Missziói körút 2011
Örömmel értesítjük testvéreinket a tavaszi missziói körútról
2011. május 8-tól május 22-ig
Matthias Lüdemann bangladesi misszionárius
látogat hozzánk, hogy beszámoljon a kint végzett szolgálatáról, tapasztalatairól.
Kérjük azokat a gyülekezeteket, közösségeket, amelyek szeretnék meghallgatni misszionárius
testvérünk beszámolóját, hogy az Alapítvány munkatársánál, Csapkovics Bertalannál levélben
(postai úton: 1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos utca 10. V/14. címre,
vagy elektronikus formában a csapkovicsb@gmail.com címre)
jelentkezzenek legkésõbb március 15-ig,
és szíveskedjenek megadni a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, valamint jelezni,
hogy milyen alkalomra és mikor szeretnék meghívni a misszionáriust
(lehetõleg több idõpontot is megadva).

Az

aktuális téma

Az irgalmasság – a gyengeség jele?
– Az irgalmasság a gyenge embereknek való, és
mindig a gyengeség jele.
Ezekkel a szavakkal söpörte le az asztalról mis�sziói munkánkat, egykori bangladesi házigazdánk.
Nem egyszerû olyan emberekkel az irgalomról beszélni, akik erõtõl duzzadnak, és sikeresen megállják helyüket az életben. A gyengék erõltessék meg
magukat egy kicsit – mondják gyakran –, s ezt a
megjegyzést gyors legyintés kíséri. Bár a magam részérõl támogatom az egyéni kezdeményezéseket, s amellett vagyok, hogy
adjuk vissza az embereknek
emberi méltóságukat, segítsünk, hogy gondoskodni
tudjanak magukról –
ennek az érvelésnek is
van határa. Sokaknak
az élete nagy gyengeségben ér véget, bár
szinte mindig minden sikerült nekik. Ha
semmivé lesz az erejük,

egész világuk összeomlik. Az újság lapjain olyan
emberekrõl olvashatunk, akik egészen reménytelen
helyzetbõl indultak neki az életnek, és környezetük
arra kényszerítette õket, hogy meggörnyedve járjanak.
Az irgalmasság a Biblia értelmezése szerint összetett dolog, amely szeretetbõl, hûségbõl, kegyelembõl
és segítõkészségbõl áll. Az irgalmas szamaritánus története jó példa a könyörületes cselekedetekre. Az ember nyissa meg szívét a
más nehézsége, baja elõtt. Így él
a bangladesi gyermekfaluban
lakó Dipti (Michael és Regina Kestner cikke), csakúgy, mint a halálos beteg
Szása Közép-Ázsiában,
aki azt kérte, hogy fia,
Valok élete lehetõleg
jobb és másmilyen legyen, mint amilyen életet
õ élt (Andreas és Christina
Kraft cikke).
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Ulfert Andresen Zambiából arról számol be, milyen nagy kihívás számára, amikor a sebtapasz és a
kötszer között kell választania. Ezzel arra utal, hogy
tartós segítség nélkül nem változik meg semmi. De
az állandó és kitartó szolgálathoz idõre, türelemre
és arra a készségre van szükség, amellyel az ember
tovább folytatja a megkezdett feladatot akkor is, ha
nem veszik észre a fáradozását. Az irgalmas szamaritánus történetében éppen ez a fajta gondoskodás
kap hangsúlyt. Még pénzt is adott a vendéglõsnek,
és megígérte, hogy ha rá kellene fizetni a beteg ápolására, õ azt az összeget is kifizeti (Lukács 10,35).
Az irgalmasság mindig önkéntes, és túlmutat a hétköznapin. Az irgalmasság nemes szolgálat, mert az
Úr Jézusnál tapasztalt irgalomra hasonlít, és az Õ
parancsára történik.
Szeretnénk köszönetet mondani az eddigi rendkívül jó együttmûködésért! Imádságaival és adományaival Ön is lehetõvé teszi nekünk, hogy tovább
ápolhatjuk a sérülteket a Föld 25 országában.
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Mi is imában hordozzuk Önt irgalmas Istenünk
elõtt.
Martin Auch
missziói igazgató

E cuador

Luz Ede írta 2010. december 27-én:
Kedves Testvérek!
Lassan véget ér a 2010-es év. Itt,
Ecuadorban a világ sok más részéhez hasonlóan nincs hó. A karácsony
ünnepe nem kétnapos, és a „normális
élet” gyorsan visszatér a régi kerékvágásba. Továbbra is részt veszünk
Isten itteni munkájában. Az Úr csodálatosan cselekszik, és szeretnénk
mi is megtenni, amit tõlünk vár, mert
tudjuk: ahol Isten munkálkodik, ott
van áldás, és a világtörténelem örökre
megváltozik.
Hûséges, odaadó imádságaitokkal
és a misszióra szánt adományaitokkal
ti is részt vesztek ebben a munkában.
Hálásan köszönjük értünk mondott,
hittel teli imádságaitokat. Szívbõl köszönjük a szolgálatunk támogatására
szánt adományaitokat.
Örülünk, hogy a Liebenzelli Mis�szió ilyen nagyszerû, újításokra képes
és Isten Lelkétõl vezetett misszió,
amelyet az Úr több mint 100 éve világszerte áldásosan használ fel. Istennek
még sok terve van, és azt akarja, hogy
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minden ember megismerje az igazságot. Örülnénk, ha akarata szerint
2011-ben is folytatnátok a világméretû
misszió és a Liebenzelli Misszió támogatását.
(További tájékoztatás a Liebenzelli
Misszió világszerte folyó munkájáról a német nyelvû www.liebenzell.
org, valamint a magyar nyelvû www.
liebenzell.hu internet címen olvasható.)
Következzen néhány ecuadori
hálaok és imakérés!
Rainer és Kathi Kröger:
Hálásak vagyunk, hogy az
IMPACT csapattal együtt a Chotavölgyben levõ 4 faluban 600 embernek hirdethettük az evangéliumot. Egy
színdarab, zene, játékok és édességekkel tele ajándékcsomagok mellett
Jézus születésének történetével mondhattuk el az evangéliumot. Nyitott és
feszülten figyelõ szemekre és fülekre
találtunk, most azért imádkozunk,
hogy Isten a szíveket is nyissa meg, és

többen csatlakozzanak a biblia-tanulmányozó csoportokhoz.
Hálásak vagyunk a szentestén
tartott, nagyszerû születésnapi partiért, amelyre 24 vendég jött el. Sokan érkeztek a Chota-völgybõl, és az
IMPACT csapat is eljött. Ezen az estén
három születésnapi gyermekünk volt.
Egy fiatal lány a 15-iket ünnepelte,
egy asszony egyik új biblia-tanulmányozó körbõl az 51-iket és Jézus a
2010-ediket.☺) Nagyszerû este volt,
amikor annak örülhettünk, hogy Isten
eljött hozzánk, emberekhez, hogy mi,
emberek Istenhez jöhessünk.
Edgar, Gyöngyi Luz:
Hálásan köszönjük a december 19én tartott evangélizáló zenés áhítatért
mondott imádságokat. Isten jó. 280
ember számára állítottunk fel asztalokat és székeket. Végül is több mint
300 vendég jött el, közülük mintegy
100-an még soha nem jártak a gyülekezetben és nem követik az Úr Jézust. Nagyszerû délutánon vehettek

részt, amelyrõl nem hiányozhatott
a színdarab, a zene, a játékok, sem a
német karácsonyi aprósütemények,
mindenekelõtt azonban lehetõségük
nyílt az evangélium meghallására. Az
igehirdetés végén közel 40-en elfogadták a meghívást és befogadták Jézust,
Isten legnagyobb ajándékát. Imádkozunk, hogy sokan csakugyan akarják
az Úr Jézust követni.
Hálásak vagyunk az ibarrai
„Puente de Amor” (a szeretet hídja)
gyülekezetünkben a munkatársaknak
tartott karácsonyi ünnepségért. Tavaly közel 100 munkatárs vett részt,
idén már 150-en voltunk! A program
négy óra hosszat tartott. Volt benne
igetanulmányozás, Istent dicsérõ zene,
az egyes munkaterületek és vezetõik
bemutatása. Természetesen a finom
vacsora sem hiányozhatott, köszönetképpen az elmúlt évi közös munkáért.
Nagyon élvezem, hogy mint presbiter
(elöljáró) részt vehetek a gyülekeze-

ti feladatokban, hirdethetem az Igét,
lelkigondozói munkát végezhetek,
együtt tervezhetek az elöljárókkal stb.
Gyöngyi örömmel végzi a nõk és a
házaspárok közötti szolgálatot. Sokat
tanulunk, növekedünk hitünkben, és
mindenütt látjuk Isten keze munkáját.
Mi lehetne ennél szebb?
Ezekben a napokban a legtöbb
misszionáriusunknak és lelkészünknek
kicsit több a nyugalmuk, néhányan el is
utaztak pár napra. Ebben az évben sok
minden történt, és gyakran heteken át
„pirosban” dolgoztunk. Kérem, imádkozzatok az egészségünkért, hogy „akkumulátorainkat” mind testileg, mind
lelkileg megint fel tudjuk tölteni!
Kérem, imádkozzatok a következõ
hétért. Látogatókat várunk. Az Egyesült Államokból jön egy csoport, ös�szesen 26 férfi és nõ. 10 napig lesznek nálunk és Cotacachiba mennek,
ahol építkeznek, és a gyülekezetben
segítenek. Ráadásul január 6-án egy

lelkigondozó docensnõ jön tanítani
a MINTS szemináriumunkon. Egy
hónapig marad itt, és a gyülekezetbe is meghívjuk vezetõképzõ tanfolyamunkra, ahol a lelkigondozás és
beszélgetés-vezetés alapjaira oktat.
Bátorítani szeretnénk összes munkatársunkat, hogy négy héten át heti két
estét szánjanak rá továbbképzésükre!
Kérem, imádkozzatok, hogy sokan
kedvet kapjanak a továbbképzésre, és
a tanultak növekedést hozzanak!
Hétfõtõl Mark Luz elkezdi az általános iskola elsõ osztályát. Mindan�nyian kíváncsian várjuk, hogy bírja ki,
ha 3 órán át ülnie kell, anélkül, hogy
felugrana: ☺ Imádkozzatok Gyöngyiért
is, most már egyszerre mind a négy
gyereket tanítja, ami nem kis feladat.
Köszönjük, hogy imádságban hordoztok minket!
Mindannyitoknak áldott 2011-es
évet kívánunk, az Úr Jézussal!
Ede Luz

Közép -Á zsia

Az irgalmasság fénycsóvái
Reménytelenségbe süppedt falu

Zsenya, gyülekezetünk egyik
nõtagja ebbõl a faluból jár a gyülekezetbe. Faluját „reményvesztett falunak” nevezzük, mert gyakorlatilag nem létezik semmilyen
munkalehetõség, sõt reménység
sincs arra, hogy a helyzet megváltozzon, nem is szólva arról, hogy
felmérhetetlenül sok szociális problémával küszködnek.
Isten Zsenya begyulladt lába miatt vezetett el ebbe a faluba. Zsenya
mindig gyalog jött a templomba, és
minden egyes alkalommal másfél
órát gyalogolt oda és másfél órát
vissza. Beteg lába miatt felajánlottuk, hogy buszunkkal elhozzuk.
Ajánlatunkat azzal köszönte meg,
hogy minden szomszédasszonyát és
azok unokáit is meghívta. A busz
zsúfolásig megtelt.
Az egyik idõsebb asszonyt
Nyinának hívták, aki dédunokájával, Valokkal érkezett. Egyik nap

fülünkbe jutott a hír, hogy Valok
édesapja, Szása beteg. Meglátogattuk. Tüdõvészben haldoklott. Számára nem volt többé remény, hiszen
a fél tüdejét már korábban eltávolították, és nehezen lélegzett.
A fertõzõ betegséget a börtönben kapta, mint olyan sokan mások ezen a vidéken.
Szása nagyon hálás volt
a látogatásunkért. Jézusról
beszéltünk neki, és arról a
reménységrõl, amely akkor
is bennünk él, ha meghalunk. Figyelmesen hallgatta.
Örömmel elfogadta a keresztyén könyveket, naptárt és az
ajándékba hozott ruhákat is.
Ebben a házban sok mindenben láttak hiányt. A beszélgetés végén imádkoztunk érte.
Egy idõ múlva újra meglátogattuk Szását. Nyíltan
beszélt velünk. Azt szerette

volna, hogy fia, Valok egyszer jobb
életet élhessen, mint ami neki jutott
osztályrészül. Aziránt érdeklõdött,
hogy egyházunkban nincs-e egyfajta
kolostori iskola. Jó lenne, ha a nyolc-

Acmaral, Valok és Nyina
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éves Valok keresztyén értékek szerint nevelkedhetne, és többet hallana
Isten Igéjérõl. Azt szeretné, ha Valok
majd felnõttként Istent szolgálná.
Alig mertem hinni a fülemnek. (Sajnos, nincs ilyesfajta kolostori iskolánk.)
A következõ hetekben Valok
hûségesen járt a gyermek-istentiszteletre.
Újra meglátogattam Szását. Újra
elõhozakodott egy kéréssel. Egykor
elmulasztotta, hogy Valokot kiskorában megkereszteltesse, ami az utóbbi
idõben nagyon fontossá vált számára. Most szeretné pótolni. Tulajdonképpen nem akartam elzárkózni a
kérése elõl. Ám megmagyaráztam
az apának, hogy nyolc éves korban a
kereszteléshez hozzátartozik a Jézus
Krisztusban való hit is. A Valokkal
folytatott beszélgetés közben kiderült, hogy már megnyitotta szívét
az Úr Jézus elõtt. Néhány hét múlva
megtartottuk a keresztelõt családi
körben. Rövid idõ múlva meghalt
Szása, az apa. Reméljük, hogy Jézust
még életében és halálában reménységének fogadta el.
Valok története ezzel azonban
még nem ér véget. Apjától õ is megkapta a tbc-t. Acmaral, az egyházi
ápolónõ segítségével megszerveztük, hogy három hónapra felvegyék a
tbc-s gyerekek szakklinikájára. Hála
Istennek, meggyógyult!
Miközben Valok a klinikán feküdt, anyja prostitúcióval tartotta
fenn magát, aztán eltûnt. A fiúnak
többé nem voltak szülei. Végül a
nagymama lett volna jogosult a nevelésére. Õ azonban alkoholista és
tbc-s volt, sõt már a betegség utolsó stádiumában tartott. A fiúnak élt
még egy nagybátyja. Valok egy ideig
nála lakott. Ott azonban állandósult
a veszekedés, majd kiderült, hogy a
nagybácsi kábítószerfüggõ. Hol találhat ez a fiú végre olyan normális
családot, ahol szeretik?
Valok is részt vett az idei gyermek-csendeshéten. Feltûnt nekem,
hogy a közben tíz évessé cseperedett
gyerek súlyos problémákkal küzd

az írás-olvasásnál. Hogy is lehetne
másként, ha senki sem törõdik vele
és teljesen magára hagyják?
Acmarallal megtanácskoztam,
mit lehetne tenni. Õ néhány nap
múlva felhívott. Valok ügyét Isten elé vitte imádságban. Örömmel fogadná be a fiút családjába,
ahol megkapná az annyira hiányzó
szeretetet. Acmaral gondoskodna arról, hogy rendszeresen járjon
iskolába, és segítene a fiúnak a
házi feladatok elkészítésében is. Itt
szeptember 1-én kezdõdik újra az
iskola.
A gyermek-csendeshéten nyolc
fiúval laktam egy szobában. Esténként együtt imádkoztunk. Éppen
Valok imádságából éreztem, hogy
személyes, bensõséges, mély kapcsolat fûzi Jézushoz. Ez nagyon biztató! Az irgalmas Istennek minden
nehéz sorsfordulat ellenére jó célja
van ezzel a szegény fiúval. Kérem,
imádkozzanak Valokért, hogy minden jóra forduljon!
Az irgalmasság háza
Közép-Ázsiában sem könnyû
megöregedni. A 30–40 eurót
kitevõ nyugdíj nem mondható éppen magasnak. Ha valakinek nincs
kertje, nem jön ki belõle a hónap
végéig. Ha valaki ápolásra szorul,
és nincs hozzátartozója, rövid idõ

alatt nehéz helyzetbe kerül. Ki viseli gondját?
Az egyház felismerte a gondot.
2003-ban egyszerû lakóházat vásárolt és átépítette kis, családias
idõsek otthonává, amelyben nyolc
férõhelyet alakítottak ki. Az otthonnak az „Irgalmasság Háza” nevet adták. Az idõsek itt ismerhetik
meg az Úr Jézus könyörülõ szeretetét. Biztos fedél van a fejük fölött,
bõséges az étkezés, az orvosi ellátás
kitûnõ. De a lelkigondozás, a napi
áhítat és a sok éneklés legalább an�nyira fontos.
Ha az ember belép a házba, érzi
a munkatársakban az irgalmasságot
és a szeretetet. Szívügyüknek tartják, hogy ezeket az idõs embereket
életük utolsó útszakaszán elkísérjék.
Egyébként reményeink szerint
Valok dédnagyanyja is nemsokára
beköltözhet az irgalmasság házába.
Börtönmisszió a 16. sz. Kolónián
Minden embernek hallania kell Isten nagy irgalmasságáról. Isten Jézus Krisztusban megbocsátja minden ember bûnét, még a börtönben
is, még a legrosszabb és leggonoszabb bûnözõknek is. Ezért kezdett
el Alfred Eichholz, az evangélikus
egyház püspöke a rabok között szolgálni. Hetente egyszer felkereste
Bjelovodszkoje városban a 16. sz.

Idõs asszonyok

4

Kolónia nevû börtönt, ahol istentiszteleteket akart tartani.
Kezdetben a rabok nagyon bizalmatlanul fogadták. Mind súlyos
bûnöket követtek el. Lopás, súlyos
rablótámadás és többszörös gyilkosság miatt kerültek börtönbe.
Alfred Istenhez fordult. Az Úr
megajándékozta a rabok bizalmával, amely egyre nõtt iránta. Megtörtént a csoda: néhány rab hitre
jutott. Egyiküket Jurenek hívták.
Nagy értékû lopás miatt kellett leülnie tizenegy évet. Egyik este hirtelen ráeszmélt élete minden bûnére.
Bocsánatért könyörgött Jézushoz.
Szívébe nagy békesség és öröm
költözött. Rögtön sürgetõ vágy támadt a lelkében, hogy rabtársainak
is beszéljen Jézusról. Társai elõször
azt hitték, hogy részeg, hiszen néhányszor elég mélyen nézett a pohár fenekére. Nemsokára azonban
észrevették, hogy Jurenél valami
alapvetõen megváltozott.
A következõ három évben Jure, a
rab, Jézusról beszélt a börtönben. Az
Úr gyülekezete szaporodni kezdett
a börtönfalak között. Azóta 25–30
rab jár istentiszteletre. Bibliakör is
alakult azoknak, akik jobban meg
akarják ismerni a Bibliát. Jure két
és fél éve újra szabadlábon van. Az
indokolás szerint, jó magaviseletéért

Jure
elengedték büntetésének hátralevõ
részét. Alfred Eichholz püspök,
utódjául hívta meg a 16. sz. Kolóniában végzett börtönmissziós munkába. Jure nagy vágya az, hogy rehabilitációs központot alapíthasson hívõ
volt rabok számára, ahol hegesztõ,
asztalos és varrónõ szakmában kapnának képzést. Isten teljesítse a kívánságát!
Mi Isten további terve Jure életével? Feszülten várjuk a fejleményeket!

Andreas Kraft
Andreas és Christina Kraft: három
gyermekük van. A Liebenzelli Misszió
Teológiai Szemináriumának elvégzése
elõtt Andreas mezõgazdasági technikus,
Christina szociális munkás volt, majd
Andreas néhány évig prédikátori szolgálatot vállalt a Dél-német Közösségek
Szövetségében. 2006 óta Közép-Ázsiában nyelvtanulmányokat folytatnak és
missziói gyülekezeti munkát végeznek.

K enya , S zudán

CCC – Válságból Kikerült Bizakodó Gyermekek
(Confident Children out of Conflict)
Segítség válsághelyzetbe került gyermekek számára

Cathy Groenjedeik 2009 januárjában indította el Jubában,
a dél-szudáni fõvárosban álló
otthonában az utcán élõ lányok
megsegítésére szervezett segélyakcióját. Az ugandai Cathy már
évek óta Jubában él holland férjével, Wimmel. Úgy látták, hogy
bár sok segélyszervezet jelent meg
Szudánban, egyik sem igazán foglalkozott az utcagyerekekkel. Már

létezett egy kisebb ház fiúk számára, sõt állami árvaházat is nyitottak a városban, de lányoknak még
nem létesítettek semmit. Cathy kevés eszközzel kezdett tervei megvalósításához. Mindenekelõtt az
volt a célja, hogy megszilárdítsa
kapcsolatát a lányokkal, naponta
egy vagy két étkezést biztosítson
nekik, hogy azután lehetõvé tegye nekik a helyi iskolákba való

visszatérést. Célcsoportja máig a
8–15 éves lányok korosztálya, bár
már fiatalabbakat is támogat.
A lányok mind a mai napig
Cathy házának udvarán gyülekeznek, hogy reggelenként megfürödjenek,
megreggelizzenek,
meghallgassanak egy áhítatot, és
azután iskolába menjenek. Tanítás után Cathy-nél leadják iskolai
egyenruhájukat és kevés tanszerü-
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ket. Larissa Zabirko, a Liebenzelli
Misszió segédtanítója elõször csak
hétvégenként, késõbb minden reggel foglalkozott a lányokkal. Az
idõ, a nyitott fül és egy szeretõ
szív kulcsfontosságú tényezõk ahhoz, hogy a gyermekek megajándékozzák a bizalmukkal. Larissa
pedig az évek során mindezt meg
tudta adni nekik.
A múlt évben Cathy-nek sikerült felkeltenie a nemzetközi szervezetek érdeklõdését; így jutott
anyagi forrásokhoz egy lányok
számára építendõ házhoz. A telek
a helyi anglikán egyház adománya. Az építési munkálatok nagyon lassan haladnak, pedig amíg
az épület el nem készül, addig a
lányoknak továbbra is az utcán
és a sikátorokban kell aludniuk.
Sokan a Juba környéki nagy piacokon csellengnek, néhányuknak
a rokonaik adnak szállást, néhány esetben az egyik szülõ még
életben van. Ezekben a társadalmi rétegekben a felnõttek gyakran munkanélküliek, alkohol- és
drogfüggõk, sötét üzletelésben
vesznek részt, és nem ritka, hogy
a lányokat szexuálisan zaklatják,
megerõszakolják és megverik.
Ünnepnapok és szomorú
hétköznapok
Idõrõl idõre ünnepnapok is beköszöntenek a lányok életében.
Cathy az érdeklõdõknek az anglikán egyház együttmûködésével
keresztelésre felkészítõ alkalmakat is kínál. 2010 januárjában néhány lányt megkereszteltek a jubai
nagytemplomban. Egy Angliából
érkezett önkéntes gyakran gyakorol velük énekeket, amelyeket aztán az istentiszteleteken elõadnak.
Júliusban néhányuk koszorúslány
volt egy esküvõn, hogy csak egy
pár olyan szép eseményt soroljak
fel, amelyet a lányok számára a
CCC tett lehetõvé.
Ám sok szomorú történetet is
hallottam, amelyek közül csak néhányat mondok el:
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Jacqueline édesanyja pár napja
eltûnt. Cathy végül az állami kórházban, a tüdõosztály egyik kórtermében talált rá – magára hagyva, elhanyagoltan, piszkosan és
haldokolva. Egyszerûen otthagyták. Jacqueline édesanyjával tölthette a beteg életének utolsó óráit.
Cathy segített neki megfürdetni és
átöltöztetni a haldoklót. Amikor
az anya meghalt, nem volt senki,
aki eltemette volna. Cathy más
hajléktalanokat kért meg, hogy segítsenek neki az asszonyt a „hivatalos” jubai temetõben (egy óriási,
fûvel benõtt terület) elhantolni.
Egy másik kamaszlány többhónapos terhes volt – Cathy nem
sokkal a szülés elõtt tudta csak
bevinni a kórházba, ahol a lány
ikreknek adott életet. Az egyik
csecsemõ azonnal meghalt, a másik életben maradt. A lány alig
tudott a babáról gondoskodni.
Szorult helyzetében megpróbált
leugrani egy hídról, hogy megszabaduljon a nyomorból. Most illegális sörfõzéssel akarja megkeresni a kenyerét...
A koldulás és a sörfõzés mellett
általában a prostitúció azoknak a
pénzkereseti lehetõségeknek egyike, amelyek segítségével a lányok
fenn tudják tartani magukat, mert
némi pénzt vagy más „szép” dolgokat, ruhákat és csokoládét kapnak a stricijeiktõl. Ugyanakkor
bizonyos mértékben az õ döntésük is, ha ezt az utat választják.
A CCC-központba való bekerülés
elõfeltétele, hogy felhagyjanak a
prostitúcióval.
Szabila egy napon Cathy kérésére került a családunkba. Cathy
megpróbálta megvédeni a többi utcagyerek rossz hatásától, és igyekezett biztonságos környezetbe
helyezni, hiszen még csak hétéves
volt. Hétköznap délutánonként,
tanítás után mindig hozzánk jött.
A gyermekeink gyorsan összebarátkoztak vele. Szabila megtanult
kerékpározni, trambulinon ugrálni, kártyázni és képeket festeni.

Megtanulta, hogyan kell használni
a WC-t, elsajátította az egyszerû
tisztálkodási szokásokat, mint
például a kézmosást, és megtanult
pohárból inni. Amikor idén áprilisban az elnökválasztások miatt
Kenyában jártunk, Szabilát otthon
hagytuk. Mint kiderült, Cathyvel
a tettlegességig fajuló konfliktusuk volt, a lány valószínûleg
kábítószeres befolyásoltság alatt
állt. Cathy jobbnak látta, hogy a
továbbiakban ne engedje hozzánk.
Idõközben egy másik városban
talált helyet Szabila számára egy
árvaházban, ahol gondoskodnak
róla, és ahol jól be tudott illeszkedni.
Az irgalmasság hatása
A CCC munkáját Jézus Krisztus példája motiválja:
„Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak
eggyel is a legkisebb atyámfiai
közül, velem tettétek meg” (Mt
25,40).
Juba utcáin és piacain növekszik az utcagyerekek száma. A
CCC, származásuktól függetlenül
biztosítani akarja nekik a tanulás lehetõségét, a lakóhelyet és az
egészségügyi ellátást. Az utca különösen a serdülõ lányok számára
veszélyes, mert szexuálisan bántalmazzák, megverik és rabszolgaként dolgoztatják õket. Cathy
munkája jól szemlélteti, hogyan
tud Jézus embereket arra indítani,
hogy felebaráti szeretettel közeledjenek más emberekhez.
Stefan és Christine Hageneier,
négy gyermekük van, Stefan pilóta
és repülõgép-szerelõ; a Liebenzelli
Misszió Teológiáján kapott egy
éves képzést követõen 2003 szeptembere óta a Liebenzelli Misszió
megbízásából az MAF (Mission
Aviation Fellowship) keretén belül
Kenyában és Szudánban szolgál.
Christine ápolónõ. Misszionáriusok gyermekeként Tanzániában
született és nõtt fel.

B urundi

Irgalmasság a mindennapokban
„Könyörület.” Épp a vasárnapi
prédikációra készültem, amikor
elém került ez a kifejezés. Aztán
rögtön felötlött bennem a kérdés:
„No, de hogyan értetem meg ezt
a szót itt, Muramviában az emberekkel?” Bibliai példákat kezdek
sorolni. Aztán eszembe ötlik néhány eset, amelyeket az itt töltött
elsõ hónapjainkban tapasztaltam.
Mindkettõre van példa: az igazi könyörületre és az embereket
körülvevõ irgalmat nem ismerõ
környezetre is.
Irgalomhiány?
A burundi lakosság többsége
még 18 éves sincs. Ez azonban,
sajnos, nem azt jelenti, hogy a
gyermekek itt különösebb jogokat
élveznének, vagy akár nagyobb
figyelmet szentelnének nekik. Sajnos, inkább az ellenkezõje igaz.
Mindig elcsodálkozunk azon,
hogy a gyermekek az istentiszteleten akár 3 órán át is képesek
nyugodtan ülni (kivéve a mi lányunkat). Nyelvtanárunk elmondta, miért képesek ilyen hosszú
ideig csendben maradni: ha a gyerekek nem hallgatnak a szüleikre, annak súlyos következményei
lesznek otthon, amikor senki sem
látja. Nem is akarom részletezni,
hogy micsoda drámák zajlanak a
zárt ajtók mögött. Máris adódik a
kérdés: hol itt a gyermekek iránti
könyörület? Amikor a kislányunk
beteg volt és sokat sírt, mi is kaptunk olyan tanácsot, hogy ráférne
már egy kiadós verés.
Hirtelen kopogtatás szakította félbe gondolataimat. Eric állt
az ajtóban, hogy zöldséget adjon
el nekünk. Beszélgetni kezdtünk:
szülei már nem élnek, és neki kell
gondoskodnia öccseirõl is.
– A legutóbbi földrengéskor
több helyen megrepedt a házunk

fala. Ameddig a száraz évszak
tart, meg tudnám javítani, különben nem bírja ki a közelgõ esõs
évszakot – mondja Eric.
Átszámítva még 30 Euro-ra van
szükségük. Anélkül – a szó legszorosabb értelmében – nyakukba szakad az esõ. Segítség nélkül
nem tudja ezt a számára hatalmas
összeget elõteremteni.
Az ember a legnagyobb szükséghelyzetben is könyörtelen tud
lenni. Itt nem könnyû például
balesetnél elsõsegélyt nyújtani.
Nagyon gyorsan rásütik ugyanis
az emberre, hogy az segít leghamarabb, aki a balesetet okozta. Ez
azzal járhat, hogy senki sem akar
segíteni az áldozatnak, nehogy
késõbb megvádolják a baleset okozásával. Pedig rengeteg súlyos baleset történik, mert sok autót már
ki kellene vonni a forgalomból,
és az autósok sem tudnak igazán
vezetni. Múlt vasárnap az egyik
nyelvtanárunkat épp egy balesethez vittem az autónkkal. Azonnal
átfutott az agyamon, hogyan segíthetnénk, hogy mindenki elõtt nyilvánvaló legyen, nem én okoztam a
balesetet, viszont a segítségnyújtással is példát mutassak, mennyire fontos ilyen helyzetben a segítõ
kéz.
Kézzelfogható irgalom!
Rengeteg
gondolatom
és
emlékem támad az itt látott
könyörtelenségrõl. De vasárnap
nekem épp az ellenkezõjérõl kellene majd beszélnem az embereknek! Amikor kicsit elgondolkodom, máris eszembe ötlik néhány
reménysugár: ott van például a
„szeretett pénz” kérdése. Tudjuk,
hogy nekünk sokkal több van
belõle, mint bárkinek itt, Burundiban. Szeretnénk mi is könyörületesek lenni hozzájuk, de nem úgy,

hogy pár hét múlva megint a pénz
körül forogjon minden. Inkább abban volna jó segíteni nekik, hogy
saját lehetõségeikhez mérten minél jobb ötleteik támadjanak, és
gondoskodni tudjanak saját magukról.
Természetesen vannak olyan
szükséghelyzetek, amikor például
valakinek a közvetlen hozzátartozója megsérül egy támadásban, és
hozzánk fordul segítségért. Olyankor természetesen autóba ülünk, és
a sérültet elvisszük a legközelebbi
kórházba.
De ha már az autónál tartunk:
eszembe jut az autószerelõnk.
Nagyszerû ember, aki fiatalokat
alkalmaz az utcáról. Így teszi
lehetõvé nekik, hogy kitanulják a
szakmát, és biztosítja a jövõjüket.
Ez irgalmasság!
Vagy ott van Veciane, aki a
konyhán segít nekünk. Nemrég
teljes átéléssel mesélte, hogy találkozott egy idõsebb asszonnyal, aki
elvesztette az otthonát. Teljesen tanácstalan volt, mit is tehetne, hogyan segíthetne. Láttam az arcán,
hogy ettõl teljesen kétségbe esett.
Ez csupán egy példa a sok közül,
amikor a könyörület megnövekszik, még akkor is, ha gyakorlatilag semmit sem tud tenni az illetõ.
Mi magunk is tapasztaljuk az irgalmas lelkületet, amikor emberek
megpróbálnak saját eszközeikkel
irgalmasságot gyakorolni.
Ezekkel a gondolatokkal térek vissza megint a prédikációhoz. Burundiban elég gyakran
történik baleset vagy támadás az
utakon, amelyek után sebesültek maradnak, ezért elõveszem
az irgalmas szamaritánus történetét. Az itteniek tudják, hogy ki
lehet õket kerülni – mint ahogy
a pap és a lévita is tette a Lukács 10,30–35 szerint. Az irga-
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lom – magyarázom a muramviai
gyülekezetnek – szeretetbõl fakad, olyan szeretetbõl, amely
odaszánja magát anélkül, hogy
bármit is várna érte. Ugyanúgy, mint ahogy Jézus is tette.

Remélem, hogy idõvel mind
szavainkkal, mind tetteinkkel sikerül másokkal irgalmasságot
gyakorolnunk, és utat mutathatunk, hogyan válhat kézzelfoghatóvá az irgalom.
Alexander Biskup

Alexander és Tabea Biskup:
egy kislányuk van. Érettségi után
a Liebenzelli Misszió Teológiáján tanultak tovább. 2010 elején
utaztak ki Burundiba. Jelenleg a
kirundi nyelvet tanulják. Tabea
végzettsége óvónõ.

Z ambia

Az irgalmassághoz bátorság kell

Sabine Matthis

Iskolánkból Csingolába, a legközelebbi városba tartok. Megperzselõdött
mezõk, bozót és kis szántóföldek mellett haladok el, amelyeken kukoricát
vagy kasszavát (maniókát) termesztenek. Eközben egyszerû, hullámlemez
tetõs sárkunyhók bukkannak fel – tipikus zambiai táj.
A város házai a gyarmati
idõszak és a ‚70-es évek betontömbjeinek keverékei. Itt, ahol a piac és
az egyetlen élelmiszer-áruház található, vásárolok be a jövõ hétre.
Parkoláskor szembejön velem egy
férfi. Érthetetlen hangon és taglejtésekkel jelzi, hogy az autómra akar vigyázni – néma. Beleegyezem, és késõbb
kenyérrel jutalmazom meg munkájáért.
Amikor átkelek az utcán, Szilveszter karjaiba futok, aki saját
festésû képeslapokkal és képekkel
lát el. Feltétlenül el kell nekem adnia
valamit – bizonygatja, hiszen üres a
zsebe, és sürgõsen pénzre van szük-
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sége. Veszek tõle néhány képeslapot,
bár otthon már rengeteg van belõle.
Amikor bevásárlás után szatyraimmal útra kelek, két fiú szegõdik
a nyomomba, és pénzt kérnek. Hiába közlöm velük, hogy nem adok,
egyikük várakozó tekintettel kísér
az autóhoz. Ott még egy nagyobb
fiú is csatlakozik hozzá.
Konfliktus támad kettõjük között,
amelynek a végén az idõsebb a másik táskájából egy kis, nyilvánvalóan
némi folyékony ragasztót és benzint
tartalmazó mûanyag flakont húz
elõ – a gyerekek kedvelt szipós kábítószerét. Nyilvánvalóan be akarja
feketíteni a kisebbet, hogy lehetõleg
magának szerezzen tõlem pénzt.
Zambiában állandóan találkozunk ezzel a gonddal. Hogyan
segítsek? Ha pénzt adok, csak a
drogfüggõséget támogatom. Gyakran enni- vagy innivalót adok,
azonban természetesen ez is csak

pillanatnyi segítség, és a fiatalokat
kéregetésre bátorítja, pedig inkább a
kezdeményezõ készségüket kellene
ösztönözni. A gyors segítség valamennyi fajtájánál mindig az elégedetlenség kellemetlen érzése marad
bennünk. Inkább a saját lelkiismeretünk megnyugtatását szolgálja, és
nem a másiknak nyújt segítséget.
Olyan ez, mintha sebtapaszokat osztogatnánk valakinek, aki súlyos sérülésekkel fekszik az útszéli árokban.
Isten Igéje azonban nem enged
félmegoldást. Helyette tisztességes
kötszer kell, ki kell segítenünk emberünket a gödörbõl, és hosszabb
távú perspektívát kell adnunk neki.
Az összes csingolai utcagyerek és
segítségre szoruló ember láttán kön�nyen túlterheltnek érezhetjük magunkat a feladattól. Igazából csak úgy
lehet bölcsen hozzákezdeni a munkához, hogyha személyes kapcsolatokat építünk ki egyes emberekkel,
akiket nem hagyunk magukra, és
nem kíméljük sem magunkat, sem
az idõnket. Felemelõ látni, hogy az
efféle kezdeményezésekbõl gyülekezetünk tagjai itt, Csingolában otthont
létesítettek utcagyerekek számára.
Az Amano Keresztyén Iskola
teljesen más céllal és hosszú távú
elképzelésekkel készült:
távlatok nyitására fiataloknak
– nemcsak komoly iskolai képzéssel, hanem a Jézus Krisztusban
való biztos alapok lerakásával is,
és olyan iskolai élettel, ahol minden
területet Isten Igéje formál.
A Jézus uralma alatt álló élet
a nyugati, városias és a hagyomá-

nyos kultúra közötti világban élõ
fiataloknak irányt ad, amelyre nagyon nagy szükségük van. Amikor
végzõs osztályunkkal az elmúlt
félév során a zambiai munka világának különbözõ területeit látogattam meg, sokan úgy fogadták a látottakat, hogy itt, Zambiában látják
Istentõl kijelölt helyüket. Örülök,
hogy Jézus távlatokat nyit elõttük
egy olyan országban, ahol a legtöbb
jól képzett fiatal elõnyben részesíti a
külföldre való kivándorlást.
Gyakran kell a Németországban
sokat emlegetett „jövõ üvegházai”
fogalmára gondolnom. Egyes tanulóinknál tapasztalhatjuk, hogyan
kezdenek itt – az aszályból érkezve

– növekedni és kivirulni. Példa erre
Mwenya,
akinek
jelenleg én vagyok
az
osztályfõnöke.
Kilenc éves korában fél év alatt elveszítette apját és
anyját.
Láthatóan
traumatikus állapotban került hozzánk,
és minden felnõttel
szemben
nagyon
zárkózottnak mutatkozott. Nagyszerû
látni, hogyan nyílik ki egyre inkább
és hogyan nõ az önbizalma. Az Úr
csodálatos munkát végez benne, mert
irgalmas, és újat teremt a romokból.
Amikor az egyik írástudó megkérdezte Jézustól, ki a felebarátja, kin
kell segítenie, világosan a tudomására
hozta, talán éppen felebarátja fekszik
az árokban. Mennyire rászorulok én
is zambiai barátaim és kollégáim irgalmasságára! Ha észak-német egyenességgel vagy türelmetlenséggel
újra meg is bántom vagy sértem õket,
barátságos, finom célzásokat kapok,
amelyek szeretettel értetik meg velem,
hogy készek elfogadni idegen kultúrámat. A sok helyen tapasztalt szívé-

lyes fogadtatás jelzi, hogy én vagyok
a szegény és rólam gondoskodnak. A
segítség így lesz mindig kölcsönös, és
arra emlékeztet, hogy Isten segítségére szorulunk.
Ulfert Andresen
Ulfert Andresen: Zambiába
való kiutazása elõtt egy hamburgi
gimnázium matematika és fizikatanára volt. 2008. január óta él
Zambiában, a csingolai Amano
Keresztyén Iskolában középiskolai
tanár és az utolsó évfolyamosok koordinátora.
____________________
Isabell Gäckle január 12-én utazott ki Zambiába. Indulása elõtt ezt
írta: „Mungwiban elsõ dolgom, hogy
felkészüljek a zambiai ápolónõi elismertetésre. A június-júliusi vizsgáig a
hat évvel ezelõtti tanulmányaimban
szerzett ismereteimet „ásom elõ” és
átalakítom angol nyelvûre. – Nagyon
örülök, hogy megismerhetem ezt az
országot, kultúráját és az embereket,
akikkel ott találkozhatok. Kérem,
imádkozzanak, hogy jól megtanuljam a bemba nyelvet, megszokjam
a szélsõséges hõmérsékleteket és a
másfajta életkörülményeket.”

F ranciaország

Váratlan látogatás
Este fél 10 körül megszólal a telefon:
– Halló …halló – szólal meg egy
kissé zaklatott hang a vonal másik végén. – Csak szerettem volna elmondani, hogy be kell mennem a kórházba. Meg fogják mûteni a lábamat.
– Rendben, minden jót! Gondolunk
rád! – próbálom nyugtatni a hívót.
Legszívesebben
hozzáfûzném,
hogy imádkozunk érted. De Paul*
meggyõzõdéses anarchista, és nem
hisz Istenben. Két nappal késõbb
Annegret a bevásárlás után meg akarta
látogatni frissen operált barátunkat a
kórházban. Amikor a nõvérpulthoz ért,
az egyik szobából ismerõs hangot hal-

lott. Paul! Vállig lógó haját, mellkasáig
érõ szakállát – a higiénés szabályoknak megfelelõen – 3 milliméteresre
vágták le. Paul nagyon örült a látogatásnak, de szemmel láthatólag kínosan
érezte magát „civilizált” külsõje miatt.
Új kinézetének dicséretét épp ezért vegyes érzelmekkel fogadta.
Legszívesebben minden szabályt
felrúgna, és szeretné hinni, hogy a világban szeretet uralkodik, és az határozza meg az emberek együttélését is.
Minden legyen minden ember közös
tulajdona – vallja.
A következõ látogatás alkalmával – még jó, hogy értesültem addigra

új külsejérõl – elmagyaráztam neki,
hogy az õ eszméit a keresztyének már
meglehetõsen régen gyakorolták Jeruzsálemben, amin nagyot csodálkozott. Ezt neki még senki sem mondta.
Az õ fejében a keresztyének a kapitalistákhoz és az elkényeztetettek rendjéhez tartoznak. Érdeklõdve olvasta
az Apostolok cselekedetinek ide vonatkozó részeit.
Anarchista külseje miatt városunk lecsúszottabb rétegéhez tartozik.
Aligha akarna vele valaki is beszédbe
elegyedni. Egyszer például belõttek
egy a lakásával szemben lévõ kirakatot abban a negyedben, ahol õ lakik.
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A rendõrség azonnal letartóztatta és
kihallgatta mint feltételezett tettest.
Hosszan bizonygatta, hogy nem kenyere az erõszak. A külseje azonban
az ellenkezõjérõl tanúskodott. Az ös�szekuszált szakáll, a hosszú, ápolatlan
haj mögött azonban érdekes, érzékeny
emberrel találkozhatunk, akinek megindító élettörténete van. Egy ember,
aki szeretetre és elismerésre vágyik.
Jóbarátjaként zárt bennünket a szívébe. Gyakran telefonál és be-betér
hozzánk egy kávéra. Bárcsak Jézust is
mint „jóbarátot” ismerné meg végre!
Szemkontaktus
Lesütött szemû nõ nyújtja felém a
kezét: – Csak egy eurót kérek!
Biztosan nem errefelé lakik. Ros�szul öltözött, bizonyosan több éhes

száj várja otthon, és itt a bevásárlók
jóindulatában reménykedik. Minden
valószínûség szerint a „Reseau”-hoz
tartozik (nõket és gyermekeket szerveztek ebbe a hálózatba, akik egy
férfi vagy egy szervezet számára koldulnak). Végül minden szerzett pénzüket elveszik tõlük, és nekik aligalig hagynak valamit.
Hamar eldöntöm, hogy „másként”
segítek rajta. Annegret megkérdezi,
nem éhes e. A nõ tört franciasággal
válaszol, és nagyokat bólogat. Így
aztán mi is bemegyünk vásárolni, és
nem feledkezünk meg a kint várakozó asszonyról sem. Egy jó szendvicset vásárolunk neki.
Valószínûleg nem gondolta, hogy
még visszajövünk. Amikor átnyújtjuk a szendvicset, felemeli a fejét, és

a fáradt szemek felcsillannak. Lelkendezve hálálkodik, és rögtön enni
kezd. Amikor eljövünk, mi érezzük
magunkat megajándékozva. Az as�szony reakciója örömöt szerzett nekünk, mert látjuk, hogy valakinek
igazán segíthettünk.
Albrecht Hengerer
* a nevét megváltoztattuk
Albrecht és Annegret Hengerer;
a Liebenzelli Misszió Teológiai Szemináriumának elvégzése elõtt Albrecht
közigazgatási, Annegret ápolónõi
végzettséget szerzett; 1989 szeptembere óta szolgálnak Franciaországban. A nyelvtanfolyam elvégzése után
Avranches-ban végeztek úttörõ missziós munkát; 2004 óta a franciaországi
misszionárius csapat vezetõi.

O roszország

Kedvenc versem a Bibliában
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.
Матфея 6:33
„De keressétek elõször az Õ országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek” (Máté 6.33).

Vannak „véletlenek”!
Néhány évvel ezelõtt megkérdeztek, nem segítenénk-e hos�szabb idõre a misszióban. Bizonyos
körülményekbõl Isten tudtunkra adta,
hogy ez az Õ akarata. Igent mondtunk
a felkérésre. Ám azt is tudtuk, hogy
munkahelyünket fel kell adnunk. Ki
támogat majd anyagilag? Több éve
házasodtunk össze, és gyermekeink
is voltak. Mi lesz a családdal? Ez a
kérdés olyannyira foglalkoztatott
mindkettõnket, hogy egy nap már
ott tartottunk, mindent visszamondunk.
A „véletlenül” kezünkbe került
Bibliaolvasó Kalauz napi igéje mindent új fényben tüntetett fel: „Keressétek elõször az Õ országát” – állt
benne. Az Istenbe vetett bizalom
megvolt, ám a pénz még hiányozott.
Most Istenen volt a sor, hogy megtartsa ígéretét.
Egy héttel késõbb egy adakozótól nagy összeget kaptunk, ami egy
évre biztosította ellátásunkat. Isten
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hûséges, nála egészen különleges „véletlenek” is léteznek.
Waldemar Benzel
Waldemar és Helene Benzel.
Mindketten a Független Államok Közösségében, Kazahsztánban, illetve

Üzbegisztánban születtek, majd kivándoroltak Németországba. A teológiai képzés elõtt Waldemar mérnöki,
Helene pedig fogorvos asszisztensi
munkát végzett. Három gyermekük
van. 2006 szeptemberében utaztak
ki Oroszországba, ahol a jekatyerinburgi gyülekezetben szolgálnak.

Gyermekek karácsonyi ünnepélye

Banglades

Gyermekfalu Khulnában – a remény szigete
Khulna város peremén fekszik
egy gyermekfalu, ahol jelenleg 50
gyermek él falusi viszonyok között és
nevelkedik keresztyén környezetben.
Innen járnak a 4. osztálytól kezdve
állami iskolába, ahol színvonalas iskolai képzésben részesülnek. Megtanulják, hogyan gondoskodjanak
magukról, miként viselkedjenek társaságban, elsajátítják a rizs-, zöldségés gyümölcstermesztés módját, megtanulnak halat és tehenet tenyészteni.
A gyerekek nagy része vagy nagyon rossz körülmények közül, vagy
igen szegény családi környezetbõl érkezik. Sokszor csak az egyik szülõt
ismerik, és nincs lehetõségük arra,
hogy saját falujukban vagy a közelebbi környezetben járjanak iskolába.
– Nagyon hálás vagyok, hogy a
gyermekfaluban nõhettem fel és jó
iskolai oktatásban részesülhettem. E
nélkül semmi sem lett volna belõlem
– emlékszik vissza egyik végzõs tanulónk.
A khulnai gyermekfalu a nyomorban élõknek a remény szigetét
jelenti. Mindez jól látható, ha egy
pillantást vetünk Dipti (nevének jelentése: fény) életére. A „Dipti” nevet azért adtam neki, mert ez a fiú
a kétségek és sötétség világában reménysugár volt.
Mielõtt Dipti a gyermekfaluba
jött volna, anyai nagyszüleinél, a
khulnai körzet déli részén, egy kicsi
faluban élt. Szülei szerelemi házasságot kötöttek, de a férj édesanyja nem
adta engedélyét egybekelésükhöz.
Bangladesben igen ritka az ilyen házasság, mert a házastársakat általában közvetítés útján jelölik ki. Dipti
nagymamája minden lehetõséget ki
is használt a házasság tönkretételére.
Folyamatosan panaszkodott a menyére, semmit sem talált helyesnek,
semmi sem volt elég jó, az étel nem
ízlett, a szoba mindig túl piszkos
és rendetlen volt, az udvar állítólag
nem volt tisztára söpörve és így tovább. Hiába fáradozott a fiatal fe-

leség, mindenért õ volt a hibás. Az
anyós mindig talált valamit, amit
aztán késõbb keserûen elpanaszolhatott fiának, miközben a feleséget
rossz fényben tüntette fel vagy engedetlenséggel vádolta. Dipti édesapja
hajójavító volt, és gyakran járt távol.
Az anyós, unokája édesanyját, vagyis a menyét sokszor nemcsak szavakkal, hanem fizikailag is bántalmazta.
Egy nap a nagymama fogta magát és
Dipti édesapjának testvérével, tehát a nagybátyjával megragadták az
édesanyát, kivitték a falun túli országútra, és megfenyegették, nehogy
még egyszer visszamerészkedjen a
faluba, vagy az otthonába.
Szegény asszony ott ült az útszélen, és egyszerûen nem tudta,
mitévõ legyen. A szülõi házba nem
volt olyan egyszerû visszamenni,
fõleg neki, aki a szülõk beleegyezése nélkül kötött házasságot. Az
egyik anyai ági nagybátyja azonban hallott az esetrõl, és értesítette a
történtekrõl a fiatalasszony édesanyját, aki visszafogadta az idõközben
már Diptivel várandós lányát. Pár
hónappal ezután megszületett a
baba. Édesapjával tudatták a születés hírét, aki el is jött a feleségéhez,
de nem azért, hogy a karjába vegye
kisfiát, hanem hogy átadja a válásról

szóló értesítést. Tudni sem akart a fiáról, s anélkül hagyta el volt felesége
otthonát, hogy egy pillantást vetett
volna rá. Dipti mind a mai napig úgy
érzi, hogy édesapjának nem kellett.
Másfél évvel ezután új férfit találtak Dipti édesanyja számára. A férfi
elõször megígérte, hogy feleségével
együtt a gyereket is magával viszi, s
befogadja az új családba. Ám amikor
eljött ifjú asszonyáért, Diptit semmiképpen sem volt hajlandó magával
vinni. A fiú a mai napig úgy érzi,
hogy szüleinek nem kellett, aminek
az okát nem tudja megérteni, s magát
hibáztatja a történtekért.
Dipti végül a nagyszüleinél maradt, akik gondoskodtak róla és felnevelték. Mindent igyekeztek megadni neki, amire csak szüksége volt:
szeretetet, odafigyelést és boldogságot, de nagyon szegények voltak. A
nagyapa asztalos és hajóépítõ volt,
nagymamája pedig különbözõ háztartásokban dolgozott, hogy valamivel kiegészítse az igen csekély bevételt. Diptinek semmilyen kapcsolata
sem volt édesanyjával, hiszen az as�szony sohasem látogatta meg, még
egy levelet sem írt neki.
A szomszédok nagyon kedvesek
voltak Diptihez, de az õ helyzetében
nem jelentettek segítséget, mert édes-

Ünnepi étkezés
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anyjáról csak rosszat mondtak: – Hogyan volt képes szerelmi házasságot
kötni, ha végül mégiscsak lelépett, s egy
másik férfihoz ment feleségül? Jobb, ha
az ilyen rossz anyával nincsen kapcsolatod, és sohasem találkozol vele.
Dipti nagyon haragudott a szüleire, és nem tudta megérteni, miért
hagyták magára, hiszen õ semmit
sem tehetett az egészrõl.
A fiú 2001-ben érkezett a gyermekfaluba, ahol elkezdte az elsõ
osztályt. Megismerkedett és összebarátkozott egy másik fiúval, aki abból a faluból jött, ahol az édesanyja
élt. A fiú ismerte az asszonyt és új
családját is. Dipti tõle hallott elõször
kedves szavakat az édesanyjáról,
akirõl kiderült, mostohatestvéreinek
nagyon jó és gondos édesanyja.
Ez ismét felébresztette a fiúban az
érdeklõdést édesanyja iránt, és a vágyat, hogy végre láthassa és beszéljen vele. Beszélni kezdett róla, sokat
kérdezõsködött nagymamájánál. Azt
is elmondta neki, hogy milyen szívesen látná édesanyját. A következõ
szünidõ alkalmával mindketten fel-

kerekedtek, és meg is látogatták. Abban az idõben azonban az asszony
még egyáltalán nem készült fel arra,
hogy elfogadja fiát. Szemrehányást
tett nekik, hogy egyáltalán minek
jöttek el, és látni sem akarta Diptit.
Így kénytelenek voltak dolguk végezetlenül elhagyni a falut.
Dipti idõközben már a 9. osztályba jár. Tavaly a vasárnapi iskolában
hallott a Tízparancsolatról. Minden
parancsolat közül leginkább a negyedik parancsolat szólt hozzá: „Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú
ideig élhess azon a földön, amelyet
Istened, az Úr ad neked!” (2Mózes
20,12). Megértette, hogy bár nem
mindig könnyû, ám a szüleit tisztelnie kell. Mindazok ellenére, amit
szülei tettek vele, felelõs az ellenük
felgyülemlett keserûségért. Ilyen
szívvel kért most Dipti bocsánatot
a szülei iránt érzett korábbi haragjáért. Így volt képes megbocsátani
édesanyjának is, aki egyszerûen magára hagyta. Tudta azt is, hogy vele
is meg kellene beszélnie a történteket. Felhívta édesanyját, és elmond-

ta neki, mit tapasztalt. Elmondta,
hogy megbocsátott neki, szereti, és
nagyon szívesen látná õt újra. Ez
alkalommal édesanyja másképp fogadta hívását, és találkozót beszéltek
meg. A karácsonyi szünetben fia fel
is kereste. Nagyon jót beszélgettek,
és szép napokat töltöttek együtt. Az
édesanya sem küldte el többé Diptit,
sõt bocsánatot kért tõle azokért a nehéz évekért, amikor olyan gyalázatosan bánt fiával. A gyerek néhány napot töltött édesanyjánál, majd ismét
visszatért nagymamájához.
Dipti a szünet után visszajött a
gyermekfaluba. Ekkor hallottam a
történetét. Együtt örvendeztünk Isten hatalmas munkájának, amellyel
bocsánatot adott, és helyre tudta állítani az összetört kapcsolatot. Milyen hatalmas csodákat tud tenni,
ha komolyan vesszük, és követjük
parancsolatait! Dipti azóta is tartja
a kapcsolatot édesanyjával, és mindkettejük szívében békesség él egymás iránt. A fiúnak már csak egy
kívánsága van: szeretne kibékülni
édesapjával is, és szeretne neki is
megbocsátani. Így dicséri Isten nevét, és így jelent reménysugarat ebben a sötét világban.
Michael és Regine Kestner

Vasárnapi iskola

Michael és Regine Kestner, 4
gyermekük van. A LM Teológiai
Szemináriumának elvégzése elõtt
Michael szerszámkészítõ, Regine
nevelõnõ volt. 1985 óta Bangladesben misszionáriusok, ahol a gyülekezeti- és levelezõ teológiai oktatómunkában vesznek részt. Emellett a
khulnai gyermekotthonban a vezetésben és a gyermekek gondozásában segédkeznek.
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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
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12

