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GYERMEKSAROK

Bemutatom nektek Christiant [krisztian]. 24 éves. A teljes 
neve Jean-Christian [zsankrisztian] IRIMBERE. Az Irim-
bere  kirundi név. Jelentése: Isten mindenek előtt! 
Christian így mesél magáról...

PÉLDAÉRTÉKŰ MENTŐAKCIÓ
Egyszer, amikor három éves voltam, édesanyám az egyik 
nagyvárosban elveszített engem. Mivel már akkor is na-
gyon szerettem a zenét, amikor leírást kértek rólam, azt 
mondta, olyan gyermeket keressenek, aki szeret énekel-
ni. És az emberek rám is találtak! Sokan láttak egy kis-
gyermeket, aki, miközben futott az utcákon át, azt 
énekelte, hogy „Jézus megment engem!”  És valóban meg-
menekültem, mert az emberek visszavittek a szüleimhez.

PÉLDAÉRTÉKŰ TÁMOGATÁS 
Szüleim teljes mértékben támogattak abban, hogy adott-
ságaimat Isten dicsőségére használjam ki. Az istentisz-
teleteken már egészen kicsi koromtól kezdve én vezettem 
az éneklést és kísértem is a dicsőítést. Énekeltem abban 
a gyermek- és ifjúsági kórusban, amelyet most már én 
vezetek.

PÉLDAÉRTÉKŰ ISTENI SZERETET
Néhány éve senki nem gondolta volna, hogy 
Isten engem is használhat. Én egyszerűen csak 
oda akartam szánni neki azt, amihez igazán 
értek. Idővel egyre több meghívást kaptam, és 
elkezdtem koncerteken is énekelni. Lassanként 
megértettem, hogy Isten – az én adottságaimat 
felhasználva – nyitottá tesz embereket az Ő 
befogadására. Zseniálisnak tartom, hogy az én 
zenémmel mutatja be Önmagát és az Ő erejét 
az embereknek.

PÉLDAÉRTÉKŰ VÁGYAK
Tudom, hogy Isten továbbra is 
dolgozik rajtam. A nagy vágyam 
az, hogy egy napon adhassak egy 
igazán nagy hangversenyt, amelyen 
sok ezer ember együtt dicsőíti az 
Urat. Ha sok pénzt kereshetnék a 
zenémmel, szeretnék olyan fiatalo-
kat támogatni, akik szintén Istent 
dicsőítik majd tehetségükkel. Ki 
tudja, egyszer talán majd éppen a 
mi burundi zenénk fordítja sok ezer 
ember szívét világszerte az Úrhoz…

NEVEK - Burundiban az embereknek  
gyakran nincs állandó vezeték- és ke-
resztnevük. Ez utóbbi sok esetben fran-
cia, mert ez az ország hivatalos nyelve. 
A második keresztnevük gyakran kirundi, 
ami a helyi nyelv. Azok a szülők, akik sze-
retik az Úr Jézust, ezzel a második név-
vel sokszor áldáskívánást fejeznek ki...

Samuel és Sabine Anderson Burundi fővárosában, Bujum-

burában [buzsumbura] él. Három kislányuk van: Noémie 

(7), Lia (4) és Eline (2). Nagyon örülnek azoknak az ember-

eknek, akik engedik, hogy Isten példaértékűen használja 

őket. Christian olyan nekik, mintha a „kisöccsük” lenne. 

2010-ben ismerték meg, amikor az ország másik részéből 

Bujumburába költöztek...

EGY BURUNDI PÉLDAKÉP 
Christian igazi példakép előttünk, mert Isten az 
első helyen áll az életében, és Őt akarja szüntele-
nül tisztelni és dicsérni. Amikor zenél, nemcsak a 
saját karrierjére gondol, hanem másokra is. Márpe-
dig ez itt, Burundiban, a világ egyik legszegényebb 
országában egyáltalán nem természetes. De mégis 
lehetséges, mert Christian tudja, hogy
az Úr Jézus szereti őt és törődik vele.

EGY
BURUNDI

PÉLDAKÉP

1.

2.

4.
3.

5.
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Jelen lapszámunk a bizalom és a félelem kér-
désével foglalkozik. Máris hozzáteszem: mind-
annyian érintettek vagyunk. Élhetünk ugyanis 
a világ bármely pontján, mindannyiunk közös 
tapasztalata a félelem. Közös ősszüleink is át-
élték ezt, amikor elrejtőztek Isten elől (1Móz 
3,8–10). Korábban teljes harmóniában és bé-
kében éltek Teremtőjükkel, ekkor pedig meg-
rettennek szavát hallva! Micsoda különbség! 
Micsoda veszteség és fájdalom!

A megoldás pedig csodásan össze van foglalva az 1János 
4,18-ban: „A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes sze-
retet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: 
aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben” (Károli).

De milyen szeretetben kellene teljesebbé lennünk? Mi 
az a teljes szeretet, amely kiűzi a félelmet? A mi szerete-
tünknek kellene csodát tennie? Nem. A környező versek-
ből kiderül, hogy Isten irántunk való szeretete miatt néz-
hetünk bizalommal az ítélet napja elé, és a mi szeretetünk 
csak válasz az Ő szeretetére. Tehát a megoldás Isten irán-
tam való szeretete, amelyet ma is hirdet a kereszt és az 
üres sír! 

A kérdés inkább az, hogy mennyire bízom Őbenne és az 
Ő szeretetében. Tényleg elhiszem, hogy a legfőbb jót már 
megtette értem? Valóban meghatározó számomra, hogy az 
édeni harmóniát és békét meg fogom tapasztalni az ítélet 

napját követően? Betölti ennek gondolati sokszínűsége a 
napjaimat? Eltölti szívemet az e miatti hála és csodálat?

Amit elrontottunk mi, emberek Ádámban, azt Jézus 
helyreállította. Sőt, az egész világra kiterjedő, helyreállító 
munkája ma is tart. Ma is folyamatosan űzi ki a félelmet 
szeretetével az emberi szívekből. Csatlakozunk-e Őhozzá, 
hogy vele együtt munkálkodjunk?

Csapkovics Bertalan, kuratóriumi tag
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Kedves Olvasónk!

Ebben a harmadik négyéves időszakban a korábbiakhoz 
képest annyiban van változás, hogy a hónap utolsó he-
tében kint vagyok a faluban, valamelyik baptista gyü-
lekezeti helyen. A cél ezzel az, hogy még jobban köz-
tük és velük legyek. És persze a nyelv gyakorlásában 
is segít, mivel ezeken a kinti, erdei helyeken az asszo-
nyok nem tudnak angolul beszélni, még ha egy kicsit 
értenek is angol nyelven. Reggel megyek, és este jövök 
vissza Mungwiba. Ilyenkor valamelyik gyülekezetünk-
höz tartozó asszony házában vagyok, együtt a családjá-
val. Közben mindig jönnek látogatók a gyülekezetből, a 
szomszédból, vagy mi megyünk el meglátogatni valakit. 
Amikor ez a lehetőség szóba került, igyekeztem olyan 
asszonyt választani, akinek az életét ismerem, akiről 

tudom, hogy szereti az Úr Jézust, és Őneki odaszánt 
életet él. A mindennapi dolgokról való beszélgetés után 
ugyanis lelki dolgokról beszélgetünk: bibliai személyek 
életéről, bibliai történetekről, megtérésről, az Úr Jézus 
életéről, munkálkodásáról.

A forró évszakban a ngululai részen voltam, Nelyánál. 
Azért ott, mert az a távolabbi rész, és kerékpáron az 
esős évszakban már nehéz lenne oda eljutni. Nelya az 
egyik vasárnapi iskolai tanító a ngululai gyülekezetben. 
Tanulni szeretett volna, de az édesanyja másodszor is 
férjhez ment, és nem törődött vele. Fiatalon, 16 évesen 
ment férjhez, így aztán a továbbtanulásra nem került sor. 
Először ő tért meg, azután a férje is. Amikor nála vol-
tam, meglepődtem, mert egyetlen zambiai lakásban sem 

A faluban
Zambia:

Ahogyan a testvérek otthonlétemkor láthatták-hallhatták a második négyéves terminus utáni 
beszá molót, az orvosi munka mellett lelki szolgálatot is végzek Mungwiban és a kis baptista 
gyülekezetekben.
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láttam még annyi könyvet, mint nála. Körülbelül 30–35 
könyv, ami itteni viszonyok között már egy kis könyv-
tárnak számít. Jelenleg öt gyermek édesanyja.

Az élet nem könnyű, mert a héttagú családnak nincs 
más megélhetési lehetősége, csak a földművelés, ami 
persze nem túl jövedelmező, mivel minden kézi erővel 
történik, de arra elég, hogy a család megélhetését biz-
tosítsa. Ettől az évtől elkezdtek a folyó melletti részen 
paradicsomot termeszteni, ami egy kis plusz jövedelmet 
jelent. Azt ugyanis a férje beviszi Kasamába és ott elad-
ja. (Az út több, mint 60 km, amit kerékpáron tesz meg.)

Most, az esős évszakban a másik irányba mentem, 
Mungwi kinti, farmvidékére, és Enock feleségével (ő a 
vasárnapi iskolai tanító Mungwiban), Margarettel va-
gyok. Enockéknak is öt gyermekük van. És bár neki van 
egy részidős állása, így sem könnyű a héttagú családnak 
a kis keresetből és a földművelésből megélnie. Az élet 
nem könnyű, mert bár a farmvidék Mungwihoz tartozik, 
a kinti, erdei részen van, ahol nincs sem áram, sem víz.

Margaretet nagy mélységből hívta ki, szerette haza Is-
ten, aztán a férje, Enock is megtért.

Kint lenni a faluban reggeltől estig áldozatot jelent. 
Ugyanakkor sok áldást is. Áldás az asszonyokkal való 
együttlét, a találkozások, de legfőképpen az, amikor 
látom az örömüket, hálájukat, amikor arról beszélnek, 
hogyan ismerték meg az Úr Jézus Krisztust mint Meg-
váltójukat, ahogy együtt adhatunk hálát és dicsőíthetjük 
Istent naponta megtapasztalható gondoskodásáért, sze-
retetéért, hűségéért, a megtapasztalt kis és nagy csodá-
kért. 

Különbözik a bőrszínünk, és természetesen vannak 
kulturális, iskolázottsági különbségek is közöttünk. 
Ugyanakkor azonban van egy mély lelki egység, a 
Krisztus-testhez tartozás egysége, amelyet újra meg újra 
átélek, és amelyben nincs nemzeti, faji különbség. Egy-
szerűen csak különböző részei vagyunk ugyanannak 
a testnek. A Jelenések könyvében van az az ige, hogy 
majd minden nemzetből és ágazatból, népből és nyelvből 
lesznek megváltottak a királyi szék és a Bárány trónja 
előtt. Hálás vagyok Istennek, hogy már most ízlelek eb-
ből valamit.

Miközben a cikket írtam, arra gondoltam, hogy hal-
lottam-e valaha panaszkodni ezeket az embereket a ne-
héz életkörülmények vagy a szűkös lehetőségek miatt. 
Úgy emlékszem, hogy soha. Hálát adni viszont annál 
többet. „Isten az Ő gondviselő szeretetével lehetővé tet-
te, hogy lecseréljék a korábbi fűtetőt, és most már nem 
esik be az eső. Merthogy korábban egy-egy nagy eső-
zés alkalmával a gyerekek egész éjszaka újságpapíron 
ültek és esernyőt tartottak a fejük fölé. Milyen irgalmas 
az Isten, hogy ezt lehetővé tette!” Vagy a másik asszony, 
akinek a szívéből túlcsordult a hála, és azt mondja, hogy 
neki azonnal hálát kell adnia Istennek, ezért úgy, ahogy 
volt, letérdelt és imádkozott.

Mi, akik az Úr Jézussal járjuk az utat, sokszor élhet-
jük át, hogy amikor az Úr Jézusért hozunk áldozatot, 

érte teszünk valamit, a végén mi leszünk a megajándé-
kozottak. A mennyei, örökkévaló „befektetések” egé-
szen másképp működnek, mint a földi bankok – talán 
azért, mert Isten, aki kiutalja a szükséges dolgokat, 
maga mutatta meg, hogy Isten királyságában más elvek 
érvényesülnek. Az Ő tékozló, bőkezű szeretetét láthat-
juk a teremtettségben, a bűnbocsánatban, emberek meg-
térésében, sok-sok mindenben, de legfőképpen abban, 
hogy ez a mindent, a legdrágábbat is odaadó szeretet fel-
ragyogott ott, a Golgota keresztjén! 

Legyen áldott érte! 

  IMATÉMÁK:

Adjunk hálát Istennek...

1.  az asszonyokkal való együttlét lehetőségéért, aján-
dékaiért és azért, hogy Isten a gyermekek után az 
asszonyok felé is ajtót nyit;

2.  azért, hogy Zambiában szabadon lehet hirdetni az 
evangéliumot;;

3.   azért, hogy az Ebola-járvány egyelőre nem érte 
még el Zambiát;

4.  a vasárnapi iskolai munkát végző tanítók hűségéért 
a szolgálatban;

5.  az autó alkalmassági vizsgájáért, amely az első ne-
kifutásra sikerült.

Kérjük az Urat, hogy…

1. a keresztyénség egyre meghatározóbb legyen az af-
rikai kultúrában; 

2.  mindenhonnan visszakapjam a könyvtári könyve-
ket, és megkezdődhessen az átszervezés;

3.  a klinika finanszírozási nehézségei megoldódjanak;

4.  a korábbi elnök halála miatti újonnan megválasztott 
elnök és az új kormány odafigyeljen a szegényekre 
és valódi segítséget nyújtson;

5.  a négy hónap óta akadozó vízellátás megoldódjon 
az esős évszak végéig.

Köszönöm a testvérek 
hűségét, imádságát! 
Szeretettel köszöntök 
mindenkit:

dr. Keszi Krisztina
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Bizalom kontra félelem!

Milyen gyakran megtörténik, hogy amikor 
váratlanul minden bizonytalanná, ingataggá 
válik körülöttünk, a félelem sokkal jobban 
hatalmába kerít, mint akarnánk! Olyankor 
aztán vissza kell állítanunk magunkban a 
megrendült bizalmi állapotot.   

Ha szétnézünk a világban, embertársa-
ink életében találkozunk olyan félelmekkel, 
amelyek nekünk ismeretlenek, sőt, egészen 
élet idegenek. Talán mindannyian tapasztal-
tunk már olyat, hogy amiből mások nagyon 
nagy ügyet csináltak, azon mi egyáltalán 
nem izgattuk magunkat. 

A félelem a személyiségünkhöz, hitünk-
höz, szokásainkhoz és értékrendszerünk-
höz köthető, nagyon is személyes érzelme-
inkből fakad. De éppen emiatt táplálhatunk 
nagy reményeket is, hiszen ha a félelmeket 
és a félelem szülte betegségeket gyakran 
nagyon szubjektív benyomások és helyzet-
elemzések táplálják, akkor ezeket a félel-
meket ellensúlyozni tudjuk, és helyreállít-
hatjuk magunkban a nyugalmi állapotot. 
Jézus a lényegre tapint, amikor nyíltan és 
leplezetlenül beszél erről a János 16,33-ban: 
„A világon nyomorúságotok van, de bízza-
tok: én legyőztem a világot.” Bár a magyar 
fordítás a nyomorúság szót használja, olyan 
nehézségről, üldöztetésről, gyötrelemről 
van szó, amely mindig együtt jár a félelem-
mel. Ily módon Jézus a félelmet egy jóval 
nagyobb valamivel ellensúlyozza: a saját 
győzelmével, amelyet minden gonoszság fe-
lett aratott. Nagy bátorságra vall, ha valaki 
elmondja, hogyan hányódik félelem és biza-
lom között. Köszönet illeti a szerzőket, akik 
a következő oldalakon vállalták, hogy nyílt 
kártyákkal játszanak, és leplezetlenül me-
sélnek harcaikról, de közülük is szeretném 
kiemelni Wakai lelkész urat. 

A félelem nem csupán az egyént gyötri 
meg. A Japánból és Bangladesből érkezett 
cikkekben olyan szorongásokról és gondok-
ról olvashatunk, amelyek egész nemzeteket 
érintenek. Különösen akkor, amikor egy 
vészhelyzetben nincs sem kiút, sem külső 
támasz, a rettegés mágnesként ránt magá-
hoz, szétárad a sejtjeinkben, elhatalmaso-

dik rajtunk, megkötöz és lebénít. Mit tehe-
tünk olyankor? 

A keresztyén bizalom arra a szilárd hitre, 
meggyőződésre épül, hogy Isten irányítja 
életem hajóját, és akkor is magához egészen 
közel, teljes biztonságban tart, amikor úgy 
tűnik, süllyedek. Ha valaki a legnagyobb 
bizonytalanságban is eltökélten bízik Is-
tenben, mert tudja, hogy Isten a körülmé-
nyeknek is az Ura, az az egész helyzetet és a 
végkifejletet is rá tudja hagyni. 

Mivel Isten hűséges, rábízhatjuk ma-
gunkat. Ezt nagy örömmel hirdetjük a föld 
számtalan pontján, így Japánban és Bangla-
desben is. A Biblia szóhasználatában a bi-
zalom ugyanaz, mint a hit. Az előttünk álló 
hónapokra is azt kívánjuk, és egyben kér-
jük is, hogy minden kedves Olvasónk Jézus 
Krisztusban találja meg a sziklaszilárd tá-
maszt és a teljes biztonságot. 

Szívből jövő köszöntésemet küldöm  
a Misszió hegyéről:

Nemcsak az idei évnek, de egész életünknek lehetne ez a mottója! Mostani 
számunkban öt nő és öt férfi ír arról, hogyan élik meg a bizalom és a féle-
lem közt feszülő ellentétet, és hogyan szabadulnak hétköznapjaikban a félelem 
szorításából.

Martin Auch, missziói igazgató
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Félelmek és 
óvintézkedések

Malawi:

Lija törzsfőnök átnézte a nadrágzsebeit, 
tűvé tette az egész házat, kikérdezte a felesé-
gét, a gyermekeit és az unokáit is. Ám a kés 
nem került elő! Biztos volt benne, hogy az 
egyik unokája volt a vétkes, ezért hangosan 
mondogatni kezdte: 

– Most elmegyek a varázslóhoz. Ő majd 
segít megkeresni a kést, és a tolvajt megát-
kozza. 

Egyre csak ezt ismételgette. És a bicska 
egyszer csak berepült az udvarra a kerítésen 
át. Csak az elsiető léptek zaját lehetett a ke-
rítés túloldaláról hallani. A főnök visszakap-
ta szeretett kését, és még csak nem is kellett 
felkeresnie a varázslót. Ez az egyszerű csel, 
amely számolt a gyermek félelmével, meg-
tette a hatását. 

A lehető legjobb orvosi ellátás?
Csilonga faluban több gyermek betegedett 
meg makacs gyomor- és bélfertőzésben.  
A gyakran alultáplált malawi gyermekek-
nél ez nagy gondot jelent. Az aggódó szülők 
elvitték gyermekeiket a varázslóhoz, hogy 
védje meg őket. A varázsló minden család-
nak egy amulettet adott: egy gumiláncon 
függő kukoricaszemet. Annak kellett volna 

megvédenie a gyermeket. A megszületés 
után is sok gyermek nyakába akasztanak 
ilyen amulettet, mert hitük szerint így 
gyorsabban összeforr a gyermek kutacsa. 

Félelem a mérgezett víztől…
A faluközpont épületének nagytermében 
áll egy nagy agyagkorsó, amelyet mindig 
friss ivóvízzel töltünk meg. A víz kelleme-
sen hűvös, felüdíti rendezvényeink részt-
vevőit. Amikor a házban szerelők dolgoz-
tak, az agyagkorsót kitettük az épület elé, 
a szabadba. Az egyik vasárnapi bibliakör 
után az egyik látogató megkérdezte tőlem, 
nem félünk-e attól, hogy éjszaka valaki 
megmérgezi a vizet. Ez soha meg nem for-
dult a fejemben, mert az ilyen és ehhez ha-
sonló félelmeket nem ismerem.  

… és egy újjáéledt fától
Nemrég egy fa foglalkoztatott mindenkit 
a környéken. Évekkel ezelőtt kidőlt, azóta 
a földön hevert, ám az egyik reggel ismét 
ott állt, a helyén. Sem a németek, sem a 
malawiak nem értették: Hogyan állhat fel 
ismét egy már elpusztult fa, és hogyan él-
het tovább? Sok malawi felkereste a fát, 

Lija törzsfőnök az édesapámtól egy bicskát kapott ajándékba. Ezt a zsebkést min-
denhová magával vitte. Sok mindenre tudta használni, a kés jól vágott, de legin-
kább a szüleimre emlékeztette őt. Egy nap azonban a késnek nyoma veszett. 

A törzsfőnök
A malawi falvak az uralmat 
gyakorló vezető, a törzs-
főnök nevét viselik. Ő sza-
bályozza a békés egymás 
mellett élést, ő utalja ki a 
földterületet a falu lakói-
nak, és a vitás kérdésekben 
ő tölti be a bíró szerepét.

Egy falu Malawiban Debora Jägers

Igazi kihívásként  
élem meg azt,  

hogy megértsem  
az embereket  

félelmeikkel együtt,  
és átsegítsem őket  

nehézségeiken.
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mert látni akarták a felfoghatatlant. Né-
hányan aztán leöntötték benzinnel, mert 
attól féltek, hogy esetleg még több erőt 
fejt majd ki. Különféle történetek kezdtek 
keringeni arról, hogy már a múltban is mi-
lyen rejtélyes dolgok történtek a fa körül. 
A malawiak félnek ettől a fától. Bennem 
is tudatosult, hogy az idegen hatalmaknak 
mekkora erejük van, és embereket képe-
sek magukhoz láncolni.

Félelemkeltés mint nevelési módszer?
A múlt héten meglátogattam egy családot. 
Éppen házépítésben voltak. Mindenki ott 
szorgoskodott a ház körül, amikor két fiú 
összeverekedett. A fiatalabb állandóan rá-
csapott az idősebbre. A szoptató édesanya 
többször is rászólt az öcsikére, hogy hagy-
ja már békén a bátyját. Még az óvó nénink, 
Mulute asszony is odaállt a két gyermek 
közé. Ám a kisebbik gyermek csak nem 
nyugodott, és végül felkapott egy botot, és 
azzal ment neki a bátyjának. Erre az édes-
anya ezt mondta neki: 

– Ha nem hagyod békén a bátyádat, a fe-
hér asszony megkötöz téged! 

Ettől a fenyegetéstől teljesen ledöbben-
tem, pedig nem először hallottam ilyet vagy 
valami ehhez hasonlót. A malawiak gyakran 
megfélemlítéssel akarják fegyelmezni gyer-
mekeiket. Ezek után hosszan elbeszélgettem 
az anyukával arról, hogy nem szabad félel-
met keltenie a gyermekeiben, és főleg nem 
szabad a fehér emberekkel ijesztgetni őket.  

Építsük a bizalmat, és nézzünk szembe a 
félelmekkel!
Minden óvodás korcsoportban vannak 
gyermekek, akik félnek tőlem. Őket azzal 
fenyegették, hogy ha nem viselkednek ren-
desen, a fehér asszony magával viszi őket 
az ő házába. De az én eltérő bőrszínem is 
tűnhet félelmetesnek az ő szemükben.  

Az ilyen gyermekben lassabban épül a 
bizalom. Ezért amikor reggel megérkezik a 
szülő kíséretében, mindig beszélgetek a fel-
nőttel egy kicsit. A gyermeket akkor is a saját 
nyelvén köszöntöm, ha eleinte nem reagál rá 
semmit, vagy az anyukája mögé bújik, vagy 
hangosan sír. 

A nap folyamán többször barátságosan 
rámosolygok. Olyan játékot mutatok neki, 
amelyet még nem ismer. A legfontosabb 
mindeközben az, hogy megtartsam a számá-
ra biztonságot jelentő távolságot. 

Nem telik bele néhány nap, és a bizalmat-
lan gyermek már elfogadja, hogy én más-
képpen nézek ki, sőt már beszél is hozzám. 
Gyűjti a tapasztalatokat: Debora nem harap, 
nem ver meg, nem kötözi meg, és nem rabol-
ja el a gyermekeket. 

Nehezen érthető dimenziók
Hát ez volt hétköznapi életem néhány vil-
lanása. Igazi kihívásként élem meg azt, 
hogy megértsem az embereket félelmeik-
kel együtt, és átsegítsem őket nehézségei-
ken. Ezt a pedagógia területén könnyebb-
nek találom, hiszen néhány probléma 
már ismerős, és tudom, mi a teendő. Ám 
azokat a félelmeket, amikor a malawiakat 
szellemek, démonok, átkok és más hason-
ló dolgok tartják rettegésben, csak részben 
ismerem. Így nehezen is tudom megérteni 
azokat. 

Tudom, hogy Jézus Krisztusnak ada-
tott minden hatalom mennyen és földön, 
ezért azt, aki átadja neki az életét, meg 
tudja szabadítani a bűn erejétől és a fé-
lelmeitől. Az a vágyam, hogy sok malawi 
Istenbe vesse a bizalmát. Bárcsak meg-
tapasztalnák az óvodásokhoz hasonlóan, 
hogy Isten gyermekeinek nincs okuk a 
félelemre, mert Isten minden gonosz erő-
nél hatalmasabb.

Debora Jägers

Debora Jägers 2008 óta él 
Malawiban. Az Ubwenzi falu-
fejlesztési program pedagó-
giai munkatársa. A program 
keretében működtetett óvoda 
és iskola pedagógusainak a 
képzését felügyeli, munká-
jukat segíti. Gyermekklubot 
tart, tanítja a munkatársakat, 
látogatja a családokat és részt 
vesz evangélizációs alkalmak 
megszervezésében is.

Imádkozzunk Debora 
Jägersért, hogy 

továbbra is türelemmel és 
szeretettel szolgáljon Malawi-
ban!
Kérjük az Urat, hogy sza-
badítsa meg a malawiakat a 
démoni félelmektől, és Krisz-
tusban való bizalomra juttassa 
őket! 

A gyermekek önfeledten játsz-
szák a „Ki fél a nagy vadállat-
tól?” nevű játékot a Madalitso 
Óvodában (Áldás)
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Vajon milyen lesz most már családként ott 
élni? Hogyan fogunk boldogulni, ha most 
Lina miatt sokkal több erőre és időre lesz 
szükségünk? Az ellenőrző orvosi vizsgá-
laton az orvos tudtunkra adta, miként gon-
dolkodik arról, hogy egy fiatal házaspár 
csecsemővel egy fejlődő országba utazik. 
Nem félünk?

Egy biztos: várnak ránk meglepetések! 
Események, történések, amelyeket lehetet-
len előre megterveznünk vagy megszervez-
nünk. Abban az országban, ahol sok minden 
annyira más, annyira idegen, nem tudjuk 
kézben tartani a dolgokat. Ki tudja, mi vár 
ránk?  Egyedüllét, betegség, vízumproblé-
mák, küzdelem, csalódás, értetlenség, ellen-
szél? Nem félünk? 

Amikor állandóan azon jár az eszünk, 
hogy mennyi mindenben vallhatunk ku-
darcot, amikor a rövid éjszakákra és a mi 
kevéske erőnkre gondolunk, akkor igen, fé-
lünk. Olyankor a kis gondok óriássá növek-
szenek, és a szívünk egyszeriben a torkunk-
ban dobog. Belül minden felkavarodik, a 
félelem leszív minden energiát, és elveszi 
az erőnket. 

Élethosszig tartó Gondnélküli Élet Garancia? 
De tegyük a szívünkre a kezünket! Vajon 
Németországban, vagy bármely más euró-
pai országban jobban az ellenőrzésünk alatt 
tudjuk tartani az eseményeket? Tényleg na-
gyobb biztonságban élünk attól, hogy min-
ket tábla figyelmeztet a csúszásveszélyre? 
Vagy mert mi egy európai egészségpénztár 
tagjai vagyunk? Talán éppen az az általá-
nos felfogás kelt bennünk zavart, hogy az 
embernek mindent be kell biztosítania, és 
meg is tudja azt tenni.    

Ha körülnézünk, mit látunk magunk 
körül: nehéz emberi sorsokat, betegséget, 
bűnözést, háborút, igazságtalanságot, bal-

eseteket. Szembe kell néznünk a kegyetlen 
valósággal: Soha nem kaphatunk élethosz-
szig tartó Gondnélküli Élet Garanciát! 
Ezért aztán lehet is okunk a félelemre!

Mit mutat a visszapillantó tükör?
Most vegyes érzésekkel kelünk ismét útra: 
örülünk az előttünk álló időszaknak, de sok 
bennünk a bizonytalanság, várjuk már a vi-
szontlátást sokakkal, de fáj, hogy másoktól 
meg el kell válnunk. Nagy bátorítást jelent, 
amikor belenézünk a visszapillantó tük-
rünkbe. Milyen ijesztőnek tűnt az a távoli 
ország első kiutazásunk előtt, és milyen jól 
érezzük most magunkat Közép-Ázsiában! 
Mi a magunk erejéből nem tudtuk volna 
szívünket-lelkünket odaadni az ottani em-
berekért, de Isten meleg szeretetet adott ne-
künk irántuk. Az a néhány hét is, amelyet a 
szülés miatt Németországban töltöttünk, úgy 
rémisztett minket, mint valami mumus. És 
milyen hűségesen megsegített minket Isten! 
Milyen csodálatosan elrendezett mindent!  
A visszapillantó tükör azt mutatja, hogy Is-
ten egy pillanatra sem hagyott magunkra!  

Ezek után ki más is adhatna nekünk biz-
tonságot, ha nem az Úr?! Teljesen ráha-
gyatkozunk! Az Ő elfogadó, megbocsátó 
szeretetére és bölcs vezetésére van szüksé-
günk! Nem a múltban élünk. Nem tegnap-
előttről érkeztünk, és nem sírjuk vissza a 
régi időket! Nem, jóllehet erőnket a múlt 
megtapasztalásaiból merítjük, felbátorodva 
tekintünk előre. Nekünk, akik Jézus tanít-
ványai vagyunk, van célja az életünknek, és 
van értelme a tetteinknek. Tanulni akarjuk 
azt, hogy annak alapján, amit meglátunk, 
hogyan tudjuk formálni a jelen pillanatot. 
Isten ezt most adja nekünk, és az erőt is Ő 
adja, hogy éljünk a jelen adta lehetőséggel. 
A többit rábízzuk!

Johannes és Karoline

Johannes és Karoline  
2012 szeptembere óta él 
Közép-Ázsiában.  
Egy kislányuk van.

Imádkozzunk a kis - 
lánnyal megajándé-

kozott Johannesért és 
Karoline-ért, hogy a 
félelmet keltő körülmények 
még nagyobb Istenben való 
bizalmat munkáljanak 
bennük!
Imádkozzunk azért, hogy 
őszinteségük odairányítsa 
a körülöttük élők figyelmét 
bizalmuk forrására!

Nem félünk?
Közép-Ázsia:

Éppen megint nagy csomagolásban vagyunk. 
Egy hét múlva utazunk vissza Közép-Ázsiába. 
Időközben azonban döntő változás történt  
az életünkben. Ketten jöttünk haza, és hárman 
térünk vissza. Most már Lina is hozzánk tartozik.

Úton a repülőtérre ezt a kis 
idézetgyűjteményt találtuk a 
kölcsönautóban. Milyen ked-
vesen bátorított Isten még ak-
kor is minket! 
Fordítás: „Az aggodalmasko-
dás a holnap gondjait nem 
veszi el, de a ma erejét igen!”

Talán éppen az az  
általános felfogás kelt 
bennünk zavart, hogy  
az embernek mindent  

be kell biztosítania,  
és meg is tudja tenni.
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Daniel és Christina Zachman 
a kis Finnel 2014 augusztusá-
ban utazott ki első alkalommal 
Bangladesbe. Most Dakkában 
élnek, tanulják a nyelvet, és 
ismerkednek az ország kultú-
rájával, illetve a helyi misz-
sziói munkával. (Ezt a cikket 
Christina még a kiutazásuk 
előtt írta.)

Könyörögjünk a 
Zachman családért, 

különösen is ebben a 
többszörösen szokatlan 
helyzetben (ismeretlen 
kultúra, ismeretlen családi 
állapot)!
Kérjük, hogy Isten adjon 
nekik, és nekünk is, olyan 
Őbenne való bizalmat, ami 
kiűzi a félelmet!

Izgalom és feszültség
Banglades:

– Na, hogy érzitek magatokat röviddel a kiutazás előtt? – Logikus, hogy sokan ezt 
kérdezik, csakhogy nem egyszerű a válasz. Végtére is Bangladesre úgy gondo-
lunk, mint a nagy Ismeretlenre.

Hogy hogyan érezzük magunkat? Gyak-
ran válaszoljuk ezt:

– Egyszer így, egyszer úgy.
Egyrészt izgalommal tölt el, amikor 

a költözésre, az új kultúrára, az idegen 
nyelvre és az ottani emberekre gondolunk. 
Már alig várjuk, hogy ott lehessünk, és 
előre örülünk a sok lehetőségnek. Egészen 
biztos, hogy különleges élmények, kalan-
dok várnak ránk! Ezenkívül hatalmas ki-
váltság, hogy Istent a világméretű gyüle-
kezetben szolgálhatjuk majd! 

Másrészt viszont egyre nő bennünk a 
feszültség. Sok minden miatt aggódunk – 
néha túlzottan is. Egy sor kérdés kavarog 
bennünk: Mi lesz a családtagjainkkal, a 
rokonainkkal, ismerőseinkkel, akiket itt 
kell hagynunk? Mi lesz az egészségünk-
kel? Vajon jó lesz ott nekünk? Találunk-e 
barátokat? Megbirkózunk-e az idegen 
nyelvvel? Tud-e majd Isten ott is használni 
minket? 

Most, nem sokkal kiutazásunk előtt a 
félelem és a bizalom szavak új megvilágí-

tásba kerültek. Életünkben először érez-
zük úgy, mintha mindent kiengednénk a 
kezünkből: a biztonságot, a családot, a ba-
rátokat, jól ismert hazánkat, vagyis látszó-
lag mindent. 

Isten és a mi tehetetlenségünk 
Fogalmunk sincs, mi vár ránk. Minden 
olyan bizonytalan! A félelem este szokott 
rám törni, amikor fekszem az ágyban és el-
mélkedem. Gondolatok cikáznak bennem, 
és észre sem veszem, de már megint csak 
önmagammal foglalkozom, a saját tehetet-
lenségemmel, azzal, hogy semmi sincs az 
én kezemben. A legszörnyűbb helyzetek 
játszódnak le lelki szemeim előtt. Csoda-e, 
ha betölt a félelem?

Ez minden? A félelemé és a tehetet-
lenség érzéséé legyen az utolsó szó? Hát 
persze: megint nem számoltam Istennel! 
Pedig Ő készít nekem bátorító találkozá-
sokat, örömteli és reményt keltő perceket! 
De ami még ennél is lenyűgözőbb: eszem-
be juttatja Igéjét. Nem bibliai verseket ál-
talában, hanem pontosan azt a kettőt, ame-
lyek fontos mérföldkövei az életemnek. 

Az egyik a Zsoltárok 62,2, amely való-
di erőforrást jelent: „Csak Istennél csen-
desül el lelkem, tőle kapok segítséget”.   
A másik a Zsoltárok 32,8, amelyet a 2012-
es őszi missziói ünnepen kaptam áldás-
ként: „Bölccsé teszlek, és megtanítalak, 
melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, 
rajtad lesz a szemem” (Zsolt 32,8). Micso-
da vigasz és reménység is egyben!

Ennek ellenére nem könnyű csendben 
maradnom és teljesen rábíznom magamat 
Istenre. Mindig adódnak helyzetek, ami-
kor ismét erőt vesz rajtam a félelem. Isten 
azonban megígérte, hogy mellettünk ma-
rad, megsegít és vezet bennünket. Mi pe-
dig hisszük és valljuk, hogy az Ő szavának 
olyan ereje van, amely képes embereket és 
helyzeteket megváltoztatni. Isten arra is 
képes, hogy bizalmat ébresszen bennünk, 
amikor félve rettegünk

Christina Zachmann

Életünkben először  
érezzük úgy, mintha  

mindent kiengednénk  
a kezünkből...
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Lerombol hatja-e  
Isten a korlátaimat?

Kanada:

Nekem adatott meg az a kiváltság, hogy a kis csapatot a 
kanadai Torontóból, a Niagara-vízesést érintve, a kana-
dai–amerikai határon átkelve egész New Yorkig fuva-
rozzam. Az utasok nagy bánatára az ő német jogosítvá-
nyuk itt nem érvényes, ezért a fényűző járgány fölött az 
elkövetkező napokban csak én rendelkezem!  

Ó, milyen izgalmas is lehetne egy ilyen utazás, ha 
nem lenne néhány apró bökkenő. Én ugyanis az NAPE-
csoport tagja vagyok. Nem hallottak még rólunk? Mi 
vagyunk a Névtelen AutóPálya-Elkerülők. Én még az 
AVKE-csoporthoz is tartozom (Anonim Városi Köz-
lekedést Elkerülők), és egy furcsa női betegségben, a 
FUF-ban (FérfiUtas-Fóbia) is szenvedek. Mindazon-
által nekem van érvényes jogosítványom, és vezettem 
már igen szélsőséges viszonyok között. Ezenkívül úgy 
ismernek, mint aki nem ijed meg a saját árnyékától, és 
nem problémázik fölöslegesen. 

Sokan vagyunk, de eltitkoljuk
 A helyzetet tehát több dolog is nehezíti, és én újra 
szembesülök a korlátaimmal: nem akarok ismeretlen 
autót vezetni, nem akarok úgy vezetni, hogy férfiak 
is ülnek az autóban, nem akarok sem városi közleke-
désben, sem pedig az autópályán vezetni. Nem vagyok 
egyedül ezekkel a félelmeimmel. Nagyon is sokan va-
gyunk, de eltitkoljuk. 

Láttam már súlyos autóbaleseteket. Az az időszak, 
amikor vezetni tanultam, nem volt felhőtlen. Voltak 
ismerőseink, akik autóbalesetben vesztették életüket. 
Egy hozzám közelálló, nekem kedves személy, puszta 
féltésből mindig meg akarta akadályozni, hogy a volán 
mögé üljek. Voltam már kisebb balesetek szenvedő ala-
nya, de okozója is. Azt a szörnyű napot pedig soha nem 
felejtem el, amikor még Afrikában egy gyermek neki-
rohant az autómnak. Hála Istennek a sérülései nem vol-
tak olyan komolyak, mint amilyennek látszottak. Ezzel 
csak azt akartam jelezni, hogy minden félelmünknek 
valós alapjai vannak. Annak a veszélye mindig fennáll, 
hogy a rossz megtörténik. 

Azon a bizonyos reggelen, Torontóban mégsem ma-
radt más választásom, mint a belső pánik ellenére be-
ülni a volán mellé, és nekiindulni a hosszú útnak. De 
ahogy teltek-múltak az órák, egyre jobban csodáltam 
Istent. A forgalom jó sűrű volt. Utasaim buzgó fejcsóvá-
lások közepette vették tudomásul, hogy én addig csak 
többnyire régi terepjárókhoz szoktam, és nem vezet-

A férfi, akitől az autót béreljük, átadja a kulcso-
kat, és jó utat kíván. Csomagjainkat gyorsan 
bedobjuk a csomagtartóba, kényelmesen el-
helyezkedünk és megcsodáljuk a hipermodern 
műszerfalat. Az autó nincs három hónapos, a 
kilométeróra alig mutat pár kilométert, minden 
automatizált és mélyfeketén csillog! Hú, micso-
da élmény egy ilyen komfortos autóban utazni! 
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tem még afféle, szinte önjáró autócsodákat. 
A határátlépésre is mindent lehetett volna 
mondani, csak azt nem, hogy gyorsan és 
zökkenőmentesen történt. Mindenki számára 
nyilvánvaló volt, hogy bizonytalan vagyok. 
Mindezek ellenére, csodálatos módon egyre 
jobban éreztem magamat. Még az utasaim 
is bámulatra méltónak találták azt, ahogyan 
a 12 órát levezettem az ismeretlenben. Nem 
történt meg, amitől titokban tartottam: nem 
röpködtek sem női vezetős poénok, sem pe-
dig rosszmájú megjegyzések. 

A kudarctól való félelem és a büszkeség  
Túl sok pihenést nem kaptam Istentől. A kö-
vetkező napokban az USA-ban kellett vezet-
nem – még New York belvárosában is! Min-
dennap újra meg kellett harcolnom a magam 
kis harcait, mígnem ráébredtem arra, hogy 
tulajdonképpen nagyon élvezem a vezetést. 
Itt volt hát az ideje, hogy végére járjak annak 
az ellentmondásnak, amely az én elkerülő 
stratégiáim és a vezetésben megtalált örö-
möm között feszült. Istennek csak volt valami 
célja azzal, hogy a legkülönbözőbb és aprólé-
kos gonddal előkészített helyzeteken át elve-
zetett ehhez a felismeréshez! Nyilvánvalóan 
valamit meg akart velem láttatni, ami által 
magamat is és Őt is jobban megismerhetem. 

És nagy nehezen, végre megértettem! En-
gem nem a félelem tart vissza az autóvezetés-
től, de nem is a lehetséges veszélyek! Nem! A 
probléma gyökere az én büszkeségem. Nem 
akarok tréfás megjegyzések céltáblája lenni, 
és nem akarok vezetési hibákat elkövetni. 
Igen, az okozta a problémát! Büszkeségből 
féltem attól, hogy kudarcot vallok, és ez oda-
állt közém és embertársaim közé, illetve kö-
zém és Isten közé.  

Megmaradok-e a határaimon belül?
Évekkel ezelőtt az általam vezetett 
tinikörben, egy csendeshéten élménypeda-
gógiai gyakorlatot csináltunk. Annak, aki 
erre vállalkozott, nem kellett egyebet tennie, 
mint egy fal tetejéről leesnie. Az illetőt a fal 
tövében a többieknek kellett elkapniuk. Bár 
jó magasra tettem a lécet magamnak mint 
vezetőnek, mert szerettem volna követendő 
példa lenni a fiatalok előtt, a nagy belső ví-
vódások és az igazán bosszantó – Ugorj már! 
Meddig várjunk? – bekiabálások ellenére 
sem sikerült levetnem magamat a falról. Már 
akkor el kellett volna gondolkodnom azon, 
hogy mennyire bízom az emberekben, és – 
ami mindennél fontosabb – mennyire bízom 
Istenben.  

Az ITA ránk bízott hallgatóinak, illetve 
a bevetés előtt álló, jövendőbeli misszioná-
riusoknak azt próbáljuk megtanítani, hogy 
legyenek rugalmasak, kérdezzenek rá saját 
megszokásaik, meggyőződéseik gyökereire, 
és ne tévesszék össze kulturális hátterüket, 
de a saját megrögzöttségeiket sem a Biblia 
igazságaival. 

Nekem is fel kell tennem magamnak a kér-
dést: Valóban engedem-e, hogy Isten vezes-
sen és formáljon? Még akkor is, amikor félek, 
amikor büszke vagyok, és nem tudom ráven-
ni magamat valamire? Megmaradok a saját 
határaimon belül, vagy hagyom, hogy Isten 
lebontsa a védőbástyáimat, és megajándékoz-
zon azzal a szabadsággal, amely egészen új 
távlatokat nyit előttem? Az egyik oldalon a 
büszkeség, a másik oldalon a bizalom Isten-
ben. A tét nagy: Úgy vagyok-e jelen bárhol, 
mint az Ő gyermeke, akit betölt a bizalom, 
és ezért formálható eszközzé válok, aki so-
kak felé közvetíthet áldást? Nemcsak akkor 
szabad bíznom, amikor körülöttem minden 
ismerős és megszokott. Akkor is bíznom kell, 
amikor nem tudom kézben tartani a dolgokat. 

Adhatok a kedves Olvasónak egy házi fel-
adatot, amelyet hallgatóink nem egyszer for-
dulópontként élnek meg? Az elkövetkező hé-
ten tegyen meg valamit, amit egyébként nem 
tenne meg soha! Valamit, ami ellen minden 
idegszálával tiltakozik, bár az sem nem tör-
vénytelen, sem nem bűn, és még csak nem is 
rendkívüli mások szemében. Önnek azonban 
elképzelhetetlen. Vajon honnan van Önben 
ez az ellenállás? Nem a büszkeség harcol az 
Istenbe vetett bizalom ellen? Ön is próbálja 
ki, hogy hittel a „mélybe” veti magát! Meg 
fogja tapasztalni, hogy Isten nemcsak elkap-
ja, hanem együtt szárnyalnak majd, és Isten 
átviszi Önt az elképzelhetetlen helyzeten! 

„Hordoztalak benneteket sasszárnyakon” 
(2Mózes 19,4).

Rita Mattmüller

Daniel és Rita Mattmüller 
2012 óta él Kanadában. Ők 
vezetik a misszionárius-jelöl-
teknek szervezett előkészítő 
programot, illetve ők irányít-
ják az Interkulturális Teoló-
giai Akadémia (ITA) Kanadá-
ba kihelyezett félévét is.  
Négy gyermekük van.

Imádkozzunk Rita 
Mattmüllerért és  

Isten valamennyi örökbe-
fogadott gyermekéért,  
hogy a csalfa szív okozta 
büszkeség Istenben való 
őszinte, gyermeki bizalomra 
változzék!

Akkor is bíznom kell,  
amikor nem tudom kézben 

tartani a dolgokat
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– Nem, Songülnek egy szavát sem hiszem el, 
hisz’ ő is török! Ellenben nektek mindent elhi-
szek, amit csak mondotok. – Songül, egy török 
keresztyén asszony egy hónapig szolgált ve-
lünk együtt Németországban. Az egyik török 
ismerősünknek, Selmának* beszélt a hitéről, és  
néhány dolgot elmagyarázott neki muszlim és 
keresztyén szemszögből is. 

Később a fülünkbe jutott, hogy Selma egyet-
len szót sem hitt el az egészből csak azért, mert 
Songül, akárcsak maga Selma, török!

Az igazságnak a török-muszlim világban 
nincs etikai értéke. Persze ha rákérdezünk, akkor 
ők is azt mondják, hogy hazudni bűn, mégis úgy 
tűnik, hogy a hétköznapok gyakorlatában sokan 
nem veszik ezt olyan komolyan. Sokan hisznek 
a tisztítótűz és a muszlim egyetemes üdvösség 
egyfajta keverékében: A poklot így is, úgy is 
meg kell járnom, de miután égtem egy kicsit, a 
paradicsomba jutok, mert muszlim vagyok.

A bűnt nem úgy értelmezik, mint ami örökre 
elválaszt Istentől. Így aztán az ember egyszer-
egyszer hazudhat is, ha ezzel megkönnyíti az 
életét. Ezért megkülönböztetnek kegyes és fehér 
hazugságokat, amelyeket inkább pozitívan ér-
tékelnek. Sőt, az iszlám bizonyos körülmények 
között egyenesen megköveteli ezeket. Ez a gon-
dolkodásmód a Korán bizonyos versein és kü-
lönféle Hadíszokon alapszik:
• A hazugságot szabad és kell is arra használ-

nunk, hogy veszekedő muszlimokat kibékít-
sünk. 

• A férfiak hazudhatnak feleségeiknek, és te-
hetnek nekik hamis ígéreteket.

• Természetesen a háborúban is szabad hazud-
ni, hiszen a háború maga is megtévesztés.

• Mohamed megengedi követőinek, hogy akár 
Allah nevére is hamis esküt tegyenek, ha ez-
zel megmenthetik önmagukat vagy muszlim 
társaikat.

• Akkor is szabad hazudnunk, amikor anyagi 
veszteség fenyeget minket. Ha azonban el 
tudjuk viselni a veszteséget, ajánlatos meg-
mondani az igazat. 
Nem ezek az egyedüli szabályok, amelyek 

lazítanak a hazugságot tiltó alaptörvényen. Az 
ilyen enyhítő előírások a mindennapi életben 
oda vezettek, hogy az emberek sok helyzetben 
hazudnak. A Vallahi szócskát – melynek jelen-
tése: Allahra! – gyakran használják kijelentéseik 
nyomatékosítására, ennek ellenére egyáltalán 

nem biztos, hogy utána valóban az igazság kö-
vetkezik. 

A bizalom igazi ritkaság 
Ennek a kulturális háttérnek az ismeretében 
egyáltalán nem csodálkozhatunk, ha Selma 
nem akar hinni török látogatójának, Songülnek. 
Hiszen hogyan is bízhatna egy másik ember-
ben, amikor az igen megengedő vallási előírá-
sok égisze alatt sok esetben megengedett a ha-
zugság? Nem is beszélve a tényleges vétkekről.

A hazugság megengedett, ha anyagi veszte-
ség fenyeget. Ez feljogosítja pl. az autószerelő 
műhely dolgozóit arra, hogy elferdítsék az igaz-
ságot. A férj hazudhat a feleségének, és hamis 
ígéreteket is tehet neki. Legyünk bár a munka-
helyünkön, az üzletben, a családunkban vagy 
a barátainkkal, mindig számolnunk kell tehát 
azzal, hogy hazudnak nekünk, vagy becsapnak. 
Létezik egy külön szó is arra, amikor valakit a 
saját barátja veri át. 

Songül elmagyarázta nekünk, hogy a hazug-
ság és a csalás szerves része a mindennapoknak, 
ezért az állandó bizalmatlanság már nem okoz 
az emberekben feszültséget, és nem is állnak ne-
gatívan hozzá. Az itteni barátaink életében lát-
juk, miként ássa alá a kölcsönös bizalmat a sok 
hazugság, pletyka és az engesztelhetetlenség. 

„Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen 
igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, 
az a gonosztól van” – mondja Jézus a Máté 
5,37-ben. Ezért megpróbálunk Isten Igéje sze-
rint őszintén élni, mert megbízható emberek 
akarunk lenni. 

A megbízhatóság szerepe 
– Nektek mindent elhiszek, amit csak mon-
dotok.

Selma második mondata azt mutatja, hogy 
megbízik bennünk. Ezzel a szépséges gyümölcs-
csel Isten ajándékozott meg minket. Nagy lépést 
jelent, ha nem a legnagyobbat, hiszen semmire 
sincs jobban szükségünk szolgálatunk elvég-
zéséhez, mint arra, hogy az emberek bizalmat 
szavazzanak nekünk. Akkor már Jézusról és 
mindenféle vallási témáról is szabadabban be-
szélgethetünk velük. Selmát is sikerült elgondol-
kodtatnunk, miután néhányszor beszélgethettünk 
vele. Ez azonban csak azért történhetett meg, 
mert elhitte, hogy mi az igazat mondjuk neki.

Michael

Hazugság: kegyes, fehér és pozitív?
Németország:

* A nevet megváltoztattuk

Michael és Tamara két 
évet töltött Törökország-
ban, hogy tanulják az 
ottani kultúrát és nyelvet. 
Azóta Németországban 
élő törökök között szolgál-
nak. Két gyermekük van.

Imádkozzunk sok 
hiteles, keresztyén 

török-szomszédért, hogy 
a törökök felismerhessék 
és elfogadhassák a 
Biblia igazságát.

A Hadísz Mohamed be-
szédeinek és cselekede-
teinek a gyűjteménye. 
A szó arab eredetű, és 
elbeszélést vagy beszá-
molót jelent.

„Sırrını verme 
dostuna, dostun  
verir dostuna.”  
Ennek a török  

közmondásnak ez  
a jelentése: Ne áruld 
el a titkaidat, még  

a legjobb barátodnak 
sem, mert továbbadja 

azokat az ő legjobb 
barátjának.
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Alexander és Tabea 
Biskup 2010-ben 
költözött Burundiba. 
Gyülekezeti és ifjúsági 
munkában tevékenyked-
nek, illetve a muramvyai 
Bibliaiskolában oktatnak. 
Most várják harmadik 
gyermeküket.

Adjunk hálát 
azért, hogy 

Jean-Marie megtapasz-
talhatta az Úr gondos-
kodását! Imádkozzunk 
érte és a fiatalok között 
végzett szolgálatáért!

„Néhány évvel ezelőtt nehéz időszakot éltem át. 
Az apám katona volt. Ma már nyugállományban 
van. Az édesanyám eladóként dolgozott. Né-
gyen éltünk otthon: a szüleim, a bátyám és én.

Amikor a nyári szünidő a végéhez közeledett, 
meg kellett volna vennünk a füzeteket, írószere-
ket és az iskolai egyenruhát. De apám nem en-
gedte, hogy bevásároljunk, amit nem értettem. 
Burundiban egy családfő nem beszél a prob-
lémákról, a pénzbeli gondokat pedig végképp 
nem említi. Apám azonban nyíltan és őszintén 
beszélt velünk. Mivel a katonaságnál nem töltött 
be magas tisztséget, és nem is keresett túl sokat, 
háromhavonta csak 10 eurónyi nyugdíjat kapott. 
Ha anyánknak nem lett volna a kis kereskedése, 
egyáltalán nem boldogultunk volna. Így aztán 
az iskola elérhetetlen messzeségbe került. 

Már láttam magamat, mint akinek se képesí-
tése, se munkája, se iskolai végzettsége nincsen.  
A jövő nem szólt volna másról, mint a túlélésről 
és a tengődésről. De apám megígérte a testvérem-
nek és nekem, hogy valamilyen lehetőség után 
néz. Addig azonban otthon kellett maradnunk. 

A hordozó gondviselés
Apám elkezdett minden fillért félretenni. Egy 
idő múlva egyikünket újra iskolába küldhet-
te. Így a bátyám továbbtanulhatott, nekem, a 
fiatalabbnak továbbra is otthon kellett marad-
nom. Sok kérdés kavargott bennem: Így mi 
lesz belőlem? Lesz-e egyáltalán munkám? Mit 
hoz a jövő? 

Ebben az időben történt, hogy hallottam egy 
igehirdetést az Ézsaiás 41,13–14 alapján. Akkor 
Isten megszólított: „Ne félj, én megsegítlek!” 
Mintha jelezte volna, hogy nem feledkezett meg 
rólam. Hirtelen egészen bizonyosan tudtam, 
hogy velem van. Nem számít, hogy járhatok-e 
iskolába vagy sem, Ő velem van. Nem számít, 
hogy sötéten látom a jövőt, az életem teljesen az 
Ő kezében van, és Ő vigyáz rám. – A szívembe 
békesség költözött akkor. Attól fogva nem az volt 
a legfontosabb, hogy mehetek-e valaha iskolába, 
hanem az, hogy rábízzam magamat, és vele éljek. 

Még aznap meglátogatott bennünket apám 
egyik barátja. Mivel csak én voltam otthon, behív-
tam, és beszélgetni kezdtünk. Indulás előtt még 
megkérdezte, miért nem vagyok iskolában, hiszen 
a tanév már régen elkezdődött. Akkor mindent el-
meséltem neki. Meghallgatott, majd elment. 

Másnap apám magához hívott, és ezt mondta: 
– Most elmész, és mindent megveszel. Ké-

szülj, mert holnap elmész az iskolába. A bará-
tom vállal minden költséget. 

Nem akartam hinni a fülemnek!” 

Eddig tart Jean-Marie beszámolója. Isten se-
gítségével befejezhette az iskolát, majd teológiát 
tanult. Mindazzal, amit élete során megtapasz-
talt, és ahogyan most él, nagy hatást gyakorol 
egyházkerületünk fiataljaira, és sokakat Jézus-
hoz vezet. Hálásan köszönjük, ha imádságban 
hordozzák őt!

Alexander Biskup

Burundi alapterülete 
nagyjából megegyezik 
Belgium területével. 
10 millió lakosa van, 
ezért sűrűn lakott or-
szág. A 600 ezres fő-
város, Bujumbura a 
Tanganyika-tó partján 
fekszik.

Jean-Marie-Nzambinanával [zsanmári] 2012-ben kötöttünk barátságot. Miután 
be fe jezte teológiai tanulmányait, a bujumburai Kinindo-gyülekezetbe került gya-
kornoknak. Időközben feleségül vette Ingridet, és ma már ő fogja össze az egész 
körzet ifjúsági munkáját. Pedig nem sokon múlt, hogy az élete más irányt vesz.

Ne félj,  én  
megsegítlek!

Burundi:
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Vagy ez a higgadtság abból ered, hogy a legnagyobb vál-
sággócokat és problémákat százalékosan, táblázatokban, 
diagramokon és függvényekkel is lehet már ábrázolni, ele-
mezni? Nemrégiben vettem egy könyvet, amelynek igen 
ijesztő címet adtak: A megaföldrengés – Mikor követke-
zik be? Kíváncsian lapoztam bele, és igencsak meglepőd-
tem, amikor arról olvastam, hogy milyen fejlett a földren-
gés-kutatás, és milyen pontosak az előrejelzések. A könyv 
nemcsak a következő, várható megaföldrengésről számol 
be, hanem a Fuji-san vulkán lehetséges kitörésének egy-
re erősödő előjeleiről is. A 2011-es, márciusi földrengés 
is előrelátható volt. A kutatók már korábban észlelték a 
csendes-óceáni kéreglemez elmozdulását, és tudták, hogy 
ez nagy feszültséget indukál, ami óriási energiákat szaba-
dít fel.  

Ha azonban nyitott szemmel és füllel járunk, azonnal 
kiderül, hogy a félelem nagyon is jelen van Japánban. 
Márpedig a félelem nem marad következmények nélkül. 
Erről tudósít Wakai lelkipásztor úr is, a szomszéd város 
lelkésze: 

„Azt tudtam, hogy a fukusimai atomerőműben tör-
tént reaktorbaleset következtében nálunk, a baleset 
helyszínétől 200 kilométerre északra fekvő Iwate-Ken 
prefektúrában is nagyon magasak a sugárértékek. A valós 
értékekkel azonban nem számoltam, sem azzal, hogy ép-
pen a mi templomunk környékét nyilvánítják hot spotnak, 
vagyis radioaktivitás szempontjából különösen is szeny-
nyezett helynek. A feleségem sokkal korábban kapott ész-
be, mint én. Egy hónappal a katasztrófa után már bújta 
a sugárterhelésről szóló könyveket, előadásokat hallgatott 
és információkat gyűjtött az internetről. Felkereste kisfi-
unk óvodájának a vezetőségét, megvitatta velük a témát, 
és a városi tanácsba is elment, hogy beszéljenek a sugár-
zás okozta gondokról. 

Bűnbánatot kellett gyakorolnom, és nyíltan beszélnem 
kellett a dologról
Kezdetben keményen és ridegen viszonyultam a felesé-
gemhez ebben a kérdésben. Ám ő kitartóan kérlelt hosszú 
időn át:

– Tennünk kell valamit! El kellene költöznünk. 
Én ilyeneket válaszoltam neki:
– Ne aggodalmaskodjál annyit! Ne engedd, hogy mások 

összezavarjanak! Hol a hited? 
Ám amikor egyszer a feleségem könnyes szemmel a 

karjába vette gyermekünket, szinte megnémultam, és 
megértettem, hogy meggondolatlan, érzéketlen szavaim-
mal mekkora fájdalmat okoztam neki. Én beszéltem hitről, 
miközben nem foglalkoztam a nagyon is valós és komoly 
helyzettel! Megláttam, milyen magányosnak és szárnya-
szegettnek érezhette magát a feleségem, hiszen csak meg 
nem értést kapott tőlem. 

Eltökéltsége, hogy minden tőlünk telhetőt meg kell ten-
nünk, végül megérintette az én szívemet is. Személyes 
felelősségem fokozatosan tudatosult bennem. Megpróbál-
tam tárgyilagosan végiggondolni az egész helyzetet. Két-
ség sem fért hozzá, hogy a mi vidékünk sugárfertőzött. 
De nekünk nem szabad szennyezett levegőt, földet és vi-
zet hagynunk a gyermekeinkre és az utánunk jövő nemze-
dékekre. Felnőttként és szülőként a legjobbat kell adnunk 
a gyermekeknek, és a legjobbat kell tennünk értük. Bűn-
bánatot kellett gyakorolnom, és ezt érthetően a feleségem-
nek is a tudtára kellett adnom. Én itt, Japán észak-keleti 
részében, Tohokuban születtem, itt is nőttem fel, és na-
gyon szeretem a szülőföldemet. Még amikor a bibliaisko-
lában tanultam, titokban elhatároztam, hogy egyszer majd 
Tohokuban szeretném hirdetni az evangéliumot az embe-
reknek. Ezért is örültem annyira, amikor néhány évvel ez-
előtt a mizuzawai gyülekezet meghívott lelkipásztorának.

2011. március 11-én hazám komoly sebeket kapott
Azóta nagy fájdalmakat áll ki. És most nem csak a nagy 
erejű földrengés és a pusztító cunami okozta károkra 
gondolok. Tohokut is sugárfertőzött területté nyilvání-
tották. Van a városnak egy kis része, ahol már nem is 
lakhatnak emberek. A szenvedés még mindig tart, és a 
bizonytalanság meg a zűrzavar is egyre csak fokozódik. 
Amikor csodás hegyeinkre, hegyláncainkra, a tágas me-
zőkre és a rendezett rizsföldekre gondolok, könny szökik 
a szemembe. 

Itt senki nem dramatizálja túl  
a dolgokat

Japán:

Japánban a félelemről nem szokás beszélni. Inkább olyan témák merülnek fel, mint a családi, 
politikai, gazdasági gondok, illetve az, hogy Fukusima problémája kezelhetetlenné vált – és 
mindez igen visszafogott hangnemben. De attól, hogy errefelé senki nem dramatizálja túl a 
dolgokat, vajon az emberek kevésbé félnek?
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Hát lehet egy ilyen krízishelyzeten önfeledt vidámság-
gal továbblépni? Vajon ez a hívő ember helyes hozzáállá-
sa? Vagy pedig az, hogy imádkozik, sír és szenved, mert 
látja a teremtett világon ejtett sebeket. Nos, ebben kellett 
akkor döntenem.” 

Azóta Wakai lelkipásztor elköltözött arról a vidékről. 
Most a szomszédos Kanegasakiban élnek. Onnan irányít-
ja mint lelkész a gyülekezetet továbbra is. A fertőzött víz 
és talaj még hosszú ideig téma marad itt, Japánban. Is-
ten országának azonban még ilyen körülmények között 
is épülnie kell. Addig dolgozunk, amíg Jézus visszajön. 
Nem tudom, igaza lesz-e Reinhard Zöllnernek, amikor 

a Japán, Fukusima és mi c. könyvében a következőket 
írja: „A radioaktivitás a 21. század pestise”. Ugyanakkor 
Luther Mártont is idézi, aki, amikor az 1527-es pestisjár-
vány kapcsán megkérdezték, hogy szabad-e a halál elől 
elmenekülni, ezt válaszolta: „Az, aki felelős olyan em-
berekért, akik nélküle segítség nélkül maradnának, nem 
menekülhet el, Mindenki más szabadon dönthet, hogy 
megy vagy marad.” 

Ez a gondolat azóta nagy segítség nekem, és iránytű a 
munkámban. A keresztyéneknek fel kell vállalniuk a fe-
lelősséget még akkor is, ha ez ugyanabban a helyzetben 
egészen más módokon nyilvánul meg.

Gerd Strauß

Itt senki nem dramatizálja túl  
a dolgokat

Gerd és Heike Strauß 1996 
óta él Japánban. Jelenleg a 
2011-es pusztító cunami túl-
élői között szolgálnak. Három 
gyermekük a nakamacsidai 
diákotthonban él.

Wakai lelkész úr és gyülekezete két 
évvel ezelőtt egy új gyülekezetet 
alapított Icsinosekiben. Gerd és 
Heike Strauß, a Liebenzelli Misszió 
impact-es csapatával ezt az úttörő-
munkát segíti. A káposztákat a Ja-
pán déli részében élő keresztyének 
küldték. Az adományt szétosztották 
a környező települések lakói között.

A Wakai család jelenleg Kanegasakiban lakik.

Imádkozzunk Wakai 
lelkipásztorért és 

családjáért, hogy Istenben 
megerősödve folytathassák 
életüket és szolgálatukat!
Imádkozzunk Gerd Straußért 
és családjáért, hogy Isten 
kezében továbbra is hasznos 
eszközök lehessenek Japánban!

„Az, aki felelős olyan emberekért,  
akik nélküle segítség nélkül  

maradnának, nem menekülhet el”
Martin Luther
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Adjunk hálát 
Paulo gyógyulá-

sáért és hogy ebben is 
Isten korlátlan hatalma 
és szeretete mutatkozott 
meg! Köszönjük meg 
Michael hit-példáját, és 
ez bátorítson minket is!

Tanzánia:

Amikor Michael elkezdett hozzánk járni, fele-
ségét, aki már előrehaladott állapotban volt, va-
lami komplikáció miatt befektették a kórházba. 
Mivel a magzat állapota nem javult, két héttel 
később császármetszéssel a világra segítették. 
Így született meg a kicsi Paulo. Mivel a kislány 
nagyon gyenge volt, anyukája csak úgy tudta 
táplálni, hogy kiskanállal adta neki a lefejt anya-
tejet. Minden etetés rengeteg időbe telt. Paulo 
rengeteget sírt, és nem javult.  

Aztán az egyik orvos megállapította, hogy 
rosszul kötötték el a köldökzsinórt, és az okozza 
a problémát. A műtéti beavatkozás megtörtént, 
és a szülők reménykedve vitték haza kislányu-
kat. Ám a helyzet mit sem változott. Paulo to-
vábbra is sokat sírt, és evés közben nehezen 
vette a levegőt, éjszakánként pedig fulladozott. 
Akkor egy másik orvos arra gondolt, hogy talán 
összenövések lehetnek az orrában, és az okozza 
a gondokat. A szülők orvostól orvosig vitték a 
kisbabát. Az egyik operációt javasolt, a másik 
lebeszélte őket. Michael teljes fizetését a keze-
lésekre és a gyógyszerekre költötték. Mindezek 
ellenére ő folyton ezt mondogatta: 

– Istenben bízunk, majd Ő megsegít minket.
 

És megjött az esős évszak 
2014-ben heves esőzések kísérték az esős évsza-
kot. Egész területek álltak víz alatt, az ár hidakat 
sodort el. Mivel a vizes árkok dugig voltak sze-
méttel, a víz nem tudott 
elfolyni. Dar es-Salaam-
ban eluralkodott a káosz. 

Egy nap megjelent ná-
lunk a teljesen kimerült és 
kétségbeesett Michael. 

– Mindenütt derékig áll 
a víz nálunk! – számolt be 
a tarthatatlan állapotokról. 
Az esővíz keveredett a fe-
káliával, mert a pottyantós 
udvari vécéket is elárasztotta 
a víz. Michael a feleségét, el-
sőszülött gyermekét és a pici Paulot rokonoknál 
helyezte el. Ő otthon maradt őrszemnek, mert 

a tolvajok rendszeresen kihasználják az ilyen 
nehéz helyzeteket. Annak ellenére, hogy sok 
holmijukat kár érte, a fiatal családapa bizakodó 
maradt:

– Istenben akarunk bízni. Ő lát minket.
 

Könyörögtünk Istenhez 
Aztán, egy kedd reggelen Michael teljesen 

lesújtva jött dolgozni. Bár adták a gyógyszert 
Paulonak, a kicsi ismét nehezen kapott levegőt. 
Miután hazament, imádkozni kezdtünk. Könyö-
rögtünk Istenhez, hogy avatkozzon be: Atyánk, 
tudjuk, hogy van hatalmad és erőd Paulót meg-
gyógyítani. Jézus nevében kérünk, tedd meg!

Amikor legközelebb megjött, izgatottan kér-
deztem Michaeltől, hogy van Paulo. Ragyogó 
arccal, lelkesen válaszolt:

– Mama, hihetetlen, ami történt! Tegnapelőtt 
óta nyugodtan alszik, és szépen iszik. 

Mi is csak ámultunk: Istenünk, milyen nagy 
és hatalmas vagy! Látsz minket a bajban, és 
nem hagysz cserben. Tiéd legyen minden dicső-
ség és tisztelet! 

Michael azt szeretné, ha ez a megtapasztalás 
a kedves Olvasót is arra bátorítaná, hogy a nehéz 
helyzetekben is hagyatkozzon teljesen Istenre, 
és minden félelmét neki adja át.

Emmi Riegert

És ha minden olyan nehéz?
Michael Mombo Uzuriból, Dar es-Salaam egyik városrészéből származik. Foglalko-
zása nincs, ezért örül, hogy nálunk hetente kétszer kereshet egy kis pénzt. Elvé-
gez néhány ház körüli munkát, és őrködik. Tulajdonképpen csak pár óra hosszára 
lenne rá szükségünk, de abból még nem tudná eltartani a családját. Rendszeres 
munkát nagyon nehéz találni.

Markus és Emmi Riegert 
1997 óta dolgozik 
Tanzániában. Jelenleg 
egy sérült embereket 
segítő program kere-
tén belül szolgálnak. 
Négy gyermekük közül 
ketten Németországban 
tanulnak.

Mama
Tanzániában az asz-
szonyokat általában 
mamának szólítják. 
Gyakran még az első 
gyermek nevét is hoz-
záteszik.

„Istenünk, milyen 
nagy és hatalmas 
vagy! Látsz minket 
a bajban, és nem 
hagysz cserben.  

Tiéd legyen minden 
dicsőség és tisztelet!”
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Ezt a szociális-missziós szolgálatot ke-
resztyén gyülekezetekkel karöltve végez-
zük. Feladataink igen sokrétűek: gyerme-
keknek segítünk a leckeírásban, zenével, 
sporttal egybekötött szabadidős tevékeny-
ségeket vagy kirándulásokat, illetve kü-
lönböző lelki alkalmakat, csendesheteket, 
csendesnapokat szervezünk. 

Én legtöbbször délután szolgálok: ál-
talában a leckeírást felügyelem, vagy 
kisebb csoportokat kísérek a különböző 
programokra. 

 Mivel a szervezet három városrészben 
is működik, csapatunkat is három részre 
szakították. Szinte sokkolt, amikor meg-
tudtam, hogy a Szabadság Tábor elne-
vezésű projektbe egyedül engem osztot-
tak be, ráadásul más német nem is volt 
ott rajtam kívül. Egyszerűen nem tudtam 
megérteni, miért nem akarja Isten, hogy 
továbbra is azokkal az impact-esekkel 
dolgozzam együtt, akiket az előző hetek-

ben megismertem, megszerettem és igen 
nagyra becsültem. 

Isten azonban meg akarta nekem mu-
tatni, mit is jelent az, amikor egyedül tőle 
függök, és mindenben, amit csak teszek, 
kizárólag rá hagyatkozom. Az Úr Jézus a 
Máté 6,33-ban így mondja: „Keressétek 
először az ő országát és igazságát, és ezek 
is mind ráadásul megadatnak nektek.” 
Vagyis: Ha Istenért élünk, és Ő lesz a leg-
fontosabb az életünkben, akkor Ő minden-
nap megadja majd, amire szükségünk van. 
Ez súlyos döntés, mégis minden egysze-
rűbbé válik – ezt Isten maga ígéri nekünk! 

Ezt most úgy élem meg, hogy hihetet-
len megelégedést és békességet kaptam 
tőle. Nagyon boldog vagyok, amiért a 
Szabadság Tábor projekt résztvevője le-
hetek. Jól kijövök a kanadai munkatár-
sakkal, és izgatottan várom, hogyan akar 
engem Isten itt használni.

Rahel Hofacker

A kanadai nagyvárosban, Torontóban működik egy szervezet, amelynek neve 
Urban Promise [őbn promisz]. A kifejezés jelentése: Remény/Ígéret a városnak.  
A csoport tagjai a szociális lakótelepeken élő gyermekek, fiatalok és csa-
ládok életét szeretné valamilyen módon könnyíteni. A munkát ebben az 
évben hét németországi fiatal segíti. Rahel Hofacker is tagja a csapatnak.  
Ő küldte a következő rövid beszámolót.

Az impact [impekt] a 
Liebenzelli Misszió rövid 
távú, missziós programja. 
Évente kb. 100 fiatal fel-
nőtt vesz részt benne, és 
segíti a teljes idejű misz-
szionáriusok lelki, szociális 
munkáját, hétköznapi éle-
tét. Bővebb információ a 
Külmissziói Híradó 2015. 
februári számában olvas-
ható vagy a német nyelvű 
honlapon:
www.impact-einsatz.de

Bízzál mindig Istenben!

Egy impact-es fiatal élményei... A hét impact-es, aki jelenleg  
Torontóban szolgál. Rahel 
Hofacker lent, középen látható.

„Ha Istenért élünk, és  
Ő lesz a legfontosabb  

az életünkben,  
akkor Ő mindennap  

megadja majd, amire 
szükségünk van.”
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Immenhauseni ifihétvége
Tavaly októberben egy ifjúsági hétvégén kezdtük meg 
szolgálatunkat Immenhausenben. A téma: YOLO – You 
Only Live Once  (csak egyszer élsz)! Hogyan, miért és 
minek élsz? Az Impact Team mindennap egy átmoz-
gatós, humoros, rövid, valamint egy hosszabb, az azna-
pi áhítat témájához kapcsolódó színdarabot mutatott be. 
Danielának (Ecuador) és nekem is alkalmunk nyílt bi-
zonyságot tenni, ami nem volt egyszerű. Mégis nagyon jó 
volt megtapasztalni azt, hogy nem nekünk kell szólni, ha-
nem hagynunk kell, hogy Isten szóljon rajtunk keresztül. 
Istennek legyen hála, az egész hétvége nagyon áldott volt, 
nemcsak az ifjúságnak, hanem nekünk, szolgálóknak is. 
Áprilisban készülünk vissza hozzájuk szolgálni egy ifjú-
sági istentiszteletre.

Monbachtali szolgálatok
Természetesen fő szolgálati helyünk továbbra is 
Monbachtalban van. Több szervezett héten, hétvégén 
és programon vettünk részt mint szolgálók. Ilyen volt a 
Nagyszülők és unokák hete, ahol a gyermekprogramok 
vezetésébe segítettünk be. Mindennap egy bibliai leckét 
vettünk át, és ehhez kapcsolódó színdarabot vagy játékot 
játszottunk. 

A másik nagyon meghatározó alkalom a Gazdálko-
dók hétvégéje volt. Azon az impact-csapat szabad kezet 
kapott a gyermekprogramok szervezésében. Anna (ifjú-
sági munkatárs) és én a 7–11 éves korosztályt vezettük. 
Itt vezethettem először teljesen egyedül egy délelőtti al-
kalmat németül. Volt bemutatkozás, bibliai lecke,  kéz-
műves foglalkozás és voltak játékok... Igen csak mélyvíz 
volt számomra, de Isten nagy nyugalmat adott, mert pont 
azon a reggelen ezt az igét olvastam: „Mennyire szereti 
népét! Szentjei kezedben vannak, lábaidhoz telepednek, 
befogadják beszédedet” (5Móz 33,3). Ezekután biztos vol-
tam benne, hogy az Úr áldása lesz ezen az alkalmon. Jó 
megtapasztalni, mennyire megbíznak bennünk a német 
szolgálók annak ellenére, hogy nem beszéljük tökéletesen 
a nyelvet.

Karácsonyi időszak
Az ádventi időszakban volt egy szolgálatunk az esslingeni 
karácsonyi bazáron. Minden eladónak mi adtunk egy kis 
ajándékot, és beszélgetnünk is kellett velük egy kicsit. Az 
ajándék egy igés naptár és egy igés kártya volt. Nem min-
denki fogadta el, de akik elfogadták, azokat imádságban 
hordozzuk, hogy legyen élő kapcsolatuk Krisztussal, és 
ne csak a kis Jézusként tekintsenek rá.

Egy ifiórát is tartottam ebben az időszakban Karácsony 
Magyarországon címmel. Beszéltem az otthoni szokások-
ról és arról, hogy nekem mit jelent a Karácsony, mit jelent 
életemben Krisztus. A végén pedig együtt vacsoráztunk!

A Karácsonyt szolgálattal töltöttük Monbachtalban: 
23-án tartottunk egy Nemzetközi estet, Szentestén pedig 
a vendégeknek egy színdarabot adtunk elő. Karácsony 
első és második napját a Cramer családdal (vezetőnk) és 
a Luz családdal töltöttük. Kicsit aggódtunk, hogy fogjuk 
„átvészelni” az ünnepeket a család nélkül. De mindenkit 
megnyugtathatok, nem volt nehéz. Más volt persze, de 
ugyanúgy a családunkkal voltunk, csak éppen nem a vér-
szerintivel, hanem a lelkivel.

Már csak két és fél hónap...
Még ennyi idő van az első Impact Németország csapa-
tának hátra. A naptárunk jóformán betelt már a szolgá-
latokkal! Több tábor szervezésébe is besegítünk, és más 
gyülekezetekben szolgálunk. Már most érezzük, hogy 
milyen nehéz lesz hazamenni. Isten kezében mindnyájan 
formálódtunk és formálódunk: nemcsak egy csapat vol-
tunk, hanem egy kis család is. A legfontosabb, amit meg-
tanultuk: amink van, az kegyelem, a jó hírt nem akarjuk 
csak magunknak megtartani. Ha egy idegen nyelven hir-
dettem, hogy mit tett értem Krisztus, az anyanyelvünkön 
is ugyanezt kell tennünk.  

Én csak bátorítani tudok minden fiatalt, aki érez indít-
tatást hasonló szolgálatra, hogy vágjon bele! Az aggodal-
mak ne tartsanak vissza senkit! Isten hatalmasabb min-
den nehézségnél, félelemnél és gondnál

Testvéri szeretettel: Lőrincz Zsanka

...és a magyar impact-es lány, Zsanka beszámolója

Szeretnék egy kicsit beszámolni az eddig megélt tapasztalataimról mint a magyar impact-es. 
Minden szolgálatunkról nem tudok írni, de íme egy kis ízelítő a féléves szolgálatunkból.

Kedves Testvérek!



Impact-esek Oberjochtban Karácsony Magyarországon

Karácsonyi színdarab: Az öt angyal Karácsonyi szolgáló csapat és Rainer Großman

Csoportkép: Nagyszülők és unokák hete A Torontóban szolgáló 7 impact-es fiatal

Az impact-es lányok, balról a második Zsanett Színdarab után Immenhausenben



Dr. Keszi Krisztina – Zambia

Nelya családja és egy szomszédasszony. Ebédszünet. A gyülekezet házat épít a leendő 
lelkésznek. A kultúrának megfelelően az asszo-

nyok letérdelve tálalnak.

A gyülekezeti asszonyokkal. A technika a faluba 
is elért. Mobiltelefon a nyakban, kézben.

Margaret családja.

Margareték házában. Egy gyermek az ölben,  
a másik a háton, a harmadik mellette.

Modernizált falusi mosdó. A műanyag kancsó-
ban lévő vizet a nap felmelegíti. Csak rá kell 

lépni a botra és a kannából jön a víz.


