Kedves Testvérek!
Ahogy visszatekintettem a mögöttem lévő időszakra, az jutott eszembe, amit Isten egyszer, az egyik év végén tanított
nekem a háláról.
A hála VISSZATEKINTÉS. De a hála ELŐRETEKINTÉS is. Erőgyűjtés és bizalom, hogy Isten, aki eddig hordozott, ezután is hordozni fog.
Bár a beszámoló körút nem volt könnyű, örömömre
szolgált, hogy személyesen találkozhattam azokkal a testvérekkel, akik mögöttem állnak, és imádságban hordozzák
életemet, szolgálatomat. Mindezeken túl Isten engem is sok
mindennel megajándékozott, amiből egy dolgot szeretnék a
testvérekkel is megosztani.
Sok helyen, sokféle gyülekezetben, iskolában jártam.
Néha úgy éreztem magam, mintha Isten „maga mellé ültetett volna”, és engedte, hogy az Ő szemével lássam a
dolgokat, és imádság formálódjék belőle. Természetes
számomra, hogy reggel-este csendességet tartok, amikor
imádkozom Isten ügyéért is, és napközben is sokszor felkiáltok hozzá. Imádkozom a misszionáriusokkal, az otthoni
és a zambiai testvérekkel is.
Most azonban az imádság egy másik formájáról beszélt
velem; az IMAHARCRÓL. Arról a fajta imádságról, amelyet, amikor még odahaza voltam, sokkal inkább gyakoroltam naponként jómagam is, és most Isten újra a szívemre helyezte. Ezt a fajta imádságot a hitben előttünk járók
sokkal inkább gyakorolták, s azt mondták erről, hogy Isten
harcai, a lelki csaták, győzelmek alapjában véve a térdeken dőlnek el. Nem szeretnék tanítást adni az imádságról,
hiszen erről a témáról nagyon sokat hallhattunk, olvashattunk. Három dolgot azonban szeretnék hangsúlyozni,
ha valóban szeretnénk részt venni Isten nagy, lélekmentő
munkájában: Isten fontosságát, a „tiszta kezek felemelését”
és a testvérek közötti egyetértést.
Mindenkit másképp vezethet Isten az imaharc kivitelezési módját, idejét illetően. Számomra a vasárnap az Úrról
szól. Ezen a napon az Ő Lényére, dicsőítésére, magasztalására, a hálaadásra koncentrálok. És ezen a napon imádkozom a zsidó népért is. Aztán a hét különböző napjain Isten
országa ügyéért folyik a harc. Szolgálatokért, szolgáló emberekért, a gyülekezetért, lelkészekért, misszionáriusokért,
hitükért üldözést, életveszélyt is vállaló keresztyénekért…
Lélekben újra elmegyek azokra a helyekre, ahol beszámoló
körutam során jártam, hogy hálát adjak, vagy esetleg változásért könyörögjek. Magyarország, Zambia, mint nép és
annak vezetői, itt és ott folyó szolgálatok, szolgáló testvérek... elsősorban Isten országa ügye, de egyéb fontos dolgok is sorra kerülnek: öngyilkosságra gondolók, hirtelen
meghalók, haldoklók, betegek, és persze a család, barátok
és személyes dolgok is.
Ami engem illet, én egyrészt belerendültem, másrészt
nagy bátorítást jelentett számomra, mikor az Úr engedett
belelátni, hogy milyen sokan imádkoznak értem odahaza
és még Liebenzellben is.
Hadd bátorítsam a testvéreket, hogy könyörögjünk, harcoljunk együtt Isten színe előtt ébredésért, Istenhez for-
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dulásért, megújulásért, elsősorban népünkért, de más népekért is. Melegítse át szívünket az a tudat, hogy az ÚR
JÉZUS KRISZTUS, aki az Atya jobbján van, szüntelen
közbenjár és könyörög értünk.
Egy evangéliumi ének szavaival fejezem be: „Térdelj le,
mert csak az győz, ki térden állva küzd.”
Hiszem, hogy Isten sok-sok embert belevon ebbe a harcba.
Nemcsak azokat a kedves, idős testvéreket, akiknek járóképtelenségük, koruk miatt most már ez a szolgálati területük, hanem azokat a fiatalokat is, akik most még nagyon elfoglaltak.
Imatémák
Hála:
1. Isten kegyelméért, hogy bizonyságot tehettem róla sok
gyülekezetben, sok embernek.
2. A mögöttem álló hűséges imádkozókért, támogatókért.
3. Hogy az Úr megőrizte egészségemet, nem lettem beteg
a körút folyamán, minden szolgálatot el tudtam végezni.
4. Hogy Pünkösdkor kimehettem Bad Liebenzellbe és az
ottani testvérekkel is találkozhattam.
5. Hogy testi-lelki megpihenést, felfrissülést is belekészített az Úr az otthon-tartózkodásba.
Kérés:
1. Felülről való bölcsességért, vezetésért, ha az előttem levő
négy éves terminusban valamin változtatnom kell.
2. Hűségért az imaharcban, sok más teendő között is.
Megjegyzés: Krisztina a cikket még itthon írta, de időközben visszaérkezett Zambiába, ami további hálaadásra ad
okot. Ezt írja:
Szerencsésen visszaérkeztem, a csomagjaim is megérkeztek annak ellenére, hogy az egyikről valahol az átrakás közben lesodródott a jelzés.
Néhány napon belül öt misszionárius is visszaérkezett, így
jó volt találkozni velük Ndolában, a misszió központjában.
Balesetmentesen levezettem a több mint 800 km-t vissza,
Mungwiba, ahol mindent rendben találtam.
		
Testvéri köszöntéssel:
dr. Keszi Krisztina

Valljuk meg őszintén, sekélyes gondolkozásra vall, ha
valaki magától értetődőnek tartja, hogy az egyedülálló,
illetve gyermektelen misszionáriusokat olyan feladatokkal is meg lehet bízni, amelyekkel egy gyermekes család
nehezen birkózik meg. Természetesen igaz, hogy egyesek
szabadabbak és rugalmasabbak, mint mások. Mégis sokszor tapasztalható szűklátókörűség abban, ahogyan egyesek a „szinglik” vagy „gyermektelenek” csoportját kezelik, és szinte automatikusan mindenfélét rájuk sóznak.
„És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a
másokét is” (Fil 2,4). Az egyik német magyarázatos Biblia még hozzáteszi: „vagyis valóban minden egyes férfi és
nő közületek”. Ezt mindenkinek folyamatosan tanulnia
kell, tartozzon bármelyik csoporthoz is.
A kielégületlen vágyak témakörét a kedves Olvasó nagyon jól ismeri. Hiszen talán Ön is egyedülálló vagy özvegy, házas vagy gyermektelen, beteg vagy fogyatékkal
élő, de lehet, hogy becsapták vagy hátratételt kell szenvednie… A fájdalom feldolgozásában különböző szinten tartunk.
De lehetnek köztünk olyanok is, akik még
el sem indultak. Ugye ismerjük azt az érzést, amikor egy
helyben toporgunk? Milyen könnyen csúszom vissza oda,
ahol nem látom a segítséget! És ezt tudom is! Mégsem lépek ki a „negatív érzések” üzemmódból, ezért bennem is
állandósul a negatív hozzáállás. – A következő oldalakon
olyan értékes, megszívlelendő gondolatokat olvashatunk,
amelyek szenvedések és könnyek között kristályosodtak ki.
A Samuel Strauß által említett kép (19. oldal) különösen is megérintett. A megvert Jákób sántikálva indul neki
az új napnak. Érzi a fájdalmat, de Isten napjának a melegét is. Így kell nekünk is járnunk az utunkat – megvigasztalódva. És Isten új világának a nagy, szabadító napja
még hátra van!
Bárcsak minél több ember
szegődne útitársunkul! Ezért
vannak szüntelenül úton a mi
misszionáriusaink is.

Beteljesületlen vágyak
Kedves Olvasóink!
Fájdalmainkról, legbensőbb szükségeinkről nem kön�nyű nyíltan beszélni. A megfosztottság mélyen érinti
hitünket és lelkünket. És nem is tartozik mindenkire.
Ha az érintettek mégis vállalják, hogy megszólalnak, azt
azért teszik, mert vagy érzik, a téma nem tűr halasztást, vagy már sikerült a fájdalmat annyira feldolgoz
niuk, hogy képesek megnyílni és ezáltal másokat bátorí
tani. Egy idő óta sokat gondolkozom azon, hogy ha egy
nyitottabb, őszintébb kultúrában élnénk, az nemcsak
társadalmi együttélésünket segítené, hanem gyógyítóan, serkentően hatna az emberek lelki életére is. Határozottabban kiállnánk egymásért, és bátrabban jönnénk
együtt Jézushoz.
Amióta misszionárius vagyok, nem lankadok, és újra
meg újra elmondom: a Biblia – amellett, hogy egyedülálló üzenetet tartalmaz – azért is tesz mély benyomást
az emberre, mert hihetetlenül őszinte könyv. Nem hallgatja el diszkréten és udvariasan azokat a fájdalmakkal
teli vágyakozásokat, kísértéseket, sőt a nyilvánvaló bűnöket sem, amelyekkel érett, komoly férfiak és asszonyok küzdenek, hanem épp ellenkezőleg: részletesen
körüljárja azokat.
Azoknak az útján, akik Jézust akarják követni, folyóiratunk gyakran a témaválasztása miatt olyan, mint egy
világítótorony. Ez a mostani számra is érvényes. Ezért is
tartom rendkívül fontosnak, hogy itt és most mélységes
hálámat fejezzem ki a cikkek szerzőinek, amiért mertek
kényes témákról őszintén és leplezetlenül írni.
Megkülönböztetett tiszteletet érzek azok iránt, akik
társ, illetve gyermekek nélkül járják az utat mint Jézus
szolgái. Őrájuk gyakran különösen is nagy nyomás nehezedik vagy a harmadik világ sajátos kultúrája miatt,
amelyben élnek, vagy éppen keresztyén testvéreik részéről.
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Szívélyes üdvözlettel
a Misszió hegyéről:

Martin Auch, missziói igazgató

Ki olyan, mint Isten?
Hogyan is írhatom meg ezt a cikket?
A beteljesületlen vágyak témájában… én,
aki már „ex-gyermektelen” vagyok?! Vajon nem lesz ott némelyekben a kérdés:
Hogyan írhat ilyen cikket az, akinek a
története végül happy enddel végződik?!
És vajon hogyan reagáltam volna én
egy hasonló tartalmú cikkre azokban az
években, amikor gyermek után vágyódtam? Gúnnyal teli keserűséggel? Vagy
tudtam volna örülni, hogy valaki másnak
teljesült ez a vágya?
A cikket nem tudtam könnyedén kirázni a kisujjamból. Miközben írtam, volt
néhány álmatlan éjszakám, és hullott a
könnyem is bőven.
Amikor összeházasodtunk, természetesen nem számoltunk azzal, hogy esetleg
soha nem születik gyermekünk. Csak két
évet akartunk várni, hiszen nagy erőkkel
készülődtünk a zambiai kiutazásra. Egy
év után azonban mindkettőnknek az az
érzésünk támadt, mintha Isten azt akarná, hogy ne védekezzünk. Mégsem estem
teherbe… sem abban az évben, de még a
következő öt évben sem! Na, ilyenkor értse meg valaki Istent!
Egy mindenható Isten?
Mielőtt kiutaztunk volna Zambiába, azt
gondoltuk, mégis csak egyszerűbb kisbaba nélkül utazni. És ez valószínűleg így
is volt. Aztán egy kisgyermekkel biztosan nem tudtam volna olyan jól megtanulni a nyelvet, és a nabwalyai munkába
sem tudtam volna magamat akkora erőkkel belevetni. Ez így, fejben nagyon szépen hangzik – ám ez csak az elmélet. De
hogyan is néz ez ki a szívem legmélyén?
Nabwalyában Isten jóságát és hatalmát
hirdetjük, miközben ez az Isten nem ajándékoz meg bennünket egy gyermekkel.
Hol van akkor a hatalma? Ha pedig
jóságos és ráadásul még mindenható is,
miért nem tudja úgy intézni a dolgokat,
hogy áldott állapotba kerüljek? Időnként
mélységesen haragudtam Istenre, és kegyetlennek tartottam, mert megtehette
volna, de nem tette. Vajon jót szórakozik azon, hogy gyötörhet? – Természetesen nem; ezt az eszemmel tudom, és
ezt mondja nekem a Biblia is. Néha úgy

Zambia

éreztem, mindjárt megőrülök. Ugyanakkor hiszem azt, amit a Biblia mond:
Isten jó, mindenható, Ő maga a szeretet,

Ő az, aki megelégít, és meghallgatja az
imádságot. Csak az enyémet nem? Ha
ketten kérik ugyanazt, Isten megadja (l.
Máté 18,19)... „Ha akkora hitetek volna,
mint egy mustármag” (Mt 17,20)… ezek
szerint nekem nincs, máskülönben már
régen lenne gyermekem. Ha nekem még
ekkorka hitem sincs, akkor mit keresek
Nabwalyában misszionárius-feleségként,
és hogyan akarom továbbadni azt, amiben hiszek? Ha még egy ilyen icipici hitem sincs, hogyan tudok egyáltalán hinni? Na, itt kerültem teljes mélypontra.
Ott ültem Nabwalyában mint egy
misszionárius felesége, és már éppen
azon voltam, hogy feladom a hitemet.
Miért is higgyek Istenben, aki nem hallgatta meg imáimat, bár lenne hatalma
megadni, amit kérek? Miért is higgyek
Istenben, ha nincs elég hitem ahhoz,
hogy meghallgasson? Ha nem törődik a
bánatommal?
Hála Istennek, ezen a ponton valami
eszembe jutott: De hiszen hová is futhatnék
a nyomorúságommal? A keserűségemmel?
Az elhagyatottságommal, amelyet a várandós kismamák és az anyukák között éreztem mindig? Ez jutott eszembe: „Uram,
kihez mehetnénk?” (Jn 6,68 – Károli).

Samuel és Anke Meier
2005 óta él Zambiában.
Egy kisfiuk van. Először az
Észak-Luangwa Völgyben,
Nabwalyában végeztek
úttörő munkát. Most a
misszionáriusok csoportját
vezetik, és a helyi gyülekezet
munkáját segítik.
Adjunk hálát a kis
Mikáért! Imádkozzunk
a gyermektelen házas
párokért! Kérjünk Istentől
bölcsességet Samuelnek és
Ankénak a misszionáriusok
vezetéséhez, illetve a
gyermekneveléshez!
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És abban a pillanatban tudtam a választ: csak egy valakihez, Istenhez és az Ő ölelő karjaiba.
Érzelmi káosz
Hogy ettől rohamos javulás állt volna be érzelmi állapotomban, hitéletemben, és egyre nőtt volna a bizalmam
Isten iránt? Egyáltalán nem. Az érzelmi hullámvasút
talán még erőteljesebben működött bennem, mint korábban, és mindig a következő menstruációnál rántott a
legmélyebbre.
Én azonban eldöntöttem, hogy elszántan harcolok a
hitemért. A fent idézett igevers így folytatódik: „Mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő
Isten Fia”. Ebbe akartam kapaszkodni. Elkezdtem a
Bibliámban aláhúzogatni Isten ígéreteit, és a nehézségek
idején még most is átlapozom a Bibliámat, hogy emlékeztessem magamat Isten lényére és ígéreteire.
Elhatároztam, hogy ragaszkodom ehhez az Istenhez.
Hinni akartam mindazt, ami a Bibliában áll. Még akkor
is, ha az életemben sok minden ellentmondásosnak tűnt,
és tűnik még ma is. Isten jóságos, igenis az, és én kitartottam e mellett annak ellenére, hogy ez a jósága nálam nem
mutatkozott meg egy terhességben. Ellenben volt egy csodálatos férjem, akiben megláthattam Isten jóságát. Isten
mindenható, igenis mindenható, és tudtam, hogy megajándékozhat engem egy terhességgel. Ha pedig nem tenné, akkor be „kell” töltenie a hiányomat, mert megígérte,
hogy „teljes öröm van” Őnála (Zsolt 16,11).
Nem, nem kaptam mindenre választ. Kérdőjelek végtelen sora kígyózott bennem. Tudom, ha az életem nem
úgy alakul, ahogyan én azt szeretném, és Isten olyat is
megenged az életemben, amit én nem értek, ismét csak
végig kell bogarásznom mindazt, amit pont most leírok.
E mellett az Isten mellett kell döntenem újra meg újra,
és mellette is fogok dönteni, a belé vetett hitemben kell

A gyermektelenség Zambiában
A zambiai kultúrában csak attól fogva kezelnek valakit nőként, ha gyermeke születik.
Ha elmarad a gyermekáldás,
mindenki azt tanácsolja az
asszonynak, hogy forduljon
kuruzslóhoz. A keresztyéneknek nagy kihívás, hogy
ezt a tanácsot elutasítsák, és
továbbra is teljesen Jézusra
hagyatkozzanak. A férjet általában arra buzdítják, hogy
váljon el az ilyen asszonytól,
vagy vegyen magának második feleséget. Mivel a családi és a társadalmi nyomás
szinte elviselhetetlenül nagy,
egy keresztyén házaspárnak
valódi szakítópróbát jelent a
gyermektelenség.
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mindig megerősödnöm, és azt is fogom tenni; meghaladja ugyan az értelmemet, de hogyne haladná meg, hiszen
ezért Isten.
Nem, attól, hogy elhatároztam, kitartok Isten mellett,
nem lett minden fenékig tejfel. Még mindig jöttek a nehéz pillanatok, amikor rám tört az elállíthatatlan könnyáradat és a keserűség, és nem tudtam igazán örülni, ha
valaki nagy boldogan elújságolta, hogy babát vár. Néha
napokba telt, amíg Istent ismét magamhoz engedtem, de
néha elég volt egy „röpke ölelés” tőle. Egy kósza napsugár, amely hirtelen áttörte a felhőtakarót csak azért,
hogy az én sötét gondolatoktól átitatott szívemet felmelegítse.
Meg nem érdemelt kegyelem
És akkor váratlanul – nyolc év múltán, amikor már egyáltalán nem számítottunk rá (többé) – gyermeket várok.
Miért éppen én? Miért nem valamelyik másik gyermektelen házaspár? Bizonyára csodálatos szülők lennének.
Milyen sok gyermektelen házaspár van, akik rendezettebb életet biztosíthatnának gyermeküknek, mint mi.
Vagy ott van az a gyermektelen asszony, aki nálam
sokkal türelmesebb. És akkor Isten újra megkérdezi a
szívemben: „Anke, bízol te bennem? Elhiszed, hogy jól
csinálom?”
Mind a mai napig nem tudom, miért nekünk született
ilyen csodálatos kisfiunk, és miért nem született korábban, és miért nincs (még) másoknak gyermekük. Tudom,
hogy Mikát* nem érdemeltük meg, ahogyan mások sem
érdemlik meg, hogy gyermektelenek legyenek. Abban
a feszültségben kell élnem, hogy bizonyos kérdésekre
egyszerűen nem kapok választ. Szerintem itt már Isten
szuverenitásának a kérdésével állunk szemben, hiszen
Ő mindent az örökkévalóság oldaláról néz, de azt az én
emberi értelmemmel nem tudom megragadni. Itt a földön Isten csupán a töredékét mutatja meg annak, hogy ki
is Ő valójában; a többi rejtve marad előlünk. Ez okozza
bennünk azt a feszültséget, amely csak az örökkévalóságban oldódik majd fel.
Most már anyuka vagyok; teljesült a gyermek utáni vágyam, és még mindig nem tudom egészen felfogni. Mégis visszasírom a „régi életemből” az Isten előtti
hosszú elcsendesedéseket meg az olyan teljesen szürke,
hétköznapi eseményeket, amikor meg tudtam nyugodtan
inni egy csésze kávét, amíg még meleg volt! Persze Mikát soha nem cserélném el az efféle, csip-csup dolgokért.
Amikor azonban az erőm vége felé járok, vagy amikor
le kell mondanom valamiről, mert már anyuka vagyok,
azt veszem észre, hogy újból megérkezem a jól ismert
kérdéshez: Bízom-e abban, hogy Isten jó, és mindig
többet ad az elégnél? Isten kegyelemmel és szeretettel
teljes, és mindkettőből végtelenül sokat akar adni: „Az
Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden
szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden
jó cselekedetre” (2Kor 9,8).
Anke Meier
* A Mika név jelentése: „Ki olyan, mint Isten?”

Zambia

„Hibás áru ”

– Isten karjaiban
Helló, Júlia vagyok, egy misszionárius felesége. A Meier
családdal együtt a zambiai misszionáriusok csapatához
tartozunk. Mielőtt Anke Meier elküldte a cikkét a szerkesztőségbe, elolvastam, amit írt, és hirtelen jött az ötlet, hogy én is írok egy cikket…
A férjemet Franknak hívják. Az Amano Iskolában
dolgozunk. Júliusban volt 20 éve, hogy összeházasodtunk, de a mi gyermek utáni vágyunk kielégületlen maradt. Hogyan élek ezzel együtt? Ezt kérdezik tőlem azok
a házaspárok is, akik gyermeket szeretnének, mégsem
születik gyermekük.
Hosszú időbe telt elfogadni – ahogyan azt Anke is
írta. Miért születik másoknak gyermekük, nekem pedig
nem? Házasságunk első hét évében tanárként dolgoztam
különböző szakközépiskolákban. Minden évben volt legalább egy tanulóm, aki teherbe esett. És egytől egyig
mind elvetették a gyermeküket. Kételkedtem Istenben.
A tanítványaim miért eshetnek teherbe, és én miért
nem? Én határtalanul örülnék egy kisbabának, ők pedig
engedik, hogy megöljék őket! Én keresztyén szellemben
tudnám nevelni, ők nem!
A segélykiáltás
Ezután egy évre kikerültünk Kanadába, bibliaiskolába. Kicsit korábban Frank mindkét lánytestvére áldott
állapotba került, mindketten a második gyermekükkel.
Bennem pedig újra ott volt a kérdés Istenhez: miért kapnak ők már egy másodikat, amikor én egyet sem? Nem
tudtam osztozni az örömükben, inkább annak örültem,
hogy nem kell végigkísérnem a terhességüket.
Még csak telefonálni vagy levelet váltani sem akartam velük. Már én magam is bántónak találtam a viselkedésemet, és azt hiszem, akkor változott a helyzet,
amikor ezt felismertem. Akkor ezt mondtam Istennek:
„Rendben van, ha nem lehet gyermekem, legalább add
meg, hogy mások örömének örülhessek. Ne engedd,
hogy amikor mások áldott állapotba kerülnek vagy kisbabájuk születik, minden alkalommal maga alá gyűrjön
az irigység, zokogva az ágyra dobjam magamat, és belesüllyedjek az önsajnálatba…”
És elmondhatom, hogy Isten meghallgatta ezt a segélykiáltást. Persze azért nem vagyok mindig nagyon
happy, amikor valaki a terhességéről mesél nekem. Hos�szú tanulási folyamat ez. Arról azonban beszámolhatok,
hogy többnyire irigység nélkül tudok együtt örülni a
gyermeket váró asszonyokkal. Ezt Isten ajándékaként
élem meg! És ha ismét elszorul a szívem, tudom, hogy
Isten karjaiban kisírhatom magam. Nála olyan vigaszra
lelek, amilyet senki más nem nyújthat nekem. Ő ugyanis

drága árat fizetett értem, ezért értékes vagyok az Ő szemében.
Újrakezdés hazugsággal?
Éppen megérkeztünk Sierra Leonéba, első szolgálati helyünkre. Az első este misszionáriusokhoz voltunk hivatalosak vendégségbe. A közös mosogatáskor megkérdezte
a misszionárius felesége, hogy van-e gyermekünk. Nemmel válaszoltam. Mire ő: „Ebben a kultúrában akkor nem
mentek semmire! Ha férjes asszonyként nincsen gyermeked, pontosan annyit érsz csak, mint egy kutya. Nincsen
tekintélyed, és nem várhatsz tiszteletet senkitől. Nem tudnád egyszerűen azt mondani, hogy a gyerekeiteket otthon
hagytátok Németországban?”
Hű! Akkor most mi legyen? Feküdtem az ágyamban
és küzdöttem Istennel. Tényleg hazugsággal kezdjem itt
az életemet? Vajon hasznossá tudnám-e magamat tenni
egyáltalán, amikor mindenki lenéz, mert nincsen gyermekem? Ha azt állítanám, hogy Németországban hagytam
a gyermekemet, hogyan mutathatnék példát? Egyáltalán
a helyemen vagyok én itt? Akkor eszembe jutott, hogy
mielőtt Sierra Leonéba mentem, egészen pontosan megértettem, hogy Isten ott szeretne látni bennünket. Tehát a
helyemen voltam. Tényleg hazugsággal akartam kezdeni
az ottani életemet? – Nem.
A bizalom lépése
Szolgálatunk végén elmondhattam: Isten helyesen tette,
hogy bennünket, a gyermektelen házaspárt Sierra Leoné
ba küldött. Sok gyermektelen házaspárnak segíthettünk.
A környékünkön élő fiatalok eljöttek hozzám és ezt
mondták: „Ha házasságot kötünk, úgy szeretnénk élni,
mint te és Frank.” Hű! Ők a mi házasságunkban meglátták, mit jelent a szeretet. Ha egy asszony a házasság első
éve alatt nem esik teherbe, az ottani szokások szerint vis�sza lehet adni a szüleinek mint „hibás árut”. Egy olyan
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Frank és Julia Wittmann
2004 és 2008 között Sierra
Leonéban szolgált. 2010
júniusa óta a zambiai Amano
Iskola munkatársai.
Kérjük Istent, hogy
áldja meg a Wittmann
házaspár iskolai szolgálatát.
Életük, szeretetük lehessen
példa munkatársaik és a
tanulók előtt! Nyerhessenek
meg minél több fiatalt az
Úrnak!

nevelési intézményben taníthattam, ahová
epilepsziások jártak, és a szomszédaink
gyermekeinek tarthattam gyermekalkalmakat. Ezekben a feladatkörökben senki
nem kérdőjelezte meg hozzáértésemet. Isten jóságos!
Nagyon klassz, ha valakinek gyerekei
vannak, de a gyermektelenségnek is vannak bizonyos előnyei. Gyakran csak azt
látjuk, amit szeretnénk, de ami nincs. Isten segített meglátnom azt a sok mindent,
amim van, és megtanított a hálaadásra.
Ez elégedetté tesz, és betölti az életemet.
Tudom, hogy Isten úgy akar használni,
ahogyan vagyok. Tudja, hogy nincsen
gyermekem, de szeretnék néhányat. Habár nem elégíti ki ezt a mély vágyamat,
tudom, hogy jót akar nekem, és csakis a
javamat szeretné. Még gyermek nélkül
is? Igen, még gyermek nélkül is. Ez csak
egy lépés a bizalom útján, de abban a pillanatban, hogy megtesszük, Isten megajándékoz minket.

Új küldetés
Csak nemrég figyeltem fel arra, hogy az
első megbízás, amelyet Ádám és Noé kapott – „Szaporodjatok, sokasodjatok, és
töltsétek be a földet!” (1Móz 9,1) – kiegészül egy új küldetéssel: „Menjetek el
szerte az egész világba, hirdessétek az
evangéliumot minden teremtménynek!”
(Mk 16,15).
Az Ószövetségben mindig Isten áldásaként látták a gyermeket. Az Újszövetségben már sehol nem olvashatunk erről.
Ehelyett olyan emberekkel találkozunk,
akik Jézushoz tértek.
Hány gyermekük volt az apostoloknak? A Biblia erről semmit sem mond!
– Érdekes! Persze ezzel nem azt akarom
mondani, hogy a keresztyéneknek ne legyen gyermekük. Inkább azokat szeretném vigasztalni, akiknek nincs. Mai korunkban Isten áldását nem a gyermekek
számával mérik.
Julia Wittmann

Franciaország:

Amikor elmarad
a gyermekáldás
A misszonárius-társak
gyermekei felvidítanak.

Egy erős kis csapat:
Albrecht és Bello.
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Széles mosollyal az arcán bemutatkozik:
ő Baumstück úr, a tetőfedő. Ismerteti szolgáltatását: tetőtisztítás akciós áron, mindössze 200 euróért. Beszélgetni kezdünk.
Kiderül, hogy egy lelkész fia, és természetesen keresztyén. Ez nagy előny, hiszen éppen a lelkész háza tetejére készül
felmászni. Aztán a gyermekeink után érdeklődik. Nincsenek? Azonnal érzékelem,
hogyan foszlik szerte lelkészi tekintélyem.
De hiszen a gyermek Isten áldása! Erősen
ráncolja a homlokát. Hány éve vagyunk
házasok? 30 éve? Négy nap múlva mégis visszajön, hogy a háztetőt akciós áron
megtisztítsa, és további akciós javítást
ajánljon szintén akciós áron.
A gyermek Isten ajándéka, állítja sok
keresztyén – még akkor is, ha vannak
olyan időszakok, amikor ők is és gyermekeik is kételkednek ebben. Például amikor
a szülők „nehéz életkorba” jutnak, és nem
nagyon értik meg felnőtté váló gyermekei
ket. Kívülállóként el tudnék mondani ezzel kapcsolatban néhány történetet. A fenti

állítást mégis teljes egészében igaznak fogadom el.
Mi van azonban akkor, ha egy férfi marad ki ebből az áldásból? Hogyan tudja azt
feldogozni?
Miután több tucatnyi könyvet elolvastunk a házasságról – amiben főleg a menyasszonyom jeleskedett –, úgy gondoltuk,
készen állunk a „házasság” elnevezésű
nagy kalandra. Egy idő után szerettünk
volna sokasodni is. De ez valahogy nem a
tervek szerint alakult. Ezért bejelentkeztünk egy orvoshoz. Néhány vizsgálat után
az orvosnő közölte velünk, hogy mindkettőnknek lehet gyermekünk... de csak egy
másik partnertől. Ez sokként hatott friss
házasságunkra!
Mint keresztyén s főleg mint a
Liebenzelli Misszió teológushallgatója, az
ember természetesen számít Isten segítségére, ezért együtt maradtunk. Először a
naptármódszert próbáltuk ki, de nem jártunk sikerrel, így más módszerekkel próbálkoztunk. A hormonális kezelések előre

nem látható érzelmi és házassági krízisekbe sodortak bennünket. Szexuális életünket a naptár, illetve az a görcsös elképzelés
irányította, hogy nekünk is feltétlenül meg
kell kapnunk „Isten ajándékát”. De imádságaink egyszerűen nem találtak meghallgatásra.
Amikor elhívást kaptunk arra, hogy
Franciaországba menjünk misszióba, a kezeléseket meg kellett szakítani. Először
Párizsba, majd később Normandiába költöztünk. Aztán a nyelvtanulás és a kultúrával való ismerkedés került előtérbe.
Normandiában új háziorvosunk egy „jó kollégájához” irányított, és mi ismét beléptünk
a ringbe: a második menet következett.
– Megcsináljuk – mondta a „fehérköpenyes félisten” (errefelé így hívják az orvosokat). – Maguknál nincs semmi gond.
Hónapok teltek el kétség és remény
közt, miközben a többi misszionárius-családban négy gyermek is született. Minden
babának őszintén örültünk, ám a négy tőrdöfést is éreztük a szívünkben.
Ezt az időszakot a gyülekezetalapítási
munka, a lelki életünk, a házasságunk és
az egészségünk is alaposan megsínylette.
Aztán megkongattuk a vészharangot. Nem
bírtuk tovább. Kiégtünk. A misszióhoz írt
felmondó levelem ott feküdt aláírva az íróasztalomon. A levélben ez állt: Alkalmatla
nok vagyunk misszionáriusnak. Milyen jó,
hogy soha nem küldtem el!
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki
személyes beszélgetésben bátorított minket. Sokan „csodás imameghallgatásokról”, érdekes módszerekről és orvosságokról beszéltek nekünk.
Volt, aki együtt érzett, mások tudatosan
kerülték a témát, de az ítélkezésből is kijutott nekünk jócskán. Leginkább persze
az segített, hogy sokan imádkoztak értünk és emberként, testvérként kezeltek.
Sajnos olyan valakivel nem találkoztunk,
aki átélte volna ugyanazt, amiben mi vol-

tunk, és tudott volna bennünket tanácsolni. – Aztán elérkezett az a nap is, amikor
megtudtuk, végleg fel kell adnunk azt a
vágyunkat, hogy gyermekünk szülessen.
Az olyan volt, mint egy temetés.
Megkezdődött a gyászmunka. Az erős
férfi először életében úgy nyüszített, mint
a kivert kutya, és majdnem meghasadt a
szíve. Ehhez a szakaszhoz két évre és rengeteg zsebkendőre volt szükség, de közben
Isten vigasztalt minket. Mindig vállaltuk,
hogy vigyázunk a többi misszionárius
gyermekeire, vagy amikor egy-egy családban újabb kisbaba született, mi maradtunk
otthon a kistestvérekkel. A kicsik nagyon
kedvesen nagynéninek és nagybácsinak
szólítottak minket. Isten még egy gyermekét egyedül nevelő anyát is ránk bízott egy
időre, végül pedig belépett az életünkbe
Bello, a táncoló kutya. Amikor csak meglát minket, örömét mindig látható módon
is kifejezésre juttatja. Mindez felgyorsította a gyógyulás menetét.
Örökké gyászolom az én soha meg nem
született fiamat. De a keserűség mára eltűnt a szívemből. Természetesen vannak
napok ... de azokat is rábízhatom Istenre,
és Ő újra megajándékoz békességgel és derűs nyugalommal.
Amikor valakinek nincsen saját gyermeke, jobban rányílik a szeme mások
gyermekeire. Én is nagyon örülök, ha segíthetek nekik egy kicsit jobban megérteniük „nehéz korban lévő” szüleiket.
Nyitottak lettünk arra, hogy új feladatokat vállaljunk. A feleségem szociális területen, ill. a körzeti és a nemzeti női munkában találta meg a hivatását. Én teljes szívvel
szolgálhatom Istent mint gyülekezeti lelkész, ill. a Liebenzelli Misszió franciaországi ágának a csoportvezetője és elnöke.
Mert ugyebár annak, akinek nincsen
gyermeke, sokkal több ideje van – legalábbis ezt gondolják mások...
Albrecht Hengerer

Annegret élvezi a szabad
perceket Belloval.

Albrecht és Annegret
Hengerer 1989 óta él Francia
országban. A nyelvtanulás
után gyülekezet-alapító
szolgálatot végeztek. 2004 óta
a franciaországi Liebenzelli
Misszió vezetői feladatait
végzik.
Adjunk hálát Isten
vigasztalásáért!
Imádkozzunk azért, hogy
Albrecht és Annegret mindig
tudjon Isten erejéből boldog,
teljes és aktív életet élni Isten
dicsőségére!
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Pápua Új-Guinea:

Gyerekek, gyerekek
és megint csak gyerekek

Brigittának mindenki elmondhatja a problémáját.

Az asszonyok örülnek, hogy
Brigittának van ideje rájuk.

Úton a nőkonferenciára –
egy kis őserdei kaland.

A gyermekek örömet
hoznak az életbe!
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Ifjúsági konferencián vagyunk Nagriban.
Ez a falucska valahol a Szepik-folyótól
északra, a mocsaras szágópálma-erdőség
mélyén rejtőzik. Sokan eljöttek és nem
csak fiatalok. Feszült figyelemmel hallgatják Isten Igéjét. Egyesek lelkigondozói
beszélgetésre is jelentkeznek, mert rendezni szeretnék életüket Istennel. Közülük az egyik Lusi. Megkér, imádkozzam
azért, hogy teherbe essen. Már néhány
éve férjnél van, de még nincsenek gyermekei. A férje azt fontolgatja, hogy elbocsátja, és új feleséget vesz magának.
– Brigitte, kérlek, imádkozz értem, hogy
Isten legalább egy gyermekkel ajándékozzon meg!
– Pont engem kérsz erre? Hiszen én is kértem Istentől gyermeket, de ezt a kívánságomat nem teljesítette.
Ám a fiatalasszony hajthatatlan, így hát
imádkozom azért, hogy Isten teljesítse szívének ezt a vágyát, amitől az ő esetében az
egész jövője függ.
Isten vajon minden vágyunkat teljesíti?
Nyilvánvaló, hogy nem. Ma már tudom,
hogy azokat a vágyainkat teljesíti, amelyek
a mi javunkat szolgálják. Nekem is voltak
álmaim: esküvő, egy jó férj, négy gyermek (Gerhard még merészebb volt, mert ő
mindjárt hét kislányt szeretett volna). Ezt
a tervet kiterítettem Isten elé, és kértem,
hogy írja alá. Aztán vártunk: egy év, két
év, három év – semmi. Tovább imádkoztam, de egy idő után úgy éreztem, imádságaim nem jutnak a plafonnál tovább. Miért
hallgatsz, Uram?
Óh, rengeteg remek tanácsot és buzdítást kaptunk. Mint például:
– Istennek pontosan meg kell mondanotok, hogyan akarjátok majd hívni a gyermeketeket!
– Először hozzátok rendbe az életeteket!
Talán van valami rejtett bűnötök!
De még ilyet is mondott valaki:
– Talán Isten nem tudott rátok bízni
egyet sem.
Abban a helyzetben minden ilyen mondat csak olaj volt a tűzre. Sokat sírtam, és

hónapról hónapra úgy éltem, hogy mindig
a havi ciklusomat figyeltem. Időnként Istent is hibáztattam: Miért pont mi? Mire
jó ez az egész? Első szolgálati helyünkön,
Pápua déli partján, az istentiszteleteken
mindig a fiatal lányok és a hajadonok közé
ültettek. Eleinte még megtiszteltetésnek
gondoltam, de hamarosan rájöttem, hogy
gyermektelen nőként nem igazán számítok
házasságban élő asszonynak.
Amikor négy év elteltével rövid időre hazatértünk missziós szolgálatunkból,
mindenütt csak terhes asszonyokat vagy
babakocsit tologató családokat láttam magam körül. Amikor nőkkel voltam együtt,
a téma mindig ugyanaz volt: terhestorna,
bébiételek, gyermekbetegségek, óvoda és
iskola … vagyis gyerekek, gyerekek és
megint csak gyerekek. Az olyasfajta megjegyzések, mint például: Brigitte, hálás
lehetsz, hogy kimaradsz ebből a stresszből, pont az ellenkező hatást váltották ki
belőlem.
Orvosi okot nem találtak egyikünknél
sem. Akkor azt mondták, ha mindenáron
gyermeket akarunk, próbálkozzunk hormonkezeléssel. De ahhoz Németországban kellett volna maradnunk. Én azonban
vissza akartam térni Pápua Új-Guineába,
mert tudtam, hogy az a mi utunk. Ez az
időszak még több imádságra sarkallt. Két
igevers nagyon fontossá vált. Az egyik a
Józsué 1,9 („Megparancsoltam neked,
hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz”), a másik az
„Uram!... Neked semmi sem lehetetlen”
(Jer 32,17)! Ezzel az isteni jóváhagyással
utaztunk vissza Új-Guineába. Biztosan
tudtam, hogy helyesen cselekedtünk.
Nemsokára kétszeres megerősítést kaptam. Amikor újra Pápua Új-Guineában
voltunk, egy asszony felkeresett az otthonomban egy nagy gondjával. Miután
imádkoztam vele, ezt mondta:
– Brigitte, nektek, misszionáriusoknak
jó. Ha ti imádkoztok, Isten meghallgat, és
megkapjátok tőle, amit kértek.

Akkor felhívtam a figyelmét arra, hogy
ez nem így van. Különben már megkaptam
volna a négy gyermekemet, akikre annyira
vágytam. Ez volt az első alkalom, amikor
egy új-guineai asszonynak nyíltan beszélni tudtam az én beteljesületlen vágyamról.
Ezzel ajtót nyitottam sok olyan nő előtt,
akik ugyanabban a cipőben jártak, mint
én. Csakhogy az ő sorsuk sokkal rosszabb
volt. Férjük lenézte őket, és a családban is
nem egyszer úgy bántak velük, mint alárendelt szolgával, akivel szemben minden
megengedett.
A második megerősítés valamivel később jött. Egy eldugott kis faluban voltunk
szolgálni, a Szepik-folyó közelében. Én
nőknek tartottam egy képzést, amelyet hálás szívvel fogadtak. Amikor a leszállópályául szolgáló tisztáson várakoztam a kis
MAF-gépre, amely visszavitt Wewakba,
még odajött hozzám egy asszony. Sírva
megölelt, majd ezt mondta:
– Brigitte, kérlek, hamar térj vissza közénk. Rajtad kívül senki nem jön el hozzánk, asszonyokhoz, hogy bátorítson minket, és foglalkozzon velünk.
Amikor megígértem, hogy visszatérek,
mondott nekem egy mondatot, amely a
mai napig felkavar, ha rágondolok:
– Köszönöm Istennek, hogy nincsenek
gyermekeid. Különben már egészen biztosan nem lennél itt. És akkor mi lenne velünk?
Amikor repülőnk már az őserdő fölött
haladt, először tudtam hálát adni az én
Uramnak, amiért nem adott nekem gyermekeket, hogy azoknak az őserdő mélyén
élő, elfeledett asszonyoknak az életében
áldás és beszélgetőtárs lehessek.
Próbálkoztunk az örökbefogadással is.
De valahogy mindig bezárultak előttünk
az ajtók. Így lassan ezt a gondolatot is elengedtük. Ma azt mondhatom, hogy Jézus
gazdagon megajándékozott: 28 éve élünk
boldog házasságban, és 26 évet tölthettünk közös szolgálatban Új-Guineában.
Sok barátra leltünk idősek és fiatalok közt
egyaránt, akik a világ legkülönbözőbb
pontjain élnek, és a kör egyre csak bővül.
Legtöbbször a férjemmel együtt vagyunk
úton, és nem egyszer igen kalandos utakon. Fantasztikus találkozásaink voltak,
és nagyon sokat tanultunk. Szívből hálás
vagyok azért, ahogyan Isten vezette az
életemet.
Nem ment máról holnapra, hogy kapjak
egy választ az én megválaszolatlan kér-

désemre. Időre volt szükség ahhoz, hogy
idáig eljussak. Még ma is előfordul, hogy
egy-egy helyzetben nagyon fáj, hogy soha
nem lehettem édesanya, de nem engedem, hogy a fájdalom úrrá legyen rajtam.
Mert megtörténhet, hogy az ember elkezdi magát nagyon sajnálni a gyermektelen
nő szerepében, és még tetszeleg is abban.
Akarnunk is kell elfogadni azt, amit Istentől kaptunk. Isten az, aki a győzelmet
adta, hogy végül képes voltam beteljesületlen vágyaimat és álmaimat elengedni.
Annyi minden mást adott helyettük, amiért
csak hálával tartozom neki. Hiszen kinek
adatik meg az, hogy évről évre, éjjel és
nappal a férjével együtt szolgálhatja az
Urat? Mára összeszokott csapattá váltunk,
jól kiegészítjük egymást, és ez igazi örömet okoz nekünk. Láthattuk Isten munkáját sok emberen, a világ más tájain is, de
különösen Új-Guineában.
Egyébként Lusinak, a történet elején
említett fiatalasszonynak ikrei születtek.
Amikor újra találkoztam vele, ragyogó
arccal jött oda hozzám, és olyan hevesen
megölelt, hogy azt hittem, összeroppant.
Majd megkérdezte:
– Nem kéred az egyik kisbabámat?
Mosolyognom kellett azon, hogy kész
lett volna ekkora áldozatra. Hát nem csodálatos, ahogyan Isten meghallgatja az
imádságokat? Mert mindannyiunknak a
legjobbat akarja...
Brigitte Stamm

Gerhard jól érzi magát
a pótnagypapa szerepében.

Gerhad és Brigitte Stamm
1988 óta él Pápua
Új-Guineában. Ma főként
tanítói szolgálatot végeznek
a Felvidéken és a Szepik-folyó
vidékén.
Dicsérjük Istent,
amiért ilyen gazdagon
kárpótolta Brigittét! Imádkozzunk, hogy sok ember
életében lehessenek áldásul!
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Mikronézia:

Hogyan
vezet Isten?

Egyetemista lány
a könyvtárban.

Mikronéz asszony
pálmalevél-fonás közben.

Hartmut és Urte Scherer
1997 óta szolgál Mikronéziában. 2008 óta a Guam
szigetén található Teológiai
Egyetemen oktatnak.
Adjunk hálát, amiért
Isten gazdag szolgáló
élettel ajándékozta meg a
Scherer házaspárt! Imádkozzunk bölcsességért, szeretetért, miközben oktatnak,
illetve kapcsolatot ápolnak
az ottaniakkal!
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– Önöknek nem lehet gyermekük.
Így hangzott dióhéjban az, amit egy
orvos közölt velünk még a házasságkötésünk előtt. Ez eléggé meglepett bennünket. Mivel mindkettőnknek vannak még
fiatalabb testvérei, teljesen természetesnek tartottuk, hogy ne csak a házasságról, hanem a gyermekáldásról is gondolkodjunk. Amikor a fenti tényt közölték
velünk, már mindketten alkalmazásban
álltunk. Feleségem az adóhatóságnál volt
főelőadó, én pedig egy ismert kölni autógyártó cégnél dolgoztam mérnökként.
Korábban már elkezdtünk családi háznak
alkalmas építési telkeket is keresgélni. És
akkor jött ez a diagnózis, ami egyáltalán
nem illett bele a mi eljövendő családi életünkről alkotott elképzeléseinkbe. Értelmetlenné vált az építési telek utáni keresgélés is.
Miután nagyjából magunkhoz tértünk,
elkezdtünk újra Isten vezetéséért imádkozni. Tudni akartuk, hogy maradjunk-e
hivatásunknál, vagy talán más célja van
az életünkkel. Ebben az időszakban egyre nyitottabbá váltunk a misszió iránt.
Hangfelvételeket hallgattunk, missziós
összejöveteleken vettünk részt, és sok
olyan misszionáriussal találkoztunk, akik
arról számoltak be, hogy gyermekeik iskoláztatása vagy egészségi állapota miatt
kellett ismét visszatérniük Németországba. A döntő lökést akkor kaptuk, amikor
egy konferencián vettünk részt Angliában. Egy baráti házaspár hívott meg minket, hogy náluk vakációzzunk, és egyben
részt vehessünk a találkozón. Ott töltsük
szabadságunkat és ütemezzük úgy időbe-

osztásunkat, hogy részt tudjunk venni a
konferencián.
A szerdai programot a szervezők teljes egészében a misszió témájának szentelték. A Máté 8,18–22 alapján hangzott
az áhítat, és közben Isten az utolsó akadályt is elhárította az életünkből. Ha Ő
hív, akkor a családi kötelezettségeket
hátrébb kell sorolni. A veszélyektől való
félelmünk is szertefoszlik, hiszen Jézus
Úr a természeti erők fölött is. Azzal a bizonyossággal, hogy Isten mindkettőnket
teljes idejű szolgálatra hív, jelentkeztünk
a Liebenzelli Misszió iskolájába.
Isten ugyan saját gyermekkel nem
ajándékozott meg minket, de a hosszú
évek alatt, amióta az itteni egyetemen
dolgozunk, sok fiatalt bízott ránk, akiket életük egy szakaszán figyelemmel
kísérhettünk, és mellettük állhattunk.
Örülünk a déli tengereken végzett közös
szolgálatunknak, amelyet nagy hálával
végzünk az Úrnak.
Hartmut Scherer

Hartmut és a diákok nem az időt húzzák.

Ők már elvégezték a Teológiai Egyetemet.

Japán:

A missziós munka olyan,
mint a buckasízés
Kiteljesedett és (még) ki nem teljesedett harminc év missziós szolgálat Japánban
A 2014-es téli olimpiai játékok idején nagyon belelkesített az a riport, amelyet
Aiko Uemurával, a japán szabad stílusú
síelésben induló sportolónővel készítettek.
Aiko a síakrobatika mogul elnevezésű
számára, vagyis a buckasízésre specializál
ta magát. Lépésről lépésre haladt egyre feljebb sportkarrierjének lépcsőfokain. 1998ban, Naganoban a hetedik helyen végzett,
2002-ben, Salt Lake City-ben hatodik lett,
2006-ban, Turinban ötödik, és 2010-ben,
Vancouverben negyedik. Itt, Japánban azt
várták, hogy Szocsiban felállhat a dobogó
egyik fokára. De nem sikerült neki. Ismét
a negyedik helyen végzett.
Amikor megkérdezték, mit szól ehhez
az eredményhez, ezt válaszolta:
– Amikor síelek, két célom van: bizakodni az indulásnál és a tőlem telhető legjobbat adni menetközben. Mindkét célomat elértem. Nagyon boldog vagyok!
Amíg a bronzérmes keserves könnyeket
hullatott, Aiko vidáman nevetett a kamerába, mint aki magával is és a világgal is
rendben van.
Missziós szolgálatom során nekem is
voltak elvárásaim, amelyek nem teljesültek, és az én hétköznapjaim is inkább
a buckasízéshez hasonlítottak. Amikor
Gretel Ruoff missziós nővérrel 1982-ben
megalapítottuk Siraoka városában az első
gyülekezetet, az csak egy szerény kezdet
volt. Ám a gyülekezet 30 éves jubileumán
már csak ámuldozni tudtam azon, hogy
mennyien eljöttek. A „sípályának” azonban megvoltak a maga buktatói.
– Tavaly a gyülekezet krízishelyzetbe
került, és néhány család elment, nagy űrt
hagyva maga után.
– Fusában, ahol a következő gyülekezetet megalapítottuk, minden nagyon
ígéretesen indult. A kereső emberek közül felfigyeltünk egy özvegyemberre és
a kislányára, Ayumira, aki a maga igen
eredeti kis lényével nagyon a szívünkhöz
nőtt. Felkaroltuk őket. Mindketten meg-

keresztelkedtek. Miután Ayumi befejezte iskolai tanulmányait, beiratkozott egy
bibliaiskolába. Ott összebarátkozott az
egyik diáktársával. Azt kívántuk, bárcsak
egyszer együtt szolgálhatnák majd Istent.
De minden máshogyan történt. A kapcsolat megromlott, és Ayumi abbahagyta az
iskolát. Férjhez ment egy nem-keresztyén
férfihoz. Az édesapja is elmaradt a gyülekezetből. Ayumi nemrég küldött nekem
egy e-mailt: „Nem járok istentiszteletre, de konyhánkban kitettem a falra egy
imádságot.” A falra akasztott imádság élteti még bennem a reményt, hogy a hitét
még nem akasztotta szögre.
– Kawasakiban, a Suge-gyülekezetben
Iwamatsu
lelkipásztorral
dolgoztam
együtt. Három személyt készítettünk fel
közösen a keresztségre. Nemrég hallottam
valakitől, hogy a két fiatal még hűségesen
jár a gyülekezetbe, de az idősebb férfival
megszűnt minden kapcsolat.

Christa Ulmer missziós
nővér 1980-tól 1993-ig
Japánban gyülekezetépítő
szolgálatot végzett. 1996-tól
újra Japánban szolgál.
Isten áldja meg
ezt az utolsó évét is
Japánban. Vezethessen sok
japán embert Krisztushoz.
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– A következő küldetésem Usiku városába szólított. Ott
megismerkedtem egy asszonnyal, aki nagyon megnyílt az
evangélium felé. Amikor bátran megtette az első hitbeli
lépést, az olyan volt, mintha a menny egy darabja szállt
volna le a földre! A gyülekezetben azért imádkoztunk,
hogy a férje is megtalálja Jézust. Ám a férfi meghalt anélkül, hogy (látható) jelét adta volna egy hitbeli döntésnek.
– Most itt vagyok Oisoban. Az anyagyülekezet a legrégebbi
azok közül, amelyekben eddig dolgoztam (kb. 50 éve alapították). Vasárnap délelőtt két istentiszteletet tartunk (Oisoban
és Kokufuban), több házikör, gyermek- és ifjúsági kör is működik. Kezdetben arra vágytam, hogy istentiszteleten is hirdethessem az Igét. Ez a vágyam teljesült! De egyébként is
annyi lehetőségem van Isten Igéjét továbbadni az embereknek, mint a Japánban eltöltött 30 év alatt még soha. Örömmel
készülök minden szolgálatra, és a készülés már nem jelent
annyi fáradságot, mint korábban. De van olyan is, amit nem
értem el, de az annyira fáj, hogy nem tudok írni róla.
A tőlem telhető legjobbat adtam? Ezt nem tudom ugyanolyan meggyőződéssel kijelenteni, mint Aiko Uemura,

a sportoló. Gyakran voltam kedvetlen, és csak elpocsékoltam az időmet. Nemrégiben azonban kaptam az egyik
gyerekórásomtól egy Valentin-napi lapot. Piros szív volt
ráragasztva, és a szív alatt ezeket az angol szavakat olvashattam: „Dear Miss Ulmer, don’t work so hard. I love you.
Minori” (Kedves Ulmer néni! Ne dolgozz olyan sokat! Szeretlek: Minori). Miközben utunk buckái közt lavírozunk,
és számba vesszük mulasztásainkat, Isten mindig küld egy
kis bátorítást.
Nemrég megkezdtem az utolsó évemet Japánban. Ha
visszatekintek, tudom, hogy Isten őrzött engem a váratlan
hepehupák között, és Ő nem engedte kisiklani a dolgokat.
Szívemből beszél Pál, amikor ezt írja: „Hol van tehát a
dicsekedés? Kirekesztetett” (Róm 3,27a – Károli). „Isten
kegyelme által vagyok, ami vagyok” (1Kor 15,10).
Ezért él bennem a remény, hogy egyszer elérkezem
a célhoz. Talán még azt is meglátom majd, hogy többet
teljesítettem, mint amennyit valaha is álmodni mertem
volna.
Christa Ulmer

Japán:

Hová is tartozom?
Miközben azon gondolkoztam, mit is írhatnék a „Beteljesületlen vágyak” témához, elcsodálkoztam, hogy első
nekifutásra nem sok minden jutott eszembe. Ez talán attól is lehet, hogy az életem során jelentkező, különböző
kívánságaim, amelyek eleinte beteljesületlennek tűntek,
később valamilyen módon mégis valóra váltak.
Mint fiatal nő arra vágytam, hogy férjhez menjek, és
sok gyermeket szüljek. Gyermekek nélkül nem tudtam elképzelni az életemet. Amikor Isten a Liebenzelli Misszió
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diakonissza közösségébe vezetett, világosan megértettem,
nem teljesül majd az a vágyam, hogy saját gyermekeim
legyenek. Ezért is annyira lenyűgöző, hogy amióta 1980ban csatlakoztam a közösséghez, csak egészen kevés
„gyermektelen” év volt az életemben. Ennek az időszaknak nagyjából a 75 százalékában valamilyen formában
mindig gyermekekkel foglalkoztam.
22 év óta az a fő feladatom itt, Japánban, hogy a kollégiumban élő misszionárius-gyermekeket neveljem és

segítsem. Ez alatt a hosszú idő alatt gyerekekkel és fiatalokkal osztottam meg az
életemet. A munkámmal együtt járó minden fáradság és nehézség ellenére Isten
gazdagon megajándékozott és megelégítette az életemet. Azt a vágyamat, hogy sok
gyermekem legyen, egészen másképpen
teljesítette, mint ahogyan elképzeltem.
Természetesen voltak az életemben
olyan kívánságaim is, amelyek emberi módon nem teljesültek. Amikor az ikertestvérem 35 évesen kómában feküdt, azt szerettem volna, ha felépül. De nem úgy történt.
Egy héttel később meghalt.
Aztán mindig vannak olyan dolgok,
amiket én másképpen szeretnék. Például
régen, kirándulás közben mindig azt kívántam, bárcsak szép, vidéki környezetben élhetnék. Ehelyett most sok éve egy
nagyvárosban élek Tokió közelében.
Amikor aztán mélyebben átgondoltam a
témát, előjött bennem valami, amit rendkívül fontosnak tartok: tartozni valahová. Nagyon mélyen gyökerezik bennem a
vágy, hogy tartozzam valahová vagy valakihez. Ez a vágy tudat alatt mindig ott
motoszkál bennem. Aztán amikor tudatosodik is bennem, mindig komoly fájdalommal párosul, mert azt érzem, hogy igazán sehová nem tartozom.
Egyedülálló vagyok, tehát nincsen saját családom. A jó barátaim, akiket fiatal
korom óta ismerek, 10 000 km-re laknak
tőlem.
A kollégiumban, ahol sok emberrel élek
és dolgozom együtt, nagy a jövés-menés,
minden évben változik valami. Újra meg
újra olyan emberekkel osztom meg az életemet, akik először teljesen idegenek számomra, vagyis korábban nem voltak részei az életemnek, és én sem az övékének.
Aztán amikor végre kialakul valami kapcsolat közöttünk, már mennek is tovább.
A két kultúra közötti állandó „pendlizés” rendszeresen szembesít engem a kérdéssel: Hová is tartozom? Néha egyáltalán
nem találok megnyugtató választ. Amikor
otthon tartózkodom Németországban, azt
veszem észre, hogy már nem olyan erős
bennem az odatartozás érzése, mint korábban, Japánban pedig külföldi vagyok, és
örökre az is maradok.
Az elmúlt évek során voltak idők és
helyzetek, amikor eléggé magam alá kerültem, mert úgy éreztem, nem tartozom
sehová. De azért többnyire elég jól együtt
tudok élni ezzel. Néhány tény igazi segít-

ség. Először is, tudom, hogy a Liebenzelli
Missziónak és a nővéri közösségnek is
tagja vagyok. Ők nem csupán a munkaadóim – sokkal többek annál nekem. Nemcsak külsőképpen, hanem belsőleg is ös�szetartozunk, és ez biztonságot jelent
Isten új barátokkal ajándékozott meg a
misszionáriusok és a japánok közül, de a
barátságok kialakulásához sok idő és türelem kellett.
Bár a hosszú külhoni szolgálat miatt
Németország már nem az otthonom, mégis, amikor hazatérek szabadságra, mindig
szembesülök azzal, hogy milyen mélyen
kötődöm hazám kultúrájához és az ottani emberekhez. Egy élményre különösen is szívesen emlékszem vissza: Bad
Liebenzellben, egy missziói ünnepség
végén, más misszionáriusokkal együtt
az emelvényen álltam, miközben minden jelenlévő a hatalmas sátorban a „Jöjj,
mondjunk hálaszót” című éneket zengte.
Annyira magával ragadott a több ezer ember éneklése, hogy majdnem könnyekre
fakadtam. Ez több volt egy pillanatnyi jó
érzésnél. Egészen mélyen átéltem, hogy
tartozom valahová. Az egy nyelvet beszélők közös dallamkincsének nagy összekötő ereje van. Ám ott erről sokkal többről
volt szó: a közös hit Jézus Krisztusban
minden más szálnál erősebben kötött ös�sze minket.
Pál sok évvel ezelőtt az efezusiaknak
ezt írta levelében: „Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem
polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek” (Ef 2,19). Ez az igevers már sokszor segített és megerősített. Nagyon sokat
jelent nekem az, hogy tagja lehetek Isten
világméretű nagycsaládjának. A tény,
hogy ehhez a közösséghez tartozom, az
örökkévalóságban sem változik majd. És
ebben az a legcsodálatosabb, hogy mindenütt a világon, ahol keresztyének élnek,
átélhetem az összetartozást. Ez a kötődés
a legkülönbözőbb helyzetekben is életem
rendeltetésére irányítja a gondolataimat:
ez pedig az Istennel való kapcsolatom. Ez
segít elfogadnom és együtt élnem a beteljesületlen vágyaimmal.
Ezt a cikket azzal a gondolattal szeretném zárni, amelyik nagyon jól kifejezi azt,
amit magam is megtapasztaltam: minden
beteljesületlen vágyam ellenére kiteljesedett életet élhetek Jézussal!
Regina Kraft missziós nővér

Regina nővér német
és japán jogosítványa.

Regina Kraft missziós nővér
1989 óta él Japánban.
1992 őszétől dolgozik
a misszionárius-gyerekek
bentlakásos kollégiumában.
Miközben ezeket a
sorokat írom, a
harmadik évfordulója van a
japán cunami okozta nagy
katasztrófának. Még mindig
csaknem 300 000 japán él
átmeneti lakóhelyeken.
Egyetlen vágyuk, hogy
visszatérhessenek régi
otthonukba, vagy új otthonba
költözhessenek, az elmúlt
három évben nem teljesülhetett. Azt kívánom azoknak az
embereknek, hogy legyen
egyszer egy hely a földön,
ahová tartozhatnak, ahol
ismét igazán otthon érezhetik
magukat. Ugyanakkor azt is
kívánom nekik, hogy Isten
családjának a tagjaivá
váljanak, és Jézusban új
önazonosságra, illetve
otthonra leljenek.
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Ecuador:

Kitartás és reménység
mindennek ellenére
Elisabeth Elliot egyszer így írt a bajokról: „Fájdalmasan érint minket, ha az, amire vágyunk, nem teljesül; meg az is, amire nem vágytunk, mégis át kell élnünk” (E. Elliot:
Thank God for the furnace – Adj hálát a kemencéért!).
Ahhoz, hogy elkerüljék a bajokat, és eredményes, boldog életet éljenek, Ecuadorban
sokan csodadoktoroknál, sámánoknál, szenteknél, Szűz Máriánál, zarándokhelyeken
vagy gyógyító összejöveteleken keresnek segítséget. Ezért nem egyszer hosszú utat tesznek meg, és rengeteg pénzt elköltenek. De vajon hogyan birkóznak meg a keresztyének
a szenvedéssel? Mi ad nekik reménységet és erőt a kitartáshoz? Hat keresztyén számol
be az életéről. Bár szeretik az Úr Jézust és neki szolgálnak, nem mentesülnek a bajoktól.
Rainer Kröger

Rainer és Katharina Kröger
2006 júliusa óta él Ecuadorban. Salinasban a fekete
lakosság körében folytatnak
gyülekezetépítő munkát.
2012 júliusa óta a misszionáriusok csoportját is vezetik.
Isten adjon bölcs
szavakat, mondatokat
a Kröger házaspár szájába,
hogy tudják vigasztalni,
bátorítani az ecuadori
embereket, akikkel kapcsolatba kerülnek. A szenvedések és nehézségek vigyék az
embereket az Úrhoz!
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America Chala, afro-ecuadori asszony:
– Világéletemben arra vágytam a legjobban, hogy önállóan tudjak járni. Mozgáskorlátozottságom miatt gyakran csúfoltak, és sokszor kerültem hátrányos
helyzetbe. A megaláztatások mindig
fájtak. Egyszer még egy hosszú útra is
rászántam magamat, mert azt reméltem,
hogy egy gyógyító összejövetelen meggyógyulok. De csalódottan jöttem haza a
megszokott, szomorú valóságba.
Néhány éve megismerkedtem a
Liebenzelli Misszió misszionáriusaival.
Az, hogy barátság alakult ki közöttünk,
pont a fogyatékosságomnak köszönhető. Ma már tudom, hogy Isten az életem legnagyobb terhét használta fel arra, hogy
megismerjem Őt. Még mindig nehezen viselem a mozgáskorlátozottságomat, de az
is biztos, hogy ha tudnék járni, nem élnék Istennel. Márpedig az sokkal rosszabb
lenne annál, hogy nem tudok járni.
Galo Viteri, az ibarrai Puente de Amor
gyülekezet presbitere:
– Még csak hat hónapja voltunk keresztyének, amikor valami teljesen váratlan dolog
történt. Kislányunknál, Patynál agyhártyagyulladást állapítottak meg. Nagyon nehéz
volt akkor, mert fennállt a veszélye, hogy
kislányunk meghal. Feleségemmel együtt
abba az ígéretbe kapaszkodtunk, hogy Isten
a mi Atyánk, aki figyel az Ő gyermekeire.
Harminc hosszú nap kórház következett,
de végül Isten csodát tett, és megmentette
kislányunk életét. Az erős antibiotikumos
kezelések mellékhatásaként azonban Paty
mindkét fülére teljesen megsüketült. Az
azóta eltelt 14 év alatt Isten szeretete olyan hatalmasan hordozott bennünket, mint egy
hármas kötél. Ma már a feleségem és a gyermekeim is az Urat szolgálják a gyülekezetben.

Diego Galarza, az ecuadori Liebenzelli Misszió igazgatója, aki egyben lelkipásztor is
Atuntaquiban:
– Jelenleg életünk legnehezebb szakaszán megyünk keresztül. Feleségemnél, Mercedesnél két évvel ezelőtt gyomorrákot állapítottak meg. A gyomrát kioperálták. Mivel
a rákos sejtek továbbterjedtek, feleségemnek kemoterápiát és sugárkezelést is kellett
kapnia. Néhány hónappal később további daganatokat fedeztek fel nála. Az orvosok
újabb kemoterápiát javasoltak, de családunkkal úgy döntöttünk, hogy mivel a feleségem már nagyon legyengült, azt már nem vállaljuk. Most már csak fájdalomcsillapító
gyógyszereket szed. A szenvedésnek ebben a nehéz időszakában Isten az Ő Igéje, illetve számos barátunk imádságai és támogatása által hordoz minket. Mindennap dicsérjük Urunkat, és tudjuk, hogy
Ő mindent a kezében tart. Köszönjük a Liebenzelli Misszió támogatását és megértését is. Olyan szívesen szolgálnánk
továbbra is az Urat teljes erőbedobással, ahogyan ezt több mint 30 éven keresztül tettük.
Nem egyszerű, amikor nekünk kell átmennünk olyan szenvedéseken, amelyekben eddig mi vigasztaltunk és bátorítottunk másokat. Az Ézsaiás 41,10 sokszor ad erőt nekünk: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok
Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” Köszönjük mindenkinek az imádságait!
Az igaz szeretet mindnyájunkat összeköt. Szeretettel: Diego és Mercedes Galarza.
(Röviddel azelőtt, hogy a német újság kijött volna a nyomdából, érkezett a hír, hogy Mercedes elhunyt. Most már
láthatja azt, amiben hitt.)
Hugo Vasquez, az ecuadori Liebenzelli Misszió lelkipásztora:
– Körülbelül egy éve kötöttem házasságot Alexandrával. Együtt próbáljuk feldolgozni veseelégtelenségének a tényét. Alexandrának hetente háromszor kell
dialízisre járnia, és naponta kap a hasába egy injekciót. Ha nem megfelelően
étkezik, az akár az életébe is kerülhet. A betegség örökre megváltoztatta az
életét, fájdalmakat hozott magával, és tulajdonképpen odaláncolta egy géphez.
Az esküvőnk óta mindez már rám is ugyanúgy érvényes. Sokszor együtt
kiáltunk Istenhez, keressük a miértekre a választ. Nem egyszer próbálkoztam
racionálisan megközelíteni a dolgot. Eközben olyan igeszakaszokra leltem a
Bibliában, amelyek a miénkhez hasonló megtapasztalásokat írnak le: „Uram,
miért állsz oly távol, miért rejtőzöl el a szükség idején?” (Zsolt 10,1). A zsoltárok olvasása közben rájöttem, nem az a legfontosabb, hogy az értelmünkkel is megragadható válaszokat keresgéljünk
a gondjainkra. Igazából az a döntő, hogy Istenbe vessük reménységünket, aki minden helyzetben jelen van, és meg tud
vigasztalni. Olyan Istenben bízunk, aki nem közömbös a mi emberi szenvedéseink iránt: „Reménykedj az Úrban, légy
erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban!” (Zsolt 27,14).
Klever Raul Tuquerres Ichau, kecsua indián:
– Mint errefelé sokan mások, korábban én is azt kértem Istentől, hogy legyen magasabb
jövedelmem. De úgy éreztem, Isten vagy nem hallja az imádságaimat, vagy egyszerűen
csak hallgat. Ezt nem értettem. Ma már mint keresztyén tudom, hogy Isten hordoz bennünket. Segít és mindig elegendőt ad, annyit, amennyire éppen szükségünk van. Ezért
hálás vagyok és örülök. Megvan minden, ami szükséges.
A feleségem, Aurora már hosszú ideje imádkozik a fivéréért, akihez nagyon kötődik. A sógoromat azonban nem érdekli sem a hit, sem Jézus. A feleségem ennek ellenére hűségesen imádkozik érte. Időnként nagyon elcsügged, mivel a testvére nem változik. Sőt, épp ellenkezőleg, egyre mélyebbre süllyed az alkoholizmusba. Isten talán
nem hallja az imádságokat? A feleségem mégis türelmesen és kitartóan tovább imádkozik a testvéréért. Mi nem tudjuk megváltoztatni az embereket, de Isten meg tudja.
Lorena, awa indián:
– Gyermekkorom óta hiszek Istenben. Néhány hónappal ezelőtt mégis váratlanul
meghalt a három hónapos kisbabánk. Éjféltájban még megszoptattam, aztán néhány óra múlva már élettelenül feküdt ott. Hiába próbálkoztunk, nem sikerült újraéleszteni. Nagyon szomorú voltam, amikor másnap sírba fektettük első gyermekünket. De én továbbra is hiszek Istenben. Mivel már nem tudtunk semmit sem
tenni a kisbabánkért, csak abban bízom, hogy Isten kezében van. Gyakran gondolok rá, és remélem, Isten segít kijönni a gyászomból. Megvigasztal, ha Istenre gondolok. Ő igazi segítség nekem. Ha úgy akarja, ad majd nekünk másik gyermeket.
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Zambia:

Megfutamodni vagy maradni?
„Isten sehol nem ígéri, hogy mindig
azonnal megértjük majd azt, ami éppen
velünk történik. Néha várnunk kell, amíg
a jelen múlttá válik, mielőtt az, amit most
átélünk, visszatekintve értelmet nyerhet.”
Gary Thomasnak ezt a néhány mondatát
már idéztem egy cikkben három évvel ezelőtt. Akkor arról a nagy változásról írtam,
hogy Malawiból Zambiába költöztem.
Megérkezés Nabwalyába.

Afrikai „árufuvarozó jármű”
az út szélén.

A köles megőrlése kövekkel
igazán fáradságos munka.

Mosás a folyóparton,
két kisgyermekkel.
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Most ismét várakozom. Várom, hogy
megértsem, mi is történt Zambiába költözésem óta. Mindez egy kérdést is felvet:
hogyan kezelem azt a helyzetet, amikor
az álmaim és a terveim mint szappanbuborék szertefoszlanak. 2012 júniusában
utaztam ki Zambiába, hogy részt vegyek
a nabwalyai gyülekezetalapító munkában. Már akkor egyértelmű volt, hogy
Samuel és Anke Meier már csak néhány
hetet töltenek velem és Isabell Gäcklével
Nabwalyában.
Samuelre új feladatok vártak. Bennem
voltak kérdőjelek, amikor odautaztam,
ám abban biztos voltam, hogy helyesen
cselekszem. Ezenkívül ott motoszkált
bennem egy idézet, amely ismét a szemem elé került néhány nappal korábban
az egyik bibliaolvasó kalauzban. Így
hangzik: „Ha valaki valamit elkezd, fejezze is be. Én ezt tettem, és soha nem
bántam meg.”
A Nabwalya felé vezető utat választottam, és szerettem volna végig is járni. Én
nem adom fel egykönnyen, szeretem végigvinni az ügyeimet, és megpróbálom a
legjobbat kihozni mindenből. Ám az elmúlt két év tapasztalatai alapján már nem
tudok a fenti idézettel teljesen egyetérteni. De hogyan jutottam idáig?

nagyban megkönnyítette, amikor néhány
hét múlva megérkezett Németországból a
kis tűzhelyem, amelyet fával lehet fűteni.
Csapatunk hiányzó férfitagját jóval nehezebb volt helyettesíteni. Nagy kérdés
volt, hogy a falubeli férfiakat és a gyülekezet férfitagjait ki segítse, pásztorolja.
Malawiban szerzett tapasztalataim alapján úgy sejtettem, hogy a falusi emberek
kényelmetlenül érzik magukat, ha egyedülálló asszonyokkal állnak szemben. És
hogyan is kell nekünk a férfiakhoz viszonyulnunk?
És egyáltalán, ebben a környezetben,
amelyet igen erősen irányítanak a hagyományok, hol van a helye egy egyedülálló,
gyermektelen nőnek? Mit tegyünk, ha
az autó szokatlan zörejeket ad ki? És ha
hirtelen nem működik a napelem, amely
az áramot szolgáltatja? Bizonyos esetek
ben egyszerűbb lett volna, ha többen
lettünk volna misszionáriusok, de azért
azt is ki tudtam jól használni, hogy sok
mindent megtanultam Malawiban, és erősen őszülök.(Az ősz hajat errefelé tisztelik.)

Még csak néhány hete éltem Nabwalyá
ban, amikor az asszonyok megkértek,
hogy tartsak nekik bibliaórákat. Csakhogy senki nem tudott annyira angolul,
hogy fordítsa, amit mondok. Én nagyon
keveset tudtam bembául, viszont nem volt
gondom a csicsevával, akárcsak néhány
asszonynak, akik, mivel a malawi határ nem volt messze, beszéltek nyanjául,
amely a csicsevával rokon, és amelyet
Zambia egyes vidékein beszélnek is.
Így az asszonyoknak tartott bibliaóráimon a bemba, a csicseva és az angol színes keverékét használtuk, és egészen jól
elboldogultunk. Az asszonyok örültek
Nabwalyába másfél év németországi annak, hogy ott vagyok, és segítek nekik
tartózkodás után érkeztem, ezért elég megtartani az asszonyórákat. Különben
nehezen álltam át az afrikai falusi életre. én is nagyon szívesen tartok bibliai okAmikor kempingezik az ember, nagyon tatást nőknek. Ráadásul nagy biztatást
romantikus, ha nyílt tűzön kell főznie, ám jelentett, hogy először csak egy, később
az már egészen más, ha az időm nagy ré- pedig már négy asszonnyal gyakorolhatsze mindennap azzal megy el, hogy pró- tuk az olvasást. Jól kijöttem a falubeli és
bálok tüzet csiholni, és igyekszem életben a gyülekezeti asszonyokkal, és nagyon
tartani a lángot. Máskülönben nem tudok örültem, hogy szép lassan egyre többeksem sütni, sem főzni. A hétköznapjaimat kel jó viszonyt ápolhatok. Az egyszerű

Az asszonyok kézzel tapasztják a templom új vakolatát.

körülmények és az élet kihívásai ellenére – amit a telefon- és internet-nélküliség,
valamint a többi misszionáriustól való elszakítottság jelentett – úgy tűnt, a dolgok
jó irányba fejlődnek.
Ám amikor ráértem egy kicsit elmélkedni, nem hagyott nyugodni a gondolat,
hogy ez az egész egy kicsit túl van méretezve számomra. Aztán megállapítottam,
hogy szinte nem telik el úgy nap, hogy le
ne szögezzem, nem vagyok a helyemen,
és olyan embereknek kellene ott lenniük
helyettem, akik sokkal jobban be tudnának illeszkedni abba a környezetbe.
De aztán mindig arra gondoltam, hogy
azt, amit az ember elkezd, nem adhatja
fel csak úgy. Hiszen én azért költöztem át
Malawiból Zambiába, hogy Nabwalyában
lehessek. Már nem értettem Istent. Úgy
tűnt, mintha konokul hallgatna, amikor
imádkozom hozzá.
A Nabwalyában töltött első évem alatt
mindent a beilleszkedési nehézségek címszó alá soroltam, és reménykedtem, hogy
a következő, második évben kedvezőbb
tapasztalatokat szerzek majd.
Végül, amikor az esős évszak miatt
a városba kellett költöznöm, és egy időt
Nabwalyától távol töltöttem, rájöttem,
hogy nem tudnék hosszabb távon ott élni.
Nem egy személyre szóló, Istentől jövő
üzenet vezetett a döntésemhez.
Még most is az az érzésem, hogy Istennek nem volt túl sok szava ebben a
döntésemben. De akkoriban kaptam egy
levelet, és állt benne egy mondat, amely
szinte kikényszerítette azt, hogy döntsek
felelősségteljesen, majd bízzam abban,
hogy Isten jóváhagyja a döntésemet. Íme
a mondat: „Előfordulhat, hogy Isten elég
érettnek tart bennünket, ezért nem adja

elénk az összes lépést, hanem arra épít,
hogy felelősségteljes döntést hozunk előtte, amelyet Ő aztán megerősít.”
Miután elhatároztam, hogy abbahagyom a szolgálatot Nabwalyában, még
közel hat hónapig éltem ott. Isten sok
mindenben megsegített. Ugyanakkor újra
fel kellett tennem magamnak a kérdést,
hogy megfutamodjam-e a feladat elől,
amelybe Isten állított. Bűntudatom is volt
amiatt, hogy cserbenhagyom a gyülekezetet, és átmenetileg a társam, Isabell
nabwalyai szolgálatát is akadályozom, hiszen nem maradhatott ott egyedül.
Máig sem tudom a választ, hogy miért
alakult minden másképpen, mint ahogyan
én szerettem volna. Vajon nem igaz az,
amit gyakran mondanak a keresztyének,
hogy Isten nem alkalmas embereket hív
el, hanem alkalmassá teszi azokat, akiket
elhív?Talán megijedtem volnaa saját korlá
taimtól? Hát nem tudott volnaIsten annyira megváltoztatni, hogy Nabwalyában maradjak? Nem tudom. Azt azonban átéltem,
hogy Isten jóval könyör ületesebb velem,
mint azt gondoltam volna, és a kudarcaim, a megfutamodásaim és az el nem ért
céljaim ellenére végtelenül szeret. Ezt sok
igevers alátámasztja, és nekem újra meg
kellett tanulnom komolyan venni Istennek
ezt a kijelentését is. 2014 januárja óta nagy
örömmel tanítok egy teológiai főiskolán
Ndolában. Ez nem az a feladat, amiért
Zambiába jöttem, de ma már meg vagyok
győződve arról, hogy Isten a tőle kapott
képességeimmel, adottságaimmal, no meg
a korlátaimmal együtt itt jobban tud használni, mint Nabwalyában.
Margit Schwemmle

A templom előtti tér
takarítása vesszőseprűvel.

A Közép-Afrikai Teológiai
Főiskola Ndolában.

Teológiai hallgatók
a tanteremben.

Margit Schwemmle 1998
óta élt Malawiban. 2012-től
2013-ig úttörő munkát végzett a zambiai Nabwalyában.
Jelenleg Ndolában tanít a
Közép-Afrikai Teológián.
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Banglades:

Behegedt sebek

Az operáció után Samuel sokáig ágyhoz kötött beteg volt.

Családi zenei szolgálat
a gyülekezetben
Karácsonykor.

Samuel és Anne Strauß
2004 óta él Bangladesben.
A nyelvi tanulmányok után
gyülekezeti és ifjúsági
munkát végeztek. 2012 óta
a misszionárius csoportot
vezetik. A Strauß családnak
három gyermeke van.

Adjunk hálát
Istennek, hogy
Samuel felgyógyult a
balesete után, és kérjük,
hogy a hegek mindig újra
emlékeztessék őt Isten
szeretetére, amivel megőrizte életét és fizikailag is
talpra állította.
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Ilyenek szinte mindenkinek vannak. Kinek itt, kinek ott. Akaratlanul is jönnek, és
soha nem tűnnek el nyomtalanul. A hegek
begyógyult sebek vagy égési sérülések helyei. Rendszerint nem múlnak el egészen.
Még maga a királyok Királya is viseli
őket (testi) feltámadása után is (Jn 20,27;
Jel 5,6a). Ebben az írásban bibliai helyeket idézek majd, amelyek kapcsolódnak a
témához. Érdemes ezeket olvasás közben
kikeresni. A hegekről, ha lehetne, szívesen
lemondanánk!
A félreértések elkerülése végett először
szeretnék leszögezni két igazságot, amelyekről személyesen is meggyőződtem.
Azután újra visszatérhetünk a sérülések
nyomaihoz.
1. Isten nagyon jó.
Ezt átéltem. Szükség idején hányszor nyúlt
bele az életembe, hányszor vezetett jóságosan, amikor különböző útelágazásokhoz
értem, és döntenem kellett olyan fontos
kérdésekben, mint a továbbtanulás, a pályaválasztás, a párválasztás, vagy hogy
melyik kultúrát válasszuk a feleségemmel!
Az Úr kedvesen és barátságosan viszonyul
hozzám. Minden akarata és cselekedete jó
(1Móz 1,4; Zsolt 34,8; Róm 12,2). Nem tart
vissza semmi jót az Övéitől (Zsolt 84,11).
2. Isten uralma az élet minden területére
kiterjed.
Azt gondolom, nagyon erőltetett, ha szét
akarjuk választani a lelki történéseket és
a fizikai világban átélt eseményeket. Istent mindkét tartomány nagyon érdekli, és

mindkettőben, pontosabban életünk minden egyes területén munkálkodik – szuverén módon és jóságosan (Kol 1,13).
Különös szám ez a mostani: a téma –
milyen az, amikor Isten „kellemetlenné”
válik – felkavarja az érzelmeket és az indu
latokat is. Egyrészről azt, ami valakinek
krízishelyzetet jelent, lehetetlen egy az
egyben átvinni egy másik ember életére.
Másrészről pedig nem mindenki kerül
ki ugyanúgy egy-egy rossz helyzetből.
A hegek nagyon is személyes történetekről
mesélnek. Mindezek ellenére azt kívánom,
hogy az, amit én átéltem, és amit még nem
is tudtam teljesen feldolgozni, a kedves Olvasó tekintetét Jézusra emelje, arra a Királyra, aki jó uralkodó.
Sok barát, rokon és a missziónkat figyelemmel kísérő ember teszi fel újra meg
újra a kérdést: hogy vagyok 5 évvel a balesetem után, amikor frontálisan ütköztem
egy másik járművel. Miután eltört a csípőm, és a combom felső része teljesen lebénult, fiatal kis családunk előtt egy addig
soha nem ismert életakadály tornyosult. Jó
orvosi kezelést kaptam. Arra a borzalmas
éjszakára már csak 3 csavar emlékeztet a
combcsontomban meg egy 30 centiméter
hosszú heg. Azok után, hogy a világ minden táján imádkoztak értem keresztyének,
és három lelkészbarátunk is szüntelenül
könyörgött a gyógyulásomért, hosszú hónapok után Isten küldött egy ajándékot: az
izmom egyszer csak rángott egyet. Úgy
van az, hogy ha az ember mankóval von-

A három csavar Samuel csípőjében.

Rendőrök látogatóban Samuel-lel a Liebenzelli Misszió és az
önkormányzat költségén felépített Rangamati gyermekfaluban.

szolja magát meg a szinte teljesen halott végtagját, már
egyetlen pici izommozgásra is határtalan örömmel reagál.
A fizioterapeuta végre szóhoz juthatott, mert kapott rajtam egy „területet”, amelyet tornagyakorlatokkal elkezdhetett erősíteni. Hálát adok Istennek azért, hogy az idegek
rendbejöttek, és a csont beforrt! Ma már azt is elmondhatom, hogy hálát adok Istennek a hegemért. Ez az én életemben ugyanazt jelenti, mintha ezt mondanám: Istennek
hála az Ő irgalmáért! „Isten keze tart és vezet.”
Bevallom, még ma is könnybe lábad a szemem, ha valaki a filmvásznon autóbalesetet szenved, vagy ha látom,
hogyan „kínoznak” egy embert a fizioterápián. Olyankor
mindig tudatosul bennem, hogy a külső hegem nagyon
szorosan összekapcsolódik az én lelki sebhelyeimmel.
Mivel a biztonsági öv feszesen tartott a balesetkor, még
ma is fáj a mellkasom baloldalt, ha hozzáérnek.
A hegeket nem rázhatjuk le magunkról csak úgy, egyszerűen. És a bénító kérdéseket sem, amelyeket felvetnek.
Az ember – a tanítványokhoz hasonlóan – azon töpreng,
hogy egy ilyen történés vajon nem Isten ítélete-e valamilyen bűn miatt (Jn 9,2). Jézus ezt a gondolatot a vakon
született esetében elvetette, mert ott Isten dicsőségének
kellett felragyognia.
Bármilyen kínos, de amikor a világegyetem uralkodójának a tetteit vizsgáljuk, kiderül, hogy a Szentírás
ismeriennek a lehetőségét is (2Sám 12; Jer 30,11–15). Jób
barátai is (elhamarkodottan) azzal a feddéssel indítanak,
hogy Jób is felelős a szenvedéseiért, mert mindenki, akit
megpróbáltatás ér, „egész biztosan elkövetett valamit”
(Jób 4,7–8). De vajon nem vezet-e zsákutcába, ha a miérteket kutatjuk? Az én tapasztalataim szerint azokra az
alapvető kérdésekre, hogy miért van szenvedés, és miért
hallgat olykor Isten, a gyenge és kétségbeesett pillanatokban nem a legjobb válaszokra és megoldásokra találok rá.
A jó válaszhoz idő kell. A forradások behegedt sebek. Az
én sebhelyem arról az időszakról beszél, amikor törés következett be az életemben, és én mind a mai napig nem

értem, miért volt rá szükség, és mire volt jó. Visszatekintve mégis látom Istent abban, ahogyan a baleset történt, a
gyógyulás zajlott, a gondolataim felkavarodtak, az emberek együtt érzően felém fordultak, és ahogyan a kapcsolatunk a feleségemmel elmélyült. Isten egy égig érő hegyen
vitt át minket. Ezt szeretném én világgá kürtölni!
Egy kicsit úgy érzem magam, mint egy Jákób (1Móz 32),
aki nem akarja elmulasztani Isten áldását, közben
pedig az Istennel vív bokszmérkőzést a ringben. Jákób
szeretné mélyebben megismerni Isten lényét, de a válasz
mindössze egyetlen kérdés (1Móz 32,2). Majd ugyanaz a
kéz, amelyik Jákób csípőjének maradandó sérülést okoz,
sokszorosan megajándékozza őt. Tökéletesen belefér tehát
az összképbe az is, hogy egy Istennel való találkozásnak
az áldása, gyümölcse egy heggel párosul. Ezen azért van
mit elmélkednünk! A jelenet egy csodás képpel zárul:
a napfelkelte fényében Isten egyik gazdagon megajándékozott gyermeke sántikál tova (1Móz 32,32–33), majd
megtudjuk, hogy ez az egész élmény a kifordult csípővel
együtt mélyen gyökeret vert Isten népének (étkezési) kultúrájában.
Megtörténhet, hogy nagy árat fizetünk egy Istennel
való találkozásért, de egy biztos: a találkozás megváltoztat bennünket. Még mindig tanulom, hogy Isten úgy
ismerteti meg magát velünk, ahogyan Ő akarja, és nem
feltétlenül egy nekünk kellemes módon. De semmi sem
drága, ha Istennel járhatom az utamat, és vele találkozhatom. „Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm
erőtlenség által ér célhoz” – mondja Jézus a szenvedő
apostolnak (2Kor 12,7–9). Isten úgy döntött, hogy Jézus
sebeivel gyógyít meg bennünket (Ézs 53,5; 1Pt 2,24).
Nincs olyan baleset vagy szenvedés, amelyet ne tartana az
Ő királyi ellenőrzése alatt. Minden heg egy történetet mesél el. És minden egyes történet arról tanúskodik, hogy az
élő Isten igenis jó.
Samuel Strauß
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MEGJELENT!
Az Ébredés Alapítványnál megjelent Margit István
„Evangéliumot minden teremtménynek” című,
magyar protestáns külmissziótörténeti olvasókönyve.
Ára: 350 Ft (Biblia Szövetség, 2119 Pécel, Kálvin tér 2b)
A könyv előszava:
Néhány évvel ezelőtt felkértem Margit Istvánt a Külmissziói Híradó számára egy cikksorozat írására magyar misszionáriusokról
és missziós szervezetekről. Akkoriban az motivált, milyen jó lenne
a magyarországi hívőket emlékeztetni arra, hogy az előttünk járó
generációkban is mindig voltak olyan keresztyének, akik komolyan vették a Jézustól kapott missziói küldetésüket (Mt 28,18–20).
Ennek a felkérésnek lett a „gyümölcse” ez a kiadvány.
Vannak ugyan a magyar missziótörténetnek részletes leírásai, de
talán ez a rövid, informatív összefoglalás misszionáriusainkról,
missziós szervezeteinkről jó eszköz lehet arra, hogy valamiféle rálátást kapjunk a magyar külmisszió történetére. Ugyanakkor arra
is alkalmas lenne, hogy felkeltse az érdeklődést nemcsak az ő történetük iránt, hanem a saját, mai küldetésünk iránt is.
Szívem vágya, hogy ez az összeállítás segítse önző, fogyasztói szemléletű keresztyénségünket felébredni önmaga körüli forgolódásából, és odairányítsa figyelmünket missziói küldetésünkre. Arra, hogy lépjünk oda a szűkebb vagy tágabb
környezetünkben élő elveszett emberekhez, akik felé adósok vagyunk az evangélium üzenetével!
Sípos Alpár Szabolcs
Molnár Mária Külmissziói Alapítvány Kuratóriumi elnök

Imatémák a kedves Olvasó figyelmébe
Egyiptom
Keresztyén lányokat hurcolnak el

Közel-Kelet
Új szolgálat menekültek között

India
Domináns kultúra a hinduizmus

Nemcsak Nigériában, hanem Egyiptomban is keresztyén lányokat hurcolnak el, és muzulmán férfiakhoz
kényszerítik őket feleségül. A kairói
Társaság az Emberrablások és Kényszerelhurcolások Áldozataiért nevű
szervezet 550 ilyen esetről számol
be, melyek 2011 eleje és 2014 már
ciusa között történtek. A hírek szerint
az emberrablások az arab forradalom
óta megháromszorozódtak. Súlyosbítja a helyzetet, hogy Egyiptomban
a 14 és 40 év közötti kopt keresztyén
nők 40 százalékát megerőszakolják.

Októberben új szolgálat kezdődik a
szír menekültek között. A Szíriával
szomszédos országokban százszámra
létesültek menekülttáborok. Az ide
menekülők sok szervezettől kapnak
anyagi segítséget. Gyakran azonban
súlyos sokkhatással terhelve érkeznek, ezért nyitott fülre és szívre is
szükségük van. Imádkozzunk Isten
vezetéséért, hogy ajándékozzon meg
olyan lehetőségekkel, amelyekkel segíthetünk a nagy lelki nyomorúságon.

A májusi választások óta a BJP hindu-nacionalista párt van kormányon
Modi miniszterelnök vezetésével. Céljuk minden hindu egyesülése. A moszlimokat és a keresztyéneket mindaddig megtűrik, amíg azok elfogadják
a hinduizmust domináns kultúrának.
A BJP 1998 és 2004 között is kormányon volt Indiában. Akkoriban szaporodtak a keresztyének elleni támadások. A keresztyén egyházak, a nem
kormányzati szervezetek és pártfogóik
korlátozásoktól tartanak most is.
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