„Mindeddig megsegített bennünket az Úr!”
(1Sámuel 7,12c).
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Az elmúlt évek anyagi nehézségeiben egyre inkább felértéCímlapkép: Eneresi Sunday Malawiból
kelődik, hogy Isten közel 20 éven át megajándékozta Alapítványunkat azzal, hogy folyamatosan egyensúlyban volt költségvetésünk. Jelen szükségeinkben minden eddiginél jobban átéljük, hogy tőle függ szolgálatunk és megmaradásunk.
Így, év végén szeretném megköszöni minden támogatónk hűségét és kitartását. Köszönöm az imádkozóknak az együttgondolkozást, közbenjárást! Köszönöm a támogatóknak a különböző adományokat, akár pénzzel, akár bélyegekkel, telefonkártyákkal, különféle kézimunkákkal támogattak bennünket. Köszönöm munkatársainknak, hogy szolgálataikkal: fordítással, lektorálással, újságcsomagolással, adminisztrációs feladatok végzésével, szervezéssel segítették munkánkat. Hálás vagyok Istennek, hogy
ilyen sokan érzik szívügyüknek a missziót, s készek áldozatot hozni érte!
Ugyanakkor hadd kérjem továbbra is a Testvérek támogatását! Nagy szükségünk van rá. Jelenleg költségvetésünkben több
mint egy millió forintos hiányunk van. Isten megtartó hűségében reménykedünk ebben a vonatkozásban is!
Mindemellett hadd osszam meg azt az örömünket is kedves Olvasóinkkal, hogy több fiatal is komolyan foglalkozik a külmissziós szolgálat lehetőségével. Kérem a testvéreket, hordozzuk imádságban őket, hogy ha valóban Istentől van ez az elhívás,
akkor erősödjenek meg benne, ha pedig nem, akkor az is legyen nyilvánvalóvá! Ebben az útkeresésben segíthet a lapunk utolsó
oldalán meghirdetett Impact program is, amely egy rövid távú missziói lehetőség fiataloknak. Imádkozzunk alkalmas jelentkezőkért!
Köszönjük, hogy számíthatunk a Testvérekre!
Áldott adventi készülődést és Krisztus-ünneplést kívánva:
Sípos Alpár Szabolcs

Dr. Keszi Krisztina fél évre hazatér
zambiai szolgálatából

Jövőre újabb négyéves időszak végéhez érkezik dr. Keszi Krisztina zambiai szolgálata, ezért februárban hazautazik egy féléves itthoni tartózkodásra. Krisztina itthonlétének egyik célja, hogy személyesen is beszámoljon az
itthoniaknak az elmúlt négy, illetve immár nyolc év kinti tapasztalatairól, örömeiről és kihívásairól.
Mindazoknak a gyülekezeteknek, amelyek meg szeretnék hívni egy missziói beszámolóra, a következő időszakokat tudjuk felajánlani:
– március 9-től 23-ig,
– március 30-tól április 13-ig,
– május 4-től 18-ig,
– ill. Erdélyben május 21-től 25-ig.
Kérjük azokat a gyülekezeteket, közösségeket, ahol szeretnék meghallgatni misszionárius testvérünk beszámolóját, hogy az Alapítvány munkatársánál: Csapkovics Bertalannál levélben (postai úton: 1039 Budapest, Hollós
Korvin Lajos utca 10. V/14. címen, vagy elektronikus formában a csapkovicsb@gmail.com címen) jelentkezzenek,
és szíveskedjenek megadni a kapcsolattartó nevét és telefonszámát, valamint jelezzék, hogy milyen alkalomra, és
mikorra szeretnék meghívni Krisztinát.

Három nap a vasárnapi iskolásaimmal
Itt, Zambiában nekünk, misszionáriusoknak vannak
csendesheteink, a baptista testvérek pedig három napig tartó konferenciákat szerveznek. Van külön konferencia asszonyoknak is, de
Zambia
a konferenciákon általában férfiak, nők és gyerekek együtt vesznek
részt. Ez természetesen azzal jár, hogy nagy a zaj, és folyamatos a jövés-menés. A lelki tartalom bizony háttérbe szorul, és sok embernek
csak az a célja, hogy jól érezze magát.
Ezért is volt már régóta ott a szívemben, hogy jó lenne egy több napos lelki
alkalmat szervezni a gyerekeknek, ahol csendben, Isten színe előtt lehetnek néhány napig. Ugyanis most már 12–14 évesek, tinédzserekké cseperednek, és „kinövik” a vasárnapi iskolát. Most, hogy a missziótól kaptam egy autót, megvalósíthattam régi vágyamat.
Elsősorban a Mungwi vasárnapi iskolásoknak terveztem a csendesnapokat, de végül Ngululáról is hoztam két fiút és egy lányt. Ha naponta kellett volna
bejárniuk, az kb. 23 km-es gyaloglást jelentett volna a
gyerekeknek. De azok a gyerekek is gyalogoltak volna
13–15 km-t, akik a Mungwit körülvevő farmokról jöttek. Mivel meg akartam kímélni a gyerekeket a fárasztó napi gyaloglástól, arra gondoltam, hogy azok, akik
ilyen messziről jönnének, majd itt laknak velem.
A dolog azért nem ment zökkenőmentesen, mert a
régi igazgató, még az elmenetele előtti utolsó héten megszervezte, hogy a mellettem lévő, üres missziói lakásba
– amelyet én lelki munkára használtam – beköltöztetett két zambiai asszonyt, akik egy zambiai szombatista
egészségügyi szervezetben szolgálnak itt, Mungwiban és
a környéken. Hogyan legyen hát a gyerekek elszállásolása? Halasszuk el a csendesnapokat? De hát most lenne alkalmas az időpont, amikor iskolai szünet van. De akkor
hol aludjanak a távol lakó gyerekek? A lakásom, a nagy
kerttel kiváló hely csendesnapoknak, a két idegen, szombatista asszony jelenléte azonban egy kicsit zavaró lenne.
A csendesnapokat, némi változtatással, végül megtartottuk. A két ngululai fiút Énóck gondjaira bíztam.
Megkértem, hadd lakhassanak náluk. Helyette az ő két
lányát hoztam el. A lakás melletti „raktárhelyiséget”
már korábban egy kicsit komfortosabbá alakítottam a
távollétem alatt itt alvó éjszakai őr számára, és bevezettem a villanyt. Most öt lányt kellett itt elhelyezni.
A falra régi naptárképek, igés lapok kerültek. Asztalként egy láda szolgált, rajta Bibliával, evangéliumi
könyvekkel. Sajnos a gyékényt, amelyen alhattak volna
(odahaza a földre terített régi zsákokokon alszanak), az
Énóck által gyorsan elkészített kinti zuhanyozóhoz kellett felhasználnunk.
Én ugyan tartottam attól, hogy túl szorosan leszünk, de Énóck megnyugtatott, hogy odahaza is így
alszanak a legtöbben. A lányok nagyon örültek, hogy
itt lehettek, mert olyan helyről jöttek, ahol nincs se víz,
se villany, így a hely minőségi helynek számított. Őket
már a háromnapos konferencia előtt elhoztam, és csak
az utána való napon vittem haza.
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Így ők reggel, délben és este is velem étkeztek.
A közelben lakók reggel 9 órára jöttek, nálam kaptak
egy ebédet. Délután öt órakor mentek haza, hogy még
sötétedés előtt hazaérjen mindenki.
Volt is nagy irigykedés és harag a közellakók részéről, ugyanis mindenki itt szeretett volna lakni egész
idő alatt. Ez egy kicsit elszomorított. Ugyanis ezt már
kezdettől fogva észleltem a gyülekezetben is. Képtelenek örülni a másik sikerének, előrejutásának, és nagyon
érezhető a templomokban ez az „üzleti lelkület”. Mindig csak kapni és kapni: a másik embertől is és Istentől
is. Az emberek 80–90%-a megy vasárnap templomba,
de a cél, a vallásos vágyakozás mellett elsősorban a társaság, a találkozás a többi emberrel, és nem az élő Istennel. A másik nagyon szomorú tény az, hogy a templomba járó emberek 90%-a nem olvas Bibliát, vagyis nincs
élő, személyes kapcsolata Istennel, ezért nem is ismeri
Istent. Így aztán marad a „csak kapni”-lelkület.
A 9-kor vagy 9.30-kor kezdődő vasárnapi alkalom
általában délután fél kettőig tart. Az igehirdetésre a legvégén, tizenkét óra után kerül sor, amikor már mindenki fáradt, és az emberek nagyrésze végül lelki táplálék
nélkül megy haza ugyanúgy, ahogyan megérkezett.
Igazából ezt szerettem volna megváltoztatni vasárnapi iskolai munkám során. Azt akartam, hogy a bibliai történeteken keresztül megismerjék az élő Istent, Ő
legyen az első az életükben, és feléje mutassák ki szeretetüket, tiszteletüket azzal is, hogy olvassák és ismerik
az Ő Igéjét.
A csendesnapokkal is az volt a célom, hogy megtudják, kicsoda Isten, mit tett értünk, és hogy személyes
döntést hozzanak mellette. Még korábban kaptam egy
nagyon jó bemba anyagot, amely öt nagy részből, és hét
kisebb leckéből, tanításból áll:
1. Lesa nani? Kicsoda az Isten?
2. Ulubembu cinshi? Mi a bűn?
3.Yesu Kristu nani? Kicsoda Jézus Krisztus?
4. Ifyo Shikulu Yesu acitile. Amit Jézus Krisztus tett.
5. Bushe Baibele cinshi? Mi a Biblia?

Mivel éppen a bemba nyelvtanulás után voltam, a
csendesnapokat bembául tartottam. Mindig megértették, amit mondtam, tanítottam, de azért megkértem
Énóckot, hogy még egyszer ismételje el nekik, és hangsúlyozza, ami igazán fontos.
Délelőtt foglalkoztunk a lelki dolgokkal. Mindennap két-két nagyobb anyagot vettünk, utolsó nap pedig
egyet. Az anyag nagyon jó tanítást ad Isten lényéről, Jézus Krisztusról, és világosan elmagyarázza, hogy hogyan
bízhatja rá valaki magát hittel Jézus Krisztusra, ha ez
eldőlt a szívében.
Sajnos a rossz iskolai oktatás következményeit is
most arattuk. 11–12 évesen többüknek gondot jelentett
az írás-olvasás. Képtelenek voltak egy órát intenzíven figyelni. Az nagy segítség volt, hogy a tanításhoz remek
képek vannak, amelyek segítettek megérteni a hallottakat és emlékezni azokra.
Sokkal komolyabb gondot jelent azonban az, hogy
majdnem mindegyik keresztyénnek van valamilyen okkult megkötözöttsége. Amikor egy ember megtér, arra
egyáltalán nem fordítanak gondot, hogy a kötelékeket
elvágják. (Ezt akkor tapasztaltam döbbenten, amikor
embereket kérdeztem a megtérésükről.) Vagyis az úgynevezett keresztyén családokban is megmarad a kötődés
a sötétség erőihez. Ezt a konferencián is tapasztalhattuk. Amikor ahhoz a részhez értünk, hogy kicsoda Jézus
Krisztus, és mit tett, az ellenség támadásba lendült. Még
azon is gondolkodnunk kellett, hogy egy-két gyereket
hazaküldünk, és nem engedjük, hogy végig maradjanak,
mert annyira romboló volt a viselkedésük.
A délutánra más jellegű alkalmakat tettem. Mivel a
gyerekek nagy része 12–14 éves, az első nap délutánján
arról beszélgettünk, hogy mi Isten véleménye a szexualitásról, a házasságról, és természetesen szóba került
az AIDS is, ami itt fenyegető veszedelem ennek a korosztálynak. Erre a beszélgetésre két részre osztottam
őket: a fiúkkal Énóck beszélgetett, a lányokhoz Nelyát,
a ngululai vasárnapi iskolai tanítót hívtam. A második
délután szabad foglalkozás volt, a fiúk igés könyvjelzőt készíthettek, a lányok pedig anyagból és gyöngyből
zsebkendőtartót varrtak.
A harmadik nap délutánján a hálaadó alkalom következett. A csendesnapokat egy kerti piknikkel zártuk. Az
ebédfőzést a 16 gyermeknek és a három-négy felnőttnek
Énóck felesége vállalta.
Nem volt könnyű konferencia, és a felkészülést, szervezést is folyamatosan nehezítette valami. Most, utólag
azonban különösen is hálás vagyok azért, hogy a jövőt
ismerő Isten az autó és a nyelvtanulás által lehetőséget
készített rá.
Időközben némi változásra is került sor. Mivel a Zambiai Baptista Egyesület vasárnapi iskolai munkacsoportja a Rézövezetből ide, Kasamába és Mungwiba is eljött,
a gyülekezet lelkipásztora hirtelen új vasárnapi iskolai
tanítókat jelölt ki: a feleségét, a klinika lelkészének feleségét és még két másik asszonyt. Ezt a szolgálatot évekig
csak Énóck végezte egyedül, de én természetesen segítettem neki, tehát ketten voltunk. Most hirtelen a Mungwi
gyülekezetben hat vasárnapi iskolai tanító lett, ami némi

zűrzavart keltett. A kis erdei szórvány-gyülekezetekben
viszont egyedül küszködnek a vasárnapi iskolai tanítók.
Megtörténik, hogy ezek a kis szórványok fél évig nem
látják a lelkipásztort. Úgy láttam meg, hogy a jövőben
a kis erdei gyülekezetek vasárnapi iskolai munkáját kell
segítenem. Mungwiban az öt vasárnapi iskolai tanító el
tudja végezni a munkát.
Ezért örülök különösen is annak, hogy a
csendesnapokon ezek a gyerekek hallhattak Jézus Krisztusról, a bűnről, a Krisztusban felkínált kegyelemről, a
bűnbocsánatról és az örök életről. Elméletben mindent
tudnak, ami megőrizheti, megóvhatja az életüket, és a
Jézus Krisztus melletti döntésre segítheti el őket. Az a
reménység van a szívemben, hogy ha most nem is döntöttek – bár egyeseket mélyen megérintett Isten Igéje –,
Isten Lelke egyszer emlékezteti majd őket a hallottakra,
és ha esetleg messze kerülnének is, amikor ott, a távolban eszükbe jut az „atyai ház”szeretete, melege, megfordulnak és hazatalálnak.
Imatémák
Hálaokok:
1. A csendesnapok lehetővé váltak, miután jobban
megtanultam a nyelvet és van autóm.
2. Köszönöm az Úrnak munkatársaimat: Énóckot, a
feleségét és Nelyát.
3. A farmon és Ngululán lakók örültek, hogy itt lehettek, itt lakhattak.
4. Bembául tudtam tartani az alkalmakat.
5. A csendesnapok után szabadságra mehettem, ahol
Isten testileg-lelkileg megpihentetett.
Imakérések:
1. Jézus Krisztus hatalma, ereje törje át a keresztyének, keresztyén családok életében uralkodó sötétséget.
2. Isten Lelke a kellő időben emlékeztesse a gyerekeket a hallottakra.
3. Döntsenek Jézus Krisztus mellett, főként, akik
AIDS-esek.
4. A gyülekezetben a túl sok vasárnapi iskolai tanító
kapcsán kialakult zűrzavar rendeződjön.
5. Négy, Mungwihoz tartozó kis erdei gyülekezet
van. Isten adjon bölcsességet a végzendő munka hogyanját illetően.
6. Tudatosabban törekedjek és figyeljek a testi pihenésre.
Köszönök minden bátorító szeretetet, imádságot, támogatást, és kívánok áldást minden lelki testvérem életére:

Dr. Keszi Krisztina
Orvos-misszionáriusnõ
2006 óta Zambiában
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Isten megtartó hűsége
Nagyobb beszerzések előtt alaposan utánajárok, hogy beváltja-e majd a hozzá fűzött reményeket az, amit
vásárolni szeretnék. Többnyire az interneten tájékozódom. Ott elolvashatom, mi a véleményük másoknak,
akik ugyanolyan számítógépet vagy használati eszközt vásároltak, amilyet én szeretnék éppen beszerezni.
A nyilvánosan hozzáférhető teszteredmények is sokat segítenek abban, hogy felmérhessem egy adott termék
minőségét és hatékonyságát.
Az emberi élet legcsodálatosabb megtapasztalása az, hogy Isten hűségesen megtartja azokat, akik
benne bíznak. Isten minden ember felé kinyújtja erős kezét. Nincs bátorítóbb és reménytelibb hír, mint az
evangélium, amelynek központi üzenete is ez: Isten megtartó Isten. Jelen számunk misszionárius-cikkírói
mégis valamilyen tragikus vagy nagyon nehéz helyzet ismertetésével indítják beszámolóikat, pedig nem beszéltek össze.
A világpiacon a legjobbnak kikiáltott termékeknek hosszútávon és nagy kihasználtság mellett is bírniuk
kell a terhelést, ahogyan azt a gyártók a reklámokban hirdetik. Ugyanígy a Krisztusban gyökerező hitnek is a
krízishelyzetekben kell bizonyítania teherbírását.
Misszionáriusaink Isten megtartó erejéről, váratlan csodákról és meg nem hallgatott imádságokról tesznek
bizonyságot, olyan időszakokról, amikor valamiből megmenekültek, vagy amikor a nehézségek nem változtak,
de átélték Isten felemelő szeretetét és hűségét.
Jól emlékszem még arra a délutánra, amikor a Közép-Ázsiában szolgáló Andreas Kraft kislányuk, Jedida
születéséről mesélt. Elmondta, hogy a kisbaba, akinek a születésekor komplikációk léptek föl, a 2Királyok
22,1-ből kapta a nevét, és a mentőrepülőgép személyzetének példás segítőkészsége ellenére is mozgássérült
maradt. A szülők azt mondják el cikkükben, hogy miként próbáltak meg előre felkészülni mindarra, amire
kislányuk állapotából adódóan számítani lehetett.
Úgy tűnhet, mintha ez a szám „teszteredményeket” ismertetne, hogy
vajon kiállja-e a Jézusba vetett hit a szakítópróbát. Mégis sokkal többről
van szó: a szerzők teljesen feltárják előttünk a szívüket, és engedik, hogy
lássuk, milyen kísértésekkel küszködnek, milyen nehézségekkel viaskodnak. Ettől válnak a cikkek különösen is értékesekké!
Sokat utaztunk már családostul. Bangladesben például nedves, csúszós fapallókon egyensúlyozva kellett sokszor kishajókba, kompokba beszállnunk. De nem egyszer sétálgattunk ázsiai
repülőterek tranzitjainak gazdag, vámmentes
boltjai között. Gondolom, nem nehéz kitalálni, hogy gyermekeink melyik „úton” igényelték, hogy szorosan fogjuk a kezüket.
Isten keze megtart – kísértések közepette és
reményteljes időkben egyaránt. Ezt hirdetjük
világszerte, és azt kérjük az Úrtól, hogy minden kedves Olvasónk is megtapasztalja ezt,
mindegy, milyen úton jár éppen.
Isten megtartó hűségében bízva köszöntök
mindenkit:
Martin Auch
missziói igazgató
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Japán

Egy (ön)sorsrontó
Isten kezébe
teszi az életét

„Ott van a világ a kezében, Ott van az egész világ a kezében” –
kiskoromtól kezdve gyakran énekeltem ezt a jól ismert evangéliumi
éneket, és életem során mindig beigazolódtak ezek a sorok. Ez év
márciusában lezárult Japánban végzett szolgálatunk első időszaka. Visszatekintve az eltelt évekre, sok olyan eset jut eszünkbe,
amikor rábízhattuk magunkat erre az igazságra.

Ebben a világban, amelyet Isten tart a kezében, rengetegen élnek, akik úgy nőttek fel, hogy nem ismerik
ezt az igazságot. Sokukat közülük az erőszak és a törvényszegés sötét spirálja tartja fogva. Aoki is közéjük
tartozott. (Ön)sorsrontó lett, de nem azért, mert kora
gyermekkorát sorscsapások jellemezték. Sokkal inkább
azért, mert számtalan embertársának ő maga jelentette a sorscsapást. 18 évesen csatlakozott a Jakuzához,
a japán maffiához. 16 és 20 éves kora között csupán
fél évet töltött a börtön falain kívül. Felnőttkorában
további három alkalommal ítélték börtönbüntetésre.
Már a külseje is elárulta, hogy hová tartozott
egykor. Teljes felsőtestét tetoválások borították, és
mindkét kezén látszott, hogy többször is végzett
rituális ujjcsonkítást, ami a bűnszervezetben a bocsánatkérés, megbánás jele. Életéhez szervesen hozzátartozott az alkohol és a kábítószer, rendszeresen
vett részt bandaharcokban és más, súlyos bűncselekményekben is.
A szóban forgó bűnszervezetben mindenki erőszakkal szilárdítja meg a saját hatalmát. Mivel vezető pozícióba került, Aoki egy szamuráj karddal több
bűntettet is elkövetett, amelyek során sokakat súlyosan
megsebesített. 47 évesen, többekkel együtt részt vett
egy különösen kegyetlen bűnsorozatban: három embert megöltek, további öt személy pedig öngyilkosságot követett el.
Sorsát egy szó szerinti csapás változtatta meg. A rivális banda vezetője 500 000 dolláros vérdíjat tűzött
ki a fejére, hogy megbosszulja a már említett gonosztetteket. Ezért egy nap, a börtönben az egyik cellatársa felkapott egy kalapácsot, és súlyos ütést mért Aoki
fejére. Ő, aki eddig osztotta a csapásokat, most először
élte át, hogy milyen érzés, amikor neki kell a csapást
elszenvednie.

Koponyatöréssel kórházba szállították. Amikor újra
magához tért, ágya mellett egy Bibliát talált. Beleolvasott a 23. Zsoltárba: „Ha a halál árnyéka völgyében
járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy.”
E szavak olvasása közben,életében először igazán mély
békességet érzett a szívében.
A megtartó Isten
Kis idő múlva Aokit áthelyezték egy másik börtönbe, ahol megismerkedett egy lelkipásztorral, aki rendszeresen látogatta a fogvatartottakat. 2005 szeptemberében Aoki bemerítkezett a börtönben. Sosem fogja
elfelejteni azt a hálát, amelyet azon a napon amiatt érzett, hogy Jézus egy olyan embert is kész volt megmenteni, mint amilyen ő. A lelkipásztor segített neki a lelki
növekedésben. Nemsokára már bibliatanulmányozó
csoportot szervezett a fogvatartottaknak.
2011. március 3-án szabadon engedték, és csatlakozott a lelkipásztor gyülekezetéhez. Később egy szingapúri bibliaiskolában is tanult. Jelenleg így látja a jövőt:
„64 éves vagyok. Fél életemben értelmetlen dolgokat
tettem. Arról álmodom, hogy létrehozhassak egy házat börtönviselt embereknek, és segítsek nekik új életet
kezdeni. Tudom, hogy nem lesz könnyű, de megtanultam, hogy Istennel minden lehetséges.”
Nekem nagy bátorítás, hogy aki Jézusé, azt a legnehezebb időszakokban is a kezében tartja, még ha olyanok is, mint Aoki. Ezt az üzenetet szeretnénk Japánban hirdetni.
Lothar Sommer

Sommer,
Lothar és Tabea
Külmissziói Híradó, 2013/06
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Miért? Miért?
Malawi

Miért nem nő a kisfiam? Miért nem tud már ülni, és miért nem kezd
el járni? Miért? – Ilyen és ehhez hasonló kérdések kavarogtak bennem.
De tulajdonképpen kinek is tettem fel ezeket a kérdéseket? Jó kérdés!
De először szeretnék röviden bemutatkozni.

Eneresi Sunday a nevem.
A családom egész közel lakik a
Chisomo Központhoz, amely
egy bibliaiskola, ahol gyülekezeti vezetőket és lelkészeket képeznek. Akkoriban már
régebb óta ismertem Margit Schwemmlét. Ő tanított meg
olvasni. Olyan sokan voltunk testvérek, hogy a szüleim
nem tudták mindegyikünket iskolába járatni. Ezért aztán
Margit tanított meg olvasni. Kb. 30 éves voltam akkor.
Pontosan azért nem tudom, hogy hány éves vagyok, mert
ezt a szüleim sosem mondták. Margit Schwemmle által
ismertem meg jobban Istent. Hallottam én valamilyen istenről, de azt Allahnak hívták. Legalábbis róla beszéltek
a szüleim. De az az Isten, akiről Margit beszélt, egészen
más volt. Még a Földre is lejött Fiában, Jézusban. Pedig mi
azt tanultuk, hogy Istennek nincsenek gyermekei. Margit
viszont azt mondta, hogy Jézus az Isten Fia. Ez egy kicsit
összezavart engem. De Margit mindig szánt időt rám és a
testvéremre, hogy Jézusról beszéljen nekünk. Volt valami
különleges ebben a Jézusban.
Egyszer, egy vasárnap délután egyedül üldögéltem otthon
a kisfiammal. A kisfiam valami miatt egyáltalán nem nőtt. A
többi vele egykorú kisgyerek már rég felült, járt és ugrált. Az
én kisfiam azonban csak feküdt. Elmentem egy varázslóhoz.
Azt gondoltam, ő majd segít, hogy az én fiam is tudjon végre járni. Biztosan tudja, milyen gyógyszert kell neki beadni
ahhoz, hogy lábra álljon és elinduljon. A varázsló adott is egy
gyógyszert. Hazamentem. Tele voltam kétségekkel. Mi van,
ha az orvosságok sem segítenek? Lehet, hogy a varázslónak
sincs elég ereje? De akkor mi lesz? Nagyon nyugtalan voltam.
Ezért elmentem a Chisomo Központba. Margittal szerettem volna beszélni, de nem értem el. Mégis kellett valakivel
beszélnem. Felkerestem Kalombolát, az egyik lelkészt. Ő is
a Chisomo Központban lakik a családjával, és szakácsként
dolgozik ott. Elmondtam neki a kétségeimet, félelmeimet,
kérdéseimet. Meghallgatott, feltett néhány kérdést, és imádkozott értem. Aztán azt mondta, hogy ezeket a gyógyszereket
meg kellene semmisítenem. Ha megtenném, és bíznék Istenben, akkor talán a fiam is elkezdene járni. Félreérthetetlenek
voltak a szavai. Hittem neki, mivel a fiamon és rajtam senki
sem tudott segíteni,
Hazamentem, és kidobtam a gyógyszert. De akkor eszembe jutott, hogy a házam is tele van minden6 Külmissziói Híradó, 2013/06

féle varázstárgyakkal. Mi lesz, ha a varázsló megtudja,
hogy megsemmisítettem a gyógyszereit? Visszasiettem
Kalombolához, és megkérdeztem, mit tegyek. Otthagyott csapot-papot, és feleségével együtt hazakísért. Arra
kért, hogy minden varázstárgyat távolítsak el a házból.
Megtettem. Aztán imádkozni kezdtek. Azoknak az
imádságoknak annyira más erejük volt, mint az általam
korábban hallott varázsigéknek. Nagyon jó hatással voltak rám. Amikor befejezték, a rokonaim csak néztek,
hogy mi történik itt. Először kissé szégyelltem magam,
de aztán mindent elmondtam nekik.
Azt hitték, megbolondultam. Szörnyülködtek! Hogy
tehetek ilyet? Meg fogom látni, hogy ennek milyen következményei lesznek rám is és a kisfiamra is! Hú… nagyon
megijedtem! De ez a Jézus, Ő biztosan tudna nekem segíteni… Vagy Ő is cserbenhagy, mint az én régi istenem
vagy a varázsló? Megpróbáltam bízni ebben a Jézusban.
Mivel nem volt Bibliám, igyekeztem felidézni mindent,
amit Margit mondott, amikor olvasni tanított. Ez kicsit
megnyugtatott.
De még mindig nem volt teljes békességem. Igaz, hogy
történt már egy s más… De az én kisfiam… lábra áll-e
még valaha? Kalombola és a családja továbbra is imádkozott értem és a kisfiamért. Ráadásul nemcsak ők, hanem
mindenki, aki a Chisomo Központban dolgozott. Tudták,
hogy a muzulmán családomban én vagyok az első keresztyén.
Amikor Margit Scwemmle elment a Chisomo Központból, és máshová költözött, a lánytestvéreim ezt mondták:
– Most már elment a segítséged. Te meg visszajössz. De
nemsokára minden elromlik, és meghalsz, ráadásul teljesen magányosan.
Szavaik és gúnyos nevetésük teljesen letaglózott. Nagy
nyomás nehezedett rám. De egyáltalán nem akartam vis�szamenni. Kértem Istent, adjon erőt, segítsen, és ne hagyjon magamra. Meghallgatta a kérésemet. Az egyik misszionárius, Daniel, aki akkor a Chisomo Központot vezette,
felajánlott egy állást az óvodában. Az óvónőnek kellett
segítenem mint dajka néni. Azonnal igent mondtam. Így
legalább sok időt tölthettem a Chisomo Központban, és
sokat beszélgethettem az ott dolgozókkal. Sok tanuló a feleségével érkzik, így a feleségekkel is tudtam beszélgetni.

Ez jót tett nekem, és sokat segített hitbeli növekedésemben. Isten jó volt hozzám.
Mindezt a családom is érzékelte. Az apám odajött hozzám, és ezt mondta:
– Ha továbbra is keresztyén akarsz maradni, akkor kitagadlak a családból. Akkor hagyd el a házamat, és tűnj el!
Nagyon kemény szavak voltak ezek. Mit tegyek? Csak
úgy egyszerűen hagyjam el a családomat, amely a szociális
biztonságot jelentette nekem? Nem. Azt nem lehet. Hagyjam el Jézust? Nem! Ezt semmiképpen nem akarom! Nagyon nehéz hónapok következtek. Jézus mégis annyi jót
tett velem: időközben a kisfiam megtanult járni, és állást
kaptam a Chisomo Központban. Nem! Jézust nem hagyhatom el! Azt akartam, hogy az életemmel továbbra is róla
tegyek bizonyságot, de nem akartam elhagyni a családomat sem. Még annak az árán is maradni akartam, hogy
gyűlöltek, amiért keresztyén lettem.
A helyzet a következő néhány évben szinte semmit nem
változott. A családom ugyanaz, és továbbra is ugyanúgy
éltem, mint korábban. De megengedték, hogy a Chisomo
Bibliaiskolába járjak, pedig még olvasni is csak nehezen
tudok. A Bibliaiskola fizetős, de sem én nem tudtam fizetni, sem a gyülekezetem. Joachim misszionárius és a

családja ismerte a helyzetemet. Elhívtak egy beszélgetésre, és azt mondták, hogy egy teljes éven át tanulhatok a
Chisomoban ingyen. Annyira boldog voltam! Egy teljes
évet bibliatanulmányozással tölthetek! Micsoda szuper
ajándék Istentől!
Lassan letelik az egy év. Annyi mindent tanultam!
Növekedtem hitben, és végre tudok jól olvasni! Van saját
Bibliám. Olyan hálás vagyok Istennek! A szüleim és a testvéreim továbbra sem hisznek Jézusban. Ők továbbra is a
saját istenükben hisznek, és a varázslótól várnak segítséget.
Azért imádkozom, hogy megismerjék az én Istenemet, Jézust. Kérem, imádkozzanak velem! A Chisomo Központ,
az ott dolgozók és a misszionáriusok meggazdagították
az életemet. Nem egyik napról a másikra, de gyökeresen
megváltoztattak. Annyira hálás vagyok Istennek, hogy
ismerhetem Jézust! Isten nagyon jó még akkor is, ha az
életem sem a múltban nem volt egyszerű, és ma sem az!
Lejegyezte: Joachim
Berger
Berger,
Joachim és
Mirjam

Banglades

„Határ menti” tapasztalatok
Mindenki ismeri őket, a nehéz időket. Mindenki
volt már mélyponton. Van, akinél tragikus események
következnek be, van, akit olyan élmények törnek össze,
amelyek egy külső szemlélő szerint nem is olyan húsbavágóak. Tény, hogy mindenki valóságosan roskadozik
a maga terheinek a súlya alatt. A nehezek tűrőképességünk határait feszegetik, az előttünk tornyosuló gondhegyek sokszor valószerűtlenül magasnak és teljes mértékben meghódíthatatlannak tűnnek.
2009 októbere: Sam, a férjem este 8 óra körül felhív. Azt mondja, ne ijedjek meg, de nem messze tőlünk,
az egyik utcasarkon autóbalesetet szenvedett. Megkérdezem, megsérült-e. Azt feleli, hogy komoly fájdalmai
vannak a jobb csípőjében. Valaki már kihívta a mentőket. A következő hetekben, hónapokban olyan mély
völgybe kerülünk, hogy arról még ma is nagyon nehéz
írnom.
Samnek lebénult a jobb combja, az egyik csontja
nem akart összeforrni. Egyik műtét követte a másikat,

majd jött a rehabilitáció a véget nem érő fizikoterápiás
kezelésekkel, hosszú várakozásokkal különböző orvosi
rendelőkben – és mindez két kisgyermek mellett, a harmadik terhességem hetedik hónapjában.
Sok válsághelyzetet megélt misszionáriusként és
misszionárius szülők gyermekeként úgy gondoltam,
meg tudom csinálni: el tudom hordozni a bizonytalanságot és a változásokat. De hamarosan be kellett látnom,
hogy tévedtem.
„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak
minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott” (Róma 8,28). Vajon engedi-e Isten meglátnunk, hogyan szolgál egy adott helyzet a javunkra? És
mi van, ha nem engedi?
2011 októbere: fogorvosi kezelésre a fővárosba kell utaznom, és a kis Szilászt is magammal kell vinnem. Úgy terveztem, hogy előtte megebédelünk, aztán Szilászt beadom egy
misszionárius-családhoz, és tőlük megyek a fogorvoshoz. És
akkor Szilász váratlanul feláll a székében, a szék hátrabillen,
Külmissziói Híradó, 2013/06
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támlája betöri a tálalószekrény üvegajtaját, és Szilász egyenesen az üvegszilánkok közé zuhan. Ránézésre úgy tűnt, nem
történt nagyobb baj, csak a bal keze vérzik erősen.
Végül mégis a kórházban kötöttünk ki. Az orvosok
sürgősségi műtét mellett döntöttek, mert csak úgy tudták megállapítani, hogy sérültek-e az ínszalagok. És nem
engedték meg, hogy Szilásszal maradjak, amíg elalszik.
Egyszerűen „kitépték” a kezemből, és elvitték, hogy előkészítsék a műtőbe. Kétségbeesett sírása még sokáig a
fülemben csengett. Nagyon egyedül voltam.
„Ki az eget hordozza, Oszlat felhőt, szelet, Napját rád
is felhozza, Atyád Ő, áld, szeret” (Gerhardt Pál – Ref. ék.
265. 1.). Ebbe a reménysugárba kapaszkodtam.
2012 júniusa: Szilász, aki ekkor már két és fél éves, a földön
fekve jajgat, és meg sem próbál felkelni. Amikor megérinti a
bal lábát, fájdalmasan visít! Itteni munkatársaink azt mondják, mintha valami reccsenést hallottak volna. Kis idő múlva
egyre erősebb a gyanú, hogy Szilásznak eltört a combcsontja.
A legközelebbi jó (missziós) kórház egy óra autóútnyira van.
Miután a kórház idős sebésze, aki egyébiránt tapasztalt misszionárius, mobiltelefonon magyarázza el, hogyan
szállítsuk gyermekünket, útnak indulunk a rázós, göröngyös utakon. Közben egyfolytában imádkozunk, hogy a
törött csont fel ne hasítsa a vénákat, mert akkor gyermekünk a belső vérzések következtében el is vérezhet.
Végül megérkezünk. Felállítják a diagnózist, majd
több napon át húzzák a lábát egy szerkezettel, amelyről
nehéz súlyok lógnak le. Végül az egész testét begipszelik.
Így engednek haza minket. Két és fél éves kisfiunknak
majdnem két hónapot kell ebben az állapotban kibírnia!
Nekünk, szülőknek is embert próbáló ez az időszak!
„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm” (Zsoltárok 23,1). Szilász két balesetét és a sok fájdalmat, amelyeket ki kellett állnia, én, az édesanyja csak külső szemlélőként tudtam átélni, mégis mindvégig úgy éreztem,
mintha tőrt forgatnának a szívemben.
Amikor a lábtörése miatt voltam vele kórházban, nagyon foglalkoztatott a 23. Zsoltár 1. verse. Hogyan mondhatja az Ige, hogy nem szűkölködöm, amikor ekkora szükségben vagyok? Abban az élethelyzetemben sem tudtam a
kérdést megválaszolni, mert annyira valóságosan átéltem,
hogy szűkölködöm. De az Úr mégis a pásztorom volt

mindvégig, és tudta, hogy nekem, az Ő báránykájának
mire van szüksége. Minden mély völgyben, amelybe belekerültünk, a fenséges és leghatalmasabb Úr adott mellénk olyan embereket, akik segítettek, mellettünk álltak,
és adott énekverseket, amelyek megszólítottak, könyveket,
amelyek mindig a megfelelő időben kerültek a kezünkbe.
A miértekre nagyon gyakran nincs válasz. A mai napig úgy látjuk, hogy Sam balesetének nem volt semmi
„értelme”. Csak fájdalommal járt, és a fájdalmak mind
a mai napig megmaradtak. A férjem soha nem lesz már
fizikailag olyan, mint régen. A mélység sokáig tartott,
és szinte kézzelfogható volt. Annyira nehéznek éreztük,
hogy szinte nem is bírtuk elviselni.
Eszembe jut az egyik este. Sam kórházban volt, két nagyobb gyermekünk végre elaludt, a kisbaba a pocakomban
igencsak mocorgott. Az aggodalom szinte felemésztett.
Annyira szükségem lett volna valami bátorításra és támogatásra! Olvasni akartam a Bibliát. Vigasztalásra vágytam.
De nem tudtam, hol nyissam ki. Így csak találomra felütöttem valahol. Ott nyílt ki, ahol egy igés könyvjelző volt
betéve. A könyvjelzőn a következő igevers állt: „Mert én, az
ÚR, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom
neked: Ne félj, én megsegítlek!” (Ézsaiás 41,13).
Ez az ígéret nem azt mondta, hogy minden jóra fordul, és
hamarosan kikerülünk a völgyből. De nem is arra volt szükségem. Hanem arra, hogy tudjam, a felséges Isten mellettem
áll, és adja az Ő erejét. Ebbe bele tudtam kapaszkodni.
Összegzésként be kell vallanom, hogy közel sem tudom az összes választ a szenvedésre és a sok nyomorúságra. Csak annyit tudok, hogy a bűneset következményei.
Nekünk, akik ismerjük Jézust, az a nagy bátorításunk,
hogy Ő velünk van a völgyekben is mint hű Társunk,
Segítőnk és Megmentőnk. A 34. Zsoltár 20. verse jól
kifejezi mindezt:
„Sok baj éri az igazat, de valamennyiből
kimenti az ÚR.”
Anne Strauß
Strauß, Samuel
és Anne

Németország

Bízzunk Isten vezetésében!
A 49 éves Hsiapeng Yueh Tajvanon nőtt fel. 1995
óta él Németországban. Jelenleg Frankfurtban zenetudományt tanul. Tagja a Frankfurti Kínai Keresztyén Gyülekezetnek, ahol rendszeresen prédikál is. A
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tinédzserek között is szolgál, meg a gyülekezet zenekarában is. Ezenkívül rendszeresen látogat más kínai
gyülekezeteket és bibliaköröket, ahol bibliai témájú
előadásokat tart. Felesége, Sharon [serön] szintén taj-

vani, és a Frankfurtban működő Tajvani Idegenforgalmi Hivatalban dolgozik.
Köszönöm, Hsiaopeng, hogy beszélsz nekünk arról, miben tapasztaltad meg Isten megtartó szeretetét.
Amikor valaki találkozik veled, azonnal látja, hogy
nehezen mozogsz, többnyire egy bottal jársz. Elmondanád, mi történt veled?
1990 decemberében a tajpeji zeneművészeti főiskolán
tanultam még. Egy nap hirtelen nagyon erős fájdalmat
éreztem a tarkómban. A háziorvosom ezt a sok zongorázással magyarázta, ezért csak pihenést javasolt, és felírt
néhány fájdalomcsillapítót. Két hét múlva azonban a fájdalom elviselhetetlenné fokozódott. Végül teljesen lebénultam, és mozdulatlanul feküdtem az ágyamon. Ekkor
a házinénim, akinél a szobát béreltem, kiment az utcára,
és megkért egy fiatalembert, hogy vigyen be a kórházba.
Az első kórházban, ahová kerültem, olyan súlyosnak
ítélték az esetemet, hogy azonnal átirányítottak az egyetemi klinikára. Ott különféle vizsgálatokat végeztek, majd
arról tájékoztattak, hogy a gerincvelőmben egy bakteriális fertőzés következtében rengeteg genny gyülemlett fel.
Azonnal megoperáltak, de még így is sok kellemetlen mellékhatás maradt vissza: inkontinencia, erős mozgáskorlátozottság, illetve néhány érzőideg korlátolt működése.
Ezt borzasztóan nehéz lehetett fiatal egyetemistaként átélned. Keresztyén voltál már akkor?
Igen, gyülekezetbe is jártam, és aktív tagja voltam egy keresztyén ifjúsági csoportnak, amelyben több feladatot is elláttam. Tajvan keleti partján, Hualienben nőttem fel. A szüleim
egészen kicsi koromtól fogva vittek magukkal a gyülekezetbe,
és nagyon korán elfogadtam Jézus Krisztust Megváltómnak.
A téged ért sokkot hogyan élted át? Tudtál továbbra is bízni Istenben?
Amikor a kórházban feküdtem, és tudtam, hogy életmentő, sürgősségi műtétre várok, eleinte egészen biztos
voltam abban, hogy hamarosan meghalok. Lelki szemeimmel már a saját sírhantomat is láttam. Mégsem volt
bennem félelem. Mély békességet éreztem, de nagyon
szerettem volna még egyszer látni az édesapámat, aki gyomorrákban szenvedett. Az édesanyámra is sokat gondoltam. Fájt, hogy hamarosan két szeretett embert is el kell
veszítenie, és egyedül marad serdülő kamasz öcsémmel.
Isten azonban közbeszólt: úgy rendezte az eseményeket, hogy a műtétemre az ország egyik legjobb neurológusát osztották be. Ezt csodaként éltem meg. A gerincvelő
műtét rendkívül kényes operáció, mert sok mindent megsérthetnek közben.
Hogyan viszonyultak az állapotodhoz azok a keresztyén barátaid, akik a műtét után látogattak?
Érdekes módon többeket teljesen váratlanul ért a helyzet. Sokan elszomorodtak, amikor megláttak, de Isten

adott lelki erőt, és én, a beteg vigasztalhattam őket, az
egészségeseket.
Sok látogatóm kétségbeesetten próbált meg értelmes
magyarázatot találni megváltozott helyzetemre. Kutatták,
hogy mi Isten terve a sok szenvedéssel. Nekem már maga
az csoda volt, hogy életben maradtam. Egy valamit azonnal megértettem: nem élhetek többé úgy, mint azelőtt.
Éreztem azonban, hogy Isten egyre több és több erőt ad
elfogadnom és elhordoznom új helyzetemet.
Hogyan változott a műtét után az egészségi állapotod?
Először tolószékbe kerültem, majd elkezdtem lassan
megtanulni a különböző mozgást segítő eszközök használatát. Fokozatosan tanultam meg újra járni. Mivel megsérült a központi idegrendszerem, több gonddal is küzdök:
nehézséget jelentenek például az inkontinencia okozta
gyakori vesegyulladások és a komoly alvászavarok.
Elmondanád, mit tanultál meg azokban a nehéz
időkben?
Mindent összevetve arra jutottam, hogy a panaszkodás nem visz egy lépéssel sem előrébb. Csak az időt vesztegetjük vele, még ha jólesik is az embernek Isten előtt
kiöntenie a szívét, és elmondania minden nyomorúságát,
elkeseredését. A kérdéseimmel, gondjaimmal bátran fordulhatok Istenhez, de vádolni semmiképpen sem akarom.
Szintén a saját tapasztalatom tanított meg arra is, hogy
egy beteglátogató nem mindig segít azzal, ha azonnal elkezdi keresni a beteg szenvedéseinek értelmét és célját.
Hálás vagyok, amiért csak felnőttként betegedtem
meg. Most már tudom, milyen fogyaték nélkül, illetve
milyen fogyatékkal élni. Ez meggazdagítja az életemet.
Más szemmel látom a dolgokat, és többféle szemszögből
nézem a világot.
Azt is ajándéknak tekintem, hogy éppen a fogyatékosságom miatt kaptam egy ösztöndíjat, és most Németországban tanulhatok. Azért, hogy ne kelljen egyedül élnem,
Isten adott nekem egy kedves feleséget is. Azt gondolom,
minden, ami velünk történik, Istentől származik. Ezért jó,
ha az ember bízik az Ő vezetésében.
Nagyon köszönöm, hogy bepillantást engedtél az életedbe. Bizonyára sok olvasónk imádkozik majd érted és
fontos szolgálatodért.
Daniel és Gabriele Frey

Frey, Daniel
és Gabriel
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Burundi

Mégis csak!

– Tabea, kérlek
imádkozz velünk! Davidot,
André és Consolatrice fiát kórházba kellett vinni. Ez Ráchel
első mondata, amint felveszem
a telefont. Ha Burundiban valaki kórházba kerül, megkongatják a
vészharangot, mert az elmúlás és a halál errefelé
sokkal inkább része a hétköznapoknak, mint odahaza, Németországban. Amikor meghalljuk a hírt, azonnal
tudjuk, hogy a 12 éves fiúcska nem jól van.
André, az egyházkerületi fejlesztések és projektek egykori felelőse, aki a shomboi klinika és a muramvyai bibliaiskola építésében is részt vett, öt gyermek édesapja. Nyolc
évvel ezelőtt, egy tanulmányi ösztöndíjnak köszönhetően a
család két évre Németországba költözött. Akkor ismerkedtek meg közelebbről a Liebenzelli Misszióval is. Az akkor
négyéves David egy helyi német óvodába járt.
Alex a bibliaóra előtt még beugrik a kórházba. Sok
gyülekezeti taggal találkozik, akik ott vannak a szülők
és az eszméletlen gyermek mellett. Az édesapa telefonál,
ügyintéz, szervez, az édesanya a gyermek mellett ül, a többiek a közelben álldogálnak, egymással beszélgetnek és
imádkoznak. Az ágynál is sokan imádkoznak, és természetesen újra meg újra hallani olyan mondatokat, hogy: Isten
meg fogja gyógyítani a fiút.
A fiút és szüleit még az éjszaka folyamán Kenya fővárosába, Nairobiba repítik. A szülők a többi gyermeket a házi
alkalmazottakra bízzák.
Aggodalommal teli várakozás
A következő napok a várakozás, az imádkozás, az aggódás és a reménykedés jegyében telnek. Ki ne ismerné ezt a
helyzetet, a kérdéseket, hogy van-e valami újság, és mi lesz
ennek a vége. Az egyik nap elhozom hozzánk David testvéreit, hogy kicsit eltereljem a gondolataikat. A kilencéves
kislány ezt mondja:
– Valahogy otthon most minden olyan nyugodt, minden olyan más. Nincs veszekedés, nem is beszélünk már.
Felhívjuk a szülőket és érdeklődünk a fiúcska hogyléte felől. A rövid híradás reménykeltő: David állapota stabil, bár nincs eszméleténél. Két nappal később, este ismét
Rachel barátnőm telefonál. Amint meghallom, hogy belezokog a telefonba, tudom, mi történt, nem is kell mondania. David meghalt!
Eláll a szavunk. Csak belül kiáltozunk: Istenünk! Miért! A hírt még sem elhinni, sem elfogadni nem tudjuk.
Kábán, tanácstalanul állunk a történtek előtt.
Az élet sötét órái
David holttestét visszahozzák Burundiba. A temetési
szertartásra kétezer ember részvételével a bujumburai nagy
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székesegyházban kerül sor. A mi kinindoi gyülekezetünk
tagjai is osztoznak a gyászban. A kórus több éneket is előad
a temetésen. Még az elhunyt kisfiú barátai is erőt vesznek
magukon, és remegő hangon elénekelnek egy éneket a zsúfolásig megtelt templomban.
Gyász Burundiban
Aki Burundiban gyászol, soha nincs egyedül. Az egész
gyülekezet, a munkatársak és a barátok is a gyászolók mellett állnak. A fiú halálát követő nap megkérdezi barátnőm,
hogy elkísérem-e a gyászoló családhoz. Kissé félve megyek
vele, mert nem tudom, mi vár ott rám.
A háznál már nagyon sokan vannak. Mivel a nappali nem elég nagy, a kertben felhúztak egy sátrat. Egész
nap jönnek az emberek, és bátorítják, vigasztalják a családot. Énekelnek, hallgatnak, imádkoznak, beszélgetnek,
és együtt szenvednek a családtagokkal. Senki sem magányos. Gyerekek és fiatalok is érkeznek, hogy André és
Consolatrice gyermekeivel legyenek.
Mi csak ámulunk mindazon, amit látunk. Burundiban
a temetés és a velejáró formaságok megszervezését a család
barátai vállalják magukra. Mindent igyekeznek elintézni,
hogy a gyászolókat némileg tehermentesítsék. A halálesetet
követő héten így jut idő a találkozásokra, beszélgetésekre és
a gyászolásra.
Egy hét elteltével egy hagyományos ünnepi eseményre
kerül sor, amikor a gyászt tulajdonképpen feloldják. Ekkor
az édesapa és egy férfi rokon beszédet mond, isznak egy kólát, majd borítékokat osztanak ki. Azokba mindenki pénzt
tehet. Így anyagilag is megtámogatják egy kicsit a gyászoló
családot. Ez után a nap után az élet visszatér a normális
kerékvágásba, ha ugyan lehet normálisnak nevezni…
Találkozások a családdal
Azokban a pillanatokban, amikor életutunkat szenvedés vagy gyász akasztja meg, kérdések merülnek fel mindenkiben: Miben lelhetünk vigaszra? Hogyan éli meg a
család a csapást? Hogyan birkóznak meg a gyermekek egy
szerettük elvesztésével?
Egy hét elteltével Consolatrice sírva mond köszönetet a
női körben a sok támogatásért, amelyet kaptak. Láthatóan
nagyon fáj neki, hogy el kellett temetnie a kisfiát. Milyen
jó, hogy hittestvérei mellette állnak, és vele együtt cipelik
a nehéz terhet! Azután arról beszél, hogy tudja, kisfia Isten
kezében van, a legjobb helyen. Milyen jó, hogy ha egy fiatal idejekorán rábízza magát Jézusra! A nehéz időkben ez is
vigaszt és erőt ad a gyászolóknak.
Alex felkeresi Andrét az irodájában. Beszélgetnek, de
nem túl komoly dolgokról, hiszen még túl friss az egész.
Aztán André elmondja, mennyire örült a temetésen és a
gyász hetében a részvétnyilvánításoknak. Az együttérzés
nagy segítséget jelentett nekik. El sem tudja képzelni,

milyen az, ha valakit csak egy-két ember vesz körül egy
veszteség idején.
Gondolatait így foglalja össze:
– Nagyon bátorító, ha a temetésre nagyon sokan eljönnek. Igazi vigaszra mégis csak Istennél talál az ember.
Ezt csak egy olyan ember jelentheti ki, aki Istenbe vetette
minden bizalmát, és tudja, hogy az Úr a kezében hordozza őt.
Találkozások Istennel
Ha életünket alapjaiban rendíti meg valami, jó, ha olyan
emberek vesznek körül, akik velünk szenvednek, és felvállalják a mi terhünket. Mégis csak az élő Istennel való szoros közösség nyújthat igazi vigaszt és békét! A tanítványok

Isten mindig
mellettem volt
Juan Puma [huán] ül velem szemben. Egyike a leglelkesebb tanítványaimnak: mindig nagyon figyel, és ég
benne a tudásszomj. A kecsua indiánok részére létesített teológiai továbbképző központban tanítom. Mindig
mély benyomást tesz rám, amikor házi feladatait és vizsgáit szóban teljesíti, ami esetenként akár egy-két órán át
is eltarthat. Juan nem egy „normális” tanuló, ugyanis
erősen látáskorlátozott, ám ez inkább a javára vált: életének korai, nagyon mozgalmas szakasza után éppen a
betegsége juttatta oda, hogy higgyen Jézus Krisztusban.
Története 1984-ben kezdődik az Andokban, egy eldugott ecuadori kis faluban. Nem sokkal születése után
tinédzser korú szülei, akik többre, jobbra vágynak, otthagyják őt a nagymamájánál, és elutaznak a fővárosba,
Quitoba [kító], hogy ott új életet kezdjenek. Juan tehát
a nagymama házában nő fel. Mind a mai napig őt hívja mamának. Nagybátyjai megkeserítik az életét: korai
éveit beárnyékolja az agresszió, a mocskos beszéd, az alkohol és az erőszak. Egyszer csak nehezen menekül meg
attól, hogy megerőszakolják.
Amikor négyéves korában a nagymamája elárulja,
hogy nem ő az édesanyja, hanem egy másik, számára
szinte idegen nő, Juanban egy világ omlik össze. Aztán,
amikor nyolc éves, éppen az a nő, a biológiai anya „szökteti meg” új élettársával az éj leple alatt. Quitoba viszik,
de úgy, hogy a nagymamának nem is szólnak a dologról.
Bár a kisfiú eleinte új ruhákat, játékokat kap, és életében először nézhet tévét, az anyjával való viszonya mindvégig feszült marad. Rövidesen neki is be kell segítenie
a család fenntartásába anyagiakkal. Munkaideje hajnali
kettőkor kezdődik. Mostohaapjának segít betonköveket
előállítani. Iskolába csak este tud járni. Mindössze tizenkét éves koráig tanulhat.
Ezután egy szerelőnél talál munkát. Munkaadója lassanként egyre több felelősséget ruház rá, végül őt nevezi
ki a műhely és a munkások vezetőjévé. Főnöke azt sze-

egyszer ezt mondták Jézusnak: „Uram, kihez mennénk?”
(Jn 6,68). Ragaszkodtak Jézushoz. Nem akartak már sehová elmenni. Csak vele akartak lenni, még a nehéz időkben
is, sőt akkor csak igazán.
Köszönjük, ha
imádkoznak Andréért és családjáért.
Tabea Biskup
Alexander és
Tabea Biskup

Ecuador
retné, ha tanulna,
és még az örökbefogadáson is gondolkodik. Juan azonban
úgy érzi, korlátok közé
van szorítva. Az sem tetszik neki, hogy őt is ellenőrzik, ezért tizenhét évesen
felmond.
Még a műhelyben töltött
idő alatt megismerkedik
olyan fiatalokkal, akik az
utcán élnek. Látszólag szabadon éltek, és semmilyen szabályok nem kötötték őket. Juan
összebarátkozik velük, ők pedig
gondját viselik. Az elején édességeket
hoznak neki, de idővel megjelenik az alkohol, a cigaretta
és a drog is. Miután Juan felmond, az utcán él ezekkel
a fiatalokkal, akikkel látszólag kölcsönösen megbecsülik egymást. Abban az időben Juannak nagyon fontos,
hogy érezze, megbecsülik – bármi is az ára. Többször
kerül börtönbe, egyszer emberölési kísérlet miatt. Ez elgondolkodtatja. Változtatni akar az életén, de minduntalan visszaesik: az alkohol, a kábítószer és az erőszakos
életmód vasmarokkal tartja őt fogva.
Élete 2007-ben vesz döntő fordulatot. Egy felbőszült
tömegben leütik, és kis híján élve elégetik. A rendőrség
véletlenül a helyszínen tartózkodik, és megmenti Juant. Ám az arcát ért egyik ütéstől a látása meggyengül.
Egyik orvostól megy a másikig. A szemét többször is
megoperálják. Semmi nem segít. Juan kétségbeesik, és
az öngyilkosságon gondolkodik.
Amikor ismét egy kórházi rendelésen várakozik, megismerkedik két idősebb hölggyel, akik traktátusokat osztogatnak a betegeknek. Korábban is találkozott már keKülmissziói Híradó, 2013/06 11

resztyénekkel, egyszer még egy Bibliába is belelapozott,
de hozzájuk tartozni sosem akart. De most, amikor a két
hölgy felteszi neki a kérdést, hogy vajon hová kerülne, ha
meghalna, mégis figyelni kezd. A beszélgetés alatt világosan megérti, hogy Jézus őérte is, az ő bűneiért is meghalt.
Aznap, könnyek közt átadja az életét Jézusnak.
Ezt követően kapcsolatba kerül keresztyénekkel,
akik nagy türelmet tanúsítanak irányában, és bátorítják, amikor elbizonytalanodik, vagy kétségek fogják el a
bűnbocsánattal kapcsolatban. Belekapaszkodik az 1János 1,9 kijelentésébe: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és
igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket
minden hamisságtól.”
Ma, öt évvel később Juan majdnem vak. Már csak
erős fénynél lát, és akkor is már csak foltokat. Bár hos�-

szú időbe telt, amíg el tudta fogadni az állapotát, egészen bizonyos abban, hogy Isten egy percre sem hagyta
őt cserben: „Egyetlen bajomban sem voltam soha egyedül. Isten mindig mellettem volt, bár nem »láttam« Őt.
Soha nem hagyta, hogy meghaljak. A rosszat jóra fordította, mert Istennek terve van velem.”
És hogy mi lehet ez a terv? Juan arról álmodik, hogy
az utcán és a börtönökben élő fiataloknak hirdethesse a
Jézusról szóló örömhírt. Erre a szolgálatra készül most.
Heiko Erndwein
Erndwein,
Heiko és
Simone

Zambia

Isten precízen dolgozik!
Este 10 óra felé járt az idő. Központunk*/ nyitott
teraszán üldögéltem Max-szal, az ifjúsági vezetőnkkel
és Sebastiannal, az önkéntesünkkel. Azt vitattuk meg,
hogy hogyan szállítsuk a nagy épülethez a tetőborításhoz szükséges fűbálákat. Nem sokkal korábban kaptuk a
telefonhívást, hogy a teherautó hamarosan készen áll, és
elkezdődhet a szállítás. Az idő nagyon szorított bennünket. Emberileg lehetetlennek látszott, hogy tartani tudjuk
a nagyon közeli határidőt. Nagy dolog állt előttünk, és
számos rizikófaktorral számolhattunk. Imádkoztunk, és
az egészet Istenre bíztuk. Tudtuk, hogy minden emberi
akadály ellenére Ő mindent megcselekedhet.
Az újonnan felépült nagy csarnok tetejét kellett szárított folyami fűvel befedni. A tetőfedők 14 000 fűköteget vártak. Max már hívott embereket a saját törzséből,
hogy a füvet levágják. Ezután a különböző falvakból
a levágott füvet a gyűjtőhelyre kellett szállítani és ott
őrizni, amíg a szállító cég teherautóra tudja rakodni, és
Solweziból a 400 km-re lévő Ndolába el tudja szállítani.
Az egyik fuvarozó nagyvállalat vezetője azt mondta,
hogy amikor a solwezi bányához cementet szállít, visszafelé
ingyen elhozza a rakományt. Sőt kész volt állni annak a 60
kilométeres kitérőnek a költségeit is, amelyet a gyűjtőhelyig
kellett megtennie pluszban. Miután egy másik szállítási
cég olyan árajánlatot adott, amelyet nem tudtunk megfizetni, ezt az ajánlatot Isten csodájaként fogadtuk.
Biztosak voltunk benne, hogy a mi Istenünk hatalmas Isten, aki előtt nincs akadály. Az Ő indítására vágtunk bele a
mushili aids-projektbe is. Most, ebben az ügyben is Istenre kellett hagyatkoznunk. De vajon nem rejt túl sok veszélyt az ügy?

Telefoninformációk szerint a teherautó már a cementüzemnél várakozott a hosszú sorban arra, hogy
megpakolják. A tervek szerint a berakodás után azonnal útnak kellett indulnia. Ám azt, hogy mindez mikor
lesz, senki sem tudta előre megmondani. Nekünk csupán két nap állt rendelkezésünkre, hogy a füvet összegyűjtsük, a központi gyűjtőbe szállítsuk, és a hosszú,
oda-vissza utat megtegyük.
Ha a teherautó túl korán érkezik, a két férfi nem tud
elegendő füvet összegyűjteni a környező falvakból. Ha
túl későn érkezik, addigra a két férfi már visszautazik.
A kollégiumi oktatás kezdete miatt egyetlen napot sem
tudnak tovább várni. Időben tehát mindennek pontosan
egyeznie kellett, különben minden hiábavaló. Még akkor
is, ha csupán néhány perccel kerülnék el egymást. Nem
tehettünk egyebet, mint hogy Istenre bíztuk a lebonyolítást. Imádkoztunk a kockázatos vállalkozás sikeréért.
Max és Sebastian másnap korán reggel útrakelt egy
utánfutós autóval, hogy a több mint 10 000 fűköteget
összegyűjtse és bevigye a gyűjtőhelyre. Két nap múlva
mindketten egy fűvel magasan megpakolt teherautóval
tértek vissza. Minden sikerült, bár adódtak kisebb problémák, de azokat megoldották. Végül is az összes füvet
sikerült összegyűjteniük, és a megadott időre Ndolába
szállítaniuk. Isten precízen dolgozik!
Nemsokára kiderült, hogy a fű nem elég a nagy csarnok tetejére. Az egész akciót újra el kellett indítani. A cég
ismét kész volt ingyen szállítani nekünk. Újra elkezdtünk imádkozni, hogy a teherautó időben érkezzen. Ismét elég nehéznek bizonyult az, hogy az időpontot előre

*/ Megjegyzés: Mushiliben, az AIDS-begek teljeskörű, egységes gondozását végző központban egy fűvel fedett, nagy csarnokot építettek, ahol a diákok a házi feladataikat oldhatják meg. A lelki központban ifjúsági csendesheteket is tartanak,
illetve ismeretterjesztő szemináriumokat szerveznek, többek között az alternatív mezőgazdaságról.
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pontosan meghatározzuk, eltervezzük és koordináljuk. határt! Mindig megtalálja a
Ismét csak mennyei Atyánk precizitásában bízhattunk. legjobb megoldást, és mindig
Nem csalódtunk! Másodszorra is minden úgy zajlott, precízen dolgozik!
ahogyan kellett, és a következő rakomány fűszállítmány
Hedwig Müller
is rendben megérkezett.
missziós nővér
Ez a két esemény nagy biztatást jelentett, hogy a kilátástalannak tűnő helyzetekben is bízhatom hatalmas
Hedwig
Istenünkben. Az Ő hatalmának semmi sem szabhat
Müller

Pápua ÚjGuinea

Amikor a szívre mázsás
teher nehezedik…
2012. február 2-án éjszaka, a Kimbéből Laéba tartó személyszállító hajó, a Rabaul Királynője, a viharos tengeren elsüllyedt.
A tragédiát valószínűleg az okozta, hogy a jármű túlságosan meg
volt terhelve. Egy lelkészházaspár, Freddy és Hedvig Makoko fia,
Alfonz is a között a 321 utas között volt, akik életüket vesztették
a baleset során. Csak 237 embert sikerült kimenteni. Alfonz friss
házasként Laéban élt. Felesége a szerencsétlenség után néhány
nappal adott életet első gyermeküknek.
Gotthilf Holl arról beszélgetett Freddy tiszteletessel, hogy hogyan élték meg feleségével a nagy veszteséget.

Freddy testvér,
mi történt, amikor
megkaptátok a hírt a
hajó balesetéről?
Az első gondolatunk az volt,
hogy Alfonz felnőtt férfi, aki egészen
biztosan felismerte a veszélyt, és felment a fedélzetre,
hogy időben kiugorhasson, vagy beszállhasson egy
mentőcsónakba. Abban is reménykedtünk, hogy Isten
megmenti őt.
Sokáig nem lehetett tudni, ki esett áldozatul, és
ki élte túl a szerencsétlenséget, kit kezelnek kórházban, és kit fogadtak be barátok a baleset után.
A bizonytalanság végül téged is arra indított, hogy
Laéba repülj, és utánajárj az igazságnak.
Eleinte nem akartam repülőre szállni. Nagyon akartam és reméltem, hogy Isten megmenti a fiamat. És
persze rettegtem az igazságtól. Végül azonban Isten békességet, erőt és pénzt is adott az úthoz.
Hogyan élted meg az első időket, miután kiderült, hogy Alfonz is odaveszett?
Az első napok rendkívül nehezek voltak, először
Laében egyedül, majd otthon, Hedvig mellett. Alig tudtuk abbahagyni a sírást. A házunk döngölt padlóján aludtunk. A hatalmas gyász és a gyötrő bizonytalanság szinte
letepert bennünket, hiszen Alfonz a mi elsőszülött fiunk
volt, és nagy reményeket tápláltunk vele kapcsolatban.

Gondolom, rettenetes lehetett az is, hogy neked kellett telefonon közölnöd a szörnyű hírt a
feleségeddel, aki otthon maradt, amikor te Laéba
mentél.
Igen, az borzalmas volt. Szinte nem is tudtunk beszélni, sem a balesetről, sem semmi másról. Van olyan,
hogy az ember agya leblokkol, a gondolatai lefagynak, a
szívre mázsás teher nehezedik, és csak ordítani, üvölteni
vagy szűkölve sírni szeretne. Enni sem volt kedvünk, és
aludni sem igazán tudtunk.
Érthető módon még sokáig reménykedtetek a
csodában, amelyet Isten megtehetett volna. Ha jól
tudom, Alfonz egy kabinban utazott egy barátjával,
aki röviddel a baleset előtt felment a fedélzetre ennivalót venni, és így életben maradt. Haragudtatok
Istenre, amiért nem tett csodát?
Mindketten erősen reménykedtünk a csodában. És
amikor a csoda elmaradt … igen… volt bennünk harag
Isten felé. Kérdőre vontuk, hogy miért nem mentette
meg Alfonz fiunkat.
Ebben az országban igen gyakoriak a balesetek,
és sok ember, főleg gyerek hal meg betegségben, például maláriában. Miért számított a hajószerencsétlenség a pápua új-guineai emberek szemében olyan
különlegesnek?
Nálunk a holttest elválaszthatatlan a halálesettől.
Fontosnak tartjuk, hogy láthassuk és a karjainkban
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tarthassuk halottunkat, és a halottas házban virras�szunk fölötte. Amikor egy család elsőszülöttje hal meg,
vagy a falu vénei közül valaki, az általános gyászszertartást még különböző kiemelt rituálék is kísérik, mert
az emberek így is ki akarják fejezni megkülönböztetett
tiszteletüket a halott iránt.
Már jó néhány éve szolgálsz lelkipásztorként
Kwalakessiben. Milyen hatással volt fiad halála a
szolgálatodra? Lelkileg akadályozott esetleg?
Alfonz halála hatalmas kihívást jelentett nekem. Ma
már mondhatom, hogy halála nem gátolt, és a gyülekezetvezetői, ill. lelkipásztori munkámra lelki értelemben
nem gyakorolt negatív hatást. Feleségem ugyanígy látja
ezt. Mindketten erről tehetünk bizonyságot.
Emlékszem, hogy a faluban voltak, akik gúnyolódva beszéltek Istenről, amiért nem tudta Alfonzt
megmenteni. Örültek volna, ha azt látják, hogy te
is hátat fordítasz a hitnek, és abbahagyod lelkészi
szolgálatodat.
Igen, így volt, és nagyon rosszul érintett engem.
Mégis azt mondtam nekik, hogy nem fordíthatok hátat Istennek azok után, amit értem tett. Nem hagyom
el azt, aki egy semmirekellőből új emberré tett. Jöjjön
bármi, továbbra is benne akarok hinni.
A családjaitok is ellenetek fordultak?
Próbára tett bennünket, amit saját családjainkban
átéltünk. Azt mondták, azért büntetett meg minket
Isten, mert elhagytuk korábbi gyülekezetünket. Vissza
kell térnünk, és fel kell adnom a lelkészi hivatást.

Mi segít és mi ad békességet, amikor a fiadra
gondolsz?
Nagy örömöt és belső békességet kapunk, amikor
arra gondolunk, hogy bár Alfonz eltávozott közülünk,
Jézusnál tudhatjuk őt. Alfonz meghozta életében a legfontosabb döntést: rábízta magát az Úr Jézusra. Megkeresztelkedett és a laei gyülekezetben szolgált. Egyszer
újra láthatjuk majd egymást Jézusnál.
Amikor egy halálesettel kell szembenéznie az
embernek, mi az, ami a keresztyéneket megkülönbözteti azoktól, akik Isten nélkül élik az életüket?
Mi, keresztyének tudjuk, hogy egyszer viszontlátjuk
egymást. Ez elveszi a halál erejét és súlyát. A nem hívők
iszonyú szenvedésen mennek át, amikor meghal valakijük. Teljes bizonytalanságban gyötrődnek, hogy vajon
mi történik a szeretett emberrel a halál után. Abban,
hogy viszontláthatják egymást, nem reménykedhetnek. Ebben látom a legnagyobb különbséget, és nagyon
hálás vagyok Istennek a
nekünk adott reménységért.
Gotthilf Holl

Holl, Gotthilf
és Rosemarie

Közép-Ázsia

Jedida – „A szeretett”
Második kislányunk, Jedida 2008. március 17-én, Közép-Ázsiában jött világra. A szülésnél komplikációk léptek
fel. A köldökzsinór kétszer Jedida nyaka köré tekeredett. Kislányunk megfojtotta magát. A szíve másfél percre leállt. Az
orvosok újraélesztették. Tíz perc múlva Jedida újra lélegezni
kezdett. Intenzív osztályra került. Két hét múlva szállítható
volt. Mentőhelikopter vitte egy németországi szakklinikára.
Megkaptuk a diagnózist: infantilis cerebralis paresis.
Jedida agya, a súlyos oxigénhiány miatt nem megfelelően
működik. Az agy által kiadott parancsok csak korlátozott mértékben jutnak el a megfelelő végtagokhoz. Amit
egy egészséges kisgyermek a fejlődés korai szakaszában
szinte automatikusan megtanul, azt Jedidának fáradságos munkával kell begyakorolnia. Ezért a feleségem,
Christina naponta 1–2 órán át gyakorolja Jedidával például a járást. Csak az evés és az ivás 4 órát vesz igénybe
nap mint nap. Jedida most ötéves. Segítség nélkül még
nem tud sem járni, sem öltözködni, sem enni, sem beszélni. Ennek ellenére minden területen észlelhető pozitív változás, amiért nagyon hálásak vagyunk Istennek.
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Miért engedte ezt Isten?
Ezt a kérdést természetesen sokszor feltettük már.
Talán 2008. március 17-én Isten éppen nem volt ott,
azon a szülészeti klinikán? Életünk most, egy sérült
kislánnyal jóval nehezebb. Gyakran érezzük, hogy elértük fizikai és pszichikai teljesítőképességünk határait.
Elcsüggedünk és belefásulunk a hétköznapokba. Hát
nem lennénk használhatóbb eszközei Istennek, ha kislányunk egészséges lenne?
Mindezek ellenére ma már szívből és teljes meggyőződéssel jelentem ki, hogy Istennek mindezzel terve van. Soha
semmi nem csúszhat ki az Ő irányítása alól. Mindent kézben tart. Ismeri a mi életünket, Jedida életét is, és valami
egészen különleges tervet készített nekünk. Minden részletet még nem ismerünk, Isten azonban ezt mondja: „Bizony,
a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem
az én utaim – így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég
a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál,
és az én gondolataim a ti gondolataitoknál” (Ézs 55,8–9). Ha
visszatekintünk, látjuk Isten csodálatos vezetését.

Még egy püspök is „tévedhet”
A szülés előtti napon társegyházunk püspökével reggeliztünk. Vette az útmutatót, és a következőket olvasta
fel nekünk belőle: „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön
hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben,
egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig” (ApCsel 1,8).
Ezzel az igeverssel hívott el Isten minket a szolgálatra,
és utána is több alkalommal válaszolt ezzel az igével, amikor azt kutattuk, hogy Közép-Ázsiába menjünk-e misszióba. De mi aznap reggel nem egy másik igeverset olvastunk az útmutatóban? Vagy talán eltévesztettük a napot?
Vagy a püspök tévedett volna? Végül kiderült, hogy a
püspök „véletlenül” az előző évi útmutatót nyitotta ki. És
abban 2007. március 16-án kétségtelenül a „mi igénk”
állt. A püspök úr ezen „tévedése” hatalmasan megerősített bennünket. Isten kitart elhívása mellett még akkor is,
amikor mi elkezdünk mindent megkérdőjelezni.
Gyermekgyógytornászt keresünk, aki ismeri a
Bobath-módszert! Lakcím: egy kisváros KözépÁzsiában
Családunk négy hónapot töltött Németországban. Kórházakba jártunk és különböző vizsgálatokon vettünk részt.
Egy kis idő múlva elkezdtünk azon gondolkodni, hogy vajon visszamehetünk-e így? Ki tudunk-e alakítani Jedidának
egy olyan környezetet abban a távoli országban, amelyben
megfelelően tud fejlődni? Az orvosok nem ellenezték a vis�szautazást, de a lelkünkre kötötték, hogy keressünk egy
nagyon jó gyermekorvost, aki jártas a nyugati orvoslásban,
meg egy gyógytornászt, aki ismeri a Bobath-módszert.
Visszatérve hamarosan találtunk egy remek amerikai
gyermekorvost, aki elvállalta Jedida kezelését. De hol találunk egy olyan gyógytornászt, aki ismeri és használja
is a Bobath-módszert?! Ráadásul a német nyelvterületen
kívül, egy pici, ismeretlen, közép-ázsiai országban!
Haló! Kornélia vagyok!
Elkezdtük a kutatást. Amikor éppen az egyik
helyi
ismerősünkkel
beszélgettünk
telefonon,
még a lélegzetünk is elállt attól, amit mondott:
– Él az országban egy svájci hölgy. Gyógytornász, helyesebben gyermek-gyógytornász, és hívő keresztyén.
Ráadásul alkalmazza a Bobath-módszert. Már egy ideje
éppen a mi városunkban vezet egy csoportot, amelybe
fogyatékkal élők járnak.
A következő telefonbeszélgetést már magával Kornéliával folytattuk, aki késznek mutatkozott arra, hogy
elkezdje Jedidával a gyakorlást, mégpedig a saját otthonunkban. Csak csodálni tudtuk Isten rendezését! Erre
csakis Ő képes! Dicsőség neki! Kornélia azóta is nagy
segítséget és támaszt jelent nekünk.
110 000 fogyatékkal élő
Jedidának köszönhetően felnyílt a szemünk az itteni
helyzetre. Az országban, hivatalosan 110 000 fogyatékkal
élőt tartanak nyilván. De a társadalom nem vesz róluk tudomást. Eldugják őket az emberek elől, sőt néha még el is

zárják. A fogyatékosságot errefelé még mindig Isten büntetésének tekintik. A szülők szégyenkeznek, ha kiderül, hogy
van sérült gyermekük. Ezért, ha egy fiatal nőnek fogyatékos
gyermeke születik, óriási a nagycsalád nyomása. Christina
ezt maga is megtapasztalta, amikor Jedida született, és négy
fiatal nővel feküdt egy szobában, akiknek szintén sérült
gyermekük született. A rokonok mindent megtettek azért,
hogy a gyermekek mielőbb nevelőotthonba kerüljenek.
Christina elmondta ezeknek a fiatal asszonyoknak,
hogy Isten szemében minden ember értékes, függetlenül attól, hogy egészséges-e vagy sem. Azok a fiatal
édesanyák soha nem hallottak még ilyet! Mindenféléket
kérdeztek a szenvedéssel kapcsolatban, és persze azt a
kérdést is feltették, hogy miért engedte ezt Isten. Azért
imádkozunk, hogy az érintett édesanyákban az anyai
szeretet legyőzze a családi nyomást, és képesek legyenek
igent mondani a saját gyermekükre.
Mint csepp a tengerben
Talán pár alkalommal már mi lehettünk az a bizonyos „csepp a tengerben”. Christina megpróbálja magát
hasznossá tenni a Kornélia vezette csoportban. Sokakat
tud bátorítani azzal a reménységgel, amelyet Jézus Krisztusban kaptunk. Az egyik családnak szerzett egy használt
gyerekülést, amely az adott családnak többet ért az aranynál. A kis Katja egy segélyszállítmányból végre kerekes
kocsit és járókeretet kaphatott. Mi a terve Istennek a családunkkal és Jedidával? A részleteket nem ismerjük. De
Isten ismeri. Kérem, imádkozzanak értünk!
Úr Jézus! Neked köszönünk mindent!
Hálásak vagyunk Jedidáért, a mi kis „szeretettünkért”. Ő egy nagyon különleges kislány. Örömteli lénye
mindenkit meg tud vidámítani! Köszönjük őt neked,
drága Istenünk! Már előre örülök annak a napnak, amikor – legalábbis én így képzelem el – Jézus beinvitál az Ő
kényelmes nappalijába, leülünk a kandallóhoz, amelyben
vígan pattog a tűz, és beszélgetni kezdünk. És akkor elmagyarázza, miért kellett mindennek így történnie. Elmeséli majd azt is, hogy mi mindent végzett el Jedidában
és Jedida által másokban. Elmond nekem minden láthatatlan, apró részletet, amelyeket ma még nem láthatok. Én
pedig csak hallgatom, két szememből egyre hull a könny,
és a végén ezt mondom majd neki: Uram, milyen jó vagy
te! Milyen tökéletesen jó! A te útjaid és a te gondolataid
csoda-utak. Dicsőség neked örökkön örökké! Köszönöm,
Úr Jézus, hogy Jedida által valami keveset már láthatok
és felismerhetek
ezekből a csodautakból!
Andreas és
Christina
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IMPACT – Németországban
Rövidtávú missziós szolgálati lehetőség Németországban,
18–24 éves fiataloknak

Hol?
Németországban, a Fekete erdőben, Bad Liebenzell mellett a Monbachtal-i Konferencia Központban*

Milyen feladatra?
Szolgálatok iskolás gyermekek között, ifjúsági rendezvényeken, missziói munka**, kétkezi munka (konyhán és a
kertben, építés, takarítás stb.)
Mikor?
2014. októberétől 2015. májusáig (8 hónap).
Kiknek?
18–24 év közötti fiataloknak, akik alapszinten tudnak németül (igény esetén megoldható néhány hetes megelőző
kint-tartózkodás egy családnál, ahol a nyelvtudás megfelelő kommunikációs szintre fejleszthető), továbbá szívesen vesznek részt interkulturális csapatmunkában (azaz a miénktől eltérő kultúrából érkezettekkel szolgálnak együtt, ugyancsak eltérő kultúrájúak felé).
Mennyibe kerül?
250 € /hó*** (ez nem tartalmazza a ki- és a hazautazás díját).
Időpontok (tervezett)
2014. szeptember 8–14 között, Bad Liebenzellben előkészítő napok, a csapat ismerkedése
2015. májusában a visszatérést előkészítő napok; a csoport közösen értékeli Bad Liebenzellben az együtt eltöltött nyolc hónapot.
Készen állsz felmutatni és átadni Isten szeretetét Monbachtalban? Elmúltál 18, és szeretnél egy kis nemzetközi
csapattal együtt élni, tanulni és szolgálni? Szeretnéd közelebbről megismerni a külmissziót? Ha igen, akkor vedd fel
velünk a kapcsolatot az info@liebenzell.hu címen mielőbb! Amikor betelik a létszám, akkor zárul le a jelentkezés.

__________________________
* A monbachtali keresztyén vendégház közkedvelt pihenőhelye a Stuttgart környékén élőknek, melyet hétvégenként
keresnek fel. 2014-től kezdődően új vendégcsoportok, iskolai osztályok érkeznek hétköznapokon néhány napra.
A németországi IMPACT csoport nemzetközi csapatban kíséri végig ezeket az iskolai osztályokat, és készít számukra programokat. Továbbá a monbachtali helyszínen kívül is lesznek a csoport által szervezett missziói események.
** Németország 80 milliós lakosságában egyre több az olyan ember, aki nem ismeri Jézust. Sokan vannak, akik kapcsolatban vannak gyülekezettel és vallással, mégis egyre több a száma azoknak a gyermekeknek és tinédzsereknek,
akik alig hallottak Jézusról. Sokan közülük emigrált szülők gyermekei. A német városok között Stuttgartnak van a
legnagyobb migrációs csoportja, mely a város lakosságának mintegy 40%-a.
*** A havi költség összegéről még további egyeztetés lehetséges, de már most jelezzük, hogy érdemes kialakítani egy
támogatói kört azokból a személyekből vagy szervezetekből (család, rokonok, barátok, gyülekezet), akik szívügyüknek érzik támogatásodat a missziói szolgálat 8 hónapja alatt.

Könyvajánló:
Megjelent Asztalos Zoltán ny. lp. (Alapítványuk elnöke volt évekig) életrajzi könyve:
Kipótolt esztendők. (Kiadta az Ébredés Alapítvány)
“Amikor visszagondolok hosszú életem eseményeire, mindig a hálaadás ébred fel a szívemben, hiszen Isten mindig mérhetetlen szeretettel és gyöngédséggel segített, oltalmazott, és vezetett életutamon. Amikor hadifogság alatt és után úgy éreztem, hogy nincs értelme az életemnek,
kilátástalan a jövendőm, akkor az Igével jött segítségemre.
Így született meg az élettörténet címe: Kipótolt esztendők (a Jóel próféta könyve 2,25/a alapján). S valóban Urunk bőségesen kipótolta az elveszettnek látszó esztendőket, sőt visszatekintve
a küzdelmes évekre, csak hálaadással gondolhattam azokra, hiszen sok mindenre tanítottak
meg!”

Külmissziói Híradó – a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Külmissziói Alapítványának lapja * Megjelenik évi hat számban.
Az újságot és külön kérésre a német nyelvű liebenzelli újságokat is (Mission Weltweit és Go! c. gyermeklap) térítésmentesen küldjük.
A Külmissziói Híradót a misszióra szánt adományokból tartjuk fenn és állítjuk elő.
Felelős kiadó: Sípos Alpár Szabolcs * Főszerkesztő: Előd Erika, Tel.: 06 1 326 54 94
Szerkesztőség: 2090 Remeteszőlős, Pisztráng u. 2. * Tel.: 06 26 355 310 * Internet: http://www.liebenzell.hu
Villámposta: info@liebenzell.hu Az OTP-nál vezetett számla száma: 11738084-20011215 • adószám: 18543494-1-13
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