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„Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem?
Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért!” (Zsoltárok 42,6).
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A fenti sorok írója különös dolgot tesz ebben a jól ismert
zsoltárban. A saját lelkéhez beszél. Nem őrült meg, és nem
tetteti magát esztelennek. Hanem az őt körülvevő események
miatt ellankadt, megszomorodott, sőt háborgó lelkét szólítja
meg. Egyrészt mer őszinte lenni, és beismeri saját lelke állapotát. Másrészt különös, hogy „sarokba szorítja” lelkét egy
kérdéssel: Miért leledzel ebben az állapotban? Harmadrészt
bátorítja, buzdítja saját lelkét, hogy teljes bizalmát Istenbe
helyezze. Tulajdonképpen egy meggyőző beszédet, prédikációt intéz önmagához. Hasonló lehetett, amikor Dávid igen
szorult helyzetbe jutott és „megerősítette magát az Úrban, az
ő Istenében” (1Sámuel 30,6 – Károli).
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Mi vajon élünk ezzel a bibliai gyakorlattal? Szoktunk a saját lelkünkre beszélni? Merünk szembenézni azzal, hogy éppen
most milyen állapotban van a lelkünk? Aztán pedig tusakodunk-e azért, hogy meggyőzzük a lelkünket? Hogy a csüggedésből,
elégedetlenkedésből, félelemből, aggodalmaskodásból, netán háborgásból kihozzuk, és Istenben való bizakodásra juttassuk?
Olyan bizakodásra, melynek természetfeletti erő, öröm és békesség a velejárója.
De nem csak nehéz helyzetekben van szükség arra, hogy a saját lelkünkre beszéljünk. Ilyen lehet egy ünnep közeledte is, vagy
hogy a világ előtt hitelesen merjük megélni keresztyén életünket. Feltámadás ünnepén például fel kell tennünk magunknak a
kérdést: „Csupán csak tudom, miről szól Húsvét ünnepe, vagy elevenen él is bennem Krisztus feltámadásának ereje és öröme?”
„Langyosan tudomásul veszem Húsvét érkezését, vagy örömkönnyek között szemlélem Krisztus halál fölötti győzelmét?”
Merjünk a saját lelkünknek prédikálni!
Így kívánunk Jézus Urunk közelségében örvendező, áldott Feltámadás-ünnepet minden kedves Olvasónknak!
				

Csapkovics Bertalan, kuratóriumi tag

Kérjük, ha teheti, támogassa szolgálatunkat személyi jövedelemadója 1%-ával!
Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány
Adószám: 18543494-1-13
Utazási lehetőség Liebenzellbe
Ebben az évben is szerveződik egy csoport, amely Bad Liebenzellbe (Németország) utazik, hogy részt vegyen
a Misszió nagy pünkösdi ünnepén (2014. június 8–9.). Az utazás célja, hogy a résztvevők személyesen is átéljék
ezt a nagyszabású rendezvényt, ahol a csendesnapok keretén belül – többek között – ünnepélyesen fogadják a hazatérő misszionáriusokat és kiküldik az újakat. De lehetőség nyílik majd arra is, hogy megismerjék az úgynevezett
missziói hegyet, a misszió központját (főiskola, missziói múzeum), és a környék egy-két érdekességét.
A tervek szerint a csoport június 7-én reggel indul bérelt autóval/busszal (létszámtól függően), és 11-én
este érkezik haza Budapestre. Kint a szállás, az étkezések, illetve az előadások és programok tolmácsolása biztosítva lesz. Az előzetes számítások szerint az utazás teljes költsége (útiköltség, szállás, étkezések) kb.: 60.000.– Ft/
fő. Aki szívesen csatlakozna az utazókhoz, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot
Csapkovics Bertalannal a 06-30-757-1873-as telefonszámon, vagy e-mailben a csapkovicsb@gmail.com
címen. Ő egyeztet a további részletekről a résztvevőkkel.

Jelentkezési határidő: 2014. április 24.

Mint minden új út, ez is érdekes, nehéz és kihívásokkal teli. Jó tudni, hogy Isten mindig
megadja azt, amire szükségünk van azon az úton, amelyiken Ő vezet bennünket.

Kedves Testvérek!
Az elmúlt másfél évben leggyakrabban ilyen és ehhez hasonló kérdéseket tettek fel nekünk: Na, beilleszkedtetek már? Milyen itthon? És most mit is csináltok? Hogy érzik magukat
a gyerekek?
Mivel ritkán találkozunk személyesen, ezzel a kis beszámolóval szeretnénk válaszolni kérdéseitekre.
Először is köszönünk szépen minden imádságot, és
hogy a kedves Olvasók Isten előtt hordozták és hordozzák életünknek ezt a fontos időszakát.
Isten kegyelmesen meghallgatta sokak imádságát!
Örömmel számolhatunk be arról, hogy gyermekeink
gyorsan és jól beilleszkedtek az iskolában. Szép eredményekkel zárták első „igazi, iskolai” évüket. Élvezik
a sportolási lehetőségeket, a jól kiépített és biztonságos
bicikli utakat, a könyvtárakat, a nutellát és mindazt,
amiben korábban nem nagyon volt részük.
Időnként azért felemlegetjük a „régi, szép időket”,
felelevenednek az emlékek. Olyankor legszívesebben
mindenki repülőre ülne és indulna Ecuadorba.
Gyermekeink szívesen járnak a helyi gyülekezetbe,
gyermekórára, ifjúsági órára, ahol Isten gondoskodott
számukra új barátokról és szolgálati lehetőségekről is.
Talán nem túlzás azt mondani, hogy nekünk, felnőtteknek nehezebb volt az átállás. De Isten hűsége és szeretete hordoz bennünket is; napról napra érezzük, hogy
„haladunk”.
Ede új feladatköre sok kihívást rejt. Az új teológiai képzési program (ita – www.ita-info.de), amely fiatal misszionáriusok és lelkészek, lelki munkások képzését szolgálja, most már két évfolyamon zajlik. Mindkét
évfolyamon 10 diákunk van, plusz a házastársak, akik
idejüktől függően részt vehetnek a tanítási órákon.
Egyszer egy hónapban csendes hétvégére megyünk
velük. Olyankor több lehetőség nyílik a közösség építésére, személyes kérdések megbeszélésére, imádságra,
egyéni csendességre stb.
A hónap egy másik hétvégéjén gyülekezeti látogatáson vannak a diákok. Szombaton általában valami fizikai munkát végzünk a vendéglátó gyülekezetnél, tehát
próbálunk segíteni és áldás lenni másoknak. A vasárnapi
istentiszteleten valaki bizonyságot tesz, vagy erősíti a zenei csoportot… attól függően, hogy éppen hol mire van
szükség. Az istentisztelet után pedig a helyi lelkésszel és
presbiterekkel töltünk egy kis időt, akik beszámolnak
a gyülekezet keletkezéséről, örömeiről, nehézségeiről, a
gyülekezet hétköznapjairól. A diákok pedig feltehetik
kérdéseiket.
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Az első évfolyam hallgatói januártól júliusig Kanadában tartózkodnak. Ott angol nyelvvizsgát kell tenniük,
részt vesznek egy interkulturális képzésen, különböző
kurzusokat hallgatnak az egyik torontói teológián, illetve heti rendszerességgel valamilyen missziós szolgálatot
is végeznek.
A hat hónap alatt együtt laknak egy kis lakóközösségben azzal a misszionárius családdal, amelyik
irányítja és szervezi a kanadai programot. Daniel és
Rita Mattmüller korábban a Liebenzelli Misszióval
Malawiban szolgált. Hálásak vagyunk, amiért Isten
ilyen odaadó és tapasztalt szolgálótársakkal áldott meg
bennünket, akiknek ugyanazért ég a szívük, amiért a
miénk is.
A második évfolyam diákjai az intenzív tanulás mellett minden héten szolgálnak a közeli gyülekezetekben.
Mint minden új út, ez is érdekes, nehéz és kihívásokkal teli. Jó tudni, hogy Isten mindig megadja azt,
amire szükségünk van azon az úton, amelyiken Ő vezet
bennünket.
Gyöngyi főleg a diáklányok és feleségek mentorolásában vesz részt, amit nagy örömmel végez. Pár hónapja egy tini lánykört is vezet. A csoport tagjai nálunk
találkoznak szerda esténként. Egy éve elkezdett egy
teológiai mesterkurzust; most éppen a héber szavakkal
küzd.
Hálásak vagyunk Isten hűségéért, gondoskodásáért,
amelyet az eltelt időben olyan sok formában megtapasztalhattunk.
Kérjük, hordozzátok továbbra is életünket, szolgálatainkat imádságban!
Végül ismét kérjük, hogy adományaitokat a továbbiakban dr. Keszi Krisztina zambiai szolgálatára, vagy a Molnár Mária Alapítvány általános
szükségeire (pl. újságkiadás) küldjétek, és ne használjátok a Luz misszió célmegjelölést, tekintettel
arra, hogy jelenleg Németországban tartózkodunk.
Köszönjük!
Szívből ölelünk mindenkit!
Németország, Calw, 2014. január
a Luz család

Hiteles élet
Amikor a hitelesség kerül szóba, nem annyira elvekről, hanem inkább az emberi jellemről gondolkodunk. A keresztyének általában arra
vágynak, hogy Krisztus formálja a személyiségüket. Isten Lelke változást akar bennünk munkálni, és ehhez a jézusi mércét állítja elénk.
Mostani számunk néhány cikkében arról olvasunk, hogy ez a változás
nem máról holnapra megy végbe, hanem egy folyamat eredménye.
Nézzük meg, mennyire másként zajlik ez pl. Izráel két királyának,
Saulnak és Dávidnak az életében!
• Mindkettőt különleges körülmények között iktatták hivatalába.
• Mindkettőt Sámuel próféta kente fel.
• Mindketten rendkívül súlyos hibákat követtek el.
Ott látjuk a különbséget, ahogyan ezeket a hibákat kezelték.
Saul szinte csak azzal törődött, nehogy elveszítse tekintélyét, és keményen küzdött a megbecsülésért. A külcsín – vagyis a látszat megőrzése – kiemelt szerepet játszott nála. Amikor a próféta rámutatott a
bűnére, Saul megpróbált a lehető leggyorsabban túllépni az ügyön.
Dávid is sok mindent kockáztatott, hiszen azzal, hogy házasságtörést
és gyilkosságot követett el, hatalmasat bukott. Mint királynak ugyanúgy veszélybe került a hírneve és a pozíciója, mint korábban Saulnak.
Dávid azonban felvállalta, hogy bűnt követett el, és kész volt leleplezni
magát. Éppen ezért maradhatott király – ellentétben Saullal.
Vajon hányszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy fel kell tennünk a
kérdést: Mi hajt, mi motivál engem? Milyen forrásból táplálkozom?
Tulajdonképpen kinek a színe előtt élem az életemet? Kinek a véleménye számít: az embereké vagy az Istené?
Adolf Köberle teológus mondta egyszer: „Lehet, hogy szeretnénk nagy hatást gyakorolni a környezetünkre,
mégsem tudunk többet mutatni kifelé annál, mint amilyenek valójában vagyunk legbelül.”
A hitelesség és az őszinteség mindig bátor döntésekkel jár együtt, hiszen mindannyiunkhoz, természetünknél fogva, közelebb áll az, hogy a kényelmes megoldást, vagyis a megalkuvást válasszuk. Az igazság, önmagunk felvállalása mindig a nehezebb út.
• Bátorság kell ahhoz, hogy az erősek felvállalják gyengeségeiket.
• Bátorság kell ahhoz is, hogy a fegyelmezett emberek irgalmasan bánjanak
másokkal.
• Bátorság kell ahhoz, hogy a gazdagok nagyvonalúan megosszák javaikat másokkal.
• Bátorság kell ahhoz is, hogy a gyengék szokatlan kitartásról tegyenek bizonyságot.
Vajon mi minden változhatna országunkban, ha több hiteles ember lenne?
Szívélyes üdvözletemet küldöm, miközben mennyei Atyánkra emelem tekintetemet, aki ebben az évben is kínálja az Ő erejét és segítségét azoknak, akik őszintén
akarnak élni.

Martin Auch
missziói igazgató
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Burundi:

„Jézus orködik”
Nincs kapunk. Jézus őrködik felettünk.
A frankfurti repülőtérről hazafelé tartunk, és azonnal szemembe ötlik, hogy van valami, ami Németországban nincs, de Burundiban van. Németországban a telkeket nem veszik körül magas
falakkal, de Burundiban mindenütt látni ilyeneket. Vidéken gyakran sűrű sövény formájában, városon néha több méter magas kőerődítmény alakjában, amelynek a tetejét szögesdróttal vagy üvegszilánkokkal is megerősítik.
A tíz évig tartó polgárháború és az általános szegénység rányomta a bélyegét a városképre. Gyakran
hallani betörésekről, támadásokról. Az egyedüli védelmet a falak, a kutyák és az őrök jelentik. Még mi,
misszionáriusok is falak mögött élünk.
Ernestet a kinidoi gyülekezetünkben ismertem
meg. A burundi telefontársaságnál dolgozik. Ő a gyülekezet pénztárosa. Felesége sokáig a korábbi püspök
titkárnője volt. Ernest sokfelé járt már a világban,
tudja, mi fán terem a dió, a középosztályhoz tartozik, ezért több mindent megengedhetne magának.
Amikor egyszer a bibliaóra után hazavittem, igencsak
meglepődtem. Társadalmi helyzetéhez illő szép házra
számítottam, rendezett kertre, és két vagy három al-

– Nem. Nincs kapunk. Jézus őrködik felettünk –
mondta, azzal kiszállt az autóból.
„Jézus őrködik felettünk.” A hazafelé vezető úton sokat gondolkoztam ezen, és máig nem megy ki a fejemből ez a mondat.
Isten tudja, mire van szükségünk
Kis idő elteltével gyülekezetünk egy nagy beszerzés
előtt állt. Én is részt vettem a tervezésben, és megkérdeztem Ernestet mint pénztárosunkat, hogy ki fogja
ezt az egészet kifizetni. Válasza egyszerű volt, de felkavart:
– Isten tudja, hogy erre szükségünk van, ezért a
pénzt meg is fogja adni hozzá.
Ez a bizodalom éltet engem is, ugyanakkor tudom, hogy egy olyan országban,
ahol az emberek többségének napi egy
euróból kell megélnie, a nagy beruházások elég reménytelenek, és az emberek
inkább külföldi segítségre számítanak.

Bizalom, amely elnyeri jutalmát
Kíváncsi voltam, ezért meglátogattuk
Ernestet és a feleségét. A kapu nem hagyott nyugodni: – Miért nincs a házatok fallal körbekerítve? Miért nincsenek
házőrző kutyák és őrök?
Ez az egyetlen ház a környéken, ameErnest
lyet nem védenek falak. Szinte kínálja
magát a besurranó tolvajoknak.
kalmazottra, akik segítenek a ház körül meg a konyErnest azonban így felelt:
hában. Amikor már a közelben voltunk, Ernest meg– Tudjuk, hogy Jézus őrködik felettünk. Ha Ő őrköszólalt:
dik, miért lenne szükségem még egy falra is? Ha Jézus
megengedi, hogy megtámadjanak minket, akkor a fal
– Ott tegyél ki, ahol nincs kapu.
sem segít. Mit tud egy fal, amit az Úr Jézus ne tudna?
– Ahol nincs kapu? – kérdeztem csodálkozva.
– Igen, ott lakunk.
Évek óta azzal a bizalommal élnek, hogy az Úr Jézus
– És nincs kaputok? Vagy javítás alatt van?
őrködik felettük. Mindketten elvégeztek egy több éves
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bibliaiskolát, sokat utaztak, de szívük mélyén megőrizték az egyszerű és mély bizalmat, ami nekünk
sokszor nagyon nehéznek tűnik.
Jut eszembe…
Egy hét sem telt el azután, hogy gyülekezetünk
anyagi helyzetéről beszélgettünk, amikor az istentiszteleten felállt az egyik gyülekezeti tag, beszélt az
életéről, majd bejelentette, hogy Isten iránti hálából
átvállalja a nagy beruházás költségeit. Ernest híres
Jézus iránti bizalmáról. De ez nem jelenti azt, hogy
könnyelmű lenne. Tudatosan éli azt, amit hisz, és én
ezért a példaképemnek tekintem.
Alexander Biskup

Alexander és Tabea
Biskup

Falépítés parancsra!

2012. július 1-jén ünnepelte Burundi függetlenségének 50. évfordulóját. Muramvyában a
kormányzó ebből az alkalommal ünnepélyesen elrendelte, hogy a főúton minden háznak
legyen szép és frissen vakolt fala. Minthogy ő
csak a főútra gondolt, asztalosunk gyorsan felhúzott egy falat Ernesték háza elé – csak a telek
főútra nyíló oldalán! Az utcáról nem látszik,
hogy a telek a másik három oldalon teljesen
nyitott.

Alexander és Tabea Biskup 2008
szeptemberétől 2009 decemberéig
Franciaországban egy nyelviskolában
tanulta a franciát, majd 2010 eleje óta
élnek Burundiban. A kirundi nyelv
tanulásának befejezése óta segítik és
tanácsolják a helybeli gyülekezeteket,
továbbá munkatársakat képeznek.

Imádkozzunk Ernestért

és családjáért, hogy változatlan bizalommal legyenek az
Úr iránt, és megtapasztalják
védelmét, gondoskodását.
Adjunk hálát, amiért sokak
példaképévé lehetnek.

Botswana:

Gino, a rapper

Az egyetemen szükség van keresztyénekre, akik
megmutatják a többieknek, mi az igaz szeretet.
Élvezem a hűvös estét. A télnek hirtelen vége lett, és nappal
már 35 fokra is felszalad a hőmérő higanyszála. Ahogy közeledem
az egyetem épületéhez, mindenütt sportmezbe öltözött fiatalokat
látok, akik különböző sportokat űznek, és így próbálnak este egy
kicsit lazítani az egész napos tanulás után.
Leparkolok, és leülök az egyik asztalhoz. Nem messze
tőlem a tenisz- és röplabdapályákat látom. Odapillantok a sportolókra, de a húsz perc várakozást szeretném
imádsággal tölteni, hogy felkészüljek a beszélgetésre
Tebo Ketsitlilével, akit mindenki csak Ginonak hív.
Nem messze egy autó rádiójából üvölt a zene. Örülök,
amikor a sofőrök találkozója véget ér, és elhajtanak.
– Szia, Uli! – hallom végre a nevemet. Megjött Gino.
A gyülekezetből ismerem. Különben meg jó barátságban
van a fiunkkal, Jannal. Rövid bevezető után Gino elkezd
mesélni. Édesanyja nyolc hónapos terhes volt vele, amikor hitre jutott Jézus Krisztusban. Felébredt benne a vágy,

hogy változtasson az életén. Élettársának, Gino apjának
ez nem tetszett, ezért elhagyta őt. Emiatt Gino és a bátyja
igen nyomorúságos körülmények között nőtt fel.
Az egyedülálló édesanya tisztában volt azzal, hogy
fiai csak akkor indulnak jó esélyekkel az életben, ha
megfelelő képzést biztosít nekik. Ezért egész nap dolgozott, és a teljes fizetését gyermekei iskoláztatására költötte. De nemcsak a képzést tartotta fontosnak, hanem
az élő Istenbe vetett hitet is. Ezért Ginot különböző,
dél-afrikai bentlakásos magániskolákban taníttatta.
A keresztyén nevelés hatására Gino eleinte keresztyén
életvitelt folytatott.
Külmissziói Híradó, 2014/01
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Később azonban, hallgatva akkoa születésnapján, október 9-én törri barátaira és követve a saját vágyait,
tént. Aznap nem itta le magát. Ehehiphopos rapper lett belőle. Ezt a mottót
lyett elment az egyik gyülekezetbe
választotta magának: „Amit csinálok,
istentiszteletre. A lelkésznő, aki préazt szívvel-lélekkel csinálom.” Hírnévdikált, úgy beszélt, mintha személyere, gazdagságra vágyott. És élni akart. A
sen ismerné Ginot. Az, amit hallott,
nagybetűs ÉLETET akarta! Dalokat írt,
a szíve mélyéig megérintette. Gino
felvételeket készített. Már a tanítás kezakkor új életet kezdett. Új életet Jézus
dete előtt hasist szívott. Iskola után úgyKrisztussal. És ahogy az Igében áll,
szintén. Esténként pedig rendszeresen leGino életében is „.. újjá lett minden”
itta magát. Nagy lábon élt, de megtalálta
(2Kor 5,17 – Károli). Nem volt többé
annak is a módját, hogy ehhez a költséges
szüksége kábitószerekre. Alkoholra
élethez előteremtse az anyagiakat.
sem. Megszabadult minden drogtól
Amikor édesanyja nem küldött elég
és egész addigi, régi életétől. Persze a
pénzt, eladta a dolgait. Olcsó cuccokat
barátait is elveszítette. Azonnal kizárvásárolt, aztán felárral túladott rajtuk.
ták maguk közül.
Lopott is.
A gaboronei baptista gyülekezetMaga sem tudta, hogyan sikerült Adjunk hálát Istennek,
ben új barátokra és új otthonra lelt.
befejeznie az iskoláit. Végül már arra amiért megmentette Ginot.
Legnagyobb meglepetésére találkokényszerítette őt az internátus vezetősé- Erősítse őt, hogy tudjon ellenzott néhány régi haverral, akikkel
állni
a
kísértéseknek,
és
egyre
ge, hogy az iskolaigazgatónál lakjon. Az
annak idején együtt bulizott. Terhűségesebb
tanúja
lehessen
az
érettségi után vissza kellett mennie Botsmészetesen hiphopos rapperkarrierje
wanába. Édesanyja egyáltalán nem volt Úr Jézusnak.
előtt is bezárult az ajtó. Így hát régi
sem boldog, sem elégedett, hiszen minnagy álma és kívánsága nem teljesült.
denét, még a saját nyugdíját is Ginora költötte.
Isten azonban egészen másfajta, új, mély vágyat ébreszA fiút ezután két évig csak az érdekelte, hogy zenei tett benne. Így most médiatanulmányokat folytat a gakarriert csináljon. Felkelt, hasist szívott, hangfelvétele- boronei egyetemen. Ehhez ösztöndíjat is kapott. Gino
ket készített, leitta magát, majd lefeküdt aludni … Ez legalább annyira – ha nem jobban – szereti új életcélját,
így ment két éven át!
mint a hiphopot szerette.
Mivel édesanyja már mindenét rááldozta, és nem volt
– Az egyetemen szükség van keresztyénekre – folytöbbé mit adnia, de nem is akart Ginonak pénzt adni, tatja mondandóját Gino –, akik megmutatják a többieknem maradt más hátra, minthogy a fiú maga szerezzen nek, mi az igaz szeretet.
pénzt. A legegyszerűbbnek az mutatkozott, ha mindenŐ maga is szeretne Isten vonzó szeretetmágnese lenkitől, akit csak ismert, lop. Az, hogy dolgozzon, fel sem ni.
merült.
– Az egyetemisták válaszolnak a szeretetre, de sokA két év vége felé megismerkedett egy lánnyal, aki szor éppen belőlünk, keresztyénekből hiányzik az isteni
muzulmán családból származott. Megkedvelték egy- szeretet. A szeretet indíthat el változásokat a diákok élemást, és járni kezdtek. Mivel a lány hithű muzulmán tében.
volt, és gyakorolta is a vallását, Ginot a Koránból taníIlyen és ehhez hasonló kérdéseket tesznek föl neki,
totta. Gino, követve saját mottóját, muzulmán lett. El- amikor az egyetemen megéli ezt a fajta szeretetet: Miért
járt a mecsetbe, és olvasta a Koránt. Eközben felébredt szeretsz engem? Miért törődsz velem? Miért akarsz megbenne a vágy Isten után, és szeretett volna többet tudni ismerni engem?
róla.
Gino szeretne példát adni az életével. Vállalja a múltEgy nap a barátaival Istenről és a hitről beszélgettek. ját is, mint annak az útnak egy szakaszát, amelyen Isten
Gino meggyőzőbbnek találta barátja, Tiro érveit, mint vezette. Tudja, Isten arra teremtette, hogy „feltűnjön” és
a barátnője magyarázatait. Tiro egy egészen személyes „más legyen”. Amikor régi élete kísérti és csábítja, emIstenről beszélt, aki minden emberrel szeretne kapcso- lékezteti magát arra, hogy ő egy tanú, akinek Jézusról
latba lépni. Egy Istenről, aki közel van, aki a saját Fiát, kell bizonyságot tennie. Mindegy, mit és hogyan intéz,
Jézust mindenkiért odaadta, és elküldte a Szentlelket, a kívülállók azt nézik, amit csinál. Amikor nemrégiben
hogy beköltözhessen azoknak az életébe, akik hisznek ismét indulatba jött, és betért egy kocsmába inni, soJézusban. Egy Istenről, aki nem valahol „odakint” él, kan megkérdezték, hogy ezt miért tette. Gino ebből is
hanem közösséget vállal teremtményeivel.
megérthette, hogy a többiek figyelik, és segítséget várGinot a hallottak nagyon felkavarták. Mindez éppen nak tőle. Válaszokat akarnak kapni azokra a kérdéseik6 Külmissziói Híradó, 2014/01

re, amelyek az élettel vagy Istennel kapcsolatban feszítik őket. Gino tisztában van tehát azzal, hogy mindig
tanúskodik, akár jó, akár rossz az, amit éppen csinál.
Ismeri a megbocsátást is. Isten nem azzal kezdte, hogy
megváltoztatta, majd utána szerette csak meg. Nem. Isten mindenek előtt már szerette. A változás csak ezután
következett. Így akarja Gino is szeretni embertársait.
A változások csak azután következnek.
Tim és Ulrike Schubert

Tim és Ulrike Schubert

Kérünk, imádkozz!

Reggel fél hét van. Amikor
beérek az iskolába, rossz hír fogad. Az osztályból az egyik
gyermek kistestvérét baleset érte. Az etetőszékből fejjel előrebukott, és a konyha kőpadlójára zuhant. Kómában fekszik.
Elmondják azt is, hogy Gaboronéban nem tudják ellátni.
A szülők nehéz döntés előtt állnak: lekapcsoltassák-e az
életmentő gépeket, vagy megpróbálják gyermeküket átvinni
Dél-Afrikába. A Repülős Misszió vállalja, hogy a kisgyermeket édesanyjával együtt Dél-Afrikába szállítja. De vajon
van-e még remény?
Közben a tanítókkal beszélgetek. Felmerül, hogy az osztályba
járó gyerekeknek el kell mondanunk, mi történt. Imádkozni

Tim pilóta és repülőgépszerelő. 2001 szeptembere
óta a Repülős Missziónál szolgál, a Liebenzelli
Misszió kiküldetésében. (Ulrike nevelőnő.)
is kellene a családért. Ekkor minden szempár rám szegeződik.
Kollégáim egyöntetűen rám gondolnak:
– Uli, neked kell imádkoznod. Te vagy erre a legalkalmasabb
személy.
Az ilyen helyzetekben kézzelfoghatóan tapasztalom, mekkora
felelősséget jelent megmutatni, mi is „a hétköznapi keresztyénség”. Hálás vagyok, amiért Isten abban a helyzetben
engem használt mint az Ő tanúját.

Mi tesz engem mássá? És mit éreznek azok, akik hozzám
a legközelebb állnak? Jézus „jó illatát” vagy csak
a „mindennapok izzadtságszagát”?

Németország:

Teljesen szokatlan!
A meleg nyáresték ideálisak arra, hogy vendégeket hívjunk,
vagy mi élvezzük a török vendégszeretetet. Egyszer kerti partin voltunk egy baráti családnál, Sonernál és Songülnél. Én a gyerekekkel játszottam, az asszonyok beszélgettek, Soner pedig a grillsütőn egy serpenyőben paprikás pulykahúst sütögetett.
Miközben a nagyon ízletes fogást fogyasztottuk, volt idő beszélgetni is.
Egyszer csak Songül így szólt:
– Tudjátok, először azt gondoltuk, Jehova tanúi vagytok. De ti akkor elmagyaráztátok, hogy nem. Aztán arra
gondoltunk, hogy talán a gyámügy bízott meg benneteket, hogy kémkedjetek a családok után, és aztán elvegyétek a gyermekeinket. De most már kiismertünk titeket!
Az sajnos nem derült ki, hogy most éppen melyik
skatulyába dugtak bennünket. Ehelyett az asszony kijelentette:
– Ti túúúl jók vagytok. Ilyen nincs is!
Istené a hála, aki a környezetünkben élő törökök
iránt szeretetet, és nem egyszer még türelmet is ad. Remek lehetőség, hogy a közeli játszóházban szolgálhatunk

a gyermekek között. Megpróbáljuk a törökök nyelvét és
kultúráját is megérteni. Mivel ez teljesen szokatlan, nagyon meghatja őket. Beszélgetés közben Pálra és munkatársaira gondoltam, akikről el lehetett mondani, hogy:
„rossz és jó hír által, mint hitetők és igazak, mint ismeretlenek, és mégis ismeretesek” (2Kor 6,8). Újra meg újra Isten
erejére van szükségünk, néha bölcsességre és a készségre is, hogy mi vagy akár a családunk is visszahúzódjon.
Minden hibánk ellenére csodálom Istent, hogy Ő mégis
átragyog rajtunk. De hiszen megígérte, hogy Lelke által
megváltoztat! Ám ha Igéjéből nem kapnánk erőt és kiigazítást, ha imádság által nem lennénk vele összeköttetésben, és ha mások nem hordoznának minket imádságKülmissziói Híradó, 2014/01
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ban, bizony nem lehetnénk az a „jó illat”, amelyről Pál ír
– De hiszen te olyan jóravaló vagy ... Na persze, nem
egy helyen (2Kor 2,15).
mintha a keresztyének rosszak lennének... no meg aztán
olyan ügyes is vagy…
Teljesen más
A hangulat olyan jó volt, hogy Gülsah válaszát nagy
Ha szoros kapcsolatban vagyunk Jézussal, Ő áthat- nevetés követte:
ja életünket, és változásokat idéz elő gondolatainkban,
– Hát éppen azért lettem keresztyén, mert olyan okos
tetteinkben, jellemünkben. Ezt mi és az itteni török vagyok!
barátaink is világosan megértettük. A nyár folyamán
Gülsah egész lénye és beszéde nagy hatással volt az
meglátogatott minket néhány fiatal keresztyén barátunk asszonyokra. Biztos, hogy még fognak beszélni a fiatal
Törökországból, hogy erősítsenek és bátorítsanak min- lányról. Az, aki most megismeri őt, nem is tudja felfogket németországi szolgálatunkban, amelyet törökök kö- ni azt, amit arról az időről mesél, mielőtt Jézussal találzött végzünk. A különböző programok mellett számos kozott volna. Kívülről egész tisztességes nőnek látszott,
lehetőség nyílt arra, hogy felkeressük velük itteni baráta- pedig rengeteget káromkodott, és az, ahogyan a férfi
inkat. Az egyik szomszédasszonyunk például meghívta kollégáival érintkezett, nagyon is „normális” volt. Aztán
reggelire a feleségemet és Gülsah-t, az egyik török ke- találkozott Jézussal, és csak a vele való kapcsolatnak köresztyén lányt. Erre a reggelire a vendéglátó rokonságá- szönheti, hogy néhány év alatt „teljesen mássá” lett.
ból több asszony is eljött. Kávézás közben beszélgettek
Ezek után egy kérdés foglalkoztat nagyon! Hogy leerről is, arról is, persze nem túl mély témákról. Gülsah, het az, hogy az a török szomszédasszonyunk, aki sok éve
a maga nyílt, barátságos modorával gyorsan belopta ma- él már gyülekezetünk közvetlen közelében, még mindig
gát az asszonyok szívébe. Nem úgy volt jelen, mint egy azon a nagyon jellemző muzulmán véleményen van,
idegen, hanem úgy segített, mintha valamelyik asszony hogy a keresztyének „rosszak”?! Miért nem tudott meglánya lenne. Még az egyik kis csecsemő fürdetésében is szabadulni ettől az előítélettől? Mi, keresztyén gyülekerészt vett. Azt is kihasználta, hogy varrónő, mert muta- zetek miért nem vállaljuk fel, hogy teljesen szokatlanok
tott néhány fortélyt az asszonyoknak.
és teljesen mások legyünk? Vajon mit kapnak tőlem a
Azok nem győzték Gülsah-t dicsérni, hogy milyen körülöttem élők? Mi tesz engem mássá? És mit éreznek
kedves és mennyire más. De arra, amit Gülsah korábban azok, akik hozzám a legközelebb állnak? Jézus „jó illatát”
mondott, csak akkor mertek visszatérni, amikor már húz- vagy csak a „mindennapok izzadtságszagát”?
ták föl a cipőjüket. Reggeli közben ugyanis elhangzott,
Michael
hogy Gülsah és a feleségem Törökországban ismerkedett
Michael nős, egy gyermekük van. 2010 augusztusa
meg egy templomban. Amikor erre rákérdeztek, a fiatal
és 2012 júliusa között Törökországban szerzett nyellány megerősítette, hogy igen, ő valóban keresztyén. Erre
vi és kulturális ismereteket. Jelenleg interkulturális
a vendéglátó szomszédasszony úgy érezte, azonnal le kell
munkát végez Németországban, törökök között.
ülnie a lépcsőre. Nem tudta felfogni, amit hallott.

Kvíz kérdések:

Miben különböznek a török muzulmánok és a török keresztyének?
a) A keresztyének nem mondják, hogy maasallah. (Ez a kifejezés véd a szemmel veréstől.)
b) A keresztyének nem hordanak nazar boncuğut. (Ez egy kék, szemformájú gyöngyszem, és szintén a szemmel verés
ellen véd.)
c) A keresztyének nem mondják, hogy insallah. (Jelentése: ha Isten akarja)
d) A keresztyének nem használják az Allah nevet.
e) A keresztyének nem köszönnek úgy, hogy „selamün aleyküm”.

Válaszok:

a) és b) A keresztyének tudják, hogy sem a mágikus mondások, sem az üveggyöngyök nem védenek meg semmitől,
hanem csak egyedül Jézus.
Bár a c) keresztyéninek tűnhet, a megváltoztathatatlan sorsról szóló iszlám tanítást tükrözi, amelyhez a muzulmán
hívőnek tartania kell magát.
d) Isten nevére van egy másik, kevésbé lefoglalt szó, a Tanre, de a keresztyének gyakran használják az Allah kifejezést.
e) A keresztyének is ilyen módon kívánnak egymásnak békességet.
Helyes tehát az a), b) és c) válasz.
*A neveket megváltoztattuk
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Hogy lehet valaki ennyire arcátlan?

Ecuador:

Kitörés a hazugságok
hálójából
Vetek egy pillantást a naptáramra, és azonnal beugrik, hogy
mára készülnek el a bútorok, amelyeket a Cotacachiban lévő új
otthonomba rendeltem. Mivel errefelé nincsenek bútoráruházak,
az asztalos az én igényeim szerint készíti el a bútorokat. Persze számolok azzal, hogy lesz egy kis
csúszás. De sosem lehet tudni… Előre örülök, és reménykedve hívom fel a mestert. Azt mondja, jól
haladnak, és már csak két napra van szükségük. Szuper! Ez igazán biztatóan hangzik! Két nappal
később ismét felhívom. Most is arra kér, hogy két napig legyek még türelemmel. Valami fontos dolog
jött közbe. Ezután még számos telefonhívás következik, és a szállításra mindig új határidőt jelöl meg.
Végül úgy döntök, személyesen keresem fel az asztalosműhelyt. Ott azonnal kiderül, hogy még bele
sem kezdtek a bútorok elkészítésébe, sőt, még a hozzá való fát sem szerezték be.
Az asztalos még az ikszedik telefonhívás és a műhelyben történt látogatásom után is maga a megtestesült derű és kedélyesség. És minden egyes alkalommal,
új reménnyel kecsegtet:
– Igen, a jövő hétre. Akkorra mindennel elkészülünk.
– Hogy lehet valaki ennyire arcátlan? – gondolom
magamban.
Az ecuadori kultúrában nagyon fontosnak tartják,
hogy ne okozzanak csalódást a másiknak, és ne vágják
át a másikat. Az emberek nem akarják, hogy tekintélyük csorbát szenvedjen, és ezért sokszor nehezükre esik közölni egy kellemetlen igazságot. Ami az én
kultúrámban szemenszedett hazugság, az az ecuadoriaknál az udvariasság egyik formája. Ezért csak igen
ritkán fordul elő, hogy valakinek egyenesen a szemébe
mondják a kemény valóságot.
Így áll a helyzet a különböző kultúrákkal. Ami nekem helyesnek tűnik, az lehet a másik szemében helytelen. És ami az ecuadoriaknál elfogadott, az nekünk,
németeknek ugyancsak problémás. Nekem, aki mis�szionárius vagyok, ezt elég nehéz feldolgoznom. Én az
itteni embereknek nem egy német hitgyakorlatot vagy
egy német életstílust szeretnék felmutatni, hanem egy
biblikus utat. Ezért újra meg újra önvizsgálatot kell
tartanom, mégpedig a Biblia mércéje alapján. A Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezetének 16. versében ez
olvasható (rev. Károli): „A teljes Írás Istentől ihletett, és

hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen Isten embere.” Ezt így szeretném
az ecuadoriaknak is átadni.
Szerda este van, és a kecsua indiánok falujába,
Tunibambába tartunk házi bibliaórára. Hetente találkozunk ott néhány kecsuával, és közösen tanulmányozzuk a Bibliát egy hitmélyítő anyag alapján.
Hectort*, a csoport egyik hűséges tagját nemrég kereszteltük meg. Sok kérdése van. Örülök, hogy többet
akar tudni, tanulni Istenről és a Bibliáról. Ma a hiteles
keresztyén életről beszélgetünk.
Hector téglaégető. Van egy saját nagy kemencéje,
amelyben kéthetes ciklusokban, 11 000 darab téglát éget
ki, majd a téglát eladja különböző építőipari cégeknek.
Néha azonban előfordul, hogy több a megrendelés, mint
amit egyszerre teljesíteni tud. A téglaégetés két napig tart,
de mielőtt a kemencét ismét tele lehet pakolni, és fel lehet
fűteni, pár napig hagyni kell hűlni. A vevő azonban sürgeti a gyártást, mert haladéktalanul szüksége van a téglákra. Nem szakíthatja meg az építkezést. Mivel Hector
nem akarja elveszíteni a vásárlót, arra kényszerül, hogy
egy másik téglaégetőnél vásároljon téglát, és azokat a sajátjaként adja el. Sajnos a másik vállalkozó téglái nem
olyan jó minőségűek, mint az övéi, és amikor a kőművesek dolgozni kezdenek velük, egyszerűen széttörnek. A
vevő azonnal rájön, hogy a téglák nem készülhettek annál
a Hectornál, akinél addig vásárolt. Most mi lesz? Mivel
Külmissziói Híradó, 2014/01
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A falujában már néhányan hallották,
hogy keresztyén lett és hisz Jézusban. Az
a vágya, hogy a Máté 5,16 alapján éljen:
„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és
dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”
A valódi keresztyén élet hiteles élet.
Vagyis az, amit gondolok, összhangban
van azzal, amit mondok és teszek. Így
válhatok megbízható és szavahihető
emberré. Hector a Lélek erejével kitörhet a hazugságok hálójából, ha Jézus
akaratát követi, és egyre inkább meggyökerezik Isten Igéjében. Óriási hatással lenne nemcsak a körülötte élőkre,
hanem az egész falu életére, ha ez sikerül neki! Hiszen Hector megváltozott, hiteles élete
kérdéseket vethet föl sokakban Istenről és az Isten
szerinti életről. És ki tudja, nem ezáltal menekül-e
majd meg valaki?
Én is szeretnék hiteles életet élni, elsősorban természetesen nem németként, hanem Isten gyermekeként,
Isten mércéje alapján. Azt szeretném, ha abból, aki vagyok, illetve ahogyan élek, sok ember – köztük talán az
ecuadori asztalos is – megismerné Isten akaratát.
Ramona Rudolph

Hector fél, hogy folt esik a becsületén, egyre inkább belegabalyodik a saját hazugságaiba, és érzi, hogy tévúton jár.
Az egyik hazugság hozza magával a másikat. Mivel nem
akarta a vevőt elszalasztani, hazudott neki. Amikor erről
beszélgetünk, ezt mondja:
– Ha nem szállítottam volna le a kért mennyiséget
határidőre, az ügyfél keresett volna egy másik beszállítót, de akkor engem nagy anyagi kár ért volna.
Hector tudja, hogy helytelenül járt el. Mivel befogadta az életébe Jézust, szeretne egyre jobban hasonlítani rá. Miközben tanulmányozta a Bibliát, és velünk
vagy más keresztyénekkel beszélgetett, ráébredt arra,
hogy az ecuadoriak között sajnos igen
elterjedt, hazugságokra épülő életAdjunk hálát Hectorért,
hogy befogadhatta az Úr Jézust az
gyakorlat bizony helytelen és hibás.
életébe. Az Úr segítsen neki hiteles
Ezért mostantól, mint Jézus követője,
életet élni a körülötte élők előtt, hogy
szeretne jó tanú lenni, noha egyáltaközülük is sokan rábízzák magukat
lán nem egyszerű szakítani a hagyoa Megváltóra.
mányokkal, és kitörni a hazugságok
Imádkozzunk Ramonáért is! Isten
hálójából, amely teljesen átszőtte a
adjon neki türelmet és szeretetet az
hétköznapokat, és mindenki által elindiánok iránt!
fogadott norma.

Így készül a tégla:

Ramona Rudolph
Ramona 2012 óta él Ecuadorban.
A kecsua indiánok között szolgál.

1. Sárga és fekete földet hamuval és vízzel elegyítenek, majd lábbal megtapossák, összedolgozzák.
2. A masszát fából készült téglaformákba töltik, a földön elrendezik, és hagyják megszáradni.
3. Később a nyers téglákat rétegezve egymásra rakják, és további három hétig szárítják.
4. Ezután fával együtt bepakolják a téglákat a kemencébe, és a fenti nyílást befalazzák.
5. A kemencében 2 napig ég a tűz, mert a fát folyamatosan pótolják.
6. Ezután hagyják a kemencét kihűlni.
7. És már jöhetnek is a vevők!

*A nevet megváltoztattuk
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Bangladesben mindennapos kérdés, hogy valami
valódi-e; legyen szó egy autó pótalkatrészeiről,
a töltőállomás kijelzőin megjelenő számokról,
vagy a benzin minőségéről.

Banglades:

Egy hamis ötvenes
A gyermekfalu vezetőjével elmentünk a bankba, hogy egy projekt befejezéséhez pénzt vegyünk fel. Türelmesen várakoztunk a kígyózó sorban. A nagy hőségben folyamatosan törölgettem homlokomról a verejtéket. Végre sorra kerültünk és megkaptuk a pénzünket.
Miközben a pénztárablaknál minden köteg bankjegyet átszámoltunk, a rovarriasztó szaga teljesen beívódott az orrunkba. A bankjegyeken látszódott, hogy már
sok ember kezén keresztülmentek. Minden baj nélkül
kijutottunk a bankból. Nagyon örültünk, hogy így már
ki tudjuk fizetni a hátralévő összeget. – Na, egy gonddal kevesebb! – gondoltuk. Ám amikor a gyermekfalu vezetője előkészítette a kifizetéseket, és alaposabban
szemügyre vette a bankjegyeket, nemcsak egy hamis
ötvenest, de sajnos egy hamis ötszázast is talált. Amikor
visszament a bankba, és jelezte az esetet, a pénztárban
dolgozó banki alkalmazott tudni sem akart az egészről.
Az ellen ugyanis, aki pénzhamisításba keveredik, bírósági eljárást indítanak, és az illető börtönbe is kerülhet.
Bangladesben mindennapos kérdés, hogy valami valódi-e; legyen szó egy autó pótalkatrészeiről, a töltőállomás kijelzőin megjelenő számokról, vagy a benzin minőségéről. Amikor háztartási eszközöket vagy kézműves
termékeket vásárolunk, azonnal a Made in feliratot keressük, hiszen a származási helyből gyakran lehet következtetni a minőségre és az eredetiségre is. Az élelmiszerek esetében is alapvető követelmény, hogy a tartalom
és a termékeken megjelenő leírás egyezzen. Nehezebb
a helyzet, amikor valaki egy piaci árustól vásárol. Ott
csak az eladó szavára lehet hagyatkozni. Országunkban
sokan vannak olyanok, akik egészségük megóvása érdekében alig esznek halat és gyümölcsöt, ugyanis ezeknek
az áruknak az eltarthatóságát jó sok formalin hozzáadásával igyekeznek növelni. Ráadásul ez a szer még a
legyeket is távol tartja! A hígítatlan tejért és mézért sok
ember kész nagyobb összeget is fizetni.
Korábban Bangladesben egy nő szívesen viselte az
arany ékszereit, hogy megmutassa, milyen fontos a férjének, és milyen nagy becsben tartja őt. Ez persze még
ma is nagyon fontos. Ha azonban az ékszerek értéke
után érdeklődnénk, hamar kiderülne, hogy nagyon sok

esetben csak utánzatról van szó, amelyet az ún. City
goldban állítottak elő. Így a tulajdonosok nem veszítenek olyan sokat, ha kirabolják őket.
Azt is sokan tudják, hogy az igaz szerelem nem
számító, és nem gondol sem pénzre, sem aranyra. A
világnak ezen a felén is sokan vágynak erre a felemelő
érzésre. Ezért is háborít fel sokakat, amikor azt hallják,
hogy egy férfi a saját feleségét vagy leányát eladja külföldre, majd úgy tálalja az esetet, mintha emberrablás
történt volna. Ez sajnos az Indiához nagyon közel fekvő
Khulnában bizony sokszor előfordul.
Az állásinterjúk alkalmával is a legfontosabb kérdés
az, hogy vajon valódiak-e a bemutatott bizonyítványok,
és hitelesek-e a személyi adatok. A jelentkezők nem egyszer ugyanis szépítenek a tényeken, csakhogy megkapják az állást.

Az emberek általában nagyon nehezen fogadják el
és dolgozzák fel, ha elveszítik a munkahelyüket. Mivel
nem akarják, hogy a dolog azonnal kiderüljön, sokan
továbbra is a szokott időben elmennek otthonról. Úgy
tesznek, mintha munkába mennének, ám az egész na-

City gold (Aranyváros) – ékszerutánzatokat gyártó aranyművesek összefoglaló neve Dakkában
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Minimálbér Bangladesben esküvő után a férj megmutatta igapot barátaiknál töltik. Nem akarják,
Egy napszámos a helyzettől
hogy a család, a rokonok és a szomzi arcát. Azóta már el is váltak, és
függően
egy
és
négy
euró
között
szédok megtudják az igazságot, mert
a fiú, immáron teljesen megváltozva
keres. Folynak a tárgyalások
az csorbítaná tekintélyüket.
visszatért a gyermekfaluba, mert elarról,
hogy
a
ruhaiparban
a
miBangladesben sokan szinte műhatározta, hogy Istennek szenteli az
vészi szintre fejlesztették azt a képes- nimálbér havi 53 euró legyen. Az életét.
emberek azonban havi 80 eurót
ségüket, hogy leplezzék érzéseiket,
Mit is jelent a hiteles élet a mi
szeretnének kapni.
titkolják életkörülményeiket, nehogy
olvasatunkban? Azt, hogy az ottkiderüljön, kik is ők valójában. Csak
honunk mindenki előtt nyitva áll,
akkor engednek bepillantást a kulis�illetve azt, hogy készek vagyunk
Az
a
drága
pénz
szák mögé, ha először alaposan megfenntartás nélkül mindenkihez szeA bangladesi valuta neve taka.
figyelhettek bennünket, és kiépülheretettel, barátsággal viszonyulni,
1
euró
körülbelül
100
takának
tett közöttünk egy bizalmi viszony.
mindenkire odafigyelni, és mindenfelel meg. Amikor pénzt nyomOtt, ahol ekkora a képmutatás
kit emberszámba venni. Még ha van
tatnak,
gyakran
megváltoztatják
és bizalmatlanság, az őszinte, nyílt
is, amiben többet tudunk náluk,
a színét és nem ritkán még a
emberek bizalmat ébresztenek mátőlük is sok mindent tanulhatunk.
bankjegyek
méretét
is.
sokban, és mindenki felfigyel rájuk.
Egyébként el is várják, hogy becsüMennyivel inkább érvényes ez azokletesen kezeljük azt, amink van, és
ra, akik tudják, hogy Istennek tartoza helyzetünkhöz méltó felelősséggel
Imádkozzunk, hogy egyre
nak felelősséggel, és életük alapja az
éljünk. Ehhez az is hozzátartozik,
többen tudják hitelesen megélni
Istenbe vetett bizalom!
hogy ha kell, megosztjuk másokkal,
keresztyénségüket, és ezt látva az
Most arra a férfira gondolok, aki
amink van, és segítünk azoknak,
az észak-bangladesi szantál törzsből
akik szükséget szenvednek. Persze
emberek kérdéseket tehessenek fel,
származik. A bibliaiskolai oktatás
nem minden sikerül elsőre, ami mihitre juthassanak, és hitükben
alatt jutott hitre. Élete és a családja
att bizonyára vannak, akik csalódnövekedhessenek.
élete is teljesen megváltozott. Az ő
nak bennünk. A legfontosabb kérhiteles életük sokakat meggyőzött és
dés mégis ez: élünk-e továbbra is a
megnyert Krisztusnak.
lehetőségekkel, hogy az emberekkel
„Úgy ragyogjon a ti világosságoEszembe jut egy dél-bangladesi lela Krisztusba vetett hitről és az evantok az emberek előtt, hogy lássák
kipásztor, aki korábban, durva viselkegéliumról beszélgessünk, vagy nem.
jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék
désével sok embernek okozott gondot.
A bangladesiek nemcsak minket
a ti mennyei Atyátokat”
(Mt 5,16). Amikor a szavak és
Miután megtért, változtatott életén, és
figyelnek, hanem a helybéli lelkéa tettek összhangban állnak egynagy áldás lett környezetének. Mind a
szeket, munkatársakat, keresztyénemással, az indítékok pedig tiszták,
mai napig őt hívják, ha valahol ellenket, gyülekezeteket és szervezeteket
a
keresztyének
bizonyságtétele
ségeskedést kell elsimítani, vagy bölcs
is. Azért imádkozom, hogy egyre
nyitott fülekre talál Bangladesben.
tanácsra van szükség.
többen tudjuk hitelesen megélni
Azután ott van a gyermekfalu vekeresztyénségünket, és ezt látva az
zetője, aki a fiúkat nemcsak tanácsaival, de tevőlegesen emberek kérdéseket tehessenek fel, hitre juthassanak, és
is segíti, és Krisztus iránti felelősséggel próbál meg vál- hitükben növekedhessenek.
toztatni a fiúk gyakran igen nehéz családi körülményeA Biblia arra biztat, hogy életünkkel vigyük a viláin. Újra meg újra mély benyomást tesz rám az, ahogyan gosságot a világba és így mutassunk Istenre. Az ilyen
mások érdekeit képes előtérbe helyezni, és még a szabad élet mindig hatással lesz a környezetére.
idejét is hajlandó másokra áldozni.
Arról a fiúról sem akarok megfeledkezni
a gyermekfaluból, aki annyira szívén viseli a
1985 óta Bangladesben
kisebbek sorsát, hogy segít nekik megcsinálni
gyülekezeti és bibliaisa leckéiket, tanítja őket, és egyáltalán nagyon
kolai munkát végeznek.
bátorító a jelenléte mindenki számára. Pedig
Részt vesznek Khulnában
ez nem mindig volt így. Egy időben elhagyta
a keresztyén gyermekfalu
a gyermekfalut, mert fontosabbnak találta a
vezetésében és pedagógiai
pénzt, a szabadságot és a jó ruhákat. Mindtanácsolásában.
ezeket muzulmán mostohaapja ígérgette neki,
Michael und Regine
akihez az édesanyja, aki keresztyén volt, éppen
a gazdagság reményében ment férjhez. Ám az
Kestner
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Már önmagában az is nagyon felszabadító érzés volt,
hogy beszéltem a gyengeségeimről.

Japán:

Az „igazi” kép
2012 ősze. Egy újabb éjszaka van mögöttem, amikor alig
aludtam valamit. Ma mégis mindenképpen el szeretnék menni a
„családomhoz”. Itt, Hongodaiban, ahol élünk, „családnak” hívják a gyülekezet kiscsoportjait. Minden héten más otthonában
jövünk össze.
Hirtelen hallom a jól ismert hangot a mobilomon:
sms jött. Mika írja: Ma csak hárman leszünk. Találkozhatunk nálad? Hú, ez éppen kapóra jött! Nehezemre
esett volna elmennem itthonról. Mika és Maki a legközelebbi barátnőim a csoportban. Előre örülök az esti alkalomnak. Kisfiunk, a néhány hónapos Len időben elalszik, és így semmi nem zavarja a „családi” együttlétet.
Olvasunk egy fejezetet a Bibliából, és beszélgetünk
róla. Azután mindenki elmeséli, mi van vele, így mindenkiért konkrétan is imádkozhatunk. Ebben a szűk
körben merek végre őszinte – hiteles – lenni. Elmondom, hogy nem vagyok jól. Teljesen kikészültem attól,
hogy hónapok óta nem alszom eleget, és a szoptatással
is kínlódom. Fizikai és lelki teljesítőképességem határán
vagyok. Már nem értem Istent. Hát miért nem segít?
Ahogyan az utóbbi időben oly gyakran, most is elerednek a könnyeim. Azért munkálkodunk Japánban, hogy
az embereknek Jézus szeretetéről és erejéről beszéljünk.
A családtagjaink és a barátaink, akik segíthetnének, nagyon messze vannak.
Miért vagyok ennyire rosszul? Gyakran ahhoz sincs
erőm, hogy kimenjek a házból. Szeretem ezt az országot,
és szeretem az itteni embereket. Len által végre olyan
embereket is megismerhettem, akik nem keresztyének,
de alig tudom ápolni velük a kapcsolatot. Már nem tudom, mit imádkozzam, és vannak olyan pillanatok is,
amikor már nem is akarok imádkozni. Kételkedem Istenben és önmagamban. Mi lett belőlem? Tiszta szívemből szeretem a mi kicsi Lenünket, de néha előfordul,
hogy már neki sem tudok örülni.
Barátnőim figyelmesen hallgatnak, miközben mindezt akadozó japán tudásommal elmondom nekik. Amikor rájuk nézek, kedves, megértő, együtt érző tekintetek
néznek vissza rám. Közelebb jönnek hozzám, rám teszik
a kezüket, és imádkoznak értem.
Néhány pillanatig hallgatunk. Azután azt mondják,
milyen jó, hogy mindezt elmondtam nekik. Egyikük
még hozzáteszi:

– Ez az időszak, ami olyan nehéz most neked, jó bizonyság lesz sok japánnak!
Sok japán nagyon világos képet alkot magának a
misszionáriusokról és a lelkészekről. Ebbe a képbe a kétely és a gyengeségek nem igazán illenek bele.
– Tipikus misszionárius! – halljuk időnkét, amikor
valami sikerül, vagy nyerünk egy játékban. Ám amikor

2013 márciusáig Yokohamában szolgáltunk mint
a hongodai gyülekezet munkatársai. Ott ma már
13 különböző „család”, vagyis kiscsoport működik.
Hetente kb. 60 ember jön így össze. A „családok” jó
terepet biztosítottak nekünk ahhoz, hogy kapcsolatokat ápoljunk, és növekedjünk személyes hitünkben.
Jelenleg szolgálati szabadságon Németországban.
azt hallják, hogy a misszionáriusoknál sincs minden
mindig így, ez arra bátorítja őket, hogy ők is legyenek
őszinték.
Maki ezt azonnal át is ülteti a gyakorlatba. Bár ő
szinte soha nem mondja el, ha rosszul érzi magát, most
nyíltan beszél valamiről, ami már régóta nyomja a szívét. Érte is imádkozunk. Aztán Mika van soron.
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Már önmagában az is nagyon felszabadító érzés volt,
hogy beszéltem a gyengeségeimről. A tudat, hogy Mika és
Maki ezentúl ezekért is imádkoznak, megerősített. Jézus
előtt kiönthetjük a szívünket, és lehetünk őszinték. Ő hordozza gyengeségeinket, kétségeinket, és mindennek ellenére

szeret minket. Ugyanakkor azt várja tőlünk, hogy ugyanígy
tegyünk mi is egymás közt. Ne akarjunk görcsösen megfelelni bizonyos rólunk kialakított képeknek! Nekünk az őszinteség egyszerre lehetőség és kötelesség. Micsoda ajándék!
Tabea Sommer

Lothar és Tabea
Sommer 2008 decembere óta szolgál
Japánban. A nyelvtanfolyam elvégzése után
a hongodai gyülekezet
munkatársai voltak.

Adjunk hálát a hongodai

gyülekezet kiscsoportjaiért.
A csoportok tagjai tudják
továbbra is segíteni és bátorítani egymást.

Lothar és Tabea Sommer

Az LA jelen esetben nem a híres amerikai
nagyvárost, Los Angelest jelenti. A rövidítés a Biblia
két fontos részének francia címéből ered.

Franciaország:

I Y L. A.!
Rennes [renn]. Francia kisváros, Bretagne [brötány] fővárosa, ahol csak úgy hemzsegnek az egyetemisták. Fiatalok,
akik abban lelik örömüket, hogy éjszakánként végigjárják a hagyományosan Szomjasak utcájának nevezett Szent Mihály út (Rue St. Michel) bárjait, kiskocsmáit, és akik Istenről szinte semmit sem tudnak. Ám azért nem
minden fiatal múlatja ivászattal, bulizással, lődörgéssel az időt.
Az
egyetem
közelében, egy kis
lakásban
bibliatanulmányozásra
gyűlnek össze fiatalok. Mintegy tízen járnak a körbe, amelyet maguk
között csak gbu-nak neveznek, ami az egyetemi bibliakör francia megfelelőjének a rövidítése (group biblique
universitaire). Minden héten más vezeti az alkalmat: kérdéseket készít elő egy adott bibliai szakasszal kapcsolatban, amelyek segítségével azután közösen próbálják meg
értelmezni az adott szövegrészt.
A több helyen is működő gbu-k fontos célt tűztek ki
maguk elé: szeretnék, ha minél több fiatal megismerné az
evangéliumot. Mivel ez tudvalevőleg nem is olyan egy14 Külmissziói Híradó, 2014/01

szerű, tavaly különleges akció kezdődött Franciaország
szerte. Minden gbu-tag több tucatot is kapott egy nagyon hasznos kis könyvből, melynek címe: I
L. A.
Az LA jelen esetben nem a híres amerikai nagyvárost,
Los Angelest jelenti. A rövidítés a Biblia két fontos részének francia címéből ered. A két rész: Lukács evangéliuma
(Luc – [lük]) és az Apostolok cselekedetei (Actes – [ákt]).
A könyvecske ugyanis ezt a két részt tartalmazza. Szinte
mindannyian ismerjük ezt a logót, amelyet annak idején
arra találtak ki, hogy Los Angelesnek csináljanak reklámot. Figyelemfelkeltésül is szolgál a könyvecske címe,
de egyben utal az értékes belső tartalomra is. Minden
hallgató tíz példányt kapott. A feladat az, hogy két szemeszter alatt próbálják meg azokat elajándékozni, de
nem bárkinek, hanem olyan barátoknak, ismerősöknek,

családtagoknak, akikről többé-kevésbé sejtik, hogy nem
dobják a kukába.
Így hát én is fogtam az én kis kötegemet, majd végiggondoltam, hogy oszthatnám szét a kis könyveket. Én
nem az a fajta ember vagyok, aki magabiztosan bárkit
leszólít, nem törődve azzal, hogy a másik mit gondol.
Franciaországban rendkívül fontos a vallásszabadság, de
a rábeszélés vagy meggyőzés a magánszféra durva megsértésének számít, ezért mindenki úgy gondol rá, mint
az egyik legkínosabb helyzetre. Nekem nehezemre is esik
olyan környezetben Jézusról beszélnem, ahol a hit tabu-

téma. De tudom, hogy Ő megér minden próbálkozást…
Először csak egy példányt dugtam a hátizsákomba, majd
imádkoztam, hogy Isten adjon lehetőségeket nekem. És
Ő megadta, amit kértem. Végül nem is volt elég a 10
darab könyvecske!
Három olyan találkozásról szeretnék beszámolni,
amikor Isten három teljesen átlagos helyzetben, egy teljesen átlagos fiatal lány által különleges módon munkálkodott.
Péntek este van. Vonaton ülök. Hazafelé tartok. Velem szemben fiatal srác ül, és a laptopjába mélyed. A hátizsákomban lapuló könyvre gondolok. Imádkozom, és
tudom, hogy a fiú, akárcsak a franciák nagy többsége,
valószínűleg nem ismeri Jézust. Ha ma este meghalna,
nem oda kerülne, ahová jó lenne kerülnie. Vívódom

egy sort, majd ígéretet teszek Jézusnak, hogy odaadom
a könyvet a fiúnak, ha kikapcsolja a laptopját. És a fiú azt
teszi. Én pedig az asztalra csúsztatom a könyvet. Amikor
megnézi, megkérdezem tőle, ismeri-e. Beszédbe elegyedünk. Túl sokat nem mondok neki Istenről, de a könyvet
elfogadja, és megígéri, hogy elolvassa…
Két tanítási óra között az egyik évfolyamtársam,
Marie* megkérdezi, hogy nem volna-e kedvem vele és
néhány barátjával tölteni a szerda estét. Mivel szerdánként a gbu-ra járok, beszélek neki egy kicsit a bibliakörről.
Erre minden bevezető nélkül megkérdezi, nem tudnék-e
neki szerezni egy Bibliát, mert érdekli, mi van benne.
Milyen jó, hogy éppen volt a hátizsákomban egy I
L. A. könyvecske, amelyet azonnal a kezébe nyomhattam! És folytathatnám: beszélgetésünket végighallgatta
Claire* is [kler], aki szintén szívesen olvas. Egyszer már
nyilatkozott a hitről, mégpedig elég lesajnálóan. Most
azonban hozzám fordul, és megkérdezi, nincs-e még egy
könyvem, mert nagyon örülne neki. Hát ezt soha nem
gondoltam volna róla!
Első szakmai gyakorlatomat egy idősek otthonában töltöm, ahol megismerkedem a gyakorlatvezetőm
egyik kolléganőjével. Amikor kiderül, hogy az apukám
lelkész, a téma Istenre terelődik. A hölgy elmondja, hogy
néha „egy kicsit” tud már Isten létezésében hinni. Gyermekei sokszor faggatják az élet és halál nagy kérdéseiről,
de nem tud mit mondani nekik. Az elmúlt időszakban
sokat szenvedett, mert az édesanyja négy hónappal korábban felakasztotta magát. Szeretné hinni, hogy a halál
után az élet folytatódik, de nem szeretne hamis reményeket táplálni. Az a benyomásom, hogy nagyon keres,
és kész nyitni Isten felé. Ugyanarra a reménységre van
szüksége, amelyet én már megtaláltam… Ő is elfogad
egy könyvecskét!
Ezek nem emberi hőstettek, hanem Isten csodái.
Nem kell azonnal az egész világot megtérítenem, de beszélhetek a hitemről bármilyen hétköznapi helyzetben.
Gyakran teljesen váratlanul adódik egy lehetőség, és én
mondhatok valamit Istenről, vagy „csak” odaadhatok
valakinek egy I L. A. könyvecskét.
Debora Laffin
Debora Laffin 20 éves. Mis�szionáriusok gyermekeként
született Franciaországban.
Ergoterapeutának tanul. Most
másodéves. Öten testvérek. Szülei,
Norbert és Susanne Laffin 1988
óta élnek Franciaországban. 1990
ősze óta a normandiai Coutancesban szolgálnak egy gyülekezetben.

Adjunk hálát Deboráért,

aki misszionárius szülők gyermekeként már maga is tapasztalja,
hogy jó az Úrnak szolgálni. Isten
áldja meg életét és tegye világossá
előtte is, hogy mi a célja az életével tanulmányai befejezése után.

A Laffin család
*A neveket megváltoztattuk
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Nem kellene felülvizsgálnunk az életfelfogásunkat
ahhoz, hogy a világban Krisztus levele lehessünk,
amelyet az emberek szívesen olvasnak?

Spanyolország:

Árasszunk jó illatot!
Nemrégiben mondta ezt valaki:
– Kétféle ember van. Az egyiknek akkor örülünk, amikor
bejön, a másiknak akkor, amikor kimegy.
Nyilván mindenki szeretne az első csoportba tartozni, és jó benyomást kelteni másokban.
Mindenki örül, ha olyan valaki lép be a szobába,
aki örömöt, nyugalmat áraszt, szeretetet sugároz, és jó
hangulatot teremt. Ugyanakkor senki nem tölt szívesen túl sok időt egy olyan emberrel, aki rontja a hangulatot azzal, hogy mindig rosszkedvű, mindenbe beleköt, vagy mindig mindent jobban tud mindenkinél.
Mi vajon melyik csoportba tartozunk? Mit gondolnak az emberek, ha mi lépünk be a szobába? Elvégre
nekünk, keresztyéneknek különleges küldetésünk van!
Jézus azért küld minket a világba, hogy világítsunk,
változásokat segítsünk elő, és jó illatot árasszunk, amitől az emberekben kíváncsiság ébred, és elkezdenek
vágyakozni arra, hogy megismerjék a Biblia Istenét.
Jézus is ezt az életstílust követte. Az Efezus 5,2-ben
azt olvassuk, hogy az Ő egész élete Istennek ajánlott
kedves illat volt. Azért prédikált Isten országáról, mert
annak az értékrendjét és alapelveit akarta bevezetni és
megszilárdítani a földön is. Jézus a prédikációit rendkívüli jelekkel és csodákkal támasztotta alá. Amikor
földi szolgálata a végéhez közeledett, ezt mondta a János 20,21-ben: „Ahogyan engem elküldött az Atya, én is
elküldelek titeket.”
Ugyanazt kell tehát folytatnunk, amit Jézus elkezdett. Vajon a mi keresztyén életünk jó illatot áraszt-e
Istennek és a körülöttünk élő emberek felé? Keresztyénként áldás vagyunk-e a társadalomnak vagy inkább zavaró tényező? Világosabb lesz-e valóban a szoba, ha mi belépünk?
Nemrég egy bevásárlás nyitotta fel a szememet valamire, amin el kellett gondolkoznom. Már a pénztárnál álltam, és fizetni akartam, amikor az eladónő
megszólított. Azt mondta, hogy korábban soha nem
mert megszólítani, mert mindig olyan zord volt a tekintetem. Biztosítottam, hogy ebben semmi tudatosság nem volt. Azóta mindig mosolygunk egymásra, ha
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találkozunk. És valóban, nem voltam sem rosszkedvű,
és nem is terhelt semmi, csupán a gondolataimba mélyedtem. Mégis meg kellett látnom, hogy olyan benyomást keltettem, amilyet keresztyénként nem kellett volna. Jó illat helyett rossz szagot árasztottam.
Benicarlóban, ahol szolgálunk, arra buzdítjuk a
gyülekezet tagjait, hogy az életükkel prédikáljanak.
Az a küldetésünk, hogy jelenlétünkkel, akár mint
gyülekezet, akár mint egyének, változásokat vigyünk
társadalmunkba. Csak akkor tudunk jó illatot árasztani, és akkor tudjuk küldetésünket betölteni, ha az
életünk olyan, mint egy nyitott levél, amelyet mindenki olvashat (2Kor 3,1–2).
Nekünk elsődlegesen nem egy gyülekezeti terembe
kell hívogatnunk az embereket, hanem Isten országát
kell ott megélnünk, ahol éppen vagyunk: az iskolában,
a munkahelyünkön, a családban, a sportegyesületben
stb. A legtöbb embernek mi, keresztyének vagyunk
az egyetlen Biblia, amelyet olvashatnak. Rajtunk áll,
hogy odaéljük eléjük Isten igaz Igéjét, és bemutassuk
nekik a mennyei értékrendet.
Nemrég kimentünk piknikezni a gyülekezettel a
parkba. Énekeltünk, ettünk, és jól éreztük magunkat egymással. Nem messze onnan van egy étterem,
amelyet az egyik gyülekezeti tagunk ismerőse, egy
hölgy vezet. Azon az estén éppen nagyon rossz hangulatban volt, mert a bátyja komoly műtét előtt állt,
és már minden hozzátartozójától elbúcsúzott. Pár
nappal az összejövetelünk után ez a hölgy elmesélte
nekünk, hogy miután mi távoztunk, valami arra indította, hogy kimenjen a parkba, pont oda, ahol nemrég
mi piknikeztünk. Amikor odaért, hatalmas békesség
töltötte be, és mintha belülről valami azt mondta volna neki: Minden rendben lesz. Másnap érkezett a hír,
hogy a műtét szép rendben lement. Csak azt tudtuk

neki mondani, hogy Istent tapasztalhatta meg. Nagyon boldogok voltunk, hogy „jó illatot” hagytunk
magunk mögött.
Vajon nem szokott előfordulni velünk, hogy keresztyénségünket kizárólag vasárnapra korlátozzuk, és
a hétköznapokban nem vagyunk jó illat a környezetünknek? Nem járunk a boltba, a gyárba, az irodába,
az iskolába vagy akár az utcán is zord, mogorva arccal,
rosszkedvűen? Nem kellene felülvizsgálnunk az életfelfogásunkat ahhoz, hogy a világban Krisztus levele lehessünk, amelyet az emberek szívesen olvasnak?
Nem lehet, hogy abba kellene hagynunk mások kibeszélését, a politikusok állandó kritizálását, az állandó
bosszankodást, hőbörgést a legapróbb dolgok miatt?
Hogyan is tudnánk Isten szeretetéről és erejéről meggyőzni az embereket, ha mi nem alkalmazzuk azokat a
gyakorlatban? Jézus azért küldte ki tanítványait, hogy

világítsanak a világban, és terjesszék Isten országát.
Azt kéri tőlünk, hogy tartsuk oda a másik arcunkat
is, és tegyük meg a második mérföldet is. Egyszerűen
nem engedhetjük meg magunknak, hogy rossz szagot
árasszunk, és emiatt Isten országa kárt szenvedjen.
Meg kell tanulnunk, hogy ugyanúgy éljünk vasárnaptól szombatig, a templomban is és a mindennapokban
is. Megvan az a bizonyosságunk, hogy a Szentlélek hit
által bennünk él, és a Kolossé 1,27 a feltétele annak,
hogy a barátainkat, munkatársainkat, sőt még az „ellenségeinket” is meggyőzhessük Isten szeretetéről és
hatalmáról. Az az erő, amely hegyeket mozdít el, életeket változtat meg és betegeket gyógyít, bennünk él,
és az jelenti a reményt minden embernek. Isten szereti
a világot, és kész volt halálra adni érte egyszülött Fiát.
Andreas Eckel

Tipikusan spanyol!
Egy igazi spanyol nem tud kávé nélkül meglenni. Mégsem olyan egyszerű a megfelelő kávét megkapni, mert
a kávék között lehetnek óriási különbségek. Lássuk csak, milyen kávék között válogathatunk:
Café solo = Eszpresszó
Cortado = Eszpresszó egy adag tejjel
Café con leche = Erős kávé tejjel (hasonlít a kapucsínóra)
Nube (felhő) = Kávé sok tejjel
Café americano = Nagy csésze fekete kávé
Carajillo = Eszpresszó borpárlatban és ánizsban
Bonbón (praliné) = Eszpresszó édesített sűrített
tejjel

A fenti felsorolást még bővíthetnénk, de vidékenként is különböznek a kávékülönlegességek.
A jellegzetes német filteres kávét a spanyolok legtöbbször „piszkos víznek” nevezik, és udvariasan
visszautasítják.

Andreas és
Simona Eckel
2005 szeptembere óta szolgál
egy spanyolországi gyülekezetben, főleg
fiatalok között.

Adjunk hálát, hogy az Eckel há-

zaspárnak megvan az a bizonyossága,
hogy a Szentlélek hit által bennük él, és
a Kolossé 1,27 a feltétele annak, hogy
barátaikat, munkatársaikat, sőt még
az „ellenségeiket” is meggyőzhessék Isten
szeretetéről és hatalmáról. Kérjük is az
Úrtól, hogy meg tudjanak ebben állni!

Andreas és Simona Eckel
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Meg kell tanulnunk bevásárolni, étkezni, a tömegközlekedést használni, autót vezetni,
igazán és helyesen kifejezni a tiszteletünket, de azt is, hogy nem fújunk orrot nyilvánosan.

Közép-Ázsia:

Igaz szolgák
Vasárnap reggel van. Istentiszteletre igyekszünk. Ebben ugyan nincs semmi különös, hacsak az
nem, hogy először megyünk a saját autónkkal. Örülünk az új járműnek. Egy kicsit persze még szokatlan a vezetés, hiszen a kocsi Japánból származik, ahol balra tarts van érvényben, ezért a kormány
a jobb oldalon található.
Útitársamnak, Karolinénak állandóan az az érzése,
mintha a forgalommal szembe mennénk. Van tehát mivel foglalkoznunk. De vidámak vagyunk… egészen addig a pillanatig, amikor feltűnik egy közlekedési rendőr,
és leint bennünket. Adrenalin szintünk érezhetően megemelkedik. Vajon mit követtünk el? Nem vettünk észre
egy közlekedési táblát? Egészen biztosan nem léptük túl a
megengedett sebességet… és ha mégis? Orosz nyelvtudásunk még eléggé korlátozott. Ezt a rendőr persze azonnal
érzékeli, ezért megpróbálja a helyzetet kihasználni. Természetesen pénzt akar. Most mit tegyek? Ha fizetek, én
is elősegítem a korrupciót, amitől annyira szenved ez az
egész nép. De számít ez most valamit? Innen, az útszélről
úgysem tudom megváltoztatni a rendszert...
Eléggé újak vagyunk itt, Közép-Ázsiában, és sokat kell még
tanulnunk: nemcsak a nyelvet, hanem a minket körülvevő világ hétköznapjait, szokásait is. Mindennap van valami, ami
eszünkbe juttatja, hogy errefelé még idegenek vagyunk. Ha
már nem is naponta, de igen gyakran kerülünk olyan élethelyzetekbe, amelyekhez nem sajátítottuk még el a „túlélési stratégiát”. Gondolok itt arra, amikor például először intik le az
embert utazás közben, vagy amikor ebédre vagyunk valakihez
hivatalosak, vagy még egyszerűbb dolgokra. Meg kell tanulnunk bevásárolni, étkezni, a tömegközlekedést használni, autót vezetni, igazán és helyesen kifejezni a tiszteletünket, de azt
is, hogy nem fújunk orrot nyilvánosan stb.
Meg akarjuk tanulni, hogyan élnek itt az emberek. Ez
azért fontos, mert azt szeretnénk, ha egyre kevésbé tűnnénk ki, és környezetünknek egyre ritkábban kellene miattunk kínosan éreznie magát. Pedig lépten-nyomon zavarba hozzuk az embereket azzal, hogy a kenyeret rosszul
tálaljuk, zsebkendőt használunk, vagy nem megfelelő módon üdvözlünk valakit. Jó, elismerem, hogy ezek igazából
kis dolgok. De hogyan is beszélhetek például én a korrupcióról? – Nekünk német útlevelünk van. Ha szükségünk
van rá, kapunk orvosi ellátást. Ebből a helyzetből könnyű
kígyót-békát kiabálni a korrupcióra. De mit tegyen az a
szülő, aki addig, amíg nem dug pénzt a nővér zsebébe,
nem kísérheti be gyermekét az orvoshoz? A túl gyors véleményalkotás könnyen emelhet áthághatatlan falat közénk,
mert szavaink akár gúnyolódásnak is tűnhetnek.
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Mindannyian szembesülünk egy nagy kihívással, éljünk bár Közép-Ázsiában vagy Németországban: Hogyan
éljünk úgy, hogy Isten mint a hétköznapok Istene megtapasztalhatóvá legyen? Milyen az a fajta élet, amelyben
az emberek megláthatják Isten igazi lényét, de nemcsak
akkor, amikor istentiszteletre vagy evangélizációra akarunk hívogatni?
Mi a fontos? A ruha? Az autóra ragasztott halas matrica? A szociális segítségnyújtás? Vagy az élet kérdéseire
adott válaszaink, hiszen azokból derül ki igazán, mit is
jelent a mi keresztyénségünk.
Egyre nyilvánvalóbb, hogy nem léteznek egyen-válaszok, amelyeket ráhúzhatnánk az ezerszínű élet alkotta esetekre. És éppen ezért indulunk mi is jó esélyekkel itt, ahol vagyunk. Új környezetünk elvárja, hogy
azokra a mindennapi gondokra, amelyekről eddig azt
sem tudtuk, hogy létezhetnek, megoldásokat találjunk.
Ugyanakkor vannak válaszok, amelyeket németországi keresztyén életünk során találtunk, de amelyekre itt
talán nem kíváncsiak, vagy csak puszta illendőségből
nem kérdeznek rá.
Minket azonban feszít egy kérdés: Hogyan éljünk hiteles életet? Hol kell ebben a teljesen új világban megkérdőjeleznünk a belénk rögzült (keresztyén) magatartást?
És hol tudunk – Pál szavaival élve – mindenki szolgájává lenni, hogy embereket nyerhessünk meg a jó ügynek
(vö. 1Kor 9,19)? Mint keresztyének hogyan lehetünk „igaz
szolgák” ott, ahová Isten állított? Olyan szolgák, akik
egyrészről nem elveken lovagolnak, nem sablonok szerint gondolkodnak, és nem a megcsontosodott hagyományokhoz ragaszkodnak, másrészről viszont nem is olyan
köpönyegforgató udvaroncok, akik csak lapítani tudnak,
és mindig együtt úsznak az árral. Míg az első csoportba
tartozókat hamar besorolják a különc kategóriába, addig
az utóbbi csoport tagjait észre sem veszik, mert nem sok
vizet zavarnak.
Hogyan válhatunk „igaz szolgákká”, akiknek az életében láthatóvá válik Jézus? Hiszen Ő maga is úgy döntött,
szolgai formát vesz föl, hogy az emberiségnek felkínálhassa a megmenekülés útját (vö. Fil 2,5). Hogyan járhatunk
„igaz szolgákként” Jézus nyomdokaiban?

Esküvői igénk ezekben a töprengéseimben is útmutatóul szolgál: Pál azért imádkozik, hogy a filippibeliek szeretete gazdagodjon ismerettel és értelemmel, hogy megítélhessék, mi a helyes (vö. Fil 1,9–10a).
És Isten megajándékoz egy felismeréssel! Épp a napokban történt. A városba tartok. Nagy a forgalom, mindenki
hajt, mint az őrült. Tülekednek, és egyfolytában nyomják a dudát. Előre látom, hogy amikor a lámpa zöldre vált
majd, kitör a zűrzavar. És már nemcsak gondolatban vagyok dühös, hanem indulataimat jól látható módon ki is
mutatom. Mint német, valamivel különbnek tartom magamat, mert én tudom, milyen a rendezett utca és a jól
szabályozott közlekedés. Hirtelen lenézem azokat az embereket, akiknek pedig Isten szeretetéről akarok beszélni.
És akkor világosan megértem: most minden vagyok, csak
„igaz szolga” nem! Egyértelmű, hogy hamis motiváció
mozgatott. Felfuvalkodtam. Lenéztem mindenkit, mert jó
okot kerestem arra, hogy kiadhassam a dühömet, és így
megkönnyebbüljek.
Milyen gyorsan válik cselekedeteink mozgatórugójává
a vágy, hogy érezzük és éreztessük fölényünket, mert lépést
akarunk tartani a dolgokkal, és szeretnénk magunknak is
és másoknak is valamit bizonyítani! És milyen gyakran teszünk valamit csak azért, mert az elismerésért, dicséretért
hajtunk.
Ha „igaz szolgává” akarok válni, helyes motivációkra
van szükségem a mindennapokban. Isten azt akarja, hogy
emberek meneküljenek meg! De először a mi szívünket
akarja betölteni az Ő határtalan szeretetével. Csak ez a

szeretet tudja „fertőtleníteni” a minket motiváló erőket.
Ha ez megtörténik, használható szolgákká válunk, akik
alkalmasak arra, hogy Isten szeretetét továbbadják másoknak. Akkor a körülöttünk élők jobb képet kapnak annak
az Istennek a lényéről, aki képes felébreszteni bennük a
vágyat valami jobb és több után.
Hogy mi lett a vége az útellenőrzésnek? Végül is adtam
pénzt a rendőrnek. És mit teszek majd a jövőben? Még
nem tudom. Olyan jó, hogy nem kell azonnal mindenre
megadnom a helyes választ! Imádkozom, és kérem Istent,
ajándékozzon meg legközelebb olyan indulattal, hogy ne
megvetően gondoljak a rendőrre, hanem szeretettel tudjak
viszonyulni hozzá.
Johannes
Johannes és Karoline alig egy éve él Közép-Ázsiában.

Honvágy
Johannes és Karoline szembesül egy nagy
kihívással: Hogyan éljenek úgy,

hogy Isten mint a hétköznapok
Istene megtapasztalhatóvá legyen
általuk? Ezért hordozzuk őket imádságainkban.

Szolgálati területünkön, Közép-Ázsiában nincs
gépkocsigyártás. Mivel azonban a városokban
egyre nagyobb jólétben élnek az emberek, megnőtt a kereslet az autók iránt is. Jelentősen nőtt
a behozatal Japánból, Kínából és Németországból. Amikor a fényképen látható teherautó mögött haladtunk, mély honvágy ébredt bennünk.
Vajon miért? (A teherautón ezt olvashatjuk: Bad
Liebenzeller – Ásványvizét tőlünk vegye!)

Embermozgatók! Mi is lehetünk azok, sőt azoknak is kell lennünk!

Malawi – Németország:

Misszió oda-vissza
Evangélium kettős csomagolásban – Akik mozgásba hozzák az embereket
A helyszín: Schwäbisch Hall [svébis háll], Fő tér. Több mint hetvenen gyűltünk össze. Az eredeti tervekben az szerepelt, hogy két éneket énekelünk közösen, majd a résztvevők kisebb csoportokra szakadnak, és a forgalmasabb tereken, épületeknél a városért, illetve annak lakóiért
imádkoznak. Igen ám, de mi a teendő, ha este nyolckor olyan sötétség borul a Fő térre, hogy
még az éneklapokat sem látni?
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Aztán egyszerre csak minden fényárban úszott!
Az egyik városi alkalmazott bekapcsolta a városházát
megvilágító reflektorokat, amitől a Fő tér szinte nappali világosságba került. Ez mindannyiunknak egyfajta megerősítést jelentett: „Legyetek fények a világban, és
imádkozzatok bátran a városért!”.

Éppen erről tartott Francis Mkandawire, a malawi evangéliumi aliánsz vezetője az esti istentiszteleten
egy nagyhatású igehirdetést! Minden Istenről szól, aki
azt akarja, hogy az emberek felfigyeljenek rá. Válaszolni
is akar, és olyan dolgokat akar a tudomásunkra hozni,
amelyekről most még fogalmunk sincs (Jer 33,3). Az
imádság olyan, mint egy apró biztosíték: ha kimegy,
semmi nem működik. Amikor imádkozunk, Isten
embereket hoz mozgásba, és ügyeket indít be, amin
mi csak ámulni fogunk. – Az a csütörtök csak a nyitánya volt annak a négynapos rendezvénynek, amelyen
két embermozgató hirdette az egyetlen evangéliumot,
amely ugyancsak megmozgatja, felkavarja az embert.
Joachim (Jo) Böker, a schorndorfi gyülekezeti lelkész
és evangélista pénteken érkezett meg a kultúrák fesztiváljára, a Harang elnevezésű gyülekezeti központba.
A száznál is több résztvevő több mint 15 országból jött
azért, hogy közösségben lehessenek egymással. A menekültek nagy többsége még soha nem élt át ilyet. Sok
vallás képviseltette magát. A hozzájuk szóló üzenet egyértelműen hirdette: Isten a kezdete minden kultúrának.
A szívünk mélyén mindannyian ugyanazt akarjuk: vis�szatalálni ahhoz az Istenhez, aki megteremtett minket,
és olyan közösségben lenni egymással, ahol mindenki
figyel a másikra és megbecsüli a másikat. Közülünk
mindenkinek megvan a maga története, élettapasztalata, ezért mindannyian tanulhatunk egymástól. Jo Böker

beszélt arról is, hogy mi Isten nagy terve: mindenkinek
hazát biztosítani. Jézus azért hív, hogy rábízzuk magunkat, mert Ő az út abba a hazába.
Óriási lehetőségek rejlenek abban, ha odafordulunk
a külföldiekhez, akik gyakran hátrányos helyzetű menekültek! Ez derült ki a péntek esti beszélgetésekből.
Némelyeknek azt is elmondhattunk, hogy mit jelent
nekünk a kapcsolat Jézussal.
A pénteki este boldog, ünnepi hangulata szombaton is folytatódott. A terem zsúfolásig megtelt fiatalokkal. A szórólapokon sokatmondó címet olvashattunk:
Fekete vagy fehér? Francis is és Jo is világossá tette:
az életünk legyen egyértelmű és világos. Annak, aki
Jézussal jár, nem kell rejtőzködő életet élnie.
Embermozgatók! Mi is lehetünk azok, sőt azoknak
is kell lennünk! A vasárnapi záró alkalmon két nagyon
lelkes embertől hallhattuk az igazán lelkesítő és mindent felkavaró örömüzenetet. Többet hallottunk briliáns gondolatoknál és megfogalmazásoknál. Mindketten ugyanarról a textusról prédikáltak (A tanítványok
kiküldése és az 5000 ember megvendégelése). Francis
üzenete így hangzott: „Az embermozgatókat Jézus hívja
el, hogy közösségben éljenek vele. Az embermozgatók
a Szentlélek Személyében legyőzhetetlen életerőt kaptak. Az embermozgatókat mélyen megérinti az emberek szüksége, és imádkoznak, bármi történjék is! Ezért
is olyan fontos, hogy pontosan megértsük, mivel bíz
meg minket Jézus. Nem kell azon aggódnunk, hogy
mi lesz, ha elindulunk. Jézus egy embermozgató, mindent Ő indít be, és Ő tart mozgásban!”
Jo igen szemléletes példával magyarázta el, miért
nem stimmel az emberi matematika (vö. Mt 14,13–
21): „A két hal és az öt kenyér Istennél bizony nem hét.
Mi az X tényezőt kihagyjuk a számításból! A számolás
menetét csak úgy értjük meg, ha rájövünk a következőre: én odaadom, amim van, és bízom benne, hogy
Jézus mindent, ami az Ő akaratának beteljesüléséhez
szükséges, hozzáad. Így lesz az én korlátozott lehetőségeimből egy csoda!”
És a kör bezárul! Minket mélyen megérintett, lelkileg megmozdított két ember, akik engedték, hogy
Jézus egészen megérintse és megmozdítsa őket, és
már mi magunk is embermozgatók szeretnénk lenni.
Olyanok, akik hálásan továbbadják, amit Isten nekik
ajándékozott, és akiknek Isten nagy és felfoghatatlan
dolgokat mutat. Mert így ígérte.
Thilo Metzger, gyülekezeti lelkész Schwäbisch Hall
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