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Andreas és Donata Schiller két kislányukkal, a 6 éves Noemivel és a 4 éves Matteával 2012 augusztusa óta élnek Ibarrában. 
Donata egészségi állapota miatt sajnos most hosszabb időt kell Németországban tölteniük. Imádkozzunk Donata mielőbbi gyógyulásáért! 

[RIPORT]
Az Ecuadorban élő misszionáriusokat kérdeztük!

Ecuadorban miket esznek? 

Ó, sok-sok finomságot! Ott van az 

emponada (derelyéhez hasonló töltött 

tészta), a ceviche (hideg leves apró 

tengeri rákkal), a rizses menestra 

(lencse- vagy babragu), a húsos főző-

banán, a quimbolito (levélbe göngyölt 

gőzgombóc), vagy a gyermekeink ked-

venc étele: zsenge csöves kukorica 

burgonyával és sajtmártással.

Hol laktok Ecuadorban? 
Ibarrában lakunk egy szokvá-
nyos házban. De errefelé nagyon 
sokféle módon lehet élni. Ez at-
tól függ, az ország melyik részén 
lakik az ember. A dzsungelban 
például  sokan magasra emelt cö-
löpházakat építenek maguknak.

Miben különbözik
Németország Ecuadortól? 

Ecuadorban van tengerpart, nap-

sütés, de van hó és őserdő is, van-

nak strandok, szigetek és nagyon 

magas hegyek. Sokféle állat is él 

itt: például bálnák, halak, majmok, 

kígyók, kutyák, kolibrik, papagá-

jok, kondorkeselyűk, pumák, óri-

ás teknősök – és még rózsaszínű 

édesvízi delfinek is!

Egy misszionáriusnak mit kell tanulnia?
A legfontosabb az, hogy szeresse Jézust, Tőle tanuljon, és úgy éljen, ahogyan az Jézusnak tetszik. Ez egyedül nem megy, Isten segítségére van szükség. Az is jó, ha az ember nem foglalkozik állandóan önmagával, hanem odafigyel másokra, és megérti, mit tud Isten kimunkálni az életükben.

Nektek, misszionáriusoknak
    mi okoz leginkább örömet? 

Az, amikor azt látjuk, hogy fiatalok 

örömmel élik az életüket Jézussal, és 

másoknak is beszélnek Róla.

Mit kívántok az
ecuadori embereknek?

Szeressék Jézust, akarjanak 

Tőle tanulni, és ennek legyen 

hatása a mindennapjaikra, a 

családjukra és a barátaikra!

Ecuadorban milyen egy istentisztelet?
Az is sokféle lehet: attól függ, hogy hol vagy kik-
kel vagyunk együtt. Az afro-ecuadoriak, a negritók 
lelkesen énekelnek és közben tapsolnak, mozognak. 
Ezzel szemben az awa indiánok szinte soha nem 
énekelnek. Azt mondják, hogy az ember, amikor 
énekel, olyan, mint egy béka. 

Hogyan beszéltek az ecuadoriembereknek Jézusról? 
Nem mindig ugyanúgy. Van olyan, hogy kötetlenül beszélgetünk az itteni bará-tainkkal, de szoktunk missziós alkalmakat is szervezni, ahová sokan eljönnek.

A misszionárius gyerekeknek milyen az életük?
A mi kislányaink Németországot is és Ecuadort is szeretik. Mindig az az ország hiányzik nekik, ahol éppen nincsenek. És hiányoznak nekik az illető országban élő emberek is. Mindketten jól beszélnek spa-nyolul. Noemi nagyon szeret az ecuadori iskolába járni.

Milyen nyelven beszélnek
az emberek Ecuadorban?
Főleg spanyolul, de a kecsua is 
hivatalos nyelvnek számít. Az or-
szágban összesen 23 különböző 
nyelvet beszélnek.

Miért lettetek misszionáriusok? 
Andi misszionárius szülők gyermekeként Kenyában nőtt fel, Donata pedig a német-országi Bad Liebenzellben. Ott kicsi korá-tól kezdve találkozott misszionáriusokkal, és többükkel meg is ismerkedett. Mindig fontos volt nekünk a misszió. Amikor a Liebenzelli Misszió vezetői megkérdezték, hogy el tudnánk-e képzelni az életünket Ecuadorban, örömmel mondtunk igent.
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Isten fent olvasható szavai olyan igazságot fogalmaznak meg, amely egyszerre kijózanító és felemelő. Egyrészt, 
emlékeztet minket arra, hogy magunkban kicsik vagyunk, bármilyen magasztosak is az álmaink. Isten terve és a 
mi helyünk benne lehet egészen más is, mint gondolnánk. Jó szándékkal, nemes lélekkel is elvéthetjük az irányt, 
amelyet Ő jelölt ki nekünk. Másrészt, ez minket csak arra bátorít, hogy teljesen Őrá hagyjuk utunk megválasz-
tását. Kétségtelen, hogy a régiről letérni és az újra rálépni nagyon nehéz: lemondással jár, és a bizonytalanság 
érzése kíséri. Mégis érdemes vállalni a változást. Nagyon tanulságos, ahogyan Pál és Timóteus közös szolgálata 
elkezdődött (ApCsel 16,6–10). Elindultak Frígia és Galácia felé, de „a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hir
dessék az igét Ázsiában”. A Míszia felé vezető úton ugyanez történt. A történetet először olvasva megdöbben az 
ember: Isten Lelke akadályozná az apostolokat az evangélium hirdetésében? A válasz: Ő igenis lezárta az útjukat 
több irányból is – hogy csak egyfelé mehessenek tovább: Európába!

Isten új utat nyitott dr. Keszi Krisztina misszionárius életében is: 2019 márciusában befejezi a Liebenzelli Misz-
szió kötelékében végzett szolgálatát, hogy itthon álljon új őrhelyre. Ezzel Alapítványunk történetének egy szaka-
sza is lezárul. A döntést a várakozásnak egy hosszú időszaka érlelte meg, amelyet imádsággal és útkereséssel 
töltöttünk.

Dr. Keszi Krisztina, mielőtt kiutazott volna Zambiába, egy rádiós interjúban idézte annak az imádságnak a 
szavait, amellyel örök hűséget és engedelmességet fogadott Istennek: „Ezt az Istent, aki így szeretett bennünket, 
én is szeretni akarom egész életemmel – szeretni és szolgálni.” Az úton, amelyre akkor elindult, a várakozás és a 
munkálkodás időszakai váltották egymást. Amikor már folyamatban voltak zambiai szolgálatának az előkészü-
letei, elmondta: tizenhét évet várt arra, hogy Isten megnyissa előtte ezt az utat. A Mungwiban eltöltött tizenkét 
évet a szakadatlan munka, az emberfeletti erőt kívánó szolgálat töltötte ki a klinika betegágyai mellett, illetve a 
környező falvak asszonyai és tizenéves fiataljai között. Krisztina Isten élet- és lélekmentő eszköze volt. Odaadá-
sának köszönhetően számtalan embertársunk nyerte vissza az egészségét. Örökre a szívükbe zárták őt, akik ál-
tala ismerték meg Krisztust, s így az egészségüknél is többet kaptak: örök életet. Már teljes idejét a lelkigondozói 
és ifjúsági szolgálatnak szentelte, amikor Isten tudtul adta neki, hogy újra útra kell kelnie. Azóta vártunk felülről 
jövő útmutatásra. Hálásak vagyunk, hogy a kedves Testvérek is csatlakoztak hozzánk az imádkozásban. Nem  
hiába vártunk. Újságunk lapjain olvashatják Krisztina személyes bizonyságtételét arról, hogy Isten milyen választ 
adott neki. A várakozás időszakát ismét a szolgálaté követi, de immár nem misszionáriusként.

Mélységesen hálásak vagyunk Istennek dr. Keszi Krisztina személyéért és szolgálatáért. Alapítványunk Kurató-
riumának tagjai és önkéntesei számára megtiszteltetés és öröm volt ebben a minőségünkben a munkatársainak 
lenni és szolgálatát segíteni. Egy szívvel mondhatjuk, hogy láttuk, amint megvalósul legnagyobb vágya, amelyet 
ő maga így fogalmazott meg: „Az az én életem célja, hogy megdicsőítsem azt a Jézus Krisztust, aki kész volt éle
tét adni az én életemért.” Kívánjuk, hogy Isten gazdagon áldja meg további életét és szolgálatát Megváltó Urunk 
nevének nagyobb dicsőségére! A 2019. évi Missziói napon ünnepélyes keretek között is megköszönjük dr. Keszi 
Krisztina szolgálatát, amelynek pontos időpontját következő számunkban adjuk közre. 

Kevezsda Szilvia a terveknek megfelelően tavaly év végéig a To all Nations elnevezésű szervezet mdekai gyer-
mekotthonában tanulta a csicseva nyelvet. A bentlakás hasznosnak bizonyult, így a malawi csapat vezetése már 
fel is vette a kapcsolatot más otthonokkal, hogy Szilvia ebben a formában folytathassa a nyelvtanulást, és így 
felkészülve álljon szolgálatba az év második felében. A fejleményekről újságunk következő számaiban olvashat-
nak majd részletesebben.

Köszönöm, hogy imádságaikkal és adományaikkal továbbra is támogatják Alapítványunk szolgálatát!

       Tisztelettel:

„Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti 
utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál.” (Ézsaiás 55,9)

Kedves 
Testvérek!

Török András, elnök
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Tizenkét év 
Afrika útjain

Most, a külmissziói szolgálat befejezését illetően is csak ezt 
mondhatom: 

– Nem én döntöttem el, hanem Isten, és én igent mon-
dok rá.

Néhány évvel ezelőtt Isten két Igét helyezett a szívemre: 
„A régiek ímé beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglen-
nének, tudatom veletek” (Ézs 42,9 – Károli). „Ne emlékezzetek 
a régiekről és az előbbiekről ne gondolkodjatok! Ímé, újat cselek-
szem; most készül...” (Ézs 43,19 – Károli). 

Isten szavára fejeztem be az orvosi munkát a klinikán, és 
az Ő szavára jöttem el Mungwiból. Amikor már csomagol-
tam, a zambiaiak azt kérték, hogy ha a misszió házából el 
is költözöm, Mungwiból ne menjek el, maradjak ott, éljek 
velük, éljek közöttük. Nekik is csak azt mondhattam, amit 
sokszor elmondtam: 

– Nem szeretnék sem helyhez, sem szolgálathoz ragasz-
kodni, hanem csak az Úrhoz. 

Az Úr azt kérte, menjek el Mungwiból, tehát most elme-
gyek annak ellenére, hogy a következő lépést nem látom. 
Hová, merre kell tovább mennem? Zambia másik részére? 
Esetleg egy másik afrikai országba, vagy Magyarországra?

Amikor a szolgálati körút során a testvérek megkérdezték, 
mi a tervem a jövőt illetően, készülök-e még visszamenni 
Zambiába, csak ezt válaszolhattam: 

– Igen, mert Isten még nem mondta, hogy abbahagyhatom 
a szolgálatot.

De ezt is többször elmondtam: 
– Azt nem tudom, hogy az Úr mit kér tőlem holnap, de azt 

már most tudom, hogy megteszem.
Hosszú ideig bizonytalan volt, hogy mi Isten akarata a jö-

vőmet illetően. Jó volt átélnem abban a hosszú várakozási 
időszakban is az Ő bátorítását, szeretetét, hűségét. 

Isten Ura a körülményeknek, az időnek, és soha nem ké-
sik el akaratának kijelentésével. A Molnár Mária Külmissziói 
Alapítvány Kuratóriumi ülése, vagyis a hivatalos döntés előtt 
néhány héttel bizonyossá tett az Ő akarata felől, hogy a misz-
sziós szolgálat számomra befejeződött. Egy Sámuel prófétáról 
szóló igehirdetés kapcsán érthettem ezt meg: „Megöregedtem, 
megőszültem…” (1Sám 12,2). – „Sámuel próféta nem folytatja 
tovább azt a szolgálatot, amelyet eddig végzett, nem járja tovább 
a falvakat. Új feladatot kap.”

Nem folytatja tovább azt a szolgálatot, amelyet eddig vég-
zett. Isten a szívemre helyezte ezt a mondatot. Azért az ige-
hirdetés alatt tovább beszéltem az Úrral: Igen, Uram, de ott 

vannak az elkészített anyagok bembául a fiataloknak, az asszo-
nyoknak, a bibliaköröknek. Azokkal mi legyen? 

Az igehirdető ekkor ezeket mondta: Lehet, hogy még van-
nak tervek a szívedben. Tedd le, nyugodtan ereszd el azokat! Is-
ten nem eredményeket vár, hanem engedelmességet.

Azt kértem Istentől, ha valóban jól értettem, hogy ez az 
Ő terve, akarata az életemre, erősítsen meg ebben a nekem 
oly fontos döntésnek a meghozatalában. Ezt is megtette a kö-
vetkező igehirdetés által, amely Fülöp evangélistáról szólt.  
Fülöp elhagyja Jeruzsálemet, amikor Isten tovább küldi 
Samáriába. Nem kesereg, nem tesz fel kérdéseket, hanem ott-
hagyja a gyümölcsöző szolgálatot, mert engedelmes szolga.

Micsoda kegyelem, hogy Isten, aki Jézus Krisztus érdemé-
ért a mi mennyei Atyánk, beszélő Isten! És mi mint gyerme-
kei, megérthetjük az Ő akaratát!

* * *
Ha visszanézek a mögöttem lévő útra, csak hála van a szí-

vemben. Elsősorban azért, hogy az Úrral tehettem meg ezt az 
utat. Ő fogta mindvégig a kezemet, Ő adott erőt, bátorságot 
nehézségekben, betegségben, az erőmet megahaladó kihívá-
sokban, de ott volt mellettem az örömökben és az áldások 
idején is.

Hála, hogy oly sok ember testi-lelki gyógyulásának lehet-
tem tanúja.

Hála, hogy oly sok és sokféle embernek tehettem bizony-
ságot a klinikán Jézus Krisztusról – AIDS-eseknek, alkoholis-
táknak, balesetet szenvedetteknek és különféle betegségben 
szenvedőknek, különböző felekezetűeknek, baptistáknak, 
katolikusoknak, Jehova tanúinak, fiataloknak és időseknek 
egyaránt.

Hála, hogy az ő anyanyelvükön, bembául beszélhettem 
nekik Jézus Krisztusról, a Benne felkínált kegyelemről, örök 
életről.

Hála az új életet kapott betegekért, fiatalokért.
Hála az itthoni testvérekért, éveken át megtapasztalt, 

hordozó szeretetükért, áldozatvállalásukért. Nem tudtam 
volna szolgálati helyemen kitartani, ha az Úr nem könyörög 
értem szüntelen az Atya előtt, és ha a testvérek nem hordoz-
ták volna imádságban a szolgálatot, az ottaniak életét és az 
enyémet is.

Senkit sem tesz naggyá egy szolgálat, még csak a kapott 
áldások sem. Értékünket az adja, hogy Isten szeret bennün-
ket, és Jézus Krisztus kész volt meghalni értünk a golgotai 
kereszten. Nincs pótolhatatlan, vagy nélkülözhetetlen ember. 
A misszió Ura az Élő Isten. Mi csak zarándokok vagyunk. Ha 
a „felhőoszlop felszáll”, sátort kell bontanunk és tovább kell 
mennünk a cél felé.

Ezt olvastam egy missziós írásban: „Ha valaki egyszer Af-
rika földjére tette a lábát, soha többé nem tudja lerázni a lá-
báról a port.” Ez valóban így van! Tizenkét év a zambiaiak 
között. Zambia az életem részévé vált. Sokan kerültek közel 
a szívemhez: betegek, munkatársak, akikkel kezdettől fogva 
együtt dolgoztunk, időnként nagyon kis létszámban, baptista 
gyülekezeti testvérek, gyerekek, fiatalok, a nyelvtanulásban 

Amikor még 2004-ben Kanadában voltam, a 
misszióba való felkészítés ideje alatt, többször 
megkérdezték tőlem, hogyan döntöttem el, 
hogy a misszióba megyek. A válaszom ez volt: 

– Nem én döntöttem el, hanem Isten, és én 
igent mondtam rá.
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segítő asszonyok, özvegyek. A gondolataim gyakran vissza-
szállnak. Nem könnyű a lépés, amelyet meg kell tennem. Bé-
kességet az ad, hogy Isten iránti engedelmességből teszem.

H. Blackaby áhítatos könyvének soraival zárom az elkö-
szönést: „Ha ma az Ő útján járunk, holnap ott leszünk, ahol Ő 
akar látni minket.”

Köszönöm a Testvérek éveken át tartó hűséges áldozatvál-
lalását, imádságait, anyagi teherhordozását, a Molnár Mária 

Külmissziói Alapítvány Kuratóriuma minden tagjának az éve-
ken át tartó áldozatvállalását, önkéntes munkáját. Isten gaz-
dag áldását kívánom mindannyiuk életére.

Testvéri köszöntéssel és elköszönéssel:
Dr. Keszi Krisztina

(Miskolc, 2018. 12. 30.)

Köszönjük ima- és anyagi támogatásotokat, mellyel az elmúlt 
évben lehetővé tettétek szolgálatunkat. Reméljük, az új év-
ben továbbra is együtt munkálkodhatunk a külmisszióban!

A karácsonyi ünnepség december 21-én a mdekai gyer-
mekközpontban szép, örömteli alkalom volt sok-sok prog-
ramponttal. A hangszeren tanuló gyerekek bemutatták tudá-
sukat, volt tánc, jelenet, ének és természetesen igehirdetés is 
a János 3,16 alapján. Eljöttek a munkatársak házastársai is, 
így őket is megismerhettük. Természetesen együtt fogyaszt-
hattuk el az ünnepi ebédet: grillcsirkét vagy kecskehúst rizs-
zsel és párolt káposztával. Végül a gyerekek örömmel átvet-
ték ajándékukat, egy élelmiszercsomagot, majd elindultak 
rokonaikhoz a karácsonyi szünetre.  

Hálásak vagyunk, mert január 7-én Montessori óvodát 
nyithattunk meg a gyermekközpont területén. Egyik munka-
társunknak, Charles Kasawalának már régóta szívügye volt 
létrehozni egy ilyen intézményt az itteni gyermekek számá-
ra, és több képzést is elvégzett már. Ő a program vezetője, 
asszisztense, Jane pedig nemrég fejezte be az első szintű 
képzést, és jelenleg a speciális pedagógiai kurzust látogatja.  
A hozzánk eső legközelebbi nagyvárosban, Blantyre-ban több 
Montessori intézmény is működik és rendszeresen van lehe-
tőség képzésekre. 

Maria Montessori (1870–1952), az első olasz orvosnő és 
pedagógus a 20. század egyik legnagyobb hatású pedagógiai 
rendszerének a megalkotója. Orvosként tudományos megfi-
gyelésekre alapozta pedagógiáját: a 2–6 éves gyermekek ant-
ropológiai fejlődését figyelembe véve pedagógiája az emberi 
érzékekre épül. A gyerekek ebben a korban érzékszerveik se-
gítségével fedezik fel a világot, így a segédanyagokat is en-
nek megfelelően állítják össze.  

A tanteremben a gyermekek szabadon mozognak és ők 
dönthetik el, melyik témakörrel kezdenek. Öt fő témakörben 
oldhatnak meg feladatokat: gyakorlati élet, érzékekre épülő 
nevelés, nyelvi képzés (angol), matematika és kulturális kép-
zés. A segédanyagok segítségével saját magukat javíthatják, 
így nincs szükség a nevelő folyamatos jelenlétére. A gyermek 
önállóan dolgozik, és ha hibát ejt, azonnal észreveszi és javít-
ja azt. Nincs időkorlát, a gyermek annyi időt szánhat egy fel-
adatra, amennyire szüksége van. A napi programba az adott 
nap szerint még belefér a csoportfoglalkozás, a bibliai lecke, 
a sport, a képzőművészet, a barkácsolás és a zene is. 

Jelenleg 15 gyermek látogatja az óvodát, ez volt a cél erre 
a tanévre. Most a 4–6 éveseknek nyitottunk egy osztályt, de a 
fiatalabb korcsoportra is létezik kidolgozott oktatói program. 
Sőt van lehetőség általános, középiskolai és főiskolai végzett-
séget is szerezni a Montessori-program által. A két négyéves 
kisfiunk, akik eddig a helyi óvodát látogatták, az idén átjö-
hettek hozzánk. Rajtuk kívül még 3 speciális nevelési igényű 
gyermekünk van, akiket kivettünk az általános iskolából ta-
nulási nehézségeik miatt. Két fiú a harmadik, egy pedig az 
első osztályból lépett vissza. Reméljük, hogy a Montessori-
módszer segít nekik a koncentráció fejlesztésében és egyéb 
területeken is, így szeptemberben remélhetőleg vissza tudnak 
menni az általános iskolába. 5 gyermek tehát a mi ottho-
nunkból van, 10 pedig a faluból csatlakozott a programhoz. 

Célunk a gyerekek alapos felkészítése az általános isko-
lai oktatásra. Itt, Malawiban már írni, olvasni és számolni 
is tanulnak a gyerekek az iskola megkezdése előtt. A Mon-
tessori-program azért is előnyös ebben a kultúrában, mert 
önállóságra és felelősségtudatra neveli a gyerekeket, szabad 
döntéshozatalt biztosít, és erősíti önbizalmukat. A helyi ha-
gyományos tanítási rendszer egyáltalán nem ösztönözi a gye-
rekeket önálló gondolkodásra, véleményalkotásra. Általában 
többször elismételik, memorizálják a dolgokat, de az anyag 
lényegét és értelmét nem értik. 

Köszönjük szépen, hogy imádságban hordozzátok szolgá-
latunkat!

Isten áldjon Titeket!
Szeretettel: 

Kedves Olvasók!
Kevezsda Szilvia beszámolója Malawiból:

Szeretettel köszöntelek Titeket most először az új évben és 
kívánom Isten gazdag áldását életetekre!

  Imakéréseim:
 ● további segédanyagok beszerzése;

 ● beilleszkedésem;

 ● bölcsesség és türelem a gyermekek neveléséhez;

 ● tapasztalatszerzés;

 ● speciális pedagógiai nevelés délutánonként;

 ● motiváció (munkatársaink nem kapnak plusz fizetést 
ezért a szolgálatért, önkéntesként vállalták azt).
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Némely dolgokról miért beszélünk, másokról 
meg nem? Ha jól belegondolunk, be kell lát-
nunk, hogy bizony léteznek nálunk is tabuk. 

Vannak például ilyenek: az ember nem 
kürtöli széjjel, hogy születésnapja van, hogy 
mennyit keres, vagy hogy melyik pártra sza-
vaz. Más kultúrákban ezekről nyíltan beszél-
nek. Amikor Bangladesben dolgoztam misszio-
náriusként, kezdetben nagyon kellemetlenül 
érintett, amikor a szomszédok, vagy idegenek, 
esetleg koldusok megkérdezték, hogy tulajdon-
képpen mennyit is keresek, és hogy az meny-
nyinek felel meg az ő pénznemükben. Bang-
ladesben a kereset nem tabutéma. Nálunk az. 
Missziós csapatunk vezetője aztán elmondta 
nekem, hogy erre a kérdésre ő mindig így vá-
laszol: Elég a megélhetésre. Ezt megjegyeztem 
magamnak. 

Érdekesek az efféle különbözőségek, és meg 
kell tanulnunk kezelni azokat. De ott vannak 
azok a témák, amelyekről tilos beszélni. Mi 
gyakran hallgatunk arról, ami nehéz, igazság-

talan, rossz, kínos, vagy kellemetlen. Ezek a 
„beszédtilalmak” a messzi múltba nyúlhatnak 
vissza. Ám ezáltal mi is bizonyos értelemben 
az igazságtalanságot támogatjuk, hiszen hall-
gatunk, vagy „csak” tartjuk magunkat a tabu-
szabályokhoz. 

Jézus azt mondja, hogy az igazság szabad-
dá tesz. János apostol pedig arra bátorít, hogy 
valljuk meg bűneinket. „Ha megvalljuk bűne-
inket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket 
és megtisztítson minket minden hamisságtól” 
(1Jn 1,9). 

Egy valami újra meg újra fellelkesít engem 
Isten Igéjében: őszinte könyv, igaz könyv, 
amely nem helyeseli a rossz és hamis tabukat, 
hanem leleplezi azokat és rávilágít arra, hogy 
a kiút minden esetben az igazság és a meg-
bocsátás. Isten bemutatja, milyen az, amikor 
valaki enged a tabuknak; ezért a hithősöknek, 
a Biblia nagy férfi és nő alakjainak is el kell 
viselniük az igazság reflektorfényét. 

Újságunk mostani száma segíthet abban, 
hogy elgondolkozzunk, véleményt mondjunk 
és világosságra – vagyis a világ világosságá-
hoz, Jézushoz – hozzuk a tévesen dédelgetett 
tabukat. Ránk is vonatkozik mindaz, amit vi-
lágszerte hirdetünk. Kívánom, hogy a kedves 
Olvasónak javára váljon a cikkek olvasása és a 
témáról való elmélkedés.

Szívélyes baráti és testvéri üdvözlettel  
a Misszió hegyéről:

 
Martin Auch, missziós igazgató

Korunk tabui
Nemrég benézett hozzánk az egyik 
barátunk. Épp a születésnapom volt, 
de nem említettem neki. Nem akartam 
elhallgatni, de nagydobra sem akartam 
verni. Később mégis tudomására jutott 
a dolog, és egy kis ajándék kíséretében 
egy cédulára ezt írta rá: „Boldog szüle
tésnapot! Egyébként a mi kultúránkban 
miért nem mondjuk meg, ha születés
napunk van?”
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Michael és Tamara németországi 
szolgálatuk megkezdése előtt két 
évet töltött Törökországban, ahol 
a török kultúrával és nyelvvel is-
merkedtek. Három gyermekük van.

Imádkozzunk bátorsá-
gért, hogy világosságra 

tudjuk hozni azokat a területeket, 
ahol a hitünk nem áll összhang-
ban az életgyakorlatunkkal!

Nem gond például, ha valaki tévedésből, 
tudtán kívül vagy akaratlanul fogyasztott 
disznóhúst. A tabut csak az szegi meg, aki 
tudatosan tesz valamit, vagy ha sejti, hogy 
az a valami haram. 

Mivel mi, emberek olyanok vagyunk, 
amilyenek, az ilyesféle szabályozások min-
denféle gyümölcsöt teremnek. Azt, hogy 
mi tekinthető szükséghelyzetnek, igencsak 
különbözőképpen ítéljük meg. Törökor-
szágban átéltük, hogy a tabukon sokszor 
egyszerűen átlépnek, vagy „azt, amit nem 
illik”, egyszerűen titokban csinálják. Ily 
módon például a raki, a török ánizspálinka, 
szinte nemzeti italnak számít. A szexualitás 
témájában is sok minden előfordul, aminek 
nem lenne szabad előfordulnia. Így a há-
zasság előtti szex sok török fiatal szemében 
teljesen természetes. Bár mindkét nemnek 
tilos, sok férfi nem csinál belőle akkora 
ügyet. Egy rituális tisztálkodás, és máris 
minden rendben. A nők esetében ez már 
kicsit nehézkesebb. A szűzhártya felszakí-
tásával ugyanis visszafordíthatatlan testi 
elváltozás történik. Ám manapság a há-
zasságkötés előtt nem is olyan nagy össze-
gért már sebészetileg helyre lehet állítani 
a szűzhártyát. Egyébként a titkos szabály-
sértések nem csak a nem vallásos ifjúságot 
érintik. 

Csak fogjuk a fejünket annak hallatán, 
hogy hányféleképpen próbálják meg embe-
rek igazolni vagy eltussolni, ha megsérte-
nek egy tabut vagy társadalmilag elítélhető 
módon viselkednek. Hallhatunk története-

ket zsidókról, akik egy vizestömlőt raknak 
a szamarukra, hogy a páska ideje alatt tett 
utazásukat „tengeri utazásnak” nevezhes-
sék. Vagy hallhatunk muzulmánokról, akik 
éjjel tesznek tiltott dolgokat, mert úgy vélik, 
Allah nem lát a sötétben. 

Lehet, hogy megmosolyogjuk mások kép-
mutató viselkedését. De ha ellátogatunk a 
maulbronni kolostorba, megtudhatjuk, ho-
gyan rejtették tésztába a jól befűszerezett 
húsdarabokat a szerzetesek azért, hogy Isten 
ne vegye észre, amikor vétenek a böjti rend-
tartás ellen. A sváb népnyelv ezért is illeti 
egy nagyon tiszteletlen, csúnya tájszóval a 
húsos derelyét, amelyben még Isten neve is 
szerepel. És ez a „találmány” a nagyon ájta-
tos kegyesektől származik!

De tudnék teljesen mai eseteket is emlí-
teni; vannak keresztyén gyülekezetek, ahol 
azt tanítják, hogy a Biblia nem ellenzi a 
házasság nélküli együttélést (pedig ott van 
többek között az 1Korinthus 7,9). Az olyan 
témákról, mint pl. a pornófüggőség, alig 
esik szó, pedig a mi gyülekezeteinkben is 
egészen biztosan sokakat érint. Jézus nem 
szenved farkasvakságban. Nagyon is jól is-
mer minket. Isten Igéjében megtalálhatjuk 
életünk jó és egészséges zsinórmértékét. 
Jézus tud segíteni szakítanunk mindazzal, 
amiről „még beszélni is szégyen”, majd a vi-
lágosságra hoznunk azokat Isten és – ha kell 
– az emberek előtt is. 

Azért a húsos derelyét nagyon szeretem – 
de nem Nagypénteken…

Michael

Az iszlámban van egy szó, a haram, amelyet leginkább tabunak lehetne fordíta-
ni. A saría, az iszlám erkölcsi vezérelve szerint a legkülönfélébb dolgokra hasz-
nálják: például a sertéshúsra, a vérre, az elhullott állatokra vagy az alkoholra. 
Mindeközben az iszlám teológia meglehetősen gyakorlatias: a szükséghelyze-
tekben megengedi azt, ami egyébként tiltott.

Mi a közös  
a házasság előtti 
szexben és a  
húsos derelyében?

Interkulturális csoportok – Németország:
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„Mert amiket  
titokban tesznek, 

azokról még  
beszélni is szégyen, 
de mindaz, amit a 

világosság leleplez, 
nyilvánvalóvá lesz.”

(Ef 5,12–13)
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Bangladesi tabuk:
Itt az ember nem megy szembe 
a többség véleményével, nem 
mond nemet, illetve idősebbek-
kel vagy elöljárókkal nem vitat-
kozik.

 i

Csak beszédfoszlányok érnek el hozzánk: Hogyan állíthatsz 
ilyesmit… Tönkreteszed a jó híremet... Ha ezt elmondom az is-
kolaigazgatónak, elveszíted az állásodat...

Suzmita, a kolléganőm unokahúga veszekszik Probollal, a 
kuktával. Mi bosszanthatta fel ennyire? 

Probol azt a szélsebesen terjedő pletykát feszegeti, mi-
szerint Suzmitának van egy törvénytelen gyermeke. Amikor 
szeretnénk kideríteni, miből gondolja ezt Probol, nem ka-
punk egyenes választ. Vajon mi igaz az egészből? Tényleg 
Suzmita gyermeke lenne az a kisbaba, akit reggel a karjában 
tartott? Suzmita azt állítja, hogy ő csak közvetítő szerepet 
játszott egy adoptálásnál. Akkor Probol buta módon csak 
egy téves következtetésre jutott volna annak alapján, hogy 
Suzmitát egy gyermekkel látta kiszállni a riksából? Vagy 
esetleg hátsó szándékai vannak? Az iskola vezetése előtt kell 
felelnie. Még az elbocsátása is szóba jöhet.

Az örökbefogadás...
Ezzel az esettel egyidejűleg egy kedves ismerősünk, Amita 
örömmel újságolja, hogy teljesült régi vágya. Mivel saját 
gyermeke nem lehet, a férjével együtt örökbefogadó szülők-
nek jelentkeztek a Teréz Anya Gyermekalapítványnál. Ez igen 
hosszadalmas és drága procedúra, amely nem sok sikerrel 
kecsegtet. Amita most mégis örömtől sugárzó arccal meséli, 
hogy egy távol eső kórházban egy fiatalkorú lány törvényte-
len gyermeket hozott a világra, és kész lemondani róla. Mi-
vel katolikus, azt szeretné, ha a gyermek keresztyén család-
ban nőne fel.

Lassanként érkeznek az információk: Amita már el is hoz-
hatta a gyermeket, és a kórházi költségeket is kifizette már 
a szegény, vér szerinti anyának. Most azonban be kell jelen-
tenie a kisbabát, mert a szomszédok kellemetlen kérdésekkel 
bombázzák. De mi lesz, ha a rendőrség megjelenik náluk, és 
megkérdezi, honnan van a gyermek? Bangladesben a gyer-
mekkereskedelmet súlyos bűncselekményként kezelik és ke-
ményen büntetik.

Amita megmutatja nekünk a vér szerinti anya írását, 
amelyben minden jogáról és kötelezettségéről lemond, to-
vábbá kijelenti, hogy a jövőben nem lép fel semmiféle igény-
nyel. A neveket azonban – a vér szerinti anya és az örökbe 
fogadó szülők védelmében – megváltoztatták az okmányok-
ban. Hogyan?! De hiszen akkor ez a rengeteg pecséttel ellá-
tott és a különböző hivatalos helyeken hitelesített iromány, 
amelyet olyan büszkén lobogtat, semmilyen törvényes jog-
alapot nem képez, hiszen tudatosan meghamisított adatokat 
tartalmaz. Azt javasoljuk neki, hogy ne engedje magát ilyen 
hazugságba belerángatni. Isten a becsületesek oldalán áll. 

Többször előfordul, hogy a szomszédasszonyok 
veszekedése az iskola területét övező kerítés túlol-
dalán túlharsogja a riksák csöngőjének és a buszok 
dudájának állandó zaját. Ezen a napon azonban 
közvetlenül a mi ablakunk alatt csapnak össze.

Suzmita  
kisbabája?

Banglades:
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Mi értelme van a tabuknak? 
A tekintélytisztelet teljes védel-
met élvez, ami tulajdonképpen 
egy társadalmi mechanizmus és 
egy hallgatólagos megállapodás. 
Ezért a döntéseket nem kell 
hosszasan indokolni, hiszen sen-
ki nem kérdőjelezi meg a mögöt-
te álló tekintélyt. Ez ugyanakkor 
gátat szab mindenféle „alulról 
jövő” kiigazításnak.

 i… és annak következményei
A kedves Olvasó jól sejti: Amita adop-
tált gyermeke ugyanaz a kisbaba, akiről 
Suzmita azt állította, hogy szerepet vállalt 
a kiközvetítésében. Probol véletlenül szem-
tanúja volt az átadásnak és tréfából megje-
gyezte: 

– Milyen szép kisbaba! Nézzenek oda, ki-
köpött, mint te, Suzmita. Akár a te gyere-
ked is lehetne. 

Akkor történt, hogy Suzmita „kirob-
bant”, és megfenyegette, hogy következmé-
nyei lesznek, ha ezt bárhol elismétli. 

A következő napokban a kollégák to-
vábbi terhelő információkkal állnak elő: 
Suzmita az elmúlt hónapokban csak söté-
tedés után hagyta el az épületet. Egyesek 
szerint nagyon meghízott. De vajon mi igaz 
ezekből a találgatásokból és híresztelések-
ből? Végül az iskola vezetősége is közbe-
avatkozik, és úgy dönt, hogy Suzmita nem 
lakhat tovább az épületben.

A nagynénjével együtt meglátogat ben-
nünket, elsírja a baját, és kéri, járjunk 
közben érte az iskola vezetőségénél. Mi-
hez kezdhetne egyedülálló fiatal nőként? 
Ki venné el feleségül? Folyamatosan azt 
bizonygatja, hogy kihasználták jóhisze-
műségét, és most hamis vádakkal illetik. 
Nagynénje nagyon aggódik a saját jó hí-
réért is és megerősíti a történetet. Most 
Suzmita nála lakik. 

A legjobb kimaradni a dologból?
A beszélgetés során tudatosítjuk mindenki-
ben, hogy Isten jelenlétében vagyunk, majd 
feltesszük a kérdést: 

– Suzmita, te vagy a gyermek anyja?
Ő újra biztosít minket arról, hogy csak 

közvetítő szerepet játszott, de nem ő az 
anya. Hihetünk neki? Vagy a szégyen nem 
engedi, hogy beismerje bűnét? 

Amikor a témát az iskola vezető-
sége elé viszem, azonnal érzékelem, 
hogy az efféle érzékeny ügyekből a leg-
jobb kimaradni. Tabu tovább kutatni az 
igazságot, mert az sérthet bizonyos ér-
zéseket, és megterhelhet emberi kapcso-
latokat. A kétértelműség palástja alatt 
mindenki megőrizheti emberi tartását és 
elvegyülhet a hétköznapok forgatagában.  
A határozat, hogy Suzmitának haladéktala-
nul ki kell költöznie, érvényben marad, de 
nem foganatosítják. És Probol is maradhat.

Amitát, az örökbe fogadó anyát kerülik. 
Azzal vádolják, hogy tudja, Suzmita a vér 
szerinti anya. Amita viszont állítja, hogy 
nem tudja, de a részleteket illetően mély 
hallgatásba burkolózik. Soha nem gondolta 
volna, hogy egy csecsemő örökbefogadása 
ilyen sok anyagi és társadalmi teherrel jár 
együtt. A lényeg mégis az, hogy teljesült a 
kívánsága. A gyermek az ő szerető gondos-
kodása mellett nő fel – és napról napra job-
ban hasonlít Suzmitára...

Azon töprengek, hogy vajon mi a leg-
jobb a gyermeknek és az érintetteknek. Az 
elhallgatott igazság az iskolánkban is meg-
nehezíti a kölcsönös bizalomra épülő közös 
munkát. Vajon hogyan befolyásolják majd 
a jövőbeni döntéseket a tisztázatlan körül-
mények? Isten Igéje ezt mondja: „az igazság 
megszabadít titeket” (János 8,32b).

Wolfgang Stauß

Wolfgang és Dorothea Stauß 
1996 óta végez missziós mun-
kát Bangladesben; emellett a 
keresztyén kisebbség legfon-
tosabb képzési központjában, a 
Keresztyén Teológiai Akadémián 
dolgoznak (CCTB). Wolfgang főis-
kolai tanár, Dorothea a könyv-
tárban segít, illetve gyermek-
munkát végez. A házaspárnak öt 
gyermeke van.

Imádkozzunk azért, 
hogy a Bangladesben 

szolgáló misszionáriusoknak 
sikerüljön olyan légkört 
teremteniük közvetlen környe-
zetükben, amelyet őszinteség  
és bizalom hat át!

Bangladesi fiatalok Anyák és gyermekek egy násznépben

A neveket az érintettek érdekében megváltoztattuk. Egyik kép sem kapcsolódik a cikkben foglaltakhoz.

Isten Igéjében egészen konkrét javaslatokat találunk arra nézve, hogy mit tehetünk 
egy konfliktushelyzetben:

 ● kommunikáljunk tisztelettudóan, és tartsuk szem előtt a másik javát; 

 ● szeretetben keressük és mondjuk ki az igazságot;

 ● ne duruzsoljunk olyanokat felebarátunk fülébe, amiket szívesen hall, mert azzal 
nem szolgáljuk a javát; 

 ● legyünk nyitottak mások véleményére. 
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Minden keresztyén gyülekezetnek – legye-
nek a világ bármely pontján is – megvan a 
saját kultúrája, amely egyfajta szubkultúra 
a maga viselkedési kódexével és tabuival. 
Vannak szalonképes témák, és vannak olya-
nok, amelyeket jobb kerülni, vagy amelyekre 
az emberek gyorsan és sablonosan reagál-
nak. Létezik a „rendes” keresztyének korrekt 
magatartásmódja, és vannak azok a dolgok, 
amelyek jobb, ha nem is léteznek, vagy ame-
lyek szinte az ember lelki üdvösségét veszé-
lyeztetik. Itt, Franciaországban azt látjuk, 
hogy különösen két terület számít gyakran 
tabunak a gyülekezetekben. 

Párkapcsolat és szexualitás – Jaj ne! Már 
megint?
Az egyik, csaknem agyonhallgatott téma a 
párkapcsolat és a szexualitás. Míg modern 
világunk szinte folyamatosan az énközpontú, 
élvezethajhász párkapcsolati formát helyezi 
előtérbe, alig emlékszem az elmúlt évekből 
egy olyan prédikációra is, amelyben az ige-
hirdető akár két mondat erejéig kitért vol-
na a házassági hűségre. Ifjúsági alkalmakon 
rendszerint valamivel gyakrabban beszélnek 
ezekről, hiszen aktuálissá válik a párválasz-
tás és a szexualitás. Amikor azonban egy 
vagy két ifialkalomra ezt a témát javasoltam, 
meglepett a válasz: 

– Jaj ne! Már megint? 
Ez az élmény merőben más volt, mint ko-

rábbi megtapasztalásaim. Kiderült, hogy egy 
gyülekezeti gyakornok tartott már erről né-
hány estét. Úgy tűnt azonban, hogy az alkal-
mak meglehetősen negatív benyomást tettek 
a fiatalokra. Talán túl sok volt a Kell és a  
Tilos – mintha egy kis szabályzatgyűjte-
ményt kaptak volna. Talán néhány sablon-
válasz is elhangzott, amelyekre egy ifis cso-
portban mindenki buzgón rábólint, hiszen 
az, hogy a Biblia és Jézus, mindig jó válasz. 
Ám az ilyesfajta válaszok nem tudták őket 
igazán, legbelül meggyőzni, és nem a való-
di kérdésekre feleltek. De az is lehet, hogy 
minden egészen másképpen zajlott. Mind-
azonáltal tény ami tény, a téma kellemetlen 

terhet jelentett, és még két évvel később sem 
foglalkoztak volna vele szívesen. Pedig Isten 
elgondolása a párkapcsolatról és a szexua-
litásról ennél sokkal, de sokkal mélyebb és 
gazdagabb! 

A keresztyének ismerik a jobb megoldást 
Egy barátunk a közelmúltban így ecsetelte 
nekünk életfelfogását: először „kipróbál né-
hány lakást”, mielőtt majd eldönti, hogy me-
lyikben szeretne lehorgonyozni. 

Azt, hogy én nem próbáltam ki előtte 
„néhány lakást”, egyáltalán nem találom 
furcsának és korlátoltnak. Hiszen a valódi 
szabadság mégis csak az, ha a „múlt terhei” 
nélkül bízhatom rá magamat valakire, anél-
kül, hogy azon kellene tipródnom, vajon a 
társam mit hiányol belőlem, amit egy koráb-
bi partnerében megtalált. Mi, keresztyének 
tényleg ismerjük a jobb megoldást!

Azt is szeretném megtanulni, hogyan 
festhetnék egy másfajta képet – az egymást 
gazdagító emberi viszonyokról, a másikat 
értékelő és megbecsülő párkapcsolatról és 
a valóban felszabadult szexualitásról. Sze-
retném ezt a (nézetem szerint sokkal jobb) 
típusú párkapcsolati példát reklámozni és 
a fiatalabb nemzedékkel megértetni, hogy 
ha a „jó részt” választják, nem maradnak le 
semmiről. Márpedig ehhez elsősorban nem 
sablonválaszokra és nem is szabálygyűjte-
ményekre van szükség, hanem sokkal inkább 
helyes önismeretre és bátorságra. 

A bűn igenis központi téma
A második, lényegesen átfogóbb terület 
a bűn kérdése. Ez talán elsőre meglepően 
hangzik, hiszen a legtöbb általam ismert 
gyülekezetben a bűnről, a bűnbocsánatról és 
a bűnök elhagyásáról gyakran hangzik pré-
dikáció. Mégis azt látjuk, hogy – a görög fel-
fogást követve – a lelket és a testet mintha 
szétválasztanák. Ez a következőt jelenti: is-
merem és egyetértek ugyan a bűnvallás és a 
bűnbocsánat elméletével, de a gyakorlatban 
teljesen máshogyan élek. 

Csak nemrég tudatosult bennünk, hogy 

– A prostituáltakat nem olyan könnyű integrálni, mert ez a kérdés felkavarja a ke-
délyeket a gyülekezetben – mondja az egyik montpellier-i testvérgyülekezet lelki-
pásztora. A feleségével közösen létrehoztak egy olyan hálózatot, amely prostitú-
cióra kényszerített fiatal lányoknak segít kiszállni az iparból. A folyamat azonban 
gyakran hónapokig, nem ritkán évekig is eltarthat. Vajon melyik gyülekezetben 
találhatnak lelki otthonra az olyan emberek, mint ezek a lányok, asszonyok?

Franciaország:

A házasság előtti 
önmegtartóztatás bibliai 

tanítását még keresztyén 
körökben is sokan megvalósítha-
tatlannak tartják, ezért figyelmen 
kívül hagyják, illetve elhallgatják. 
Imádkozzunk az ifjúság körében 
szolgálókért, hogy megtalálják a 
fiatalok szívéhez vezető utat!

Björn és Miriam Dehner 2012 
óta él Franciaországban. Eddig 
az ország nyugati részén ta-
lálható Nantes-ban [nant] és 
Cherbourg-ban [serbúrg] szol-
gáltak, főleg ifjúsági munkát 
végeztek és gyülekezetalapí-
tásban segédkeztek. 2018 au-
gusztusa óta a dél-franciaor-
szági Montpellier [monpeljé] 
városában laknak mint az ottani 
gyülekezetalapító csapat tagjai. 
A házaspárnak három gyerme-
ke van.

Tabuk a gyülekezetben

„Aki azt mondja,  
hogy a világos ság ban 
van, de gyűlöli a test
vérét, az még mindig  
a sötétségben van.”

(1János 2,9)
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nem is olyan egyszerű a gyülekezet előtt be-
ismerni egy helytelen lépést. Egy újdonsült 
házaspár nem jött többé az istentiszteletre. 
Túl gyorsan házasodtak össze, noha néhány 
barátjuk intette őket ettől. Nem sokkal az es-
küvőt követően jelentkeztek is a nehézségek, 
amelyekre figyelmeztették őket. Tipikus em-
beri reakció az, hogy rejtegetni akarjuk eze-
ket a problémákat. Ők is ezért maradtak el a 
gyülekezetből. 

Ez az eset ismét elgondolkodtatott: a gyü-
lekezetekben is ugyanolyan nagy szerepet 
játszana az esetleges lelepleződés miatti szé-
gyenérzet, ha valamit helytelenül tettünk, 
mint a többi körben, ahová még általában 
tartozik az ember? És a következmények-
től való félelem, amelyet a Ha tudnák má-
sok, hogyan élünk mi otthon gondolat ébreszt 
bennünk, tényleg arra kényszeríthet vala-
kit, hogy eltitkoljon bizonyos dolgokat csak 
azért, hogy ne csorbuljon a jó híre? Ráadásul 
nem úgy van, hogy mintha a keresztyének 
gyorsabban formálnának ítéletet, mivel pon-
tosan tudjuk, mi a helyes, ill. a helytelen? 
Egyáltalán odajöhetne-e hozzám az egyik 
gyülekezeti tag és elmondhatná-e, hogy alko-
holproblémákkal küzd, vagy hogy nem tudja 
megállni, és mindig hazavisz valamit a mun-
kahelyéről, és én nem ítélném el azonnal? 
Egyáltalán tudom-e úgy látni őt elsősorban, 
mint Isten gyermekét, aki életének az egyik 
területén küzd és szeretne győzni, miközben 
talán már nem is tud hinni a győzelemben 
– vagy megvetést érzek iránta helytelen élet-
módja miatt? 

Amikor a bűn nem tabu többé
Nantes-ban megtapasztaltuk, milyen pozitív 
hatásai lehetnek annak, ha emberek készek 
megvallani felismert bűneiket. Björn a meg-
bocsátásról prédikált. Az istentisztelet végén 
felállt egy asszony és könnyek között ezt 
mondta: 

– Ez az üzenet nekem szólt. Hetek óta ha-
raggal és keserűséggel van tele a szívem az 
egyik gyülekezeti taggal szemben. De Jézus 
most megértette velem, hogy bűn ezeket az 
érzéseket őrizgetni a szívemben, ezért bocsá-
natot kérek.

Lenyűgöző az ilyen bátorság – de az is, 
amit az őszinteség a hallgatóságból kivált. 

Előttem ez a bűnlátás iskolapéldája. De 
mi van akkor, ha valaki nem jut el idáig? Ha 
azt látom, hogy egy helyzet tartósan fennáll? 
Hogyan terelhetném a bűnre a szót nagyon 
tapintatosan, és hogyan mondhatnám meg 
a másiknak, hogy bűn, ha Isten családtag-
jaként nem bocsát meg a hívő testvérének? 
Hogyan említhetem meg a keményszívűsé-
get, a hatalomvágyat stb. úgy, hogy senkit 
ne hozzak kínos helyzetbe? Vagyis – általá-
nosan megfogalmazva – hogyan tudnám a 

gyülekezeti kultúrát abba az irányba elmoz-
dítani, hogy a bűnt könnyebb legyen felis-
merni és beismerni? 

A Róma 2,4b közelebb visz a megoldás-
hoz: „nem veszed tudomásul, hogy téged Isten 
jósága megtérésre ösztönöz?”

A tiszta és tökéletes Isten, az Egyedüli, aki 
igazán megengedhetné Magának a kritikát, 
az Ő jóságával és barátságosságával indít 
minket megtérésre. Ez a tulajdonsága Isten-
nek azzal ajándékoz meg, hogy nem érzem 
magamat kipellengérezve és megsemmisítve, 
és hogy szégyenemben nem akarok a föld alá 
süllyedni, amikor rámutat egy sötét foltra az 
életemben.  

Nagy szükség van gyülekezeteinkben a 
kegyelem kultúrájára, amely a bűnt nem ár-
talmatlan színben tünteti föl, és nem is tűri 
meg, ugyanakkor egy szeretetteljes közegben 
biztosítja annak a feltételeit, hogy mindenki 
az lehessen, aki, és őszintén élhesse az életét. 

A bűn-tabut sem a magam, sem mások 
életében nem könnyű feltérképezni. Meg va-
gyok azonban győződve arról, hogy ott, ahol 
nem „tabusítják” többé a bűnt, hanem nap-
világra hozzák, nagy lépésekkel haladnak a 
megoldás felé, és a valódi változások elérhe-
tő közelségbe kerülnek.  

Miriam Dehner 
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Énekes dicsőítés az egyik 
montpellieri gyülekezetben

Az egyik evangéliumi 
gyülekezetet jelző tábla 
DélFranciaországban
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A pornó Pápua Új-Guineában 
Egy angol misszionárius barátunk, aki egy 
olyan projektet vezet, amely reményvesztett, 
többnyire nyomornegyedekből jövő fiatal fér-
fiak beilleszkedését segíti a társadalomba, így 
számol be a munkájáról: 

– A szabályok szigorúak. Akinél alkoholt, 
drogot vagy pornót találunk, vagy aki más mó-
don hágja át a szabályokat, az repül. Áprilisban 
itteni pályafutásom legkeményebb döntését 
kellett meghoznom, amikor egyetlen nap alatt 
a 170 fiatal közül 40-et kellett kiírnom a prog-
ramból. Mindegyikük okostelefonján találtunk 
pornófelvételeket. 

Az egyik munkatársunk, a Morata-
nyomornegyedből jövő Manasa mesél nekem 
egy asszonyról, aki összehívta a családját, 
hogy megtárgyalják, mi legyen a férjével. Az 
ok: a férj mutatott neki egy pornófilmet, és 
felszólította, hogy csinálja ugyanazt, amit a 
nő a filmen. Az asszony bölcsen viselkedett, 
mert volt bátorsága és nyilvánosságra hozta 
az ügyet. 

A munkatársam, René Bredow megérkezik 
az ország egyik távoli, eldugott részében vég-
zett szolgálatából, és a következőket mondja el: 

– A falu vezetői tanácstalanok, nem tudnak 
mit kezdeni a fiatalokkal. Mikor hozzájuk is 
megérkezett a Jézusról szóló, felszabadító öröm-
üzenet, a fiatalok mindent, ami fogva tartotta 
őket, elégettek: a talizmánokat, a varázsszereket, 
a szellemek és az ősök tiszteletéhez szükséges 
tárgyakat. Ma a problémát az okostelefonok és 
a tabletek jelentik. – Ezek az egész országban 
fellelhetők, és mindenféle pornófilmeket lehet 
letölteni rájuk. Mit tegyenek a vezetők a fiata-
lokkal, akik így a pornó teljes kínálatához hozzá-
jutnak? Égessék el az okostelefonjaikat?

A pornográfia és annak következményei va-
lóságos járványként fertőznek meg férfiakat, 
nőket, házasságokat, családokat, sőt megfertő-
zik az egész társadalmat. És nemcsak a fiatalo-
kat érinti, hanem az idősebbeket is. Nemcsak a 
tapasztalatlanokat, hanem a tapasztalt vezető-
ket is. Nemcsak őket, hanem minket is. Nem-
csak őt, hanem talán engem is és téged is. 

A német fiatalok gyakran használják a Voll Porno! (Tiszta pornó!) kifejezést, amikor 
valami nagyon tetszik nekik. (Ez hasonlít a magyar fiatalok Király! Baró! Zsír! szavaira. 
Szerk.) A pornográfia tehát többé már nem tabu, sőt, szinte már „normálisnak” szá-
mít, és csak egy kattintásnyira van tőlünk. Minden megengedett, ami boldoggá tesz.  
A pornófogyasztásnak azonban súlyos következményei vannak. Aki azt gondolja, hogy 
ez csak a nyugati világ problémája, nagyon téved. A pornó behálózza az egész világot.

Tabu-e még a pornó?
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Pápua Új-Guinea:

A hagyományok és a 
modern kor minden 
kihívása közepette
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Világméretű pornó
Néhány tény:

 ● Ebben a pillanatban is 1,7 millió ember né-
zeget pornográf oldalakat.
 ●Becslések szerint az internetes szörfözés 
25%-a kapcsolódik valamilyen formában a 
pornóhoz.
 ●A  14–17 éves korosztályból a  fiúk 90%-a, 
a lányok 35%-a vallja be, hogy alkalman-
ként néz pornót.
 ●Az USA-beli lelkészek 37%-a állítja, hogy 
a pornográf weboldalak állandó problémát 
jelentenek nekik.

Pornó egy „keresztyén” országban
Pápua Új-Guinea lakosságának 96%-a keresz-
tyénnek vallja magát. Ám az ABC ausztrál új-
ság szerint százalékosan innen érkezik a leg-
több rákeresés a google-on a pornó szóra, még 
a gyenge minőségű és drága internet ellenére 
is. Vajon nem lehet ez is az oka annak, hogy 
Pápua Új-Guineában a nők több mint kéthar-
madát fizikailag és szexuálisan is bántalmaz-
zák, hogy a nők egyharmadát már megerősza-
kolták, és hogy ezeknek a 17%-a 13–14 éves 
fiatal lány? Ilyen magas bántalmazási statisz-
tikákat egyébként csak háborús területekkel 
kapcsolatban olvashatunk. Ezért vajon a por-
nó fogyasztás a felelős? Ezt a szakemberek 
megkérdőjelezik. Valószínűleg nem a pornó a 
kiváltó ok, de hogy járulékos tény, az biztos. 

Pornó a harmadik világban
Tim Samuels angol újságíró 2009-ben Gháná-
ba utazott, hogy a helyszínen tanulmányozza 
a pornó hatásait. Valósággal sokkolta az, amit 
tapasztalt. A faluban nem volt áram, de egy 
generátor biztosította, hogy az egyik vályog-
kunyhóban pornómozi üzemelhessen. Samuels 
olyan férfiakkal is találkozott, akik kizárólag a 
pornófilmekből szerezték szexuális ismeretei-
ket, és akik AIDS-esek lettek, mert – ahogyan 
a filmekben látták – ők sem használtak óv-
szert. Egy film hatására nőket zaklattak vagy 
erőszakoltak meg. Gyermekek nagyon korán a 
legperverzebb dolgokat láthatták. 

A pornó és a Biblia
A pornográfia a nemi aktus egyértelmű ki-
ábrázolása (görögül porné = szajha, parázna 
+ graphein = írni). A pornográfia csökkenti 
az ingerküszöböt, mozgásba hozza a fantázi-
át, és olyan dolgokat tüntet fel normálisnak, 
amelyek nem felelnek meg a keresztyén há-
zasság és szexualitás ismérveinek. Egocent-
rikus szexualitáshoz vezet, és egyre több, ill. 
bizarabb élmény megszerzésére ösztönöz. 
Nem véletlen, hogy az a görög szó, amelyet a 
Biblia a szexuális eltévelyedésre, bűnre hasz-
nál (porneia), szorosan kapcsolódik a porno-
gráfiához. 

Jézus a Máté 5,28-ban nagyon világosan 
kijelenti: „aki kívánsággal tekint egy asszony-

ra, már paráznaságot köve-
tett el vele szívében.” Pál az 
1Korinthus 6,18-ban ezt taná-
csolja: „Kerüljétek a paráznasá-
got (porneia)!” (Egyszerű for-
dítás: „Fussatok el a szexuális 
bűnöknek még a közeléből is!”)

 
A pornó és mi
Hogyan segíthetünk mi, ke-
resztyének Európában vagy itt, Pápua Új-Gui-
neában másoknak, vagy akár magunknak, 
miközben sokan a pornográfiával küzdünk? 

Véleményem szerint az első lépés az, hogy 
a szexualitás témáját általában véve, de spe-
ciálisan sem kezeljük többé tabuként. Be-
szélgetünk a témáról a gyermekeinkkel, a 
fiataljainkkal az ifialkalmakon és a gyüleke-
zetekben is. Mi például kipróbáltuk ezt a mi 
ifjúsági istentiszteleteinken, amelyekre Port 
Moresby legkülönbözőbb gyülekezeteiből ér-
keztek ifjúsági csoportok. Felvilágosítottuk 
őket a szexszel és a pornográfiával kapcsolat-
ban is, és bátorítottuk őket arra, hogy vegyék 
fel a harcot a pornográfia ellen. Ha nem mi 
világosítjuk fel őket, megteszik azt a pornó-
színészek!

A keresztyéneknek meg kell tanulniuk nyíl-
tan és őszintén beszélni a tabukról és a prob-
lémákról. Talán nem a gyülekezeti hirdetések-
nél az istentiszteleten, de egy kisebb körben 
igen: a legjobb barátunkkal, egy férficsoport-
ban, a társunkkal. Az ilyesfajta kitárulkozás-
hoz bátorságra és őszinteségre van szükség, 
ugyanakkor egy ilyen beszélgetés lehetőséget 
nyújt a felelősségvállalásra és a változtatásra. 
Nekem személy szerint fiatal koromban nagy 
segítség volt, amikor a legjobb barátommal 
beszélgethettem és imádkozhattam. Elkötelez-
tük magunkat arra, hogy kéthetenként meg-
osztjuk egymással a kísértéseinket, és együtt 
imádkozunk. 

Pál egyértelműen azt ajánlja, hogy menekül-
jünk. Azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy mi 
váltja ki ez irányú érdeklődésünket: a stressz, 
a depresszió, a szexuális kielégületlenség…? 
Ki kell derítenünk, mi késztet arra, hogy az 
okostelefonunkon, a számítógépünkön, vagy 
akár csak gondolatban is a pornóhoz fordul-
junk.  

Dr. Michael Flood, ausztrál tudós abból in-
dul ki, hogy Pápua Új-Guinea keresztyén né-
pességével szemben túl magasak az erkölcsi 
elvárások.  A mi gyülekezeteinkkel is valószí-
nűleg hasonló a helyzet. Nem hagyhatjuk fi-
gyelmen kívül sem magát a pornográfiát, sem 
annak a fogyasztását. Meg kell tanulnunk, 
hogy hogyan viszonyuljunk hozzá, és hogyan 
szabaduljunk meg tőle. A keresztyének előtt 
a pornó tabutémájával kapcsolatban egyetlen 
járható út létezik: a Tiszta pornó!-tól a Semmi 
pornó!-ig. 

Sebastian Proß 

Sebastian és Katharina Proß 
2016 augusztusa óta vezetik a 
Port Moresby elmaradott körze-
teiben folyó szociális-missziós 
projektet. Tíz nyomornegyedből 
több mint 500 gyermek látogatja 
hetente a gyermekprogramokat, 
amelyeket 25 önkéntes szolgá-
ló tart.

Imádkozzunk, hogy  
a pápua új-guineai 

keresztyén férfiak egymást 
erősítve határozott nemet 
tudjanak mondani a porno-
gráfiára, és fiaikat is ebben a 
meggyőződésben tudják nevelni!

„Értéket a fiataloknak!”  
Sebastian a projekt  
önkénteseivel beszélget.

Vlad Sokhin megrendítő képeit 
és beszámolóját a családon be-
lüli erőszakról a következő linken 

lehet elérni: 

https://vladsokhin.com/ 
work/crying-meri

 i
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Ecuadori módra kitértem a válaszadás elől, vagy-
is úgy tettem, mintha nem hallottam volna a kér-
dést, és az ürügyem is megvolt: Noemi éppen fel-
sírt, mert tiszta pelusra volt szüksége. Azóta hat 
év telt el, és én megtanultam, hogy a családterve-
zés, a védekezés, vagy az, hogy ki hány gyereket 
szeretne, itt, városban egyáltalán nem tabutéma, 
ezért nem is csak a legszorosabb baráti körben 
kerül szóba. Még a leghétköznapibb társalgás köz-
ben, gyakran akár már az első találkozás alkalmá-
val is meg lehet említeni, függetlenül attól, hogy a 
beszélgetőpartnerek keresztyének-e vagy sem.

A nagyobbik kislányunk iskolájában gyakori 
beszédtéma, hogy kinek hány gyereke van, ill. 
hogy ki hány gyereket szeretne. Sokszor akarják 
„kiszedni” belőlem is, hogy a két kislány után mi-
kor jön már végre „A fiú”. A legtöbb városi csa-
lád eszményképe a két gyerek: egy fiú, egy lány. 
Legtöbbször elmagyarázom, hogy nekünk nem a 
gyermekek neme a lényeg; azért vagyunk hálásak 
Istennek, hogy egyáltalán gyermekekkel ajándé-
kozott meg minket, akiknek – a nemüktől függet-
lenül – tudunk örülni.

Időközben én is megtanultam az ő kultúrájuk 
szerint kérdezni
Így aztán én is visszakérdezek, hogy megtuda-
koljam, mikor szeretné a másik fél a következő 
gyermeket. Legtöbben elég hevesen kijelentik, 
hogy nekik elég az az egy vagy két gyerek, aki 
már megvan. Egyesek anyagi okokra hivatkozva 
mondják azt, hogy nem „engedhetnek meg ma-
guknak” több gyermeket. Mások a több gyerekkel 
járó többletkihívásoktól félnek. Ecuadorban nincs 
se GYED, se GYES, sem semmilyen más kedvez-
mény a gyermekek után, így gyakran mindkét 
szülőnek dolgoznia kell. Sok a gyermekét egyedül 
nevelő anya is, akik szintén kénytelenek munká-
ba állni.

De nemcsak arról beszélnek egészen nyíltan, 
hogy ki hány gyermeket szeretne, hanem arról 
is, hogy egy anyuka sterilizáltatta-e már magát, 
vagy éppen most készül erre. Egy ismerősöm 
édesanyja telefonon mondta el nekem, hogy 
azért nem tudja éppen elérni a lányát, mert a 
sterilizálás után még egy napig megfigyelés alatt 
tartják a kórházban. Az egyik munkatársunkat, 
aki szintén misszionárius, a pékségben az eladó 

– Mondd, ti hogyan védekeztek?
Ez a kérdés életem első istentiszteletén itt, 
Ecuadorban teljesen váratlanul ért. 
A baba-mama szobában tették föl nekem, 
ahol élőben követhettük az istentiszteletet 
is. Először azt gondoltam, nem értettem jól 
a kérdést, hiszen a spanyolban akkor még 
csak kezdő voltam. Ám az asszony nem 
tágított, és újra kérdezett.

A védekezés  
nem tabu 
Ecuadorban

Ecuador:

Egy „ideális” városi család

A családtervezés nem tabutéma Ecuadorban. De az, hogy ki  
mennyit keres, sokkal inkább. Jelenleg a legalacsonyabb fizetés 386 
USA dollár (330 Euró), miközben egy kétszobás városi lakásnak csak 
a bérleti díja legalább 150 USA dollár, és ehhez jönnek még a járu-
lékos költségek. Bár az elmúlt években sok pozitív változás történt, 
igen sok ecuadorinak nincs bejelentett állása, és a minimálbért sem 
kapják meg. A gazdagok és a szegények között húzódó szakadék sok-
kal mélyebb, mint Németországban. Ezt mutatja a GINI-index, vagyis 
az egyenlőtlenségi mutató is. Ez Németországban 2016-ban 29,5 volt, 
míg Ecuadorban 45,0. A nulla GINI-index abszolút egyenletes, a 100 
abszolút egyenlőtlen jövedelemelosztást jelent.
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faggatta arról, hogy most, miután megszüle-
tett a negyedik gyermekük, végre sterilizál-
tatja-e magát.

Vannak olyan házaspárok is, akik a legap-
róbb részletekig beavatnak minket családter-
vezésükbe:

– Az orvos azt mondta, most a legalkal-
masabb az idő teherbe esnem. Ezért most na-
gyon próbálkozunk.

De ilyeneket is hallunk:
– Szeretnénk még egy gyermeket, de nem 

azonnal. Talán három hónap múlva bele-
vágunk.

A fájó pont: amikor nem úgy alakulnak a 
dolgok...
Amikor a gyerekkérdéssel kapcsolatos témák 
jönnek elő, a kutakodás fájdalmat is okoz-
hat, hiszen nem mindig alakulnak a dolgok 
a megálmodott terv szerint. Éppen ezért én 
csak olyan nőket szoktam ilyenekről kérdez-
getni, akiknek van már legalább egy gyerme-
kük, vagy akiknél érzem, hogy jól kezelik a 
dolgot, és nem tapinthatok náluk fájó pontra.

Mindezek mellett meglepetten tapasztal-
tam, hogy itt még a veszteségeket és a fáj-
dalmakat is nyíltabban kezelik, mint nálunk. 
Például egy fiatal pár elmondta, mennyire 
szeretnének gyermeket, és hogy a feleség-
nek éppen most volt egy spontán vetélése. 
Mások egészen aprólékosan előadták, hogy 
még egyáltalán nem tudják elképzelni az 
életüket egy gyerekkel. Nemrég pedig egy 
olyan házaspár volt a vendégünk reggelire, 
amelynek eddig csak a férfi tagját ismertük. 
Beszélgetés közben a feleség szóba hozta, 
hogy mennyire szenved a gyermektelenség-
től. Kérte is, hogy imádkozzunk értük. Mély 
benyomást tett rám az, hogy már az első 
beszélgetésünk alkalmával is ilyen nyíltan 
tudott beszélni erről a neki annyira fájdal-
mas témáról.

Németországban ez az egész terület ta-
bunak számít, vagy csak nagyon jó barátok 
között eshet szó róla. És ez nem véletlen. 
Életünk érzékeny és intim pontjait érinti. 
Ezért is van az, hogy újra és újra elakad 
egy pillanatra a szavam, lefagyok, meglepő-
döm, sőt, zavarba is jövök, amikor itt, Ecua-
dorban minden bevezetés nélkül teszik fel 
a legkülönbözőbb ilyen jellegű kérdéseket, 
vagy nyilatkoznak dolgokról. Ugyanakkor 
jónak is találom, hogy az olyan kérdéskört, 
mint a gyermekvállalás vagy a családterve-
zés, őszintén ki lehet tárgyalni – bár talán 
mégsem pont az első találkozáskor kellene 
felhozni a témát. 

Nekem, egyrészt, nehéz, amikor például 
„a kisfiúról” faggatnak, mert nagyon örül-
nék, ha lehetne még gyermekünk, de az én 
egészségi állapotom miatt sajnos nem ajánl-
ják az újabb terhességet. Másrészt, olyankor 

megragadhatom a lehetőséget, hogy elmond-
jam, mennyire hálásak vagyunk Istennek, 
amit két gyermekünk nevével is szerettünk 
volna kifejezni: a Noemi név jelentése öröm, 
a Mattea név jelentése pedig ajándék. Két kis-
lányunk igazi örömöt jelent nekünk, és való-
ban Isten ajándékainak tekintjük őket.

Az őszinteség sebezhetővé tesz, és nem 
mindig megy könnyen, ugyanakkor új ajtó-
kat nyit meg, beszélgetési lehetőségeket te-
remt, barátságokat és kapcsolatokat mélyít 
el. Ezért érdemes elgondolkozni azon, hogy 
mindennapi beszélgetéseink során melyek 
azok a helyzetek, amikor a tabutémák fel-
oldásával elmélyíthetnénk és bizalmasabbá 
szőhetnénk egy emberi kapcsolatot. De ter-
mészetesen nem ajánlatos rögtön az első al-
kalommal a cikkem elején idézett kérdéssel 
lerohannunk az új szomszédasszonyunkat...  

Donata Schiller

Andreas és Donata Schiller 2012 
óta él Ecuadorban. Először az 
egyéves impact-csoportokat ve-
zették. Ma főleg egyetemi hall-
gatók között dolgoznak Yachay 
egyetemi városban, Ibarrában és 
Quitóban. Két kislányuk van.

Imádkozzunk, hogy  
az ecuadori keresztyének 

Isten ajándékaiként tudjanak a 
nem tervezett gyermekeikre is 
tekinteni! Imádkozzunk Donata 
Schillerért, akinek az egészségi 
állapota miatt a család jelenleg 
Németországban tartózkodik!

A gyermekvállalás szorosan 
összefügg az etnikai háttérrel. Sok 
spanyol nyelvű városlakó (akik 
többségükben a spanyol hódí-
tók és az Andok népességének a 
keveredéséből származó meszticek 
vagy fehérek) a két gyermeket tart-
ja ideálisnak. A liebenzelli misz-
szionáriusok bennszülöttek között 
is végeznek munkát; a kecsuáknál, 
az awáknál vagy a negritóknak ne-
vezett afro-ecuadoriaknál a több 
gyermek jellemzi a családokat.

 i

Donata Schiller az egyik várandós barátnőjével 
beszélget
Alsó kép: Noemi és Mattea Schiller 5000 méter 
magasan, a Chimborazon, amely egy kialudt 
vulkán és Ecuador legmagasabb hegye.
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Cengiz (a nevét megváltoztattuk) elmondja, hogy 
alig jár el a mecsetbe. Én is érzékelem, hogy elég 
lazán viszonyul a muzulmán vallási előírásokhoz, 
és némelyiket nehezére esik betartani. Ennek 
ellenére az iszlámmal kapcsolatban egyetlen bí-
ráló szó sem hagyja el a száját. Más muzulmán 
fiataloktól sem hallok ilyesmit. Nekik az iszlám a 
csúcs – bármilyen kritikai megközelítés a legna-
gyobb önteltségnek számítana, sőt, már maga a 
gondolat is teljességgel bizarr és büntetendő. 

Azoktól a fiatal felnőttektől sem hallottam 
soha egyetlen rossz szót sem az iszlámról, akik 
nem muszlimok. Ebben a városban élnek mind, 
és szeretnének jól kijönni egymással. Senkinek 
sincs joga ahhoz, hogy a barátja hitét bírálgassa. 
Mindenről mindenki csak pozitívan gondolkozik; 
egy ettől eltérő gondolkodásmód szóba sem jöhet.

Akár vallási megfontolásból, akár pusztán ud-
varias tiszteletből, az iszlám kritikájának nincs 
helye a német társadalomban. Ugyanakkor egyre 

erősödnek a kritikus hangok: baráti társaságok-
ban, illetve azoknak a körében, akik nehezen ba-
rátkoznak meg a társadalmi változások gondola-
tával – sőt, még a keresztyének között is. Ezek a 
fellángolások néha elérik a nyilvánosság szintjét, 
de azon nyomban le is kerülnek a napirendről 
anélkül, hogy komolyabban foglalkoztunk volna 
velük.

Ezért is tapsolják meg azokat, akik ki mernek 
állni és el merik mondani kritikájukat. Vajon 
nem lenne szükség több ilyen keresztyénre is? 
Nem jött-e el annak az ideje, hogy együtt szólal-
junk fel és elmondjuk végre azt, amiről érezhető-
en kevés szó esik?

Kevés szó esik? 
Számos keresztyén gyülekezet szervez olyan be-
szélgetős estéket, amelyeken a hallgatóságnak 
elmagyarázzák a keresztyénség és az iszlám köz-
ti különbségeket, és elhangzik az iszlám kritikája 
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Az iszlámot kritizálni? Ez a muzulmán oldalról elképzelhetetlen. És a pluralista társa-
dalom oldaláról? Kényes téma ez mindenkinek, aki nem akarja, hogy szélsőjobboldali-
nak vagy intoleránsnak kiáltsák ki. Gondolatok a tabutémával kapcsolatban:

Mecset KözépÁzsiában

Az iszlám 
kritikája tabu

Interkulturális csoportok – Németország:
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is. Mindig vannak jelen olyanok is, akik el-
mondják, hogy korábban muszlimok voltak, 
majd Jézus Krisztusban hitre jutottak.

Én magam is sokat tanultam az ilyen jel-
legű alkalmakon. Fontosnak tartottam, hogy 
megismerjem a különbségeket – nemcsak bi-
zonyos pontokon, hanem a vallás általános 
megközelítésében. Mindenkinek fontos tisz-
táznia magában, hogy milyen alapokon áll. 

Az effajta rendezvények ellenére sok 
gyülekezeti tagban megmarad a dilemma. 
Sokukban inkább a kritikus hozzáállás erő-
södik, és tovább nő bennük az ellenérzés a 
muszlimokkal szemben, noha állandóan hall-
ják a misszióra való felhívást. És még csak 
azt sem mondhatjuk, hogy ez tudatosan tör-
ténik; inkább abban gyökezerik, hogy rádöb-
bennek a különbségekre. 

-ról, -ről helyett -val, -vel 
Azt megtanultuk, hogy beszéljünk a musz-
limokRÓL, vagy legfeljebb a musz limokHOZ, 
de azért a muszlimokKAL ne nagyon. Ami-
kor kapcsolatba kerülünk velük, az ítélke-
zés olyan erős lehet, hogy nem látjuk meg 
bennük az embert. A gyülekezetek általá-
ban csak akkor nyitnak a muzulmánok felé, 
amikor azok segítségre szoruló emberekként 
jelennek meg a színen, mint most a mene-
kültek. Máskülönben a távolság köztünk egy-
re csak nő, és a migráció történetének leg-
utóbbi hetven éve sem adott megoldást arra, 
hogy együttesen milyen úton-módon indul-
junk el feléjük. 

Néhány fiatal muzulmánnal üldögélek, 
és a hitről beszélgetünk. Érzékelem, meny-
nyire furcsa nekik, hogy egy keresztyén 
megosztja velük, ami fontossá lett neki a 
Bibliából. Ők inkább ahhoz vannak szokva, 
hogy az általuk ismert muzulmán módon 
kapjanak megerősítést, főleg természetesen 
a családjuktól vagy a vallási közösségüktől 
– de az őket körülvevő társadalom toleráns 
közömbössége által is. Pedig nagyon lénye-
ges, hogy ezek a fiatalok megismerjenek 
egy másfajta látást, de valaki olyantól, aki 
komolyan veszi és tiszteletben tartja őket... 
És úgy, hogy közben ők is elmondhassák a 
gondolataikat. 

 
„A keresztyének nem szeretnek minket!”
Már amúgy is áldozatnak érzik magukat: sze-
rintük nem festenek reális képet az iszlám-
ról, és a média is túlságosan negatív fényben 
tünteti azt fel. Jól érzékelik, hogy a társada-
lom egy része kritikusan tekint a vallásukra. 
Ám konstruktív vitát egyik fél sem kezdemé-
nyez. Ez inkább oda vezet, hogy a muszli-
mokban kialakul a sértettség érzése, és még 
szilárdabban ragaszkodnak a saját vallásuk-
hoz. Egy fiatal muszlim ezt mondta nekem 
egyszer: 

– A keresztyének nem szeretnek minket!
A kritika nem feltétlenül a legjobb eszköz 

arra, hogy új látás alakulhasson ki bennük. 
Amikor a beszélgetésünk ilyen irányt vett, 
annak mindig az lett az eredménye, hogy el-
kezdtek hárítani, tagadni vagy ellenkritikát 
megfogalmazni. Tulajdonképpen ez nagyon 
emberi: hiszen ki szereti, ha bírálják, ráadá-
sul ha annak a közösségnek a hitét bírálják, 
amelyre az ember olyan büszke. 

A legjobb beszélgetéseim akkor adódtak, 
amikor arról a támaszról és elrejtettségről 
beszéltem nekik, amelyet Jézusban kaptam. 
Az iszlámot kritizáló emberek ezzel szemben 
gúnyt és dühöt váltottak ki belőlük. Így az-
tán a kritikusok által felkavart por vagy el-
oszlott a levegőben, vagy eltűnt egy lehetsé-
ges hitvita fogaskerekei között.  

 
A Jézusról szóló üzenet döntő fontosságú 
Éppen ezért egy muszlimnak nem az a dön-
tő, hogy mennyi bírálatot hall a hitével 
kapcsolatban, vagy hogy a bírálatot milyen 
tetszetősen adták elő. Az a döntő, hogy talál-
kozik-e Isten világosságával Jézusban. Csak 
egy ilyen találkozás segít neki más szögből 
meglátnia a saját vallását.  

Ezzel nem azt mondom, hogy egyáltalán 
ne mondjunk kritikát. A muszlimok általá-
ban nagyon szívesen beszélgetnek és vitáz-
nak a hitükről (nem önkritikusan, hanem 
magyarázva a dolgokat), ha azt tapasztal-
ják, hogy odafigyelünk rájuk és tiszteletben 
tartjuk őket. Egyébként őbennük is rengeteg 
kérdés feszül a mi hitünkkel kapcsolatosan. 
Hasznos és fontos, hogy mindkét fél tudatá-
ban legyen ennek. Ez összeköt minket. Azt 
is megértettem, hogy változást nem az én 
érveim idézhetnek elő, hanem egyedül az, 
ha felfedezik Jézus Krisztus világosságát és 
igazságát. Jézustól az út a muszlimokig a mi 
szeretetünkön keresztül vezet.  

Christian

Rituális mosakodásra  
szolgáló helyiség egy  
mecsetben 

Christian és Bettina 2012 óta 
a németországi interkultu rális 
csoport tagjaiként  Ludwigs-
burgban fiatal menekültekkel 
foglalkoznak.

Kérjük az Urat, hogy a 
muszlimok fedezzék fel 

Jézus Krisztus világosságát és 
igazságát! Az Úr adjon meg-
győző szeretetet a közöttük 
szolgálók szívébe!
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A szokatlan tabuk nem könnyítik 
meg az ember életét egy másik 
kultúrában. Miért becsülik le a 
teljesítményt? Miért kell öt répá-
nak lennie a zacskóban? Három 
misszionáriusnő olyan viselke-
désformákat ismertet, amelyeket 
Japánban kerülni kell.

Japán:

Tabuk Japánban

Jól emlékszem egy esetre abból az idő-
ből, amikor még a japánt tanultam egy 
nyelviskolában. Bár gyerekkorom óta 
beszélem a nyelvet, sokat kellett még 
fejlődnöm. Néha a tanítás is és a tanu-
lás is kivette minden erőmet. Az írásje-
lek, az udvariassági formulák, a tárgyas 
és tárgyatlan igék…. de aztán egyszer 
csak összeállt bennem a dolog, és én 

nagyon örültem az 
eredménynek. Másnap 
az órán nagyon vártam, 
hogy a tanárnő megdi-
csér majd, de semmit 
sem mondott. Egysze-
rűen csak továbbment 
az anyaggal, és közölte 
velünk, hogy a szám-
nevekkel és mennyi-

ségi kifejezésekkel fogunk foglalkozni. 
Amerikai osztálytársaim először nem 
is értették, miért nem hangzik el soha 
egyetlen dicsérő szó sem. 

Akkoriban gyakran jött szemem elé 
egy kép: valaki odanyújt egy kisgye-
reknek egy darab csokit ezekkel a sza-
vakkal: 

– Ha elveszed, a tiéd lehet.
De minden egyes alkalommal, ami-

kor a gyermek nyúlt a csoki felé, az egy 
kicsit magasabbra került.  Olybá tűnt, 
mintha a „nyelvi siker csokiját” soha 
nem kaphatnám meg.  

Egyszer aztán összeszedtük minden 
bátorságunkat, és szóba hoztuk a dol-
got. A tanárnő csak ennyit mondott: 

– Japánban a felnőtteket nem szokás 
megdicsérni. 

 
Priscilla Kunz missziós nővér Japán-
ban nőtt fel. 1995 vége óta végez 
gyülekezetépítő munkát, 2017 óta 
Csikuszeiben él.

Japánban még mindig tabunak szá-
mít a négyes szám. A kiejtése si, ami 
megegyezik a halál szó kiejtésével. Ha 
csak lehet, a hétköznapi életben kike-
rülik ezt a mágikus tulajdonságokkal 
felruházott számnevet. Azt gondoltam, 
hogy ez a téma nem számít már olyan 
szigorú tabunak, hiszen azért a halál-
ról és a meghalásról nyíltan beszélnek, 
és (különösen az egyedülállóknak) azt 
ajánlják, hogy a temetéssel és a sírgon-
dozással bízzanak meg egy temetkezési 
vállalkozót. 

Ezért is döbbentett meg egy eset 
a közelmúltban. A szupermarketben 
cucumehoudájt hirdettek a zöldségekre; 
olyankor egy kb. 2 literes zacskóba any-
nyi zöldséget lehet beletenni, amennyit 
csak akar az ember, és az egészért fix 
összeget fizet, kb. 1 eurót. 

Aznap hagymára, krumplira és répá-
ra szólt az akció. Megtöltöttem a zacs-
kómat, és – minden előzetes megfonto-
lás nélkül – négy répát is tettem bele. 
Ezután az egyik alkalmazott az egész 
üzleten át loholt utánam egy darab ré-
pával a kezében. Majd nagy hajlongások 
és bocsánatkérések közepette bedugta a 
zacskómba. – Négy répát nem lehet vin-
ni – jelentette ki, és azzal el is tűnt. 

 
Gretel Ruoff missziós nővér Naka-
nosi mában erősíti a japán csapatot. 
Nők között szolgál és gyülekezeti 
munkát végez.

Amikor anyukákkal beszélgetek, min-
dig beleszaladok ugyanabba a jelenség-
be: míg én dicsérem a gyerekeimet és a 
férjemet, és jókat mondok róluk, addig 
beszélgetőpartnereimtől alig hallok egy 
jó szót a saját családjukkal kapcsolat-
ban.  Olyannal is találkozom, hogy egy 
gyerek nagy igyekezettel fest egy na-
gyon szép képet, de az anyukája nem 
mond rá semmit. Sokszor éreztem már 
emiatt szomorúságot, csalódottságot. 

Amikor a gyülekezetünk tagjait kér-
deztem arról, hogy ennek a viszonyu-
lásnak mi az alapja, ezt a magyarázatot 
kaptam: a japán kultúrában nem elfo-
gadott, hogy valaki kitűnjön a többiek 
közül. Ha valaki dicsérően beszél a csa-
ládjáról, az a japánok szemében olyan, 
mintha az illető saját magát dicsérné. 
Ezt mindenképpen el akarják kerülni, 
mert nem akarnak mások fölé emelked-
ni. Ezért a dicséret, ha egyáltalán van 
ilyen, többnyire csak családon belül je-
lenik meg.   

Ezért is van az, hogy amikor egy ja-
pánt valamiért megdicsérek, gyakran 
az ije, ije (ó, ne, ó, ne) szóval reagál-
nak. Majd azonnal következik annak a 
megindoklása, hogy miért is semmi az, 
amit az illető tett.  

Ennek ellenére én továbbra is öröm-
mel osztogatok dicséretet.

 
Rahel Gross 2009 óta él a családjá-
val Japánban. Tokió nyugati részén, 
Oméban végez gyülekezeti munkát.

Imádkozzunk, hogy a 
japán keresztyének is meg- 

ta nulják önmagukat és egymást is 
becsülni, értékelni!
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Tehát a modern tabuk – amelyekről mindeközben nem 
készült lista, hogy az ember legalább tájékozódhatna – 
egyeseknek a jó és a helyes dolgok védelmére szolgálnak, 
míg mások ugyanazokat a tabukat „elnémító kartellek-
ként” tartják számon, hiszen valamiről, ami már minden-
kinek szúrja a szemét, úgy tűnik, mégsem szabad többé 
nyíltan beszélni. Akkor hát a tabuk negatív vagy pozitív 
dolgokat jelentenek? A társadalmi békét védik egy közös-
ségben, vagy a hatalomgyakorlásnak a mások elhallgatta-
tására szolgáló rafinált eszközei, nehogy bárki is megkér-
dőjelezze az illető hatalom létjogosultságát? 

Egyáltalán mire gondolunk – vagy mire gondolnak má sok –,  
ha tabukról van szó?
A tabu szót – a tudományos szaknyelv számos fogalmával 
ellentétben – nem a görögből, de nem is a latinból vettük 

át; a polinéziai nyelvből, pontosabban a Tonga-szigetek-
ről származik. Az angol felfedező, James Cook kapitány 
(1728–1779) csendes-óceáni utazása során ismerte meg 
a kifejezést, és a Voyage to the Pacific Ocean (Csendes-
óceáni utazás) című, 1777-ben megjelent útikönyvében 
az angol nyelvbe be is vezette, ahonnan aztán a legtöbb 
európai nyelv átvette. Már Cook is világosan látta, hogy 
ennek a fogalomnak összetett a jelentése, és értelmezések 
egész sorát foglalja magába, amelyeket nem igazán lehet 
lefordítani. A következőt írta: „A szó jelentése igen össze-
tett, de tulajdonképpen a tiltott dolgokra használják.” Emel-
lett megemlíti a tabusítani igét, illetve az abból származó 
tabusított igenevet. Ezek olyan helyekre, cselekedetekre, 
személyekre, dolgokra vonatkoznak, amelyek a legtöbb 
ember szemében tabunak számítanak (vagyis mindenki 
számára „világosan meg vannak jelölve”), és csak különle-

Annak, aki fellapoz egy újságot, nem kell sokáig keresgélnie ahhoz, hogy rátaláljon egy hírre, miszerint vala-
ki megsértette a közerkölcsöt vagy tabudöntögetésbe kezdett. Ezért akár hősként is ünnepelhetik az illetőt 
(„Végre valaki ki merte mondani!”), de akár el is ítélhetik mint a közrend felforgatóját („Az efféle kijelentések 
aláássák a társadalmi békét!”). A tabudöntögetők egyesek szemében a jók, míg másokéban a gonoszok.

Bizonyos dolgokról jobb 
(nem) beszélni

TABUK
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ges személyek (istenek, papok, királyok stb.) kerülhetnek 
velük kapcsolatba úgy, hogy nem esik bántódásuk – de 
ők is csak különleges alkalmakkor és különleges körülmé-
nyek között. Ez első látásra a Biblia szentségtörvényeire 
emlékeztet, amelyek értelmében szintén csak a papok kö-
zeledhettek Istenhez anélkül, hogy bántódásuk esett vol-
na (3Móz 10,16–17,9; 4Móz 16–18), de ők is csak előre 
megszabott feltételek szerint. 

Mindazonáltal fontos különbség, hogy (1) az utóbbia-
kat Maga Isten adta; (2) nyilvánosak és közismertek; (3) 
mindenkinek be kell tartania azokat. Nem egy bizonyos 
csoport vagy osztály hatalmát vannak hivatva szolgálni, 
hanem annak a módját ismertetik, ahogyan az egyénnek, 
illetve a népnek mint egységes egésznek viszonyulnia kell 
Istenhez, akivel szövetséget kötöttek. A Biblia Istene Te-
remtőként, Megmentőként, Megváltóként és Bíróként je-
lenti ki Önmagát. Kijelenti akaratát, és ezzel korlátozza 
az elit csoportok hatalmát. Ezért a Bibliában nincsenek 
tabuk, viszont megvannak a szabadságnak és az önkény-
nek az Isten által megszabott határai.

A vallástudományi eszmecserének nincs nagy befolyása 
a tabu szó hétköznapi használatára. Ha a szó egy újság-
ban, egy beszélgetésben, prédikációkban vagy egyéb kije-
lentésekben felbukkan, aligha veszi bárki is a fáradságot, 
hogy utánanézzen a szó tulajdonképpeni jelentésének. Ez 
a figyelemre méltó viszony egy hétköznapi szó és a jelen-
tését övező homály között tulajdonképpen a tabuk egyik 
ismertetőjele. Legtöbbször akkor kapnak szerepet, amikor 
egy ködös vagy ellentmondásos dolgot kell megnevezni 
vagy éppen elhallgatni. 

Ilyenkor nem az a döntő, hogy az adott tabut megne-
vezzük-e, hiszen mindannyian ismerünk olyan beszéd-
helyzeteket, amelyekben az, amit tabuként kezelünk, 
megnevezetlenül is jelen van.

 A következő párbeszéd jól példázza ezt. 
Anya: 
– Ilyet nem csinál az ember!
Gyerek: 
– Miért nem?
Anya: 
– Mert nem!”
Bizonyára sokan éltünk már át ehhez hasonló helyze-

teket. Az a legmeghökkentőbb bennük, hogy a párbeszéd 
gyakran így is működik, legalábbis egy bizonyos ideig.  
A gyer mek elfogadja az anyai tekintélyt és szót fogad 
anélkül, hogy magyarázatot követelne. Ám ez hosszú tá-
von nem tartható: a gyermek indoklást kér majd, mert 
meg akarja érteni, miért vannak olyan dolgok, amiket „az 
ember” megtesz vagy éppen nem tesz meg, kimond vagy 
éppen nem mond ki. Azt akarja majd, hogy ő dönthesse el, 
mely szabályok érvényesek, és gyakran meg is szeg majd 
bizonyos szabályokat, hogy lássa, valóban érvényesek-e 
(ami a szó legtágabb értelmében tabudöntögetés lesz). 

Ez a hétköznapi példa még „az ember” szó alkalmazá-
sát is bemutatja általános alanyként; egy névtelen nagy-
ságra utalnak vele, amelynek a beszélgetés során bizonyos 
korlátozó képességeket tulajdonítanak, és ezt nevezzük 
hatalomnak. Ám ennek a hatalmat gyakorló valóságnak a 

kiléte bizonytalan marad, hiszen nem a szülők azok, akik 
nem akarják, hogy a gyermekük ezt vagy azt megtegyen, 
vagy ne tegyen meg, és nem a rendőrség az, amelyik ezt 
vagy azt megtilt, de nem is az érvényes törvények, hanem 
„az ember”. Ezért is teszünk különbséget rendszerint, még 
ha legtöbbször tudatlanul is, aközött, hogy az általános 
alannyal alkotunk-e mondatot vagy inkább egyértelműen 
fogalmazunk-e. A „Piros jelzésnél tilos áthajtani.” mondat 
elfogadottabb, mint ez: „Az ember nem hajt át a piroson.” 
A különbségtétel alapja az egyértelműség. Tilos, és mivel 
a tiltás a többség szemében indokolt, azt messzemenően 
elfogadják és másokra is rákényszerítik. 

Ezzel szemben a fenti rövid párbeszédnek lehetne az 
is a következménye, hogy a gyerek nyilvános helyen le-
húzza a nadrágját, és mutogatni kezdi a popsiját. Jóllehet 
ez nem tilos, „az ember” mégsem tesz ilyet (legalábbis a 
nyugati kultúrkörben nem). De hogyan is kellene ezt el-
magyaráznia az anyukának? Hogy megmutathatjuk az ar-
cunkat, a kezünket, a karunkat, a lábunkat, néha még a 
vállunkat és a hasunkat is, de a hátsó felünket már nem 
feltétlenül? Sokféle indoklást lehetne mondani, de egyik 
sem túl meggyőző (például azért sem, mert voltak és van-
nak is olyan kultúrák, amelyek az effajta meztelenségben 
semmi kivetnivalót nem találtak, ill. nem találnak ma 
sem), ráadásul a legtöbb „túl bonyolult” is, amivel nem 
mást jelzünk, mint azt, hogy mi magunk sem látjuk át a 
dolgot igazán. Viszont így érezzük „helyesnek”, ezért tart-
juk magunkat hozzá, és ezért is adjuk át így a gyermeke-
inknek, ugyanakkor beszélni nem szívesen beszélünk róla. 
Az, hogy miként bánunk a testünkkel, mit csinálunk bizo-
nyos testrészeinkkel és mit nem, az egyik olyan terület, 
ahol a tabukat legtöbbször minden további nélkül tiszte-
letben tartjuk – ami egyáltalán nem zárja ki a tudatos ta-
budöntögetést, sőt, igazából ez teszi azt lehetővé.

A másik ilyen terület az étkezési szokások. – Ilyet 
nem eszik az ember! – vágjuk rá gyakran azonnal, ami-
kor arról hallunk, hogy mások mi mindent vesznek ma-
gukhoz egészen magától értetődő módon. Valóban önké-
nyesnek tűnik a dolog: hiszen sokan esznek úgy marhát, 
bárányt, kecskét, sertést, hogy túl sokat nem elmélkednek 
előtte. Ugyanakkor összerándulnak, amikor lóhúst tesz-
nek eléjük. Megesszük a foglyot, de a hollót nem, a nyulat 
igen, de a mókust nem stb. Meglehet, nincs többről szó, 
minthogy az egyik ízletes és a másik nem, ám az ízlések 
köztudottan különböznek, és azt súgják az ösztöneink (ez 
ismét egy olyan szó, amely azt jelzi, hogy megindokolni 
ugyan nem tudunk valamit, de nekünk teljesen egyértel-
mű), nem ez az egyedüli oka annak, hogy miért kerülnek 
fel egyes állatok az étlapunkra, és mások miért nem. Mi-
vel azonban szeretnénk, ha azok az emberek, akikkel nap 
mint nap érintkezünk, és akik esetleg meghívnak minket 
egy közös étkezésre, ugyanígy kezelnék a témát, megerő-
sítjük ezeket a tabukat. Így járunk el, amikor mások előtt 
is kijelentjük valamiről, hogy ilyet nem eszik az ember. 
Minél több embert tudunk így befolyásolni, annál kisebb 
a veszélye annak, hogy valami olyat tegyenek elénk, ami-
től idegenkedünk, vagy esetleg egyenesen undorodunk.  
A misszionáriusok és a kulináris különlegességek iránt ér-
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deklődő világutazók példáján láthatjuk, hogy az efféle be-
rögződéseink megváltozhatnak, és egyszerre csak ízlik az, 
ami korábban ellenérzéseket váltott ki belőlünk. 

A harmadik terület, amely szintén szorosan kapcsoló-
dik a testhez, az emberi szexualitás. Itt is – a múltban 
bizonyára jóval erőteljesebben, mint manapság – az el-
várt szexuális magatartást egy egyszerű „Ilyet nem csinál 
az ember” kijelentéssel korlátozták, és a legtöbben örül-
tek, ha a dologról ennél többet nem kellett nyilatkozniuk. 
Legalábbis a jelenlegi ötvenesek biztos, hogy ezt a mon-
datot hallották a leggyakrabban, amikor a gyermekkor 
vagy a korai pubertáskor felfedező vágyától hajtva meg 
akarták ismerni a saját nemi szervüket (vagy testvéreik, 
osztálytársaik nemi szervét). Ez is egy olyan téma, amely-
lyel kapcsolatban nagyon ritkán megyünk bele a részle-
tekbe, legyen szó akár szülőkről, házastársakról vagy ba-
rátokról. Nem beszélgetünk arról sem egymással (na jó, 
talán csak közülünk, ötven év felettiek közül néhányan 
nem, hogy mi mindent csinálnak a fiatalabbak a közössé-
gi hálókon és az alkalmazásaik segítségével, nem tudjuk, 
és rendszerint nem is szeretnénk olyan pontosan tudni), 
hogyan élünk szexuális életet a házastársunkkal, ritkán 
kérünk tanácsot a barátainktól vagy családtagjainktól, és 
legtöbbször a gyermekek sem szeretnék pontosan tudni, 
hogy szüleik mit csinálnak a hálószobájukban.

Ezen a ponton három fogalom találkozik: a tabu, a szé-
gyen és a bátortalanság. Ezek mindegyike arra szolgál, 
hogy elhatároljunk egy zónát, ahová nem akarunk be-
lépni, mert ott nem éreznénk magunkat biztonságban. Ez 
oda vezethet, hogy emberek magukra maradnak a gondja-
ikkal, mert képtelenek megnyílni és beszélni azokról, sőt 
gyakran még azt sem tudják, miként foglalják szavakba az 
érzéseiket. Az ilyen „kényes” témák esetében elfogadjuk a 
tabukat, de elsősorban nem azért, mintha ösztönösen ér-
tenénk azokat, hanem mert megsértésük elbizonytalanít 
minket. Tartunk attól, hogy „lemeztelenítjük” magunkat 
(ismét egy kifejezés, amelyről érdemes volna elgondol-
kodni), ha szóba hozzuk bármelyiket is. 

A hétköznapokban felbukkanó tabukat és azt, ahogyan 
viszonyulunk hozzájuk, három csoportba oszthatjuk.

Először, ott vannak a kényelmi tabuk. 
Ezekkel az ember a kínos beszélgetéseket és helyzeteket 
kerülheti el. Egyházi körökben különösen a pénz tartozik 
ezek közé: 

– A pénzről nem beszél az ember – majd a tehetőseb-
bek (legtöbbször csak magukban vagy humorosan) hozzá-
teszik: – a pénzt az ember birtokolja. 

De mit csináljanak azok, akiknek nincs pénzük, vagy 
akiknek csak kevés van belőle? Vagy azok, akiknek 
(szerintük) azért túl kevés a pénzük, mert mások nem 
adakoznak eleget, ahogyan az az adományokból élő 
evangélikál szervezeteknél nem ritka, és ahol a lelkészek 
és a misszionáriusok – bizonyos fokig magától értetődő-
en – kevesebbet keresnek, mint a hasonló képzettséggel 
rendelkező átlag.  

A tabu akkor érzékelhető élesen, amikor olyan személy-
lyel akarunk vagy kell pénzről beszélnünk, akivel nem va-

gyunk egy szinten: amikor fizetésemelést kérünk; amikor 
bevalljuk, hogy azért nem tudunk valamiben részt venni, 
mert az túl drága nekünk; amikor némán tűrjük a rosszal-
ló, lesajnáló tekinteteket, mivel öltözékünket a többiek az 
alkalomhoz nem illőnek ítélik meg; amikor egy tehetős 
ember hirtelen témát vált, mert megérzi, hamarosan köl-
csönkérésre kerülhet a sor. Mivel ezek a helyzetek – még 
ha különbözőképpen is – mindkét fél számára kínosak, ál-
talában engedjük, hogy a téma gyorsan lekerüljön a napi-
rendről. A kényelmi szempont tehát annál az oldalnál jön 
be a képbe, amelyiknél a hatalom, jelen esetben a pénz 
van. Nekik kényelmesebb, ha a pénz lehetőleg ritkán ke-
rül szóba, hiszen akkor senki sem piszkálja sem a lelkiis-
meretüket, sem a pénztárcájukat. A tabuk tehát jók – de 
nem mindenkinek. Azokat viszont, akik szükséget szen-
vednek, inkább egy szemérmességi tabu akadályozza meg 
abban, hogy előadják az ügyüket. Bár néha olyankor is 
pusztán kényelemből nem vállalja az ember a konfliktust. 

Másodszor ott vannak a zavar- és a szégyen-tabuk. 
Ezekről tulajdonképpen akarunk beszélni, mert ezek 
olyan szükségek és kérdések, amelyek egészen máskép-
pen foglalkoztatják és terhelik meg az embert, mint a 
pénzügyi gondok. Ezt a szexualitás terén sokan tapasztal-
ják. A szex ugyanis egyrészről látszólag uralja a médiát 
és az érdeklődés középpontjában van, másrészről viszont 
alig van lehetőség arra, hogy az ember – akár a család-
jában, akár a gyülekezetében – személyesen, bizalmasan, 
őszintén és nyíltan beszéljen a saját vágyairól, gondjairól, 
szükségleteiről, álmairól, félelmeiről és függőségeiről. Az 
internet biztosította anonimitás sem tud igazán segíteni, 
ha valóban őszinte beszélgetésre vágyik valaki. 

Ez minden bizonnyal azzal függ össze, hogy egy ilyen 
társalgás bármikor új irányt vehet, és a másik ember meg-
kérdezheti, én hogyan viselkedem bizonyos helyzetekben, 
illetve hogyan kezelem azokat. Egy ilyen kérdés elvileg 
megengedett barátok és családtagok között, hiszen éppen 
ez különbözteti meg az ilyen beszélgetéseket a terapeu-
tákkal, lelkigondozókkal, pszichológusokkal és pszichiáte-
rekkel töltött szakszerű ülésektől. Az utóbbiak megtartják 
a „szakmai távolságot”, ami mindenek előtt azt jelenti, 
hogy a rájuk bízott információkkal tükröt tartanak a pá-
ciens elé, és segítenek neki kezelni a problémás helyzete-
ket, de nem avatják be őket a saját tapasztalataikba. Kép-
letesen szólva, ők felhúzva tartják magukon a nadrágot, 
miközben a segítséget kérő félnek le kell tolnia a nadrág-
ját. Márpedig mi éppen nem erre az egyenlőtlenségre vá-
gyunk a hétköznapokban (még akkor sem, ha krízis ide-
jén gyakran ez az egyetlen módja annak, hogy újra teljes 
emberként élhessünk). 

Mit védenek tehát a zavar- és a szégyen-tabuk? A csalá-
di, baráti és egyéb kötelékeket. 

Erről nem lehet beszélni! Ennek a kijelentésnek megvan 
a létjogosultsága, mivel azok, akikkel szívesen megosz-
tanánk a gondunkat, talán a mindennapokban nem tud-
nának elvonatkoztatni a hallott problémától (vagy vétek-
től, bűntől, kísértéstől, függőségtől). Ily módon az, ami 
nekünk, úgymond, csak néhanap jelent nehézséget (bár 
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láthatatlanul mindig ott lóg a levegőben), abban, akinek 
elmondtuk, szép lassan összemosódna velünk, és ezt a 
legtöbb kapcsolat nem bírja el. 

A harmadik csoportot nevezhetnénk konfliktuskerülési 
tabuknak
Jól illik ide a mondás, miszerint egy partin vagy egy fo-
gadáson bármiről beszélgethet az ember (lásd könnyed 
csevej), csak vallásról és politikáról nem (persze minden 
egyes kultúrának, minden nemzetnek, minden osztálynak 
megvan a maga no-go zónája). Jelenleg a tabu-határokat 
kifejezetten nehéz kijelölni mindenekelőtt a menekülteket 
(vagy nevezzük őket inkább migránsoknak?), a nem fehér 
embereket és népcsoportokat, illetve a házasság hagyo-
mányos, keresztyén értelmezésével szembemenő szexuális 
magatartásformákat érintő közbeszéd tekintetében.

Abban, hogy ezekben a vitás kérdésekben mit szabad 
kimondani (vagy akár csak gondolni) – ez a tabuk betar-
tatása –, és mit kell kimondani – ez a tabuk ledöntése –, 
oly annyira nincs egyetértés, hogy barátságok szakadnak 
meg, és vannak családok, ahol csak úgy tudnak veszeke-
dés nélkül együtt lenni a családtagok, ha bizonyos témá-
kat következetesen elkerülnek. Ezeknek a pontoknak a 
mentén sok gyülekezetben is érzékelhető repedés, törés. 
Az, amiről nem lehet beszélni, olyannyira meghatározó 
lesz, hogy minden, amiről beszélnek, értelmét veszti.

Isten előtt nincsenek tabuk
Mit is kezdjünk akkor ezzel az egésszel? Tartsuk tiszte-
letben a tabukat „a békesség kedvéért”? A válasz egyér-
telmű, határozott NEM! Ugyanakkor egy zárójeles igen 
is.  Vannak olyan helyzetek, amelyekben udvariasság-
ból, tiszteletből, tapintatból és néha szemérmességből 
is jobb hallgatni (vö. Préd 3,7). Ám az, amit egy adott 
helyzetben elhallgatunk, egyszer napvilágra kerül. Jézus 
arra figyelmeztette tanítványait, amikor első alkalommal 
kiküldte őket, hogy senkitől se féljenek, ugyanis: „nincs 
olyan dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki 
ne tudódnék” (Mt 10,26b). 

A tabuk és a hatalom összefüggenek, de azok az erők, 
amelyek a hatalmat gyakorolják, szívesen burkolóznak a 
kétértelműség és rejtélyesség homályába. Az sem lehet vé-
letlen, hogy a tabu fogalma olyan kulturális közegből szár-
mazik, amely nem ismer teremtő istent. A bibliai világkép 
középpontjában ellenben a mindenható Teremtő áll, aki-
nek van közös története a teremtményeivel: ez a Teremtő 
kijelenti Önmagát, megismerteti Magát az emberrel mint 
másik féllel, és tudatja vele akaratát, ill. parancsait.

Ugyan a tabuk tudományos ismertetése során a szak-
emberek újra és újra a „szent és profán” bibliai fogalom-
párra utalnak, amikor ezt teszik, elvész egy döntő jelen-
tőségű szempont. Mivel az a „szent”, ami az Istené, ill. 

amire Isten tart igényt, ezért lehetnek a szent dolgok jó-
tékonyak, ám egyben veszélyesek is. A szentség mögött 
tehát mindig Maga a szent Isten áll, nem pedig egy meg-
foghatatlan hatalom.

A vallástörténet egyik tudományos ismertetésében azt 
írják az Óceánia vallásos tabuival foglalkozó fejezetben, 
hogy „az egész tabu-rendszert súlyos tehernek érezték”, más-
különben – olvashatjuk tovább – nehéz lenne megmagya-
rázni, miért zajlott „olyan gyorsan és szinte zökkenőmente-
sen” az áttérés a keresztyénségre a 19. században. 

Mégis mi a felszabadító ebben az üzenetben? A benne 
rejlő nyíltság és szabadság, az, hogy semmit sem kell rej-
tegetnünk, mert Isten előtt már minden nyilvánvaló. Ez 
egyszerre ijesztő, de ugyanakkor teljesen felszabadító is. 
Az Isten színe előtt végbemenő ítélet könyörtelensége ab-
ban áll, hogy semmit sem hallgathatunk el. Minden, amit 
tabusítottunk, ellepleztünk, amivel nem foglalkoztunk, 
vagy amit elnyomtunk és rejtegettünk magunkban, nap-
világra kerül. Az ítélet könyörületes kegyelme ugyanak-
kor éppen abban áll, hogy ez megtörténik; a félelmeink, 
a gondjaink, a kétségeink és magányos küszködéseink a 
bűnnel, a kétségbeeséseinkkel, a kísértéseinkkel – egyszó-
val minden, ami embertársainktól és gyakran saját ma-
gunktól is elidegenít minket, a felszínre kerül és értékelve 
lesz. Hogy az is világosságra jön, amit el kellett hallgat-
nunk, bár nagyon nehezünkre esett. Hogy a tabuk – akár 
mi magunk vettük azokat magunkra, akár az a felettünk 
álló általános alany („az ember”) terhelt meg vele – akkor 
végleg ledőlnek és megsemmisülnek. 

Pál erről a világosság utáni vágyakozásról ír az 
1Korinthus 13,9–12-ben: akkor, az idők végezetén „úgy 
fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten.” Az utolsó 
ítéletkor és a Mennyben nem lesznek már tabuk, mivel 
Isten előtt semmit sem rejthetünk el, és így nem is kell 
vele próbálkoznunk. Éppen ezért nem kellene már most 
– Isten gyermekeinek a szabadságával élve – elkezdenünk 
leleplezni a kapcsolatainkban rejtőzködő tabukat? És úgy 
beszélnünk egymással, hogy „kiengedjük” mindazt, ami 
belül emészt minket? Ez nekünk mint egyéneknek, gyüle-
kezeteknek, családoknak és népeknek is a javunkra válna.
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