk, mintha” a Szovjetunióban kedvelt módszer volt 
arra, hogy a saját népükben és az egész világban egy ké-
peskönyvbe illõ állam látszatát keltsék, mindaddig, amíg 
ez az állam fel nem bomlott.

A hamis látszat nagyvonalú színlelése állítólag Patyom-
kin herceg, Nagy Katalin cárnõ kegyence nyomán terjedt 
el. Patyomkin papírmasé falvak építésével keltette azt a 
látszatot, mintha a Volga-mellék betelepítése gyors ütem-
ben haladt volna elõre. A telepeket különösen kicicomáz-
tatta a cárnõ látogatására.

Ez a hagyomány, sajnos, még ma is él, még azok között 
is, akik keresztyénnek nevezik magukat. A teljes orosz la-
kosságnak mintegy 80%-a ortodox kereszténynek nevezi 
magát, de vasárnaponként csak 1–3%-a jár templomba. 
Még az olyan nagy egyházi ünnepeken sem sokkal maga-
sabb a százalékarány, mint a Húsvét.

Nekünk ez nagy kihívást jelent. Elsõsorban és 
mindenekelõtt azt, hogy mi magunk egymással és má-
sokkal is hitelesen és õszintén viselkedjünk. Ne játsszunk 
meg és ne szépítsünk meg semmit, hanem ha problémá-
ink vannak, mennyei Atyánkban bízva és hozzá imádkoz-
va hordozzuk a nehézségeket ahelyett, hogy ellepleznénk 
azokat. Isten igazságát – Jézus Krisztust – prédikáljuk, és 
Jézusba vetett hitünket színlelés nélkül megéljük, mert a 
tetteink hangosabban beszélnek a szavainknál.

Ne ígérjünk meg semmit elhamarkodottan, csak mert 
jól hangzik vagy jó benyomást kelt. Csak azt ígérjük meg, 
amit meg is akarunk s meg is tudunk tartani. Mint Jézus, 
aki teljesen õszinte volt. Mutassuk meg, hogy a keresztyé-
nek nem emberfeletti emberek, akik mindent meg tud-
nak oldani egyedül is, s akiknek mindig minden sikerül.  
A keresztyének is követnek el hibákat, vétkeznek Isten 
és az embertársaik ellen, ezért újra és újra megbocsátásra 
van szükségük Istentõl és embertársaiktól, s mindig újat 
kell kezdeniük.

Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy a megélt hitünk sok 
Isten nélküli embernek jelent majd segítséget abban, hogy 
az Úr elõtt nyissák meg szívüket. S a hittestvéreink számá-
ra bátorítás lesz, hogy színlelés nélkül és õszintén meg-
vallják Jézusba vetett hitüket.

*A nevet megváltoztattuk
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Az igazsággal jutsz 
legtovább 

FranciaországNa, ne játszd már meg magad! Összesen csak 
tíz fénymásolatról van szó. Mi az a tíz fénymásolat?  
A fõnöknek sem lenne ellene kifogása. Egyébként pe-
dig nem kell tudnia róla. 

Lelkiismeretünk megnyugtatására így vagy ehhez 
hasonlóan érvelünk a mindennapok apróbb kihágá-
sainál. 

Végeredményben azonban nemcsak bent a cégnél 
magáncélra készített tíz fénymásolatról van szó. Nem 
is arról, hogy kicsinyesek lennénk, és apróságokkal 

Michael és Tina Eckstein

Michael és Tina Eckstein:

Nem, egyáltalán nem elég egy rövid „helló”, hi-
szen egy-egy köszöntés nem csupán azt jelzi, hogy 
észrevesszük a másikat, hanem a kapcsolat ápolá-
sát és tiszteletadást is jelent. Az már másodrangú, 
hogy az illetõ valóban megtudja-e azt, ami felõl az 
üdvözlési formulákban érdeklõdik: hogy vannak a 
másik családtagjai. Az a fontos, hogy a kapcsolat 
megmaradjon, és idõt szánjunk egy kis csevegésre. 
Habár ezt mi, európaiak idõhúzásnak érezzük, az 
évek során mégis világos lett elõttem, hogy ennek 
a szokásnak nagyon is megvan az értelme: többet 
kell a kapcsolatokba fektetni, és kevésbé a gazda-
sági hasznot hajszolni.  

Afrikában is egyre többen használnak mobil-
telefont, ezért megtörténhet, hogy épp egy távo-
li ismerõs hív fel, és hogylétünk iránt érdeklõdik. 
Egyszer egy fiatal misszionárius sehogyan sem 
tudta megmagyarázni, hogy egy futó ismerõse mi-
ért költötte kevéske pénzét egy viszonylag drága 
telefonhívásra, csak azért, hogy a hogyléte iránt 
érdeklõdjön. 

A mindennapi szokásokban tulajdonképpen a 
társadalomra jellemzõ értékek tükrözõdnek. Mala-
wiban az emberi kapcsolatok többet érnek, mint a 
pénz. 

A kapcsolattartás nekik a legnagyobb értéket 
képviseli. Jelentõségét látva nem csoda, hogy ha 
úgy elõnyös, a kapcsolatnak nem csupán az anyagi 
nyereséget, hanem akár az igazságot is alárendelik. 

Még ha olykor csodálkozunk is, hogy valaki miért 
nem tér a lényegre, bizonyos körülmények között 
könnyen rájöhetünk, hogy az adott helyzetben az 
igazság esetleg hátrányosan befolyásolhatná a sze-
mélyes kapcsolatot. Malawiban minden esetre sen-
ki sem akar egy jó kapcsolatot tönkretenni, inkább 
az igazságot kurtítja meg egy kissé. 

Mindez nem csupán a szemérmességre épülõ 
kultúra jele, amely miatt olykor fontosabbnak tart-
ják az általánosan elfogadott értékrendet, mint a 
valós tényeket. A függetlenség utáni elsõ 30 év 
tekintélyelvû uralma is arra tanította az embereket, 
hogy elõnyös lehet, ha valaki nem feltétlenül közli 
a tényállást vagy azt, amit gondol, hanem inkább 
arról beszél, ami jól hangzik, és ami nem sért má-
sokat.

Sõt, még ha üzleti ügyekrõl van is szó, gyakran 
észrevesszük, hogy ebben a kultúrában nem szokás 
a tények egyszerû közlése, és emiatt néha hosszas 
kérdezõsködés után derül ki, mi a helyzet. 

És vajon mi a helyzet, ha az evangélium igazsá-
gáról van szó? Ezt is az adott helyzethez igazítjuk? 
Olykor valóban így van, azonban ha a Jézussal való 
kapcsolatot mindenek elé helyezzük, …

… akkor fontos, hogy hamisítatlanul mondjuk el 
az evangéliumot. Így tehát azt szeretnénk, ha mun-
kálkodásunkkal még sok embert bátorítanánk arra, 
hogy a Jézussal való személyes kapcsolat legyen a 
legfontosabb számukra. 
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feleslegesen megnehezítenénk az életünket. Vajon Is-
tennek, életünk Urának joga van-e ilyen hétköznapi 
helyzetben is elvárnia tõlünk, hogy magatartásunkat 
Õhozzá igazítsuk? Egy erre a kérdésre elhamarko-
dottan odavetett válasz igen sok helyzetben próbára 
fog tenni minket. Az összefüggések gyakran sokkal 
bonyolultabbak.

Ahhoz, hogy egy építkezés idõben elkészüljön, 
néha trükköket kell alkalmazni. Adott esetben azért, 
hogy idõt nyerjünk, a vasbeton tetõszerkezetbe keve-
sebb vasat teszünk, mint amennyi elõ van írva. Utána 
felettesünk elrendeli, hogy hazudozzunk, olyasmit 
mondjunk például: minden a terveknek megfelelõen 
történt, mert bizonyos hiányosságokat el kell leplezni 
és a kellemetlenségeket el kell kerülni.

Ilyen helyzetben a keresztyén kutyaszorítóban ta-
lálja magát. Azt tegyük mi is, amit mindenki más 
tesz, vagy pedig jogunk van szabadon választani, il-
letve kötelességünk hitünk szerint másképp dönteni, 
és nem alkalmazhatunk trükköket, hanem igazat kell 
mondanunk?

 Az igazságnak és az õszinteségnek a francia kul-
túrában – ahogyan a németben is – nagy jelentõséget 
tulajdonítanak. Aki õszinte magatartást tanúsít és iga-
zat mond, abban megbíznak.

Monique-ot azzal vádolták meg, hogy annak a 
banknak az ajtaját, amelynek takarítása az õ felada-
ta volt, a mûszak lejártával nem zárta be rendesen. 
Ez a súlyos vád oda vezetett, hogy azonnali hatály-
lyal elbocsátották takarítói állásából. Ez nagy csapás 
volt, mivel szüksége lett volna a pénzre és biztos volt 
abban, hogy az ajtót jól bezárta. De Monique nem 
panaszkodott, csak Istennek öntötte ki kétségbeesett 
szívét, és segítségért könyörgött. 

Egy hét múlva a volt fõnöke azzal hívta fel, hogy 
azonnal menjen be hozzá. A bank vezetõje azt 
akarja, hogy rögtön menjen vissza dolgozni, mert 
egyetlen kolléganõje sem volt annyira megbízható, 
mint õ. Az igazgató vagy Monique-ot akarja vagy 
senki mást. Az állítólagosan nyitva hagyott ajtóról 
többé nem esett szó. A társadalomban mindenki 
õszintének és igazmondónak szeretne tûnni. Vélet-
lenül sem szabad a hazugságnak kitudódnia, mert 
az árt a jó hírünknek. Számtalan politikai és gazda-
sági botrány mutatja, hogy a leleplezett hazugságot 
a társadalom nem tûri meg és sokat ígérõ karrierek 
idõ elõtti végéhez vezet. Ez a hétköznapokra is ér-
vényes. Azt várjuk el az emberektõl, hogy igazat 
mondjanak, ha nem teszik, akkor értetlenséggel 
vagy haraggal reagálunk. Másfelõl azonban teljesen 
magától értetõdõen megengedjük magunknak azt a 
luxust, hogy az igazságot megszépítsük vagy elfer-

dítsük. Ennek a magatartásnak a szomorú következ-
ménye az általános bizalomvesztés. 

Mégis nekünk, keresztyéneknek egészen tudato-
san ragaszkodnunk kell az igazsághoz és törekednünk 
kell rá! Még annak az árán is, hogy szembemegyünk 
a szokásos gondolkozás- és magatartásmóddal. Az 
õszinteség mindig kifizetõdik, mert ez által Istent 
dicsõítjük az életünkkel. 

Nagy tévedés azt gondolni, hogy gyorsabban 
célhoz érünk, ill. messzebb jutunk, ha megpróbál-
juk az igazságot hazugsággal vagy féligazságokkal 
megtámogatni. Isten az igazságot és az õszinteséget 
szereti, és azt szeretné, hogy az életünkkel Õt 
dicsõítsük, ezért képes arra, és meg is cselekszi, 
hogy talán egy kevésbé látványos igazságból va-
lami végtelenül nagyobbat, jobbat hozzon ki, mint 
amit valaha is álmodni mertünk volna. Ákán (Jó-
zsué 7) példájából világosan látható, hogy a szent 
és élõ Isten nem áldja meg sem a ködösítést, sem 
a hazugságot, hanem végül megbünteti a bûnöst. 
Ákán Isten akarata ellenére akart meggazdagodni, 
amikor az ellenség leigázásakor értéktárgyakat tu-
lajdonított el. Isten az egész néptõl visszavonta az 
áldását, és ezért egyik vereséget a másik után szen-
vedték el.

Dánielnél (Dániel 6) láthatjuk, hogyan áld meg Isten.  
A próféta mindig is Istenben bízott és így lett a 
király után a legfontosabb ember. Ellenségei sem-
mit sem tudtak felhozni ellene, mert nem találtak 
a viselkedésében semmi kivetnivalót. Dániel akkor 
is kitartott, amikor a király megtiltotta, hogy rajta 
kívül más istent tiszteljenek. Nem hozott fel féliga-
zságokat ürügyként, és Isten megóvta õt, amikor a 
király megbüntette.

Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok az 
igazság. Márpedig mi Õnála akarunk maradni. 

Mit jelent a gyakorlatban az igazmondás? Itt 
Franciaországban megpróbálunk Isten segítségével 
õszintén, becsületesen és hitelesen élni, hogy ezzel 
is Õt dicsõítsük. Örülünk annak, ha Michael külföl-
diként az iskolaszövetségben megkapja a pénztárosi 
posztot. Martina a különbözõ rendezvények köny-
velésével foglalkozik, amelyek keretében a missziós 
munka is folyik. Pár napja valakinek visszatérített 
egy összeget, mert az illetõ túl sokat fizetett be. Le-
het, hogy az egyáltalán nem vagy nem azonnal vette 
volna észre, de a mi Istenünk az igazságot szereti 
és magatartásunkat ennek megfelelõen szeretné for-
málni. 

Szívbõl kívánunk Önöknek és magunknak na-
gyobb bátorságot az õszinteséghez! 
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Amikor újonnan érkezett misszionáriusokkal be-
szélgetünk, újra és újra a bennszülöttek azon szokásait 
említik nekünk, amelyet nem értenek vagy nem tud-
nak értelmezni. Ilyenkor eszünkbe jut saját, Malawiban 
töltött kezdeti idõszakunk. Akkoriban sokat rágódtunk 
azon, miért az a benyomásunk, hogy állandóan ha-
zudnak nekünk. Mit kezdjen például az ember azzal, 
ha valaki kijelenti: 

– Mindenképpen elmegyek a holnapi találkozóra.

 Azután pedig nem jön. Amikor a többieket kérdez-
tem róla, így feleltek: 

– Á, nem is akart eljönni! 

Úgy tûnik, hétköznapi beszélgetésekben is szem-
rebbenés nélkül „hazudnak”. Egy barátságos „Tionana 
mava!”-val (A holnapi viszontlátásig!) elbúcsúzunk, de 
másnap nem látjuk egymást viszont. Vagy valaki azt 
mondja: „Nincs pénzem.” és fél órával késõbb a pia-
con kerékpáralkatrészeket vesz azon a pénzen, ami-
je, ugye, nincs. Vagy ha az éhínség idõszakában azt 
hallom: 

– Három napja nem ettem. 

Amikor pedig utánakérdezek, megtudom, hogy 
mangót és banánt evett. 

Idõvel észrevettük, hogy gyakran csak nekünk, 
külföldieknek volt bajunk ilyen „hazugságokkal”. 
Az elsõ említett esetben például a többiek elõtt vi-
lágos volt, hogy az az ember valójában nem is ter-
vezte, hogy eljön. Lépésrõl lépésre megtanultuk, 
hogy sok mindent nem csupán szavakkal monda-
nak el. A beszédmód, a szövegösszefüggés és az 
idõpont is szerepet játszik a mondanivalónál. Néha 
olyan gesztus vagy hangszín vegyül bele, ami a 
„beavatottak” számára nem hagy kétséget a való-
di jelentés felõl. Ha valaki egy bizonyos módon 
mondja, hogy „holnap megyek”, akkor a malawiak 
számára világos, hogy nem szándékozik jönni. Ne-
künk nincs gyakorlatunk abban, hogy erre a „hát-
térnyelvre” figyeljünk, ezért sokszor csak a kimon-
dott szavakra összpontosítunk. Innen származnak 
a félreértések. Azt gondoljuk, hogy a másik hazu-
dott, közben pedig félreérthetetlenül kifejezte, mi 
az ábra, még akkor is, ha a szavak önmagukban 
mást is mondanak. 

Ma már tudjuk, hogy a „Nincs pénzem!” panasz 
azt jelenti, hogy arra a bizonyos dologra nincs pén-
ze, nem tett félre pénzt, de más dolgokra van. A 
„Holnap találkozunk” mondat egyszerûen elköszö-
nési formula, és a „holnapot” ebben az esetben nem 
szó szerint kell érteni. Ha valaki éhínség idején azt 

mondja, hogy már 
napok óta nem 
evett, azt jelenti, 
hogy „nszimá”-t 
(kukoricakását) nem evett, ami Malawiban a fõ táp-
lálék. Gyümölcsöt vagy zöldséget azonban általában 
evett. 

Ezt a „sorok között olvasást” nekünk, misszionáriu-
soknak elõször meg kell tanulnunk ahhoz, hogy igazán 
megértsük az embereket ebben a kultúrában. Gyakran 
bántunk igazságtalanul emberekkel és büntettük õket 
a hazugságért, pedig a maguk módján világosan a tud-
tunkra adtak valamit. 

Természetesen találkozunk „igazi hazugságokkal” 
is, amikor valaki hamis információkkal elõnyhöz 
akar jutni. Mint például az a férfi, aki azzal jött hoz-
zánk pénzt kérni, hogy az édesanyja meghalt, és 
nem tudja kifizetni az útiköltséget, hogy eljusson a 
temetésre. 

Valószínûleg hittünk volna neki és segítettünk vol-
na, hacsak nem kért volna ugyanez a férfi ugyanerre a 
temetésre már fél évvel korábban is pénzt, ami szomo-
rú, mert így néha akkor sem segítünk, amikor tényleg 
szükség lenne rá, hiszen nem tudjuk, hogy az elõadott 
történet igaz-e vagy sem. 

Malawiban néha udvariasságból nem mondanak 
igazat. 

A kellemetlen dolgokat nem mondják meg nyíltan. 
Vagy bevonnak egy harmadik személyt „közvetítõnek”, 
vagy kerülgetik a témát anélkül, hogy a lényegre tér-
nének. Sokszor valaki nem is azt közli, amit valójában 
gondol, hanem azt, amit a másik hallani szeretne. Nem 
akarják kockáztatni az emberi kapcsolatokat, mert 
azok Malawiban nagyon fontosak.  

Hogyan maradhat jó egy kapcsolat, ha például nem 
mondhatjuk el nyíltan a kritikát vagy a véleményünket 
egy vitás kérdésben? – kérdezhetjük. A malawiak errõl 
teljesen másképp gondolkodnak. 

Ezek olyan területek, ahol misszionáriusként újra és 
újra a korlátainkba ütközünk, mert a saját kultúránk-
ban máshogy tanultuk meg kezelni a problémákat. 
Ezért néhány helyi ember viselkedésén még tizenöt év 
után is fennakadunk.

Ennek ellenére nyitottak szeretnénk maradni és 
tanulni szeretnénk, nehogy egy, a kultúrájukban vi-
lágosan kifejezésre juttatott dolgot elhamarkodottan 
„hazugságnak” vagy „valótlannak” ítéljünk, csak mert 
a „nyelv melletti nyelvet” még nem ismerjük eléggé 
ahhoz, hogy ezt észrevegyük. 

A nyelv melletti nyelv  
Veronika Urschitz:

Malawi Johannes (A) és Veronika Urschitz
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Az Amano iskola területén néhány csodálatosan szép 
fa növekszik, amelyeket angolul „Frenchy Pennynek” hív-
nak. Októberben és novemberben fehér, sárga, rózsaszín 
és narancsszínû virágokkal vannak telis-tele. Iskolánk 
színe a sárga és a kék. Az iskola titkársága elõtt lévõ kör-
forgalom-ágyásban milyen szép lenne egy sárgán virító 
Frenchy Penny!

A Frenchy Penny-rõl könnyen szerezhetõ oltható ág, 
ezért megkértem Mr. Lawrence-t, a kertészünket, hogy tör-
jön le egy ágat a házunk elõtt lévõ fáról, és sarjaztassuk. 

– Jó, úgy lesz! 

Elégedetten kezdtem hozzá egyéb feladataimhoz.

Amikor Markus néhány órával késõbb hazatért, meg-
kérdezte, mi történt odakint. Semmi jóra nem számítva 
siettem ki a szabadba. Valóban: a szép fa jelentõs része 
levágva, szanaszét hevert a földön. Mi történt a kertésszel? 
Mit képzel? Felindultan vontam kérdõre. Mr. Lawrence 
szemmel láthatóan elkomorodott, hogy elégedetlen vol-
tam a munkájával és értésemre adta, hogy hiszen olt-
ványt akartam. Eközben a hatalmas ágra mutatott, amely 
már önmagában is egy egész kis fa volt.

Mérges voltam. Nem azt mondta-e, hogy tudja, mit 
szeretnék? Miért nem vallotta be, hogy nem tudja, vagy 
legalább miért nem kérdezte meg? Úgy állt ott az öreg fa, 
mint egy megtépázott csirke, és az „oltvány” jóval fölém 
ért. Bosszúsan hagytam el az esemény színhelyét és egy 
szintén bosszús kertészt hagytam faképnél.

Mi történt?

Mr. Lawrence nem akarta bevallani, hogy nem értet-
te világosan az utasítást. Nem akart szégyent vallani, jó 

benyomást akart kel-
teni és ezért színlelt 
valamit. Lényegében 
hazudott az „igen” 
szóval, hogy jó szín-
ben tûnjön fel.

Milyen szörnyû! Hogyan lehetséges ez? Teljes képtelen-
ség! – Valóban? Nem így teszek-e én is? Nem úgy csûröm-
csavarom-e én is az igazságot, hogy jobban járjak? Vajon 
Ön nem rosszul tájékozott-e a gyenge oldalairól, amikor 
nem kérdez meg valamit? Az úgynevezett „szégyenkultú-
ra” tényleg csak Afrikában és Ázsiában létezik? Nem lako-
zik ott mindannyiunk szívében? Vajon Ádám és Éva – akik 
szégyellték elismerni az igazságot – afrikaiak vagy ázsiaiak 
voltak? Vagy nemcsak egyszerûen közös õseink?

Igen, Mr. Lawrence hazudott – pontosan úgy, mint 
én és Ön is –, hogy ne kelljen bevallania gyengeségeit. 
Hazudott, mert félt, hogy mérges leszek, kinevetem, vagy 
nem fogom többé kedvelni és talán elbocsátom. Azon-
ban mit ért el ezzel?

Most igazán dühös voltam. Tette igazán nem volt mu-
latságos és valóban azon gondolkoztam, hogy nem kelle-
ne-e lemondanom a „szolgálatairól”.

Az igazság elhallgatása még csak rontotta az ügyet.

A zambiaiak, akikkel errõl a témáról beszélgettem, 
mindannyian egyetértettek abban, hogy a hamisság hosz-
szú távon csak károkat okoz! 

– Akkor miért nem akartok olykor valamit bevallani? 

Úgy válaszoltak, ahogyan már Ádám is felelt: „Fél-
tem!” (1Mózes 3,10)

A kertész 
Evelyne Breuninger:

Zambia

Markus és Evelyne Breuninger

Még egy utolsó gondolat: meglepõdtünk, amikor a 
jao törzs bölcsesség-gyûjteményében 203 közmondás 
és szólás közt csak egyetlen egyet találtunk, amelyik 
az igazság/hazugság témakörével foglalkozik: „Unami 
vangali mszüene.” – „A hazugságoknak nincsen tulaj-
donosuk.” Ez azt jelenti, hogy „senki nem vallja be 
szívesen, ha hazudott.” Marad a kérdés: hogyan lehet-
séges, hogy egy kultúrában sok bölcsességet adnak 
tovább, de úgy tûnik, hogy az igazság nagyon kis sze-
repet kap. 

A mi kultúránkban pedig miért tulajdonítunk en-
nek a témakörnek ekkora fontosságot? A mi értékren-
dünkre erõsen hatott a keresztyén hit és Isten Igéje. 
Jézus azt mondja magáról, hogy „Én vagyok az igaz-
ság”.   Sokszor nagyon messze eshet Isten mércéjétõl, 
amit fontosnak vagy „igaznak” tartanak az emberek.

 A következõ példa jól mutatja, milyen következ-
ményei lehetnek az együttélésre nézve annak, ha az 
emberek ilyen kultúrában szocializálódnak. Egy ma-
lawi barátunk mesélte, hogy bár sok ismerõse van, 
de nincs igazi barátja, akiben mindenben megbízhat.  
A környezetében sem tud olyasvalakirõl, akinek ilyen 
barátja lenne. 

– Nem bízunk egymásban, mert nem vagyunk 
egyenesek és õszinték egymással – magyarázta.  
Õ szenvedett ettõl. 

Egyrészt szeretnénk megtanulni, hogy ne a saját 
igazságról és hazugságról vallott nézeteink alapján mér-
legeljünk, és másokat ne ennek alapján ítéljünk meg, 
sõt el. Másrészt szeretnénk segíteni, hogy az emberek 
megismerjék Jézust, akiben mindig megbízhatnak, és 
akire mindenüket rábízhatják, mert õ az igazság.

Létezik igazi kivezetõ út 
a kertészdilemmából: 

Jézus követése. 
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Egy jó finom szósszal
Daniel és Dana Sick:

Dél-Amerika,
Ecuador

Daniel és Dana Sick

Nem mindig csak az  
a fontos, hogy a másikat 

szembesítsük az igazsággal, 
hanem hogy „megnyerjük  

a tévúton lévõ testvéreinket.” 

Mit tegyek? Mostanáig olyan jól megértettük egymást… De ez így nem me-
het tovább. Ha nem beszélnék vele a dologról, az képmutatás lenne és kivívná 

a többiek haragját. Ám nem támadhattam le olyan egyszerûen. A barátom volt, 
és nem szerettem volna nagyképûnek tûnni. 

Egy ifjúsági táborban történt, ahol egyébként is sok mindent szabályokkal kellett 
elrendezni. Most pedig még ezt a helyzetet is kezelni kell! Az a szabály volt érvény-

ben, hogy egy munkatárs sem hozhatta magával a táborba 13 éven aluli gyermekét. De 
Carlos* nem tartotta magát a szabályhoz. Úgy éreztem, ennyit megérdemel. Hiszen olyan 
kevés ideje maradt a gyermekeire! Ám 110 fiatal mellett nem tudtunk még egy óvodás 
csoporttal is foglalkozni. A táborban nem voltak meg ehhez a személyi feltételek, hi-
szen minden munkatársra szükségünk volt. Ráadásul ebben az évben én voltam a tábor 

vezetõje. A munkatársak közül sokan megkerestek. 

Pontosan ez okozza a problémánkat: félünk!

Félünk – teljesen mindegy, hogy Zambiában élünk-e 
vagy Németországban. Ezért nem akarunk szégyent val-
lani, titokban tartjuk az igazságot, vagy elferdítjük, és 
csak rontunk a helyzeten.

Létezik más út is?

Igen. Jézus mondja: „Én vagyok az út!” Õ a kiút.

„Én vagyok az igazság.” Õ Isten emberré lett szeretete, 
ami soha nem rejtõzködik el és senkit sem téveszt meg. 
Rendíthetetlen szilárdsággal védi és viszi véghez mind-
azt, amiért meghalt a kereszten.

„Én vagyok az élet.” Jézussal személyes kapcsolatod 
van Istennel.

Túlságosan is elméletnek hangzik? Semmi esetre sem.

Létezik igazi kivezetõ út a kertészdilemmából: Jézus kö-
vetése. 

Jézus elõttünk járt ezen az úton.

1. Beszélte a nyelvünket, hogy megértsük.

Elsõ lépésem: megtanulom Mr. Lawrence anyanyelvét.

2. A Földre jött és közöttünk élt, hogy megfigyelhessük.

Második lépésem: nem sajnálom rá az idõt, hogy a 
kertészemmel odamenjek a fához. Megmutatom neki, mit 
szeretnék, és mit kell tennie.

3. Embereket tanított, hallgatott meg és kérdésekre 
válaszolt, hogy megtanuljuk megérteni, mit is gondol.

Harmadik lépésem: alkalmat adok Mr. Lawrence-nek, 
hogy kérdezhessen, nem küldöm egybõl gyorsan dolgozni.  
A beszélgetésbõl megtudom, mit értett meg és szükség 
esetén helyreigazíthatom.

4. Embereket gyógyított, sõt meghalt a kereszten, 
hogy bûneinkbõl megváltson bennünket.

Negyedik lépésem: segítek neki, hogy az okozott kárt 
helyrehozza.

5. Az Úr türelmes, mert tudja, milyen gyenge a felfo-
góképességünk.

Ötödik lépésem: nem várok el rögtön mindent, ha-
nem idõt hagyok a növekedésre.

Ha ezen az úton járok Jézus nyomában, kertészünk 
megismeri az igazságot. Megláthatja bennem Isten lé-
nyét. Minél inkább és jobban tapasztalhatja bennem 
Jézus szeretetét és türelmét, annál inkább tud bízni. 
Gyengeségeit meg meri mutatni, mer kérdezni, hibáit 
bevallja. 

Hétköznapjaim tehát vagy segítik missziói elhívá-
som betöltését és embereket vezetnek el az igazság-
hoz, vagy pedig csak még jobban hazugságra csábítom 
õket. – Milyen nagy felelõsséget adott nekem Isten! Az 
olvasónak is.

Egyébként az „oltványóriást” végül is teljes nagyságá-
ban egyszerûen elültettük az ágyásban. Csodálatosan nõ 
és fejlõdik.
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Külmissziói Híradó – a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Külmissziói Alapítványának lapja * Megjelenik évi hat számban
Az újságot térítésmentesen küldjük, külön kérésre a német nyelvû liebenzelli missziói lapokat is (Mission Weltweit és Go für Gott  
gyermeklap). * A Külmissziói Híradót a misszióra szánt adományokból tartjuk fenn és állítjuk elõ.  
Felelõs kiadó: Sípos Alpár Szabolcs * Fõszerkesztõ: Elõd Erika, Tel.: 06 1 326 54 94 
Szerkesztõség: 2090 Remeteszõlõs, Pisztráng u. 2. * Tel.: 06 26 355 310 * Internet: http://www.liebenzell.hu  
Villámposta: info@liebenzell.hu Az OTP-nál vezetett számla száma: 11738084-20011215 • adószám: 18543494-1-13
Nyomdai elõkészítés, kivitelezés: GEDEON Bt. Vác, Zrínyi u. 9. www.gedeon.hu

Helyreigazítás: A Külmissziói Híradó 2012. áprilisi számának hátoldalán a képek fölött tévesen jelent meg Mikronézia. Ezek ecuadori képek Mesiasról, akirõl 
ugyanannak az újságnak 5. oldalán levõ cikk szól. 

– Ez igazságtalan! 

– Hogyhogy neki szabad, nekünk pedig nem? 

– Daniel, mondj már valamit! Ez így nem mehet! 

Tudtam, hogy volt benne igazság. Valamit mondanom 
kellett. A tábor vezetõjeként az én feladatom volt, és tudtam, 
hogy Isten akarata is ez. A helytelen viselkedést tisztázni 
kellett.  De hogyan?

A legelsõ kedvezõ alkalommal minden bátorságomat 
összeszedtem és megszólítottam Carlost. Megpróbáltam 
mindent a lehetõ legszebben csomagolni. Mosolyogtam, 
igyekeztem barátságosan beszélni. Magamban úgy imád-
koztam, mint egy világbajnok, hogy Isten adja a számba 
a megfelelõ szavakat.  

Carlos eleinte nyugodt maradt. Megkönnyebbültem. 
De tudat alatt éreztem, hogy nem értett velem egyet. Ez-
után kitört belõle: hogy jut eszembe így beszélni vele! 
Még soha senki nem bánt vele így. Hiszen õt mindenki 
tiszteli. Nekem pedig semmiféle kulturális érzékem sincs! 

– Ti, külföldiek egyáltalán nem értitek az ecuadori 
kultúrát. 

Ecuadorban senki nem utasítja így rendre a másikat. 
Örülhetek, hogy nem haragtartó, mert különben örökre 
összevesztünk volna. – És ez így ment egy háromnegyed 
órán keresztül.    

Mindent elrontottam? Talán nem vagyok alkalmas a 
külföldi szolgálatra? Nem kellett volna szóba hoznom a 
dolgot, csak reménykednem kellett volna, hogy magától 
megoldódik? Fátylat kellett volna borítanom rá? Szemre-
hányásokat tettem magamnak.

Az ifjúsági tábor után feszült volt a hangulat. Hogyan 
dolgozzak tovább együtt Carlosszal? Másképp kellett vol-
na megközelítenem a dolgot? Nem akartam annyiban 
hagyni az ügyet. Tanácsot kértem Adrianótól, egy tapasz-
talt hívõ üzletembertõl, aki elmondta a véleményét. 

– Tudod, Daniel, nem könnyû valakivel a helytelen 
viselkedésérõl beszélni, az üzleti életben sem. Te helye-
sen cselekedtél. Isten elvárja tõlünk, hogy tisztázzuk a 
dolgokat. Különösen akkor, ha a szabályok megszegésérõl 
vagy bûnrõl van szó.

Én is tudatában voltam ennek, ezért is próbáltam meg 
beszélni vele. Adriano tovább magyarázta: 

– Daniel, helyesen cselekedtél, de talán legközelebb 
próbáld meg az ilyesmit a terített asztalnál tisztázni!

 A terített asztalnál? Mi köze van az evésnek a helyte-
len viselkedéshez? 

– Ha az emberek Ecuadorban nehéz dolgokat szeret-
nének megbeszélni, akkor elõször olyan hangulatot te-
remtenek, ahol ez könnyebben megy.

Mosolyognom kellett. Eszembe jutott egy ecuadori 
közmondás: „Comida mala, con ají resbala!’ – „A rossz 
étel finom szósszal jobban csúszik.”

Megszívleltem Adriano tanácsát. Elõször Carlosszal 
szerettem volna elrendezni a dolgot. Amikor a következõ 
alkalommal találkoztunk, készítettem néhány zsemlét, 
sajtot és egy jó kávét – mindent, ami Ecuadorban egy 
jó „cafecitóhoz” kell. Szívesen elfogadta a meghívásomat. 
Még egyszer elõhozakodtam a problémával, és bocsána-
tot kértem tõle, hogy nem voltam elég megértõ a kultúrá-
jával és a helyzettel szemben. Nevetett és õ is bocsánatot 
kért tõlem, hiszen megszegte a szabályt, és ezzel kel-
lemetlen helyzetbe hozott engem. Egy további kellemes 
beszélgetés után átöleltük egymást, és megbékülve vál-
tunk el egymástól.

Milyen gyakran használta Jézus az étkezéseket arra, 
hogy kellemes légkört teremtsen! Zákeustól azt kérte, 
hogy hívja meg vacsorára. Az utolsó vacsora volt a csúcs-
pont – talán azért, mert tudta, hogy a következõ idõszakot 
nehezen fogják megérteni a tanítványok. Az Ószövetség-
ben láthatjuk még Esztert, akinek nem egyszerû üzenetet 
kellett átadnia. De õ is megtalálta a király szívéhez vezetõ 
utat, amikor meghívta vacsorázni.  

A Máté 18,15-re kellett gondolnom, ahol ez áll: „Ha 
vétkezik atyádfia, menj el hozzá, intsd meg négyszem-
közt: ha hallgat rád, MEGNYERTED ATYÁDFIÁT.” Nem 
mindig csak az a fontos, hogy a másikat szembesítsük 
az igazsággal, hanem hogy „megnyerjük a tévúton lévõ 
testvéreinket.” 

Vajon milyen az európai recept, amitõl jobban ízlik az 
étel, ha keserû dolgokat kell megbeszélni?

Adjunk itthon is sajtos kenyeret és kávét? Próbáljuk ki 
egyszer! 

* a nevet megváltoztattuk
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány 

2011 . évi munkájáról

I . BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRÕL
ÁLTALÁNOS TEVÉKENYSÉGEK:

Az Alapító Okiratunkban kitûzött céljaink megvalósítása érdekében különféle tevékenységeket végeztünk.  
– A 2011-es évben két olyan évfordulóra emlékeztünk, amely Molnár Máriával volt kapcsolatos (születésének 125. évfordulója, 
és 75 éve történt visszaindulására Pitilura, ahonnan már nem tért vissza Magyarországra). Így a két évforduló kapcsán, a 2011. 
októberi Külmissziói Híradó elején, megemlékeztünk a vértanú-misszionáriusnõrõl.
– Segítettük a Nemzetközi Liebenzelli Misszió munkáját. Fõleg az évi hat alkalommal megjelenõ Külmissziói Híradó címû folyó-
iratunkban, melyet ingyenesen küldünk mindazoknak, akik kérik. Ugyanakkor valamennyi számot le lehet tölteni a honlapunkról 
(www.liebenzell.hu) is.
– Hirdetésekkel is segítettük a Nemzetközi Liebenzelli Misszió munkáját. A Japánban történt katasztrófa-sorozat miatt, segítõ 
csoportok mentek Japánba a németországi Liebenzelli Misszióból. Egyik ilyen csoporthoz hirdettünk jelentkezést magyarországi 
személyeknek. Szintén hirdetéssel támogattuk az Impact szolgálat munkáját, mikor meghirdettük a 2012-es Mikronéziai Impact 
Teambe való jelentkezési lehetõséget.
– Továbbá megemlékezéssel is kiemeltük a Nemzetközi Liebenzelli Misszió munkáját, ugyanis a Külmissziói Híradó 2011. júni-
usi számában megemlékeztünk a Liebenzelli Misszió öt mártírjáról, köztük Molnár Máriáról.
– Alapítványunk kuratóriumának egyik tagja képviselte a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítványát a nem-
zetközi Mission-Net rendezvényen, 2011 végén Erfurtban. Támogatóink közül két fiatal lány is részt vehetett ezen a találkozón.
– Protestáns gyülekezetekben jelentõs számú imádkozó közösség követte figyelemmel a misszió történéseit, imakéréseit, a Kül-
missziói Híradóhoz rendszeresen mellékelt imakéréseket tartalmazó lapok segítségével. Nagyon sokan támogatták anyagilag is 
a misszió tevékenységét. 
– A külmisszió iránti elkötelezõdés megtartása, ill. kialakítása érdekében, alapítványunk elnöke a Biblia Szövetség bibliaiskolai 
képzésein (Budapesten három évfolyamban, és vidéken 6 városban) oktató tevékenységet végzett és végez folyamatosan, ahol 
kiemeli a missziói lelkület fontosságát.
– Támogattuk határon túl élõ, magyar testvéreinket lelki életük ápolásában, és magyar anyanyelvük megõrzésében, a kéthavonta 
megjelenõ magyar nyelvû újságunkkal (Külmissziói Híradó).
– Jó az együttmûködés a Biblia Szövetséggel: sok személyes kapcsolat által kölcsönösen segítettük egymás munkáját.

SPECIÁLIS SZOLGÁLATI TERÜLETEK SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK
1 . NEMZETKÖZI MISSZIÓI SZOLGÁLAT ELMARADOTT ORSZÁGOKBAN

Ede és Gyöngyvér Luz – Ecuadori Misszió
A Luz házaspár nehéz körülmények között – a világ szegény kétharmadához tartozó fejlõdõ országban – végezte hit- és ismeretterjesztõ 

munkáját a helyi kultúra tiszteletben tartásával. Feladatuk továbbra is a gyülekezetépítés volt. Míg korábban egy konkrét gyülekezet veze-
tésével voltak megbízva, most Ede a Liebenzelli Misszió területi vezetõjeként fogta össze és koordinálta a misszionáriusok és a misszióhoz 
kapcsolódó, helyi lelkészek szolgálatát. 

A Luz házaspár munkájának fontos része volt továbbra is a felnõttképzés, amely két formában történt. Egyrészt gyülekezeti tagok 
számára biztosítottak bibliaiskolai képzést, másrészt – egy egyesült államok-beli egyetem kihelyezett tagozataként – felsõfokú oktatásban 
részesítettek lelkipásztorokat.

Gyöngyvér gyermekmunkások képzésével segítette a helyi gyülekezetek épülését, továbbá asszonyok közötti közösségépítõ munkát 
végzett.

Európai fiatalokból álló csoportokat (Impact Team) fogadtak. A fiatalok betekintést nyerhettek a helyi társadalmi életbe és a misszió 
munkájába, szervezett képzések és programok keretében tanulhatták az idegen kultúra elfogadását és a beilleszkedést.

A házassággondozási szolgálatuk során, közösségi alkalmakon, valamint személyes beszélgetésekben, segítséget nyújtottak bajban lévõ 
házaspároknak. Ezen szolgálat bõvítése érdekében munkatársakat képeztek.

Alapítványunk elnöke 3 hetes látogatást tehetett a Luz családnál Ecuadorban, amelynek során szerzett tapasztalatokról és információk-
ról beszámolót tartott itthon, az õszi missziói napunkon.

Dr . Keszi Krisztina – Zambiai Misszió
Dr. Keszi Krisztina, miskolci orvos-misszionáriusunk 2006 óta végzi munkáját a Mungwi Klinikán mint a klinika egyetlen 

orvosa.  
Dr. Keszi Krisztina, miskolci orvos-misszionáriusunk 2006-tól szolgál a zambiai Mungwi Klinikán, mint a klinika egyetlen orvosa, 

és egyetlen misszionáriusa.  
Orvosi tevékenysége diagnosztizálásból és kisebb beavatkozások végzésébõl áll, ugyanis nagyobb mûtétek végzéséhez nincs beren-

dezkedve a helyi egészségügyi centrum. Az elõzõ két év gyakorlata szerint 2011-ben is feladata volt a kórház szakmai szintjének emelése 
a helyi munkatársak képzése által. A klinika lelkipásztorával együttmûködve folyamatosan végeztek felvilágosító, mentálhigiénés és 
evangéliumi szolgálatot, mind a klinikán, mind a környezõ településeken.  Az erdei kis falvakban mozgókönyvtárat létesített bemba 
nyelvû evangéliumi könyvekbõl.

2 . MISSZIÓI BESZÁMOLÓ KÖRÚT
    2011 májusában Matthias Lüdemann, Bangladesben szolgált német misszionárius járt hazánkban missziói beszámoló kör-
úton. Izgalmas, hangképes vetítéssel egybekötött elõadásokat tartott 21 alkalommal, melyeken a Bangladesben töltött több 
mint 10 év tapasztalatairól és eredményeirõl számolt be az érdeklõdõknek. A körút során a protestáns gyülekezetekben, óvo-
dákban, gyermekalkalmakon tartott beszámolókon nemcsak arról beszélt, hogy Isten távoli országokban is hatalmasan végzi 
munkáját, hanem az ottani népet és kultúrát is közelebb hozta különbözõ korú hallgatóihoz. Fontosnak tartjuk, hogy felkeltette 
a misszió iránti érdeklõdést, valamint hangsúlyozta a keresztyének missziói felelõsségét.
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3 . MISSZIÓI NAP
    2011. szeptember 17-én, a Budapest-Pasaréti Református Gyülekezetben országos missziói napot tartottunk. Bevezetõ igehirdeté-
sében Horváth Géza, a helyi gyülekezet lelkésze a másokért való felelõsségünkre hívta fel a figyelmet. Majd Alapítványunk elnöke 
tartott beszámolót az ecuadori misszióról. Az ott töltött három hét alatt közelebbrõl betekintést nyert a Luz család missziói munká-
jába, melynek részleteit vetített képes elõadásában osztotta meg a megjelent testvérekkel. Szintén ezen a napon képes beszámolót 
tartott Martin Kocher a Liebenzelli Misszió egyik vezetõje, és áttekintést adott a misszió világszerte végzett szolgálatáról. Kiemelt 
fontosságúnak tartjuk, hogy az alkalom végén a résztvevõk négy csoportban imádkoztak a nap folyamán felmerült imakérésekért.

4 . FOLYÓIRAT-KIADÁS
    Kéthavonta megjelenõ folyóiratunk, a Külmissziói Híradó, rendszeresen közölte két magyar misszionáriusunk beszámolóit, 

továbbá igyekeztünk olvasóinkat megismertetni a Liebenzelli Misszió más munkaterületeivel is. Az újságunk iránti érdeklõdés fo-
lyamatosan nõtt. Egyre több magánszemélyhez, gyülekezethez jutott el határainkon innen és túl egyaránt. A határon túlra küldött 
példányokkal az ott élõk lelki életét, anyanyelvápolását kívántuk segíteni.

5 . ISMERETTERJESZTÕ SZOLGÁLAT
    A www.liebenzell.hu címen elérhetõ honlapunkat folyamatosan frissítettük. Jelenleg is egy önkéntes munkatárs végzi a honlap 

karbantartását.
    Sokan érdeklõdtek e-mailben szolgálatunk, illetve a szolgálatban való részvétel iránt. Az érdeklõdõket igyekeztünk megfelelõen 

tájékoztatni. 
    Az Alapítvány elnöke és munkatársai az ország különbözõ részein egyhetes vagy egynapos konferenciákon szolgáltak: beszá-

molókat, ismertetõket tartottak. 

6 . EGYÜTTMÛKÖDÉS MÁS SZERVEZETEKKEL
    Alapítványunk elõzõ évbõl hagyományozott felismerése, hogy hatékonyabban érheti el eredeti céljait, ha együttmûködik olyan 
keresztyén szervezetekkel, amelyek egy-egy speciális szolgálati területen hatékonyan töltik be küldetésüket, és speciális szolgálati 
területük szervesen illeszkedik a mi céljainkhoz. Ennek az elvnek mentén 2011-ben az alábbi szervezetekkel a következõkben fel-
sorolt együttmûködés valósult meg:

– Biblia Szövetség. 2011-ben is együttmûködtünk a Biblia Szövetség által szervezett bibliaiskolai képzés oktatási alkalmain. 
Alapítványunk elnöke, az oktatási alkalmakon, igyekezett misszió iránti érzékenységet és felelõsségtudatot kialakítani a hall-
gatóiban. A missziónk munkáját segítette, hogy a képzési alkalmakon szórólapjainkat, folyóiratunk példányait kihelyezhettük, 
ill. hirdethettük soron következõ programjainkat.
– Vasárnapi Iskolai Szövetség. Az „Örömhír” címû folyóirat rendszeresen hírt adott alapítványunk missziói szolgálatairól, 
mellyel próbáltuk a gyermekekben elültetni a misszió iránti érdeklõdést.

II . BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY 2011 . ÉVI PÉNZÜGYEIRÕL
Pénzügyi összegzés 2011 . december 31-én forintban:
 2010. évi pénztári maradvány:   6.509.776 Ft
 2011. évi bevételek:  9.067.647 Ft
 Követelések: 59.348 Ft
 Összes bevételek: 15.636.771 Ft
 Összes kiadások:  12.664.331 Ft
 Pénztári maradvány: 2.972.440 Ft
Pénzkészlet:
 OTP-ben lekötött betét:   0 Ft
 OTP folyószámla: 280.735 Ft
 Deviza számla: 467.146 Ft
 Értékpapír elszámolási számla: 2.182.194 Ft
 Pénztárban: 42.365 Ft
 Maradvány pénzkészlet:  2.972.440 Ft
Közcélú kiadások
Missziói kiadások
a.) Külmissziói Híradó kiadása 3.606.962 Ft
b.) Posta, telefon, telefax, internet  0 Ft
c.) Ügyintézési kiadások 38.488 Ft
d.) Külmissziói támogatás  4.748.469 Ft
e.) Közlekedési kiadások 32.085 Ft
f.) Egyéb költségek     205.797 Ft
  8.631.801 Ft
Az SZJA 1 %-os felajánlásokból származó 82.634 Ft összeget – mint máskor is – a határon túl élõ magyarság nyelvének és öntu-
datának megõrzésére fordítottuk. Lapunkat, a Külmissziói Híradót folyamatosan, térítésmentesen küldtük és küldjük Kárpátaljára, 
Felvidékre, Erdélybe és a Délvidékre.
Megjegyzések:
    Az Alapítvány a vonatkozó állami törvények és az Alapító Okirat útmutatása szerint végezte közhasznú munkáját.
    Állami pénzalapból vagy egyéb szervezettõl Alapítványunk nem kapott támogatást. Pályázaton nem vett részt. Mûködését kizá-
rólag önkéntes adományokból tudta biztosítani.
    Az Alapítvány tisztségviselõi – az egy fõ alkalmazott kivételével – munkájukat önként, ellenszolgáltatás nélkül végezték. 2011-
ben, Csapkovics Bertalan után, aki kuratóriumi tag, ill. aki egyben az alapítvány alkalmazottja, a munkáltató összes költsége:  
1.471.568 Ft volt.
Remeteszõlõs, 2012. március 23.
      Sípos Alpár Szabolcs sk.
      a Kuratórium elnöke 

Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány


