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PIDZSIN KEZDoKNEK

Laéban lakunk, az ország második legnagyobb városában. Sokan érkeznek ide az ország különböző részeiből, mert munkát keresnek.
Sajnos, sokan sem munkát, sem lakást nem találnak. Ezért illegális
nyomortelepeken élnek, amelyeknek az angol neve: settlements. Az
illegális azt jelenti, hogy törvénytelen. Ezek a telepek tehát hivatalos engedély nélkül épültek fel. Az emberek bádogviskóknak laknak,
amelyekben nincs sem folyóvíz, sem WC. El tudod képzelni?
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Nadine
és
Jochen
Stern, Nelinével és
Juleennel 2010 óta él
Új-Guineában.
Pápua
Nagyon örülnek ennek,
mert annak ellenére,
hogy nem beszélik mind
a 800 nyelvet, mégis
tudnak az otthontalan
fiúknak Jézusról beszélni.

zseblámpa

Azoknak a fiatal fiúknak, akik a nyomortelepeken nőttek föl, de most
nálunk laknak, szeretnénk segíteni.
A nálunk nem a lakásunkat jelenti,
hanem a Városi Missziót, ahol mi is
dolgozunk. A szervezetnek van egy
jó nagy telke, amelyen többek között
felépült egy fiúotthon. A fiúk nemcsak
írás-olvasást, hanem autószerelést,
házépítést és növénytermesztést is
tanulnak. Sokat beszélünk nekik Jézusról. Az otthon lakói Pápua Új-Guinea más és más részeiből származnak,
ezért nagyon sok nyelven beszélnek.
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Az illegális településeken élő
gyermekek sokszor iskolába sem
járhatnak. Mivel az embereknek
alig van pénzük, sok gyerek lopásból és bűnözésből tartja fenn
magát. Mivel általában az utcákon kóborolnak, utcagyerekeknek
nevezik őket.

A citrom savanyú.

A laei utcagyerekek

Na, értettél ebből valamit? Semmit? Sebaj! Én
sem értem mindig, hogy mit mondanak az emberek.
Itt, Pápua Új-Guineában ugyanis több mint 800
különböző nyelvet használnak. Gondolj csak bele!
800 különböző nyelv! Nincs még egy olyan ország a
világon, ahol több nyelven beszélnének.

Koldulás, lopás, betörés.

A citrom küzd.

MAGYAR
JELENTÉS

lövő lámpa

k nyelv! 1.
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Tudunk-e minden nyelven beszélni?

Természetesen nem! De nem is kell az összes nyelvet megtanulnunk ahhoz, hogy szót tudjunk érteni
velük. Pápua Új-Guineában ugyanis van egy nyelv,
amelyet nagyon sok ember beszél: a pidzsin. Nagyon
érzékletesen és képszerűen mindent körül lehet
vele írni.

Ezt te is megteheted!

6.

Te is beszélhetsz a környezetedben élő gyermekeknek Jézusról! Ha ismersz olyan gyermekeket,
akik alig vagy nagyon keveset értenek magyarul,
kézzel-lábbal is megpróbálhatsz beszélgetni velük.
Biztosan nagyon örülnek majd ennek.

Imádkozhatsz így is:
Köszönöm, mennyei Atyám, hogy a
Laéban élő fiúk hallhatnak Jézusról.

Kedves Testvérek!
A láthatatlan világról – amelyről ez a lapszámunk szól –
sokféle elgondolás létezik. Az ateisták, materialisták tagadják, hogy lenne bármi is a tudományos eszközökkel
leírható világon túl, s pláne, hogy azt személyes hatalmak
uralnák. Mások számára ez nem kérdés, de míg például az
ázsiai, afrikai népek jó része elsősorban a gonosz hatalmakkal foglalkozik és az azoktól való félelem határozza
meg életüket, addig az európaiak, amerikaiak nagy többsége csak a „Jóistenről” akar tudni, miközben, sokszor tudatlanul kiszolgáltatja magát az ellenkező oldalnak különböző okkult praktikák által.
Nem ritka, hogy a magukat keresztyénnek vallók között is találkozunk egyrészt olyanokkal, akik szinte tagadják a természetfeletti dolgokat (mindenre racionális
magyarázatot keresve), másrészt viszont olyanokkal is,
akik a természetfeletti megtapasztalásokat (csodákat, jeleket) hajhásszák minden módon.
Ebben a kérdésben is az egyetlen biztos támpont a Biblia
lehet számunkra. Óvakodjunk attól, hogy a tapasztalat legyen a végső tájékozódási pontunk! A Szentírás mint Isten
kijelentése egyértelmű tényeket tár elénk: van a világnak
egy természetfeletti, láthatatlan része, amelyet két, személyes hatalom határoz meg, Isten és a Sátán. Az utóbbi az
előbbinek alárendelve, de vele szembehelyezkedve működik. Fontos mindkét hatalom valóságával számolnunk, de
ismernünk kell ezeket az erőviszonyokat is, hiszen a két
hatalom közötti harcnak mi is részesei vagyunk.
A Sátán személyéről, munkájáról kevesebbet tudunk,
mert a Bibliának az elsődleges célja Isten bemutatása és
a vele való kapcsolat segítése. Ugyanakkor elég információt kapunk ahhoz, hogy eligazodjunk a Sátánnal kapcsolatosan is. Két véglet van, amelyeket kerülnünk kell. Az
egyik: a Sátán munkájának tagadása, elbagatellizálása, a
másik: minden rossznak (pl.: betegségnek, emberi bűnnek, pszichés problémáknak) a démonizálása. Ugyanakkor azt is alázattal el kell ismernünk, hogy vannak olyan
jelenségek, tapasztalatok, amelyeket észlelünk, vagy
amelyekről beszámolókat hallunk, de nem tudjuk azokat
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pontosan leírni, kategorizálni, értelmezni. Óvakodnunk
kell attól, hogy úgy tegyünk, mint akiknek mindenre van
magyarázatuk. Soha nem fogunk mindent megérteni (legalábbis földi életünk ideje alatt nem), hiszen a láthatatlan
világ sok vonatkozásban túl van felfogóképességünk határán (pl. azért is, mert független időtől és tértől).
De egy valamit biztosan tudhatunk, és fontos is hinnünk: Jézus legyőzte a Sátánt. Mellette biztonságban vagyunk. Az evangélium ma is Isten ereje (Róma 1,16). Az
evangélium hite, a Jézussal való személyes hit-kapcsolat
biztos szabadulás és védelem Isten gyermekei számára.
„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok
lesztek!” (János 8,36) Ezért mindenféle emberi módszer,
technika, ügyeskedés és okoskodás helyett higgyük és hirdessük a Megváltó Krisztus evangéliumát! Általa és benne
(vele közösségben élve) van szabadulás és győzelem!
Sípos Alpár Szabolcs, elnök

Missziói beszámoló
Ahogyan arról már korábbi lapszámainkban beszámoltunk, a németországi Impact 2014/2015-ös
missziói programjában részt vett egy magyar lány is: Lőrincz Zsanka.
Most örömmel tudatjuk, hogy Zsanka június elején hazatért, és friss missziói élményeiről,
tapasztalatairól beszámolókat tart az alábbi időszakokban:
– Budapesten június 11-én, 12-én és 13-án.
– Országosan július 4-étől 18-áig.
A helyszínek és időpontok egyeztetése folyamatban van, ezért kérjük Olvasóinkat, hogy
a pontos részletekért látogassák meg honlapunkat a www.liebenzell.hu oldalon,
vagy érdeklődjenek Csapkovics Bertalannál a csapkovicsb@gmail.com címen!
Külmissziói Híradó, 2015/03 1

Zambia:

Beszámoló a klinikáról

Tizedik éve vagyok Zambiában, kilenc éve itt Mungwiban, a klinikán.
Ha most visszatekintek a mögöttem lévő időszakra, azt kell mondanom, hogy mindig nehéz volt, sőt sokszor nagyon nehéz. Az évek teltek, és a sok ígéret ellenére eddig még mindig nem történt pozitív irányú
változás. Annak, hogy itt vagyok még a klinikán, sok év óta egyedüli
miszionáriusként, az a magyarázata, hogy Isten többször is megerősített:
egyelőre még itt szeretne látni. Az Ő gyengéd szeretete, bátorítása újra
meg újra továbbsegített. Neki köszönöm a hűséges imádkozókat is, akik
mögöttem állnak, és életemet Isten előtt hordozzák.
A keskeny úton járó, Krisztust követő emberek megtapasztalják,
hogy Isten nemcsak próbákat, nehezeket ad, hanem kicsi és nagy ajándékokat is készít, amelyek bátorítást, örömöt jelentenek, de a legfőbb
jó maga Isten. Nem könnyű helytállni, kitartani, ugyanakkor itt egy
orvos sokkal inkább átéli annak a valóságát, hogy valóban Isten az,
aki a gyógyulást adja. A szűkös keretek, csekély lehetőségek ellenére a
betegek sokkal hamarabb meggyógyulnak, mint odahaza.
Az igazi áldás azonban az, hogy az utóbbi időben az Úr egyre több
és több lehetőséget ad a betegek közötti lelki szolgálatra. Bizonyosan
segítség az is, hogy jobban tudom beszélni a bemba nyelvet. A bemba
nyelven elmondott imádság hídként szolgál, és lehetőséget ad a beszélgetésre. Kegyelem, hálaadásra való ok, hogy itt szabadon lehet hirdetni
az evangéliumot, és szabad bizonyságot tenni Jézus Krisztusról. Segítség az emberek nyitottsága is, bár ez bizonyos szempontból hátrány is,
mert a rossz befolyásra is nyitottabbak. Mivel érzelmi beállítottságúak,
ez az „ajtó” nyílik meg először. A betegek általában rövid ideig vannak
itt, két-három napig. Megtérést keveset láttam, de érdekes módon azok,
akikről úgy gondolom, hogy megtértek és elfogadták az Úr Jézust Megváltójuknak, egy-két napon belül meghaltak.
Az adott evangéliumi könyv, Biblia, beszélgetés kapcsán érintést,
megindulást azonban annál többet láttam. Ötven, száz kilométeres távolságról, néha még távolabbról is jönnek, és általában nem találkozom velük többet. Imádságban hordozom őket és kérem Istent, hogy
küldje el hozzájuk a következő embert, aki továbbsegíti őket egészen
a keresztig. Egyedül Ő tudja, kinek a szívében van ott az őszinte vágy,
hogy megismerje Őt.
Megtörténik az is, hogy azonnal láthatom Isten Lelke munkájának
a gyümölcsét. A múltkoriban egy apa volt itt a fiával, aki elkezdett furcsán viselkedni és hallucinált. A tünetek és a vizsgálat lelki megterhelésre utalt. Mivel nem volt más lehetőségem, imádkoztam érte. Másnap már összepakolva vártak, és az apa örömmel jelentette: – Doktor,
megyünk haza, a fiam teljesen jól van.
Nemrégiben egy depressziós asszony többször is itt járt. A vizsgálatok mindig negatívak voltak. A harmadik alkalommal a férje is megjelent. Észrevettem bizonyos dolgokat. A lelkigondozás sokkal mélyebb,
finomabb nyelvi ismeretet igényelne, de mivel újra csak nem volt más
lehetőség, elkezdtem a házassági lelkigondozást, és aztán imádkoztunk.
Másnap az asszony mosolyogva fogadott. Van család számára is evangéliumi traktátusom, azt búcsúzóul még odaadtam. Néhány hét múlva,
amikor a postán voltam, valaki mosolyogva megszólított: – Megismer? –
Először gondolkodnom kellett, mert közben egy kicsit meg is változott: a
haja szépen rendben volt, kicsit hízott is, de megismertem. Nagyon örült
neki. Azóta rendben van a házasságuk, jól vannak.
Örömömre szolgál, hogy az utóbbi időben a nővéreknek is tudok
könyvet adni, sőt néha ők maguk kérnek tőlem.
Ahogyan odahaza, úgy itt is jóval kevesebb férfi van a templomokban, mint amennyi asszony. A klinika azonban missziói munkaterületet jelent. Férfiakat is vizsgálok, kezelek, így nekik is adok könyveket,
Bibliát, velük is beszélgetek lelki dolgokról, és nekik is teszek bizonyságot az Úr Jézusról. Ez a klinikán kívül, ebben a kultúrában elképzelhetetlen lenne.
Néha megállok és csak figyelem Isten mentő szeretetét. A klinikán
sok és sokféle beteg megfordul. Sokan hallhatnak róla. De Ő azokat is
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keresi, akik egyébként vagy nem mennek templomba, vagy olyan helyre mennek, ahol Jézus Krisztus nem megoldás, illetve nem az egyetlen
megoldás. Sok alkoholista, katolikus, Jehova tanúja a betegsége kapcsán hallhat Jézus Krisztusról. Múlt héten volt itt egy nagyon vérszegény asszony, akinek a férje mereven elutasította a vérátömlesztést
vallási meggyőződésből. Amikor imádkoztam az asszonyokért, Jézus
Krisztust dicsőítettem mint Istent, mint Megváltót, mint egyetlen élő
utat a mennybe. Az imádság után beszélgetés kezdődött. A férj ugyan
elutasító volt, de éppen ott volt a tizenéves fia is, aki tágra nyílt szemekkel hallgatta a beszélgetést. Nyilvánvalóan életében először hallott
ilyen dolgokat.
Amikor a betegek hazamennek, azoknak, akik nyitottak, érdeklődők, evangéliumi traktátust adok. A könyvet nem vihetik haza, de a
traktátust igen. Szeretnek kapni, így még a nevüket is ráírom, hogy
érezzék, ez most az övék. De mindig hangsúlyozom, hogy van egy
kikötésem. Ha elolvasták, tovább kell adniuk másoknak is, szomszédoknak, barátoknak, hogy minél többen olvassák, és megértsék, hogy
Jézus a Krisztus. Ő az Istentől elküldött Megváltó, aki kész volt mindent elveszíteni értünk, bűnösökért. Meghalt értünk a kereszten, hogy
mi értelmes életet élhessünk itt, a földön, és megnyitotta előttünk a
menny ajtaját.
Néhány napja a reggeli csendességemben, imádság közben egy evangéliumi ének szólalt meg a szívemben: Nem vagyok más, csak üres
edény; tölts meg hát lelkeddel engem. Igédnek áldott, szent ereje, hadd
munkálkodjék már bennem. Rajtam keresztül áradj, Uram, ragyogjon
fényed szerte, hogy általam sok-sok árva szív békéjét benned meglelje!
Ezt kívánom magamnak és minden keresztyén testvéremnek! Legyen ez egyre inkább valósággá! Használhassa az Úr életünket egyre
jobban az Ő lélekmentő munkájában!
Legyen áldott azért, hogy még mindig tart a kegyelem!
IMATÉMÁK:
Adjunk hálát azért, hogy…
1. Z
 ambiában szabadon lehet hirdetni az evangéliumot;
2. a z emberek nyitottak az evangélium előtt;
3. a testvérek hűségesen imádkoznak értem;
4. s okat segítettek és segítenek mélyíteni bemba nyelvtudásomat;
5. sok beteg hallhatott, olvashatott már Istenről, Jézus Krisztusról;
6. I sten kegyelmesen, hűségesen, szeretettel keresi az embereket,
sokakat megment, és hordozza a benne bízókat;
7. s ok lehetőség adódik bizonyságot tennem róla.
Kérjük az Urat azért, hogy…
1. v égezze tovább munkáját a szívekben, küldje el a következő embert, aki továbbsegít egy-egy megérintett személyt;
2. e mlékeztesse a hazatért betegeket mindarra, amit hallottak, megértettek;
3. n ővérek is megtérjenek, és keresztyén nővérek dolgozzanak itt;
4. f olyamatosan legyen víz és áram;
5. miközben sok probléma és a szervezetlenség is megterhel, tudjak újra
meg újra Jézusra nézni, legyen békesség, hálaadás a szívemben a kegyelemért, amiért szolgálhatom Őt;
6. m
 inél több zambiai (és természetesen magyar) legyen majd a mennyben, akikkel együtt szemlélhetjük
majd Isten és az Úr Jézus dicsőségét
egy örökkévalóságon át.
Szeretettel köszöntök mindenkit:

dr. Keszi Krisztina

Családunk 12 éve újból Németországban él. Jó messzire kerültünk a
bangladesi valóságtól. Amikor annak
idején, fiatal misszionáriusként odaérkeztem, dr. Paul Hiebert kijelentését
olvasva megrémültem: „A világ kétharmad részén a nyugati misszionáriu
sok jelentik azt az erőt, amely leginkább elvilágiasítja környezetüket.”

A láthatatlan világ
Magyarázatként, kicsit leegyszerűsítve még
hozzáfűzte, hogy a nyugati misszionáriusok világképe csak a mennyet és a földet ismeri, ám
azt a szellemvilágot, amely ezeken kívül még
létezik, nem.
Tény, hogy a nyugati kultúrákban felnevelkedett emberek nem igazán fogékonyak a szellemvilágra. Ezért aztán nem is tudjuk azt olyan
valóságként kezelni, mint az afrikaiak vagy a
világ más táján élők, akik teljes természetességgel viszonyulnak hozzá. Velünk nem ismertették meg a láthatatlan világnak ezt a részét. Én
ezt nem hátrányként vagy hiányosságként élem
meg, hiszen nekem is vannak megtapasztalásaim és érzékeny antennáim, csak esetleg olyanok, amelyek a szóban forgó népeknél kevésbé
fejlettek. Ám ez a fajta ismeret és különbözőség inkább alázatra késztet, mert rámutat arra,
hogy az én világképem korántsem olyan teljes,
mint ahogyan azt korábban gondoltam.
Mostani számunk legtöbb szerzője éppen ezt
a témát feszegeti. Arról tudósítanak, hogy sok
ember életében a természetfeletti világ a valóság részét képezi. A nyugati keresztyének inkább két pólusban gondolkoznak: van a menny
és van a föld – és pont. A világ kétharmadának
felfogása szerint azonban a világ három részre
tagolódik: föld, szellemek és Isten örökkévaló
világa. Az egyik a másiktól nem különül el élesen, hanem folyamatos az átmenet. A malawi
(Afrika) Louis Ndekha lelkész cikkéből rengeteg információt kapunk erről.
Nálunk sok ember – köztük sok keresztyén
is – hajlamos arra, hogy az animista világképhez lekicsinylően viszonyuljon. „Szellemekben
hinni? Micsoda maradiság!” – gondolják sokan. Tény, hogy sarlatánok mindenütt vannak,
és erre nem érdemes külön szót vesztegetni. Ha

azonban okkult praktikákról van szó, kortársaink jóval nagyobb megilletődöttséggel és távolságtartással beszélnek. Érzékelik vagy sejtik a
gonosz hatalmak titokzatos és félelmetes erejét,
vagy talán már találkoztak is vele. A misszio
náriusok néhány cikkben nagyon világosan
utalnak erre. Végzetes következményei lehetnek annak, ha valaki a lelkiek területén nem a
győztes Jézus oldalán áll.
Ezért kell a világnak olyan misszió, amely
szó szerint nagy kiterjedésű, mert több dimenziót ölel fel. Mi azért küldünk misszionáriusokat veszélyes területekre is, hogy embereket
mentsenek át a Győztes oldalára. Az ellenség
jelenlétét gyakran a misszionáriusok is egészen
kézzelfoghatóan megtapasztalják. Ezért is buzdítjuk a kedves Olvasót arra, hogy könyörögjön velünk együtt misszionáriusaink
– különösen is az újságban megnevezett
személyek – védelméért és a győztes Jézus
egyre nagyobb térhódításáért a világon.
Jézus arra tanította tanítványait, hogy az
Ő nevében imádkozzanak. A Jézus név azt a
valakit jelenti, aki győztes minden fejedelemség és hatalmasság fölött. Ezért van értelme a
közbenjáró imádságnak, és ezért okoz örömet
a másokért való könyörgés. Mostani számunk
címe titkokat sejtet és misztikusan hangzik.
Azt kívánom, hogy a kedves Olvasó – hozzám
hasonlóan – gondolkozzon el az olvasottakon!
Szívélyes üdvözlettel a győztes Jézus és a mis�szió nevében:

Martin Auch, missziói igazgató
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Japán:

Egy diák a templomban felírja kívánságait egy imatáblácskára

Gonosz erok
´´ szorításában
Olyan emberektől hallottam, akik már jártak Japánban, hogy már a japán
légtér elérésekor érezték a sötét erők jelenlétét. Távol álljon tőlem, hogy
megmosolyogjam ezeket a tudósításokat, pedig elég érzéketlen vagyok az
ilyen dolgok iránt. Pedig nekem is volt élményem a gonosszal, de eddig még
szinte soha nem beszéltem erről.

„Mert a keresztről
szóló beszéd bolondság
ugyan azoknak, akik
elvesznek, de nekünk,
akik üdvözülünk, Istennek ereje” (1Kor 1,18).

Vajon mi vihet rá valakit arra, hogy este
11 óra körül felhívjon egy vadidegen külföldit? A telefonbeszélgetés után jó félórával egy taxi állt meg előttünk. A szomszéd
városban lakó Y. asszony jött el hozzánk
a fiával, a saját bevallása szerint azért,
hogy segítsünk a 25 éves fiúnak felkészülni a másnapi egyetemi német dolgozatra.
Ennek ellenére a német nyelv szóba sem
került, mert életbevágóan fontos dolgokról
beszélgettünk. A fiatalember ugyanis még
azon az éjszakán véget akart vetni az életének, mivel az ördög szorításába került.
Érdeklődésből rabság
Szerintem azért tudta a családunk átvészelni a soron következő pár hónapot, mialatt a fiatalembert lelkigondoztuk, mert
néhány keresztyén barátunk és imatámogatónk állhatatosan könyörgött az ügyért.
Abban az időszakban a lakásunkban mindenhová olyan bibliai igéket vagy evan-
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géliumi idézeteket tettünk ki, mint pl. Jézus vérében van a győzelem vagy Jézus a
győztes.
A japán fiatalember még iskolás korában
kezdett érdeklődni a láthatatlan világ iránt,
majd egyre inkább az okkult erők befolyása
alá került. Megtörtént, hogy beszélgetésünk
csupán csak néhány percig tartott, de már
aközben is megjelentek neki az „égi lények”,
ahogyan ő nevezte azokat.
Isten Igéjét a saját elhatározásából akarta
tanulmányozni velem. Ennek ellenére nem
volt hajlandó a Jelenések könyvéhez lapozni. – Ehhez a veszélyes Istenhez nem akarok közeledni – mondta. Ennek ellenére úgy
tűnt, örömét leli abban, hogy azokkal a sötét
hatalmakkal játszadozzon, amelyek a vesztére törtek.
A sarlatánok és ködös útmutatásaik
A fiatalember nyakában egy kis kereszt
lógott. Átszámítva 300 euróért szerez-

te Tokiónak abban a hírhedt negyedében,
ahol mindenfelé sötét alakok mászkálnak.
Mint az egyik elit egyetem diákja, pontosan tudta, puszta átverés volt, amikor a
keresztet azzal a szöveggel tukmálták rá,
hogy a kő, amelyből kifaragták, abból a
kőtáblából való, amelyre a Tízparancsolat
lett felvésve. Mégsem volt képes megválni tőle, pedig még azt is megtettem, hogy
a vételárat készpénzben letettem eléje az
asztalra.
Már májusban járt az idő, amikor kijelentette, végre tudja, mi okozza az összes problémáját. A láthatatlan világ egyik tagja, akitől az utasításokat kapta, közölte vele, hogy
túlsúlyos. Ez senkinek meg nem fordult volna a fejében, aki valaha is találkozott vele.
Ő mégis egyik napról a másikra megtagadott mindenféle táplálékbevitelt. Amikor már
csak csont és bőr volt, az apjával együtt betettük az autómba, és egy speciális klinikára
vittük, amely kétórányira volt tőlünk.
A fiatalemberrel a következő évben találkoztam újra, de már az első alkalommal
komolyan figyelmeztetett, hogy még abban
az évben, augusztus végén nagy baj történik
majd. És valóban, pontosan a megadott időben, augusztus 30-án éjszaka telefonhívást
kaptam az édesanyjától, de amit mondott,
mégis váratlanul ért:
– A fiam éjjel 2-kor meghalt. Kérlek, kísérj el a kórházba!
A keresztről szóló beszéd: reményteljes
üzenet a sírnál
Az egyik orvos elmondta nekem, hogy a
beteg, akit nagy erőfeszítések árán sikerült valamelyest felhizlalniuk, kevéssel
éjfél előtt bement hozzá, és azt kérdezte,
hogy mit jelent az 1Korinthus 1,18: „Mert
a keresztről szóló beszéd ugyan bolondság
azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik
üdvözülünk, Istennek ereje”. A fiatalember

Ema, sintoista imatáblácskák

a klinika könyvtárában ugyanis rábukkant
egy ősrégi Újszövetségre. Az orvos, akinek ez a kérdés túl nehéznek bizonyult,
azzal küldte el, hogy feküdjön vissza az
ágyába. Majd nagyjából két órával később
ugyanez az orvos talált rá a 26 éves fiatalemberre, akivel szívelégtelenség végzett..
Miután imádkoztam a szülőkkel és a kórház személyzetével, hajnalban hazamentem.
Teljesen váratlanul éles fájdalmat éreztem a
veséim környékén. Az orvos, akihez elmentem, nem talált magyarázatot a jelenségre.
A temetési szertartáson úgy beszéltek az
egyetem megdöbbent professzorai a fiatalemberről, mint kiemelkedő tehetségről, aki
átlagon felüli képességekkel rendelkezett.
Azok az orvosok is csak némán széttárták a
kezüket, akik a furcsa „esetet” ismert szaklapokban publikálták. A temetési búcsúztatón az 1Korinthus 1,18 alapján hirdettem a
reménység evangéliumát a szülőknek és a
gyászolóknak.
Aztán amikor kiléptem a krematórium
ajtaján, ahol a halottat a japán előírásoknak
megfelelően elhamvasztották, vesetáji fájdalmaim egyik pillanatról a másikra teljesen
megszűntek. Erre megint nem találtunk magyarázatot.
Fél év kitartó imádság és tusakodás után a
fiatalember édesanyja végre oda tudta tenni
halott fiát Isten kezébe, megkeresztelkedett,
és a keresztelés alkalmával nyilvánosan is
győztes Urának tudta vallani Jézus Krisztust.
Sok évvel később az édesapa, egy agrártudományi egyetem emeritus professzora szintén rálelt Isten kegyelmére. Ma mindketten
hűséges tagjai annak az usikui evangéliumi
gyülekezetnek, ahol japán missziós szolgálatunkat annak idején megkezdtük.
Traugott Ockert

Az ősök oltára és sintoista
házi szentély egy régi japán
parasztházban

Traugott és Dorothea Ockert
1980 óta szolgál Japánban.
Először gyülekezetalapításban
vettek részt, majd a misszio
nárius-csoportot vezették.
2006 nyara óta Okutamában
laknak és az ottani Fukuien no
Ie (Az evangélium háza) nevű
Konferenciaközpontot vezetik.
Két felnőtt fiuk Németország
ban él.
Adjunk hálát az Úrnak,
amiért az elhunyt
fiatalember szüleit megkereste
és kegyelmébe fogadta!
Imádkozzunk, hogy a
misszionáriusok megtapasztalják Isten védelmét, és
bátran hirdessék Jézus
győzelmét!
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Mivel mi még újoncoknak számítunk az országban, a
cikk megírásához ecuadori munkatársaink ismereteire
is szükségem volt. Diego, Mayra és Myrian készek voltak időt szánni rám. Mint majdnem minden ecuadori,
nemcsak mások elbeszélései alapján, hanem saját tapasztalatból is ismerik a témát.
Mit is értünk mal aire alatt?
Mint minden gyerek, Myrian is nagyon félt tőle. Szülei megtiltották neki és testvéreinek, hogy bizonyos
helyeken játsszanak, vagy hosszabb ideig ott tartózkodjanak. Azt mondták, azért, mert ott érezhetően jelen van a gonosz levegő. Santa Rosában, egy kis vidéki
faluban, Ibarra mellett, ahol Myrian a gyermekkorát
töltötte, azok a helyek üres cserépkályhák és téglából
épített tűzhelyek voltak. De a folyóhoz sem mehettek le.
A régi, elhagyott házak is teljes mértékben tiltott területnek számítottak. A különösen veszélyes helyek körül
még a napszak is számított. Ezért a sötétség beállta után
a gyerekek már egyáltalán nem hagyhatták el a házat,
és ─ a hiedelem szerint ─ főleg a kisebbekre leselkedett
nagy veszély. Tudniillik, ha az ember érintkezett a mal
airrel, elkerülhetetlenül megbetegedett. A lehetséges
következmények között szerepelt fejfájás, akár hányásig fokozódó hasfájás, vagy más testrészek fájdalma.
A mal airét egy hatalmas, láthatatlan szellemnek gondolják, amely bizonyos tárgyakban vagy bizonyos helyeken lakik, és bajt hoz az emberre. Ezért az emberekben valóságos és állandó félelem él iránta.

Sámán a nagyünnepen

Ecuador:

Mal Aire, avagy
a gonosz levego´´
Ecuadorban gyakran beszélnek róla ─ korra, társadalmi osztályra, műveltségi szintre és vallási
háttérre való tekintet nélkül. Hogy miről? Arról,
amit úgy hívnak, hogy mal aire. A jelentése: gonosz levegő. De hát hogyan lehet a levegő gonosz, félelmetes és az emberre nézve veszélyes?
És miért félnek tőle ennyire?
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Mit lehet ellene tenni?
A szülők, a nagyszülők vagy a tágabb rokonság tagjai
Myriant és Mayrat gyermekkorukban mindig „kigyógyították” a mal airéből. Ez általában úgy történt, hogy
egy tojást görgettek végig a testükön, főleg természetesen a megbetegedett testrészen. Ekkor a fájdalom valóban megszűnt. A tojást a végén olyan messzire elhajították, amilyen messzire csak tudták. A mal aire által
okozott panaszokat vízgőzzel és egyes fűszernövényekkel, tengerimalacokkal, késekkel vagy cukornádpálinka-permettel is meg lehetett szűntetni.
Mi rejtőzik e mögött?
Interjúalanyaim ma már keresztyének, és másképp látják a helyzetet, mint régen. Mayra ki is fejti ezt:
– Továbbra is hiszek ezeknek a dolgoknak a létezésében. Nevezzük mal airének vagy akárminek. Gonosz
erők igenis léteznek, de csak addig van hatalmuk felettünk, amíg Isten Lelke be nem költözik az életünkbe.
Ennek a témának a fényében különösen érdekes az,
ahogyan Luther az Efezus 2,2-ben a Sátán szót fordította. Károli is követte példáját. Pál azt írja, hogy a keresztyének korábban a világ szerint éltek, „a levegőbeli
hatalmasság fejedelme szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik”. A gonoszság, vagy mondjuk inkább úgy, hogy a Gonosz tehát a világban van, és
munkálkodik. Ám ha Isten gyermekei vagyunk, Isten a

mi oldalunkon áll, és senki sem lehet ellenünk, még a „levegőbeli hatalmasság fejedelme” sem.
És ez valóban működik?
Ez az egész valóság vagy csak emberi képzelgés, valamiféle ravasz önszuggeszció,
amely csak azért működik, mert mindenki
hisz benne? Kérdésemre Diego azt válaszolja, hogy mind a kettő igaz lehet. Vannak emberek, akik minden kellemetlen,
rossz dologért a mal airét teszik felelőssé,
és nagyon emlékeztetnek a New Age azon
követőire, akik szerint minden rossznak a
bad energy, vagyis a rossz energia az okozója. Ugyanakkor a Sátán hatalma nagyon
is valóságos, olyannyira, hogy „gyógyítani”
is tud vele, csak közben elvész az emberek
lelke, mert a „gyógyítás” következtében elidegenednek, eltávolodnak Istentől.
─ Nem könnyű tisztán látni ebben a dologban ─ mondja Diego ─, mert beágyazódott az animizmus és a katolikus vallás
zavaros egyvelegébe. A gyógyító rítusoknál például előfordulhat, hogy egy sámán
a gyógynövények, állatok, tojások stb.
mellett gyertyákat, Szűz Mária-szobrokat
is felhasznál, vagy éppenséggel beveti a
Miatyánkot. Az egyik rokonom is, miközben gyógynövényeket és más növényeket
használt a gyógyításhoz, ezt mormolta: Yo
te sano, Dios te cura ... Yo te sano, Dios te
cura (Meggyógyítlak, Isten kigyógyít). Itt
is a katolikus hit és egy animista szertartás különös keveredését láthattuk.

Hogyan kezelik ezt az ecuadori keresztyének a mindennapokban?
A keresztyének általában tisztában vannak azzal, hogy bár a gonosz erők léteznek, nekik már nem kell félniük azoktól.
A gyakorlatban azonban gyakran megfigyelhető, hogy az emberek mégsem tudnak elszakadni attól a hagyománytól,
amelyben felnőttek. Ecuadorban sok keresztyén, utolsó mentsvárként még mindig sámánhoz fordul, vagy a gyermekeit
otthon tojással akarja a mal aire okozta
betegségből meggyógyítani. A lelki növekedés hiánya egyszerre ok és okozat is.
Vannak keresztyének, akik már nem alkalmaznak gyógynövényeket, tojást vagy
állatokat stb., de olyan tárgyakat igen,
amelyek „keresztyénnek” számítanak.
Egy idősebb, érett keresztyén asszony
például, amikor hasfájás gyötörte, a Bibliát rátette a hasára. Tehát még a keresztyéneknek is nehézséget jelent az, hogy
egyedül az igaz Istenben bízzanak.

A lelki növekedés
hiánya egyszerre
ok és okozat.

De hogy állunk mi ezzel Európában?
A mi kultúránkban is sok babonaság létezik. Mitől félünk, amitől valójában nem
kellene? Vannak olyan dolgok, amelyekben bízunk, pedig nem kellene? És tisztában vagyunk-e egyáltalán azzal, hogy
a Sátán ennek a világnak a fejedelme, és
nekünk Isten rendkívüli védelmére van
szükségünk?
Andreas Schiller

Rituális tisztulás egy kecsua
indián asszony által

Andreas és Donata Schiller
2012 augusztusa óta él Ecuadorban. Együtt vezetik az év
folyamán Ecuadorba érkező
impact-csoportokat, de szolgálnak gyermekek és fiatalok
között is. Két kislányuk van.
Köszönjük meg
Istennek, hogy Jézus
a kereszten legyőzte a
Sátánt, és meg tudja védeni
az Övéit! Imádkozzunk az
ecuadori keresztyénekért,
hogy hitben megerősödjenek! Ne féljenek a gonosz
levegőtől és ne forduljanak
olyan módszerekhez,
amelyeket a Biblia tilt!
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Zambia:

A „mindent befogadó vallás”
A láthatatlan világ és a hétköznapi élet
A rokonok megnehezítik az egyik
özvegyasszony életét. Azt akar
ják, hogy menjen férjhez a sógo
rához, mert így az örökség a fiú
testvér családjában marad. Úgy
akarják megfélemlíteni, hogy
például lyukat ásnak a meghalt
férj sírjába, az özvegynek pedig
azt mondják, hogy ezt az elhunyt
szelleme tette. Az özvegy számít
hat rá, hogy amennyiben nem
megy hozzá a sógorához, nem
fogják békén hagyni, és nagyon
megnehezítik az életét. Chabu
lelkipásztor és a hívő asszonyok
gyakran meglátogatják az öz
vegyasszonyt, akinek nagy szük
sége van a bátorításra.
Hans-Peter Hertler
beszámolója Mpikából
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A nagy zambiai napilapokban naponta találkozunk efféle hirdetésekkel:
„….. professzor, aki a gyógynövények nagy szakértője, képes a csodákra! Ellopták valamidet? Testi problémáid vannak? Elhagyott a szerelmed? Nem kaptad meg a nyugdíjadat? Üzleti problémáid vannak? Ingatlan-értékesítési nehézségek merültek fel? Vevőket akarsz szerezni?
Gyere és tanuld meg, hogyan lehetsz gazdag.”
Az első benyomás pozitív. A zambiai
keresztyénség aránya meghaladta a
85%-ot. A keresztyén vallást elismerik
a hivatalos intézményekben és a médiában is. Befolyásos keresztyének és
egykori államfők is sokat tettek azért,
hogy a keresztyénség tért hódítson. Az
országot 1991-ben „keresztyén nemzetté” nyilvánították, amit 1996-ban a köztársaság alkotmányában is rögzítettek.
2012-ben 1700-ra becsülték a Zambiában praktizáló orvosok számát – és
40 000-re a hagyományos gyógyítókét.
Azt, hogy mi a „szakterületük”, apróhirdetésekben teszik közzé. Közel 30
éve szolgálunk már Zambiában és sokfelé eljutottunk az országban. Így az
említett számadatok hallatán nem lepő-

dünk meg. Elkezdünk számolni: 13,68
millió zambiait alapul véve, 342 főre
jut egy ng’anga, vagyis egy „hagyományos gyógyító”. A lakosság fele 14
éven aluli, tehát túl fiatal ahhoz, hogy
a 40 000 gyógyító klientúráját növelje.
Az is árulkodó jel, hogy a már idézett
hirdetésekben kínált szolgáltatásokra
hatalmas igény mutatkozik. Annak ellenére, hogy a keresztyének alkotják a
lakosság 85%-át, Zambiában – akárcsak a Szaharától délre fekvő országok
többségében – az ősi animista világnézet nagy hatással van a társadalomra.
A vallás átitatja az élet minden területét
Philip M. Steyne missziológus az animizmust a (láthatatlan) erők, illetve

hatalmak vallásaként jellemzi. A hétköznapi élet valamennyi területén fontos
kérdés, hogy mi módon tudja az ember
ezeket a hatalmakat és erőket a saját céljaira használni. Tehát nem az a helyzet,
hogy a vallás az élet része. Pont fordítva:
az élet a vallás része. Laurenti Magesa,
az ismert afrikai teológus így vélekedik
erről: „Az afrikaiak szemében a vallás
sokkal többet jelent egy könyvben leírt
életformába, életfelfogásba vetett hitnél.
A vallás tulajdonképpen életmód, amelyben a vallás nem különül el az emberi
létezés egyéb területeitől. Ha valaki kinyilatkoztatásról vagy sugallatról beszél,
akkor nem egy könyvből származó, de
nem is egy szájhagyomány útján átadott
ismeretet ért alatta. Itt mindig az egyén
életéről van szó.”
Az animizmust nevezhetnénk ezért
egyfajta „mindent befogadó vallásnak”:
megtaláljuk benne a történelmet, a tudományt, a valóságot, a hitet és a láthatatlan világot. A tudomány és a vallás,
a bizonyítható és a nem bizonyítható jelenségek között nincsen éles határvonal.
A világ lényegében nem anyagi, hanem
szellemi. Ezért nincs is értelme különbséget tenni a vallás és a hétköznapi élet
között. Annak, ami a valós életben megtörténik, mindig van egy közvetlen, szellemi vonatkozása is, tehát kapcsolódik a
láthatatlan világhoz. Az egész univerzumot az élő és élettelen tárgyakban jelenlévő akarat és erő tartja egyben. Mindent
átsző a spiritualitás: azt, amik vagyunk,
amit tervezünk, vagy amit teszünk, a
vallást, a kultúrát és a mindennapi életet.
Az élők és a láthatatlan világ a meghalt lelkek (szellemek) által kapcsolódnak
egymáshoz. Ebből adódóan az afrikai
lelkiségben nem az a jellemző, hogy egy
sajátságos, konkrét kapcsolatot ápolnak
Istennel. Egy a lényeg: pozitív viszonyban
lenni az ősök szellemeivel. Ők minden
más hatalomnál fontosabbak. Megvédenek, kritizálnak és megbüntetnek. Mind
az egyén, a család, a csoport, mind pedig az egész társadalom úgy tekint rájuk,
mint az erkölcs „házőrző kutyáira”.
Így már érhető, miért játszik oly nagy
szerepet az, hogy egy ember, élete során hogyan viszonyul az elhunyt lelkek
erejéhez és hatalmához. Afrikában a láthatatlan világ ugyanolyan súllyal esik a
latba, mint a nyugati világban a reális
valóság.

Tanítással és logikával nem sokra megyünk
Nincs sok értelme az animista világnézet
képviselőit hittannal, logikus érvekkel
vagy teológiai vitákban győzködni. Az
ő hitük alapja ugyanis nem egy elmélet
vagy dogmatikai rendszer. Egészen egyszerűen egy olyan erőről és hatalomról
van szó, amelyet az emberek igénybe vehetnek, amikor valamit el akarnak érni.
Ez a tény bizony feladja a leckét a nyugati misszionáriusoknak!
Ők ugyanis logikusan gondolkoznak,
és hajlamosak figyelmen kívül hagyni
a törzsi vallások „logikátlanságát”, miszerint minden a szellemvilágban ered,
és hatással van a látható valóságra.
A mi modern vagy posztmodern nyugati
világszemléletünket nagymértékben az
anyagi világ határozza meg, és ez aztán
alakítja értékrendünket és irányítja tevékenységeinket is. A spirituális világnak
teret adó világnézet követői mást tartanak értéknek. Amikor a két oldal képviselői egymás mellett élnek és dolgoznak,
a különböző életfilozófiák keresztezik
egymást.
Mint a nyugati világból érkezett keresztyének, mi is hiszünk abban a láthatatlan szellemi világban, amelyről
a Biblia tudósít. Ennek ellenére a saját
életünkre csak ritkán tartjuk érvényesnek a bibliai valóságot. Szokatlannak,
furának tartjuk a láthatatlan világ ös�szemosását a mindennapi munkával és
az életünkkel, mert az iskolában és későbbi tanulmányaink során is a lineáris,
racionális és logikus gondolkozáshoz
szoktattak bennünket. Ettől vakká válunk a spirituális (láthatatlan) és reális
(látható) világ kapcsolódási pontjaira.
A spirituális világot gyakran csak a saját hitéletünkben fogadjuk el, a hétköznapokban viszont tagadjuk a létezését.
Ez egy ellentmondás!
Ha a Jézus Krisztusról szóló örömhírt
hatékonyan szeretnénk más kultúrákban
is hirdetni, elsősorban Jézus hatalmi
igényéről, a különböző hatalmakról és
azok hatásairól kell beszélnünk. Többek
között a Kolossé 2,9–15 vagy a Filippi
2,1-11 igazságaival kell hallgatóinkat
megismertetnünk, mert ezek mind Jézus hatalmáról és erejéről tesznek bizonyságot!
Michael Pflaum

Nincs sok értelme az
animista világnézet képviselőit hittannal, logikus
érvekkel vagy teológiai
vitákban győzködni. Az ő
hitük alapja ugyanis nem
egy elmélet vagy dogmatikai rendszer. Egészen
egyszerűen egy olyan
erőről és hatalomról van
szó, amelyet az emberek
igénybe vehetnek, amikor
valamit el akarnak érni.

Michael és Bärbel Pflaum
1986 óta él Zambiában.
Négy felnőtt gyermekük már
az USA-ban lakik. Michael
vezeti az Amano-iskolát és az
iskolát támogató alapítványt.
Bärbel az iskolai konyhán
dolgozik, szervezi a bevásárlásokat, ill. pedagógus-as�szisztensi feladatokat is ellát.
Imádkozzunk a
misszionáriusokért,
hogy amikor a Jézus
Krisztusról szóló örömhírt
hirdetik, hatékonyan
tudjanak beszélni elsősorban Jézus hatalmi igényéről,
a különböző hatalmakról és
azok hatásairól.
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Pápua Új-Guinea:

A lelkek valóban kereket oldottak?
„Azért jelent meg
az Isten Fia, hogy
az ördög munkáit
lerontsa” (1Jn 3,8b).

Nagyon felkészülten érkeztünk Pápua Új-Guineába. Tisztában voltunk vele,
hogy léteznek démonok. Ezt minden keresztyén tudja. Ugyanakkor ott visszhangzott bennünk a határozott figyelmeztetés: Nem kell minden kanyarban
vagy minden sötét sarokban démont látni!
Nyugati, felvilágosult világunk megtanította nekünk, hogy csak az az igaz, amit lát az
ember, vagy amit tudományosan meg tud magyarázni. Ezért aztán valójában nagyon felkészületlenül érkeztünk Pápua Új-Guineába. Ha
komolyabban vettük volna az Újszövetséget,
bizonyára megkérdőjelezzük közép-európai
embertársaink „normális” gondolkozását.

Gerhard és Brigitte Stamm
1988 óta él Pápua Új-Guineában. Oktatói munkát végeznek,
részt vesznek bibliaiskolai
tanításban és missziós bevetésekben. Jelenleg ötödik
szolgálati időszakukat töltik az
országban, és most elsősorban
a Szepik tartományban és a
felföldön látogatják végig a
félreeső területeken élő gyülekezeteket. Továbbképzéseket
tartanak a helyi főállású és önkéntes munkatársaknak, házassággondozói szemináriumokat
szerveznek és lelkigondozást
végeznek.
Imádkozzunk, hogy
Isten adjon erőt,
bátorságot és bölcsességet az
animizmus kötelékében élő
emberek lelkigondozásához.
Hadd ismerjék meg sokan az
Úr Jézust mint valóságos és
mindenható Szabadítót.
Az itteni testvéreink, de a
misszionáriusok se veszítsék
el bátorságukat, és ne
fáradjanak bele a lelki
hadviselésbe!
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Megmagyarázhatatlan jelenségek
A kiutazásunkat követő első hetekben történt, éjjel két óra körül, Port Moresby külvárosában. Az egyik itteni munkatársunk halálra rémülve, ezekkel a szavakkal ébreszt fel:
– Újra eljöttek! Kérlek, segíts rajtam!
Megborzongva kérdezem:
– De hát kik jöttek el?
– Az őseim szellemei.
Mit lehet ilyenkor tenni? Tehetetlenségemben imádkozom vele, annak ellenére,
hogy nem teljesen értem az egészet. Ez segít
neki. Megnyugodva fekszik vissza az ágyába. Bennem azonban megjelenik a bizonytalanság. Azóta is rendszeresen találkozunk
„megmagyarázhatatlan”
jelenségekkel.
Egyszer régen megértettünk valamit: Vagy
mind tévednek és megőrültek, vagy mi nem
ismerjük fel a valóság összefüggéseit, legyenek azok láthatók vagy láthatatlanok.
Ma már tudom, hogy az animizmus – a
vallás, amelyik hisz a természet és a halottak mindenütt jelenlévő szellemeiben – nem
a magasabb rendű vallás felé tartó fejlődés
primitív szakasza, hanem egy végzetes tévedés következménye. Elfordultak az igazságtól, figyelmen kívül hagyták a teremtő
Istent, és a minden hazugság atyjának a kezére játszották magukat (Róm 1,21–24).
Kié a hatalom?
Jézus többször találkozott démonokkal, és
azok rettegtek tőle. Nem csoda, hiszen tudták, hogy veszélyt jelent nekik. De mi a helyzet velünk, emberekkel? Mennyire szeretünk
dicsekedni a képességeinkkel és a tudásunk-

kal, mégis teljesen tehetetlenek vagyunk,
amikor ezekkel a hatalmas erőkkel kerülünk
kapcsolatba! Azokkal szemben ugyanis sem
a műveltség, sem semmilyen gyógyszer, sem
a menekülés nem segít. Sok beteggel megtörtént már itt, hogy komoly orvosok hazaküldték őket, mondván: – Ezen a bajon mi nem
tudunk segíteni. Ennek a betegségnek valamilyen animista varázsláshoz van köze.
Mi magunk is találkoztunk már azzal az
élménnyel, amikor hirtelen szorongás tör
ránk, megalapozatlan aggodalom tölt el, és
érezzük egy láthatatlan erő jelenlétét. A helyiekkel ellentétben látni még nem láttunk
semmit – és ezért végtelenül hálás vagyok.
Jézus mondja: „A világon nyomorúságotok van” (Jn 16,33b), „mert eljön e világ
fejedelme [a Sátán]” (Jn 14,30b). De Jézus
mindkét verset így folytatja: „de bízzatok:
én legyőztem a világot,” mert „felettem
nincs hatalma.”
Felettünk azonban igenis van hatalma.
Mi túl gyengék vagyunk az ilyen találkozásokhoz! Ezért van csupán egyetlen segítség:
odafordulni ahhoz a valakihez, aki legyőzte
a láthatatlan démoni hatalmakat (Kol 2,15).
A továbblépéshez újra meg újra az 1János
3,8b adta az erőt, még akkor is, amikor ellenállást, sőt, ellenséges indulatot érzékeltünk (és nem az emberek részéről!).
Egy bitarai istentisztelet közben
A falu a hegyekben fekszik. A közeli két
hegyet, a Barnapot és a Simbangot a helybeliek Kísértethegyeknek nevezik. Egy görnyedt hátú, mélabús öregasszony ül Brigitte
előtt, és csak beszél és beszél és beszél.
Az egész nagyon zavaros. Azt szeretné, ha
Brigitte imádkozna érte. Ám Brigitte nem
tud imádkozni, és azt sem tudja, miért nem.
Az asszony méltatlankodva távozik. Nem
sokkal később egy másik falubeli asszony
felvilágosítja a feleségemet:
– Hát te nem tudtad, hogy ez egy
sanguma asszony (szellemgyógyász)?

Egy vezető személyiség, egy bikman
mauzóleuma.

Az animizmus árnyékában errefelé
a nőket nem sokra becsülik, és
gyakran csak munkaerőként vagy
élvezeti cikként tekintenek rájuk.
Az erőszakos visszaéléseket
gyakran elhallgatják.

Sírházikók az utcán: Mivel félnek
a halottak szellemétől, az elhunyt
ruháit a sírhely tetején kiterítik.

Egy olyan nő tehát, akit Sanguma hatalmas és gyilkos
szelleme a hatalmába kerített, és aki be akarta magát biztosítani. A Szentlélek mégis megakadályozta, hogy Brigitte
imádkozzon érte.
Ugyanebben a faluban éppen prédikálni készülök. Ám
az embereken különös nyugtalanság lesz úrrá. Egy gyermek nyűgösködik, és már egy egész csoport az anyára meg
a gyermekre kiabál. Már alig figyelnek rám. Megpróbálok
rendet teremteni, ám megjelenik egy kutya, és az emberek
ismét nyugtalanul mocorognak a helyükön. Érzem, hogy
„Látogatónk” van. Behajtom a Bibliámat, és előveszem a
gitárt. Brigittével énekelni kezdjük azt az éneket, amelyet
gyakran előveszünk, amikor hasonló helyzetbe kerülünk.
Az ének első sora olyan, mint egy imádság: Uram, töltsd
be Szentlelkeddel ezt a helyet! Egyszeriben mindenki ránk
figyel. Mindenki? Igen, mindenki. Imádkozom, majd újra
prédikálni kezdek, és érzem, mintha minden megváltozott
volna. Tudok felszabadultan beszélni, és az emberek figyelmesen hallgatják az igemagyarázatot. Az istentisztelet után
egy presbiter megkérdezi:
– Láttad azt a férfit ott, az ajtón kívül? Be akart jönni, de
nem tudott!
Megborzongok. Látni ugyan nem láttam senkit, de határozottan éreztem valamit. Az ének és az imádság kívül
tartották a „férfit”. Az Erősebb volt jelen! Sokan bizonyára
azt mondanák, hogy csak fantáziálás vagy mese az egész.
Pedig nem így van. Ezek valóságos dolgok.
Keresztyéneket is hatalmába keríthet a félelem
Beszélgettem egy amerikai misszionáriusnővel, aki meg
van győződve a szellemek, idegen lelkek létezéséről, de ezt
állapítja meg:
– Léteznek, de amikor mi megjelentünk az evangéliummal, kereket oldottak.

Valóban? A mi prédikációink miatt más vidékre költöztek
volna? Ó nem! Itt vannak még mindig, talán csak pár méternyire tőlünk. Hiszen még a keresztyéneket is rettegésben tartják, és az ősök szellemének tiszteletére kényszerítik! Az egész
életüket átszőtte és megnyomorítja a nagyon is valóságos, spirituális világtól való félelem.
• Félnek a halottak szellemétől. Amikor hozzátartozójuk
erőszakos halállal hal meg, a családtagok néhány napig elkerülik a tett helyszínét.
• Félnek az őserdők démonaitól, amelyek bizonyos területeket kisajátítottak maguknak.
• Félnek kiejteni a magasabb rendű szellemek nevét, és arra
még csak gondolni sem mernek, hogy megkérdőjelezzék
hatalmukat.
• Különösen félnek Sangumától. Ez a szellem hatalmat ad
embereknek arra, hogy titokzatos módon kioltsák mások
életét, és csodákat tegyenek. Ezért aztán az ember életét,
a születésétől kezdve még jóval a halála utánig is végigkísérik az ősi pogány praktikák.
Vajon van-e még szükség Pápua Új-Guineában keresztyén misszionáriusokra, akik készek arra, hogy az ittenie
ket tanítsák, bátorítsák, támogassák és imádkozzanak
értük? Papíron ez az ország keresztyén. De aki csak egy
kicsit is megkapargatja a felszínt, hogy a dolgok mélyére
nézzen, azonnal belebotlik az animizmusba. Igen, ennek
az országnak is szüksége van az igazságra, amely szabaddá tesz (Jn 8,32). Ez azonban nem megy a nélkül, hogy ne
tanítanánk Isten Igéjét. Ezért aztán nagyon sok még a tennivalónk, de nemcsak nekünk, hanem a kedves Olvasónak
is! Kérem, imádkozzanak azért, hogy az itteni testvéreink,
de a misszionáriusok se veszítsék el bátorságukat, és ne fáradjanak bele a lelki hadviselésbe! Köszönjük!
Gerhard Stamm
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Spanyolország:

A sötét oldal
2009. március 22-én a dugig megpakolt Seat
Alhambránkkal kiutaztunk Spanyolországba,
mert a Fekete-erdőből a spanyol kisvárosba,
Benicarlóba költöztünk. Új otthonunkban
már az első napokban megismerkedtünk
Olíviával*.
A 60 év körüli spanyol asszony hónapok óta rendszeresen eljárt abba a kávézóba, amelyet Andreas és Simona
Eckel kezdett el működtetni, mert szerettek volna egy
helyet, ahol kötetlenül beszélgethetnek az emberekkel
Jézus Krisztusról. Az alacsony asszony nagy szemüveget hordott, kicsit sántított, és nagyon közvetlen volt
mindenkivel. Afrikában született, sokat tudott a világról, és az új dolgokat nyitott szívvel fogadta. Kapcsolata a lányaival és egykori élettársával nem alakult túl jól.
Talán a magány is vonzotta a lakása tőszomszédságában megnyitott, barátságos kis kávézóba. A lelki dolgok
iránt élénken érdeklődött.
Elmesélte, hogyan követte a Feltámadási körmeneten
a Krisztus-képet térden csúszva, mert így akart vezekelni a bűneiért. Az az üzenet, amelyet a kávézóban hallott,
egyszerre volt könnyebb is és nehezebb is annál, amit
eddig hitt: a bűnökért nem neki kell vezekelnie, hiszen
Jézus megbűnhődött értük, és elrendezte azokat. Jézus
jóságos hatalma leigázta Olívia életét, aki befogadta az
örömhírt, és az egész életét egy imádságban átadta Jézusnak. Miután részt vett egy keresztelői felkészítőn, ő
volt az első személy, akit 2009-ben, a Benicarlóban alapított gyülekezetben megkereszteltünk.
Napvilágra kerülnek a dolgok
A következő hónapokban lassanként megismerhettük
Olívia másik oldalát. Korábban okkult praktikákkal is
foglalkozott, és kártyavetéssel jósolt sokaknak – no meg
persze magának is. Nagyon megterhelte, hogy gyakran
hallott olyan zajokat a lakásában, mintha lenne ott valaki. Andreas Eckel meglátogatta, és minden helyiségben
imádkozott, hogy megszűnjön a láthatatlan, szellemi befolyás, illetve Jézus nevében távozásra szólította fel az
idegen lelkeket. Attól kezdve megszűntek a zajok, viszont más gondok jelentkeztek.
A pletykák mély sebeket ütnek
2009 őszére a kávézót már 15–20 fő látogatta rendszeresen. Az asszonyok megismerkedtek egymással,
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és sokat beszélgettek. Eleinte nem foglalkoztunk azzal, hogy gyakran sugdolódznak. Ám amikor egyik
asszony a másik után adta elő, hogy milyen mély sebeket ütöttek bennük azok a pletykák, amelyek róluk
és hozzátartozóikról keringenek, komolyan aggódni
kezdtünk. Nemcsak a pletyka ténye szomorított el minket, hanem az is, hogy a híresztelések gyakran sötét és
perverz tartalma sokakat mélyen megbántott. Többen
is mondogatták, hogy nincs már kedvük gyülekezetbe
jönni. A gyenge kis gyülekezet-kezdemény a túléléséért küzdött.
De hát mi történhetett? Megpróbáltuk megérteni, de
úgy éreztük magunkat, mint egy krimiben. Az egyes
beszámolók nem egyeztek egymással. Senki nem mert
őszintén beszélni. Mint a közösség vezetői, ráadásul
külföldiek, nehezen láttuk át az eseményeket. De egyre
inkább az volt az érzésünk, hogy a szálak Olíviához vezetnek. Aztán a tanúk egymás után elmondták, hogy a
sötét pletykák, amelyek később szájról szájra terjedtek,
Olívia sejtéseiből erednek. Megpróbáltunk beszélni vele,
de tagadta, hogy mondott volna olyat, ami – mások állítása szerint – az ő szájából hangzott el. Amikor aztán
mi is fültanúi voltunk, hogy másokról bántó szavakat
mond, elbagatellizálta az egészet.
A játszma egy éven át tartott. Amikor úgy tűnt, hogy
végre sikerült rendbe tennünk a dolgokat, a gyülekezetnek újabb krízissel kellett szembenéznie. Ahogy teltekmúltak a hónapok, a helyzet csak rosszabbodott. Miközben néhány asszonyban megérlelődött az elhatározás,
hogy mivel nem ügyeltek eléggé a beszédükre, bocsánatot kell kérniük az érintettektől, Olíviában nem történt
ilyen változás. Ő mindig csak másokat hibáztatott, saját
magát úgy állította be, mint aki csak áldozat, de soha
nem okozója a problémának.
Lassan arra a szomorú felismerésre jutottunk, hogy
ezzel a magatartásával Olívia teljesen szétbomlaszthatja
fiatal gyülekezetünket. A közösséget nem tudjuk tovább
egyben tartani, ha a helytelen, romboló magatartásról
nem beszélünk őszintén és tárgyilagosan.
* A nevet megváltoztattuk.

Útjaink elválnak
Nehéz szívvel, de Andreas és én elmentünk Olíviához. Elmagyaráztuk neki,
hogy ilyen körülmények között nem jöhet többé a gyülekezetbe. Kértük, hogy
ismerje el azt, amivel ő járult hozzá a
probléma kialakulásához, és kérjen bocsánatot azoktól, akiket megbántott,
ahogyan ezt már mások is megtették.
Úgy tűnt, Olívia meglágyul egy kicsit.
Azt mondta, el akar gondolkodni azon,
amit mondtunk neki. Amikor azonban
két nap múlva újra meglátogattam, keményen, szigorú tekintettel közölte,
hogy most már ő nem akar a gyülekezetbe járni. Búcsúzáskor azért elmondtam neki, hogy bármikor felhívhat, szívesen meglátogatjuk.
A következő hónapokban újabb és
újabb tények láttak napvilágot. Egy
gyülekezetbe járó fiatalember, aki valamivel korábban tért meg, elmondta,
hogy Olívia kártyavetéssel jósolt neki.
Egy másik férfi azt mesélte, hogy Olívia
neki is akart jósolni.
Miután Olívia elmaradt a gyülekezetből, helyreállt a nyugalom a közösségben. A feszültségek megszűntek, nőtt
az egymás iránti bizalom és nyitottság.
A levegő megtisztult.
Hogyan támad az ellenség?
Vajon Olívia életében milyen mértékben keveredtek a szellemi hatások és
az emberi bűnök? Nem tudnám a kettőt
teljes biztonsággal szétválasztani. Jakob
Koch, a kanadai Liebenzelli Misszió
egykori igazgatója, a következő törté-

Olívia bemerítése

netet mondta el nekünk: A II. Világháború idején ellenséges tengeralattjárók
próbálták meg titokban, egy hazatérő
hajó takarásában elérni a kikötőt, hogy
onnan hajthassák végre romboló támadásukat. A hajómotor zaja miatt a kikötőt védő hangradar (szonár) számára
„láthatatlanná,” vagyis bemérhetetlenné
váltak. – A negatív szellemi befolyások
is kicsit így viselkednek néha: az emberi gyengeségek, bűnök mögé rejtőznek, felerősítik azokat, így a fedezékből
észrevétlenül megtámadhatják Krisztus
gyülekezetét.
Jézus soha nem enged el
Három évvel később megcsörrent Andreas telefonja. Amikor meghallotta Olívia hangját, nagyon meglepődött. De
Olívia is, tudniillik nem őt akarta hívni,
csak félretárcsázott! Ennek ellenére udvariasan, sőt mondhatni szívélyesen elbeszélgettek, érdeklődtek egymás hogyléte felől.
Nem sokkal később Andreas meg is
látogathatta az asszonyt. Az oldott beszélgetés során Andreas még egyszer elmondhatta neki, hogy Jézus mit tett érte,
és hogy soha nem hagyta el őt.
Néhány nappal később mentőautó állt
a ház előtt: Olívia váratlanul elhunyt.
Egy szociális munkás talált rá.
A történtek ellenére Olívia soha nem
szakadt el teljesen a gyülekezettől. Éveken át hallhatta, amikor istentiszteletre
jöttünk össze, hiszen az új gyülekezeti
termeink falszomszédságában lakott.
David Kramer

„Minden gond nélkül lehet
teológiai vitákat folytatni
a szellemvilágról, de ha
megpróbáljuk a szellemeket abba az érvrendszerbe
integrálni, amelynek alapján
életünk jelenségeit szeretnénk magyarázni, komoly
nehézségekkel találjuk magunkat szembe”
(Timothy M. Warner¹)

David és Christine Kramer
2009 óta vesz részt gyülekezetépítő szolgálatban, Spanyolországban. Korábban,
két évig a zambiai Amanoiskolában tevékenykedtek.
Két kislányukkal jelenleg
Benicarlóban élnek.
Adjunk hálát Jézus
Krisztus golgotai
győzelméért! Kérjünk az
Úrtól bölcsességet és hatá
rozottságot, amikor hasonló
problémával találkozunk!
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Mikronézia:

Eros, hatalmas, láthatatlan
Az egyik diákunk a következőket mondta el: – A szomszédom egy gyógyító. Úgy
akart megszabadítani az alkoholfüggőségemtől, hogy mindenféle gyógynövényeket ajánlott. A feleségem szívproblémáira is növényi eredetű gyógyszereket
javasolt. Szerinte azokkal meggyógyulna, és nem lenne szüksége szívműtétre.
Hartmut és Urte Scherer
1997 óta él Mikronéziában.
Korábban Chuuk szigetén szolgáltak, jelenleg pedig Guamon
tanítanak a Mikronéz Teológiai
Egyetemen.
Isten adjon bölcsességet a Scherer házaspárnak, amikor a diákok
problémáikkal felkeresik őket.
Segítsék őket, hogy az Ige
fényében tudják majd a
kudarcokat, a kihívásokat és
a kísértéseket helyesen
kezelni, illetve rábízni életüket
arra a valakire, akié minden
hatalom mennyen és földön.

Tűzvirágfa az Ypao Beach Park
bejáratánál (Guam)
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A fiatalember tanácsért jött hozzánk.
– A gyógyító ember, mielőtt begyűjtené
a növényeket, szellemeket hív segítségül.
Közben érthetetlen, nem evilági szavakat
mormol. Nem tudom, szabad-e elfogadnunk
a készítményeit? Nem követek el bűnt ezzel?
Hiszen miközben leveleket, füveket gyűjtöget, beszél a növényekhez és a fákhoz!
Az egyetemen Hartmut a következő kérdést tette fel diákjainak:
– Mit tudtok a szellemvilágról?
Mindenki csak hallgatott. Aztán az egyik
diák megszólalt:
– Híreket kaphatok tőlük.
Erre többen is jelentkeztek, és azzal egészítették ki, hogy vannak jó és gonosz szellemek (angyalok és démonok).
Az őszi félév elején diákjaink azt tervezték, hogy részt vesznek egy közhasznú,
Coastal Clean Up (Tengerparti Takarítás) elnevezésű projektben, és egy adott tengerparti szakaszon összegyűjtik a szemetet. Az ott
élő emberek azonban gonosz szellemekkel
riogatták őket, akik – szerintük – a Marbobarlang környékén tartózkodnak. Aki arra
jár, mondták, annak nagyon óvatosnak kell
lennie, mert a gonosz lelkek megbetegíthetik, vagy balesetet okozhatnak neki. Diákja-

ink mindezek ellenére, testvéri közösségben,
imádságos, bizakodó szívvel kimentek a tengerpartra. Mindenki épségben tért haza.
Kivel állunk szemben?
A Mikronéziában élő emberek gondolkodására sokkal valóságosabb és elrémisztőbb hatással van a láthatatlan világ, mint a
„nyugati” emberekre, akik mindenre inkább
tudományos magyarázatokat keresnek.
Hogyan is kell értelmeznünk azt a lelki
harcot, amelyről Pál apostol az Efezusi levél
6. részében ír? Vajon csak azokat az embereket érinti, akik elhiszik, hogy van láthatatlan világ? Azok pedig, akik nem vesznek
tudomást róla, nincsenek kitéve láthatatlan
támadásoknak?
Az Efezus 6,10–12-ben ezt olvassuk: „Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az
Ő hatalmas erejében! Öltsétek magatokra
Fiatal nő Chuukról, aki a
Mikronéz Teológián tanul

A Coastal Clean Up alkalmával a képen látható, fatörzsnyi uszadékokat hordtak össze
diákjaink, amelyeket utána elégettek.
Tábla a Marbo-barlangnál: „Ősi, szent
barlang, amelyet az ősök őriznek. Hulladékeltakarítás tilos!” A barlangban egyébként
van egy édesvizű tavacska, amelyben még
fürödni is szabad. A chamorrók 1698 óta
élnek Guamon.

A latte kövekre épülő
kenuház háromdimenziós
modellje

A kenuház

az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok
az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert
a mi harcunk nem test és vér ellen folyik,
hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség
világának urai és a gonoszság lelkei ellen,
amelyek a mennyei magasságban vannak.”
Az amerikai író és lelkipásztor, Timothy
Keller, amikor erről az igeszakaszról prédikált, életünket egy felnyitott zongorához hasonlította: A sötétség erői úgy fejtik ki hatásukat, mint amikor valaki egy dallamot énekel,
és a megszólaló hangokkal azonos hullámú
hangok húrjai a zongorában elkezdenek rezegni. Ugyanígy, Isten ellensége megragad és
felerősít valamit, ami bennünk van.
Mit és mikor erősít fel a „hazugság atyja”?
Meg kell tanulnunk átlátni az „ördög mesterkedéseit”, hogy állni tudjuk a lelkünket érő
ostromot. Két olyan helyzet is létezik, amikor nagyon támadhatókká válunk, vagy a
zongorás hasonlatnál maradva felnyílik a fedél, és mi kiszolgáltatottak leszünk. Ez a két
helyzet a kísértés és a kudarc.
Kísértések idején a „hazugság atyja” (Jn
8,44.) nagyon felerősíti az isteni szeretet
témáját, és túlhangsúlyozza az isteni megbocsátást. Ettől megjelenik bennünk az elbizakodott magabiztosság, vagy elbagatellizáljuk döntéseink következményeit. Így már
könnyebben belemegyünk olyan dolgokba,
amelyeket később bánni fogunk. A kísértések idején mintha Isten szentségének nem
tulajdonítanánk jelentőséget, ezért szinte
nem is számolunk vele.

A másik esetben éppen fordítva történik
minden. Amikor kudarc ér, jön az önmarcangolás, és a hazugság atyja elkezdi felnagyítani Isten szentségét annyira, hogy a
végén kész csődtömegnek látjuk magunkat,
és mivel rettegünk a következményektől,
magunkba fordulunk és elrejtőzünk a világ
elől. Ilyenkor az Isten szeretete és irgalmassága nem is jut eszünkbe, és nem is jelent
nekünk túl sokat. Résen kell tehát lennünk,
mert a kísértés, illetve az önvád idején kön�nyen bedőlünk az ilyen és ehhez hasonló
hazugságoknak.
Jézus nélkül elveszett – hit által Isten gyermeke
Mint Jézus követői hogyan állhatunk mégis
szilárdan a lelkünket érő támadások közepette? Pál apostol figyelmeztet bennünket,
hogy öltözzük fel az „Isten fegyverzetét”.
Az Efezus 6,13-tól kezdődő igeszakasz arra
utal, hogy Jézus nélkül, illetve az Ő helyettes áldozata és kereszthalála nélkül teljes
mértékben elveszettek vagyunk. Ha ugyanakkor hiszünk Őbenne, jogilag Isten gyermekeivé válunk, mert Jézus magára vette az
átkot, és ránk ruházta a maga igaz voltát.
Ezért fő feladatunknak tekintjük, hogy a
teológiánkra járó fiatalok életét Isten Igéjére állítsuk, mert csak Isten fényében tudják
majd a kudarcokat, a kihívásokat és a kísértéseket helyesen kezelni, illetve rábízni életüket arra a valakire, akié minden hatalom
mennyen és földön.
Hartmut és Urte Scherer

A kenuk építése és a tenge
ri hajózás is szoros kapcso
latban áll a szellemhittel.
Guam szigetén, a legna
gyobb közparkban, az Ypao
Beach Parkban a hagyomá
nyos rituálékat elevenítet
ték föl, amikor kijelölték,
hogy hol álljon a latte köve
ken nyugvó, 12 méter ma
gas kenuház.
A kenuházakban a használa
ton kívüli kenukat tárolják,
a vízben ugyanis a fa elkor
hadna. A parton pedig, a
tűző napon a tömítések ös�
szeszáradnának, így a hajó
kon rések keletkeznének.
A latte egy jellegzetes alakú
kő, amely Guam jelképévé
is vált. A parkban megren
dezett ünnepélyes alkal
mon makánok, azaz a helyi
szellemidézők kántálással
idézték meg elődeik szelle
mét. A kiszemelt területet
tengeri sóval szórták be,
hogy megtisztítsák. Mivel
az alaphoz tilos volt felásni
a talajt, nehogy megzavar
ják az ott eltemetett ősök
csontjait, úgy oldották meg
a feladatot, hogy újabb ta
lajréteget szállítottak a te
rületre.
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Pápua Új-Guinea:

A modern állam
és a láthatatlan világ
Amikor a feleségemmel 32 évvel ezelőtt megkezdtük szolgálatunkat Pápua Új-Guineában, az ország csupán nyolc éve volt független. Az 1975. szeptember 16-án kikiáltott függetlenség előtt először német,
majd ausztrál fennhatóság alá tartozott. A függetlenné válást a több mint 800 törzset felvonultató, sokszínű kulturális és nyelvi paletta, a szerény képzési lehetőségek, a nagyon fejletlen infrastruktúra, valamint az ipar hiánya egyáltalán nem könnyítette meg.

Bernd és Irmgard Mortsiefer
kisebb megszakításokkal,
1983 óta Pápua Új-Guineában tevékenykednek. Elsősorban a helyi munkatársak
továbbképzésében vesznek
részt. Két felnőtt fiuk van.
Adjunk hálát Istennek,
hogy az evangélium
Pápua Új-Guineára is
eljutott. Ő adjon bölcsességet,
szeretetet a misszionáriusoknak és az élő hitű keresztyéneknek, hogy komolyan
vegyék az ottaniak félelmeit,
és megmutassák az embereknek a szabadulás útját.
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A helyi elitet, amely az ország függetlenedése előtt külföldi képzést kapott, érzékenyen érintették ezek a gondok. Az oktatás
és az egészségügy területén érzékelhető volt
a fokozatos minőségromlás. Az új-guineai
politikusok felismerték, hogy a szabadság
és a politikai függetlenség csak többoldalú,
nemzetközi kapcsolatok révén valósítható
meg. Mivel nincs jelentős ipari tevékenység, bevételekre és kötvényekre van szükség. Ezeket csak úgy lehet generálni, illetve
visszafizetni, ha külföldi cégek közreműködésével kitermelik és eladják a természeti
kincseket.
Amíg az ország belsejében a gazdaság
1975 óta stagnál vagy hanyatlik, addig a
városokban egyre nő a népesség és szemmel látható a fejlődés. A sok iskolázatlan
ember, aki vidékről költözik be a városba, a környező szegénynegyedekben él.
Mellettük azonban megjelent egy tehetős
társadalmi réteg is, amely megengedheti
magának, hogy jómódban éljen. Közben a
lakbér, az élelmiszer és sok más egyéb is
drágább, mint Európában. Abban a törzsi
társadalomban, amely egykor az egyenlőségre rendezkedett be, ma egyre tágabbra
nyílik a szociális olló. A látható világban
tapasztalható fejlődéseket viszonylag kön�nyű leírni, ám azok a tényezők, amelyek
miatt a modern új-guineai társadalom még

mindig kötődik a láthatatlan világhoz, jóval bonyolultabbak.
Új-Guinea és a láthatatlan világról alkotott
elképzelések
Annak ellenére, hogy Pápua Új-Guinea önmagát az ország alkotmányában keresztyén
államnak vallja, lépten-nyomon beleakadunk az animizmusba, abba a hitvilágba,
amely élő lelket lát a legkülönbözőbb tárgyakban és élőlényekben. És most nemcsak
egy vallásról beszélünk, amelyet bárki elfogadhat vagy elutasíthat, hanem egy olyan
világlátásról, amely gyökeresen különbözik
a nyugati gondolkodásmódtól.
Ha a nyugati világban valaki szívinfarktust kap, ilyen kérdéseket tesznek fel az
emberek: Hogy történhetett ez? A túl sok
stressz okozta? A helytelen táplálkozás?
Azért történt, mert sokat dohányzott az illető? Vagy talán genetikai rendellenség áll a
háttérben? Egy új-guineai ellenben ilyeneket kérdezne: Ki okozta ezt? Ki tette ezt és
milyen hatalommal? És sok emberben an�nyira mély a meggyőződés, hogy szellemi
hatalmak befolyása alatt állnak, hogy ölni is
tudnak emiatt.
A láthatatlan világ és a keresztyén egyház
Pápua Új-Guineában, az elmúlt hónapokban
több konferencia napirendjére is felkerült a

trükkökről olvasunk, hanem egy olyan valóságértelmezéssel kerülünk szembe, amely
közelebb áll az új-guineaiak gondolkozásához, mint a nyugati, ok-okozati összefüggéseken nyugvó elképzelésekhez.
Vajon milyen lelki útmutatást tudnak
adni az új-guineai gyülekezetek arra, hogy
hogyan viszonyuljon valaki a láthatatlan
világ jelenségeihez? Az Újszövetség arról is beszámol, hogy miként jutottak hitre
emberek és hogyan keresztelkedtek meg.
Egy ilyen lépés nem azért volt fontos, mert
ismét nőtt az egyháztagság létszáma, hanem azért, mert az újonnan megtérők egy
másik hatalmi övezetbe kerültek. Pál a
thesszalonikabelieknek írott első levelében
azt írja, hogy az ottani keresztyének a neal
áv
Kannibál lándzs
kik hirdetett evangéliumot nemcsak emberi
szónak tartották, hanem annak fogadták el,
Varázslás és gyilkosság c. téma. Még a ma- ami az valójában: Isten erejeként. Ez csakis
gasan képzett új-guineaiak is hisznek a ter- a Szentlélek hatására történhetett, és kétmészetfeletti erőkben, amelyek ártani is és szeres megerősítés is kísérte: egyrészt bizoölni is képesek. A varázslás és a hozzá kap- nyosságot kaptak az evangéliumot hirdető
csolódó jelenségek, események kérdésével a misszionáriusok, másrészt Isten bizonyoskeresztyén gyülekezetekben is foglalkozni sággal ajándékozta meg mindazokat, akik
kell. Ha bizonyságtételük figyelmen kívül hittel rábízták magukat.
hagyja a helybeliek valóságértelmezését, viAz új-guineai keresztyének csak akláglátását, akkor a keresztyén hit az ottaniak kor tudnak belső nyugalommal és higgadt
szemében csak egy külső jelmegfontoltsággal reagálni a
mez marad, amely alatt tovább
láthatatlan világ jelenségeiHa a keresztyén
élnek az animista elképzelések
re, ha ragaszkodnak ahhoz
bizonyságtétel
fiés praktikák. Ugyanúgy, ahoa biztos tényhez, hogy valógyan a ráhintett porcukortól gyelmen kívül hagyja ban a Szentháromság Istené
nem látszik a sütemény, a keminden hatalom mennyen
a helybeliek valóresztyén formaságok (ami a
és földön. Csak az a tudat
ságértelmezését,
máz) elfedik az evangélium
adhat nekik tartást és szilényegét (ami a sütemény). világlátását, akkor a lárd alapot, hogy Krisztus
Ugyanazok az emberek, akik
összetörte a gonosz nyilait.
keresztyén hit az ő
vasárnaponként elmennek az szemükben csak egy Amikor újra megkörnyékezi
istentiszteletre, továbbra is retőket a szellemektől való rettegnek a mágikus erőktől, és külső jelmez marad, tegés, vagy ismét jelentkezik
akár még az állítólagos varázs- amely alatt tovább él- a kísértés, hogy átvegyék az
lók és boszorkányok üldözésé- nek az animista elkép- irányítást és megöljék a felben és megégetésében is részt
tételezett varázslókat, illetve
zelések
és
praktikák.
vesznek.
boszorkányokat, akkor bátran kapaszkodhatnak KriszA Biblia világképe és egy új hatalmi övezet tus ígéretébe, miszerint Ő velük van a világ
A Biblia nem a nyugati világképet mutatja végezetéig.
be nekünk, amely nem számol a láthatatlan
Ezzel a bizonyossággal állhatnak oda az
világgal. Épp ellenkezőleg: olyan emberek- állítólagos varázslók és boszorkányok elé,
ről is tudósít, akik mágikus képességek- hogy megvédjék őket mások támadásaitól.
kel rendelkeztek, és gyakorolták is azokat. Ezenkívül pedig megmutathatják a szabaGondoljunk csak az endori boszorkányra, dulás útját az okkult praktikák fogságába
akivel Saul király beszélgetett, a megszál- került embereknek, hiszen ők is Isten telottakra, akiket Jézus megszabadított, vagy remtményei, akik ugyanúgy megtapasztala mágusokra, akikkel Pál találkozott. Ezek- hatják az evangélium segítségét és áldásait.
ben a tudósításokban nem parapszichológiai
Bernd Mortsiefer

Borzalmas gyilkosságok
Az újságok csaknem minden hó
napban beszámolnak olyan borzal
mas gyilkosságokról, amikor férfia
kat és nőket azért öltek meg, mert
varázslónak vagy boszorkánynak
tartották őket. A Focus Magazin,
a 2013. április 12-i számában ar
ról tudósított, hogy hat állítólagos
boszorkányt tüzes vassal megkí
noztak, és hármat élve elégettek.
Egy fiatal nőt, akit szintén boszor
kánynak kiáltottak ki, a felbőszült
tömeg meglincselt. Még az ENSZ
is nyilatkozatot adott ki az üggyel
kapcsolatban: „Az ENSZ mélységes
megdöbbenéssel fogadja azokat
a híradásokat, amelyek az országban egyre gyakoribbá váló erőszakos cselekményekről, kínzásokról
és gyilkosságokról számolnak be,
melyeket olyan személyek kárára
követtek el, akiket boszorkánysággal vádoltak.”
A törvény és egy másfajta valóságértelmezés
Pápua Új-Guineában, 1971-ben a
Sorcery Act (Boszorkánycikkely) el
nevezésű dokumentumban törvé
nyileg is betiltották a fekete mágia
gyakorlását. Manapság azonban,
amikor megnövekedett a varázsló
nak vagy boszorkánynak kikiáltott
férfiak, ill. nők elleni atrocitások
száma, a törvényhozás azt fon
tolgatja, hogy a tilalmat feloldja.
Jogilag máris súlyos aggályok fo
galmazódnak meg. A fekete mágia
ugyanis, a lényegét tekintve, min
dig egy másik ember életét veszé
lyezteti, vagy akár a halálát is okoz
hatja. Nancy Robinson, az ENSZ
Emberjogi Bizottságának munka
társa annak a véleményének adott
hangot, hogy a törvény eltörlése
vagy további szigorítása nem ve
zet megoldásra, ha a törvénynek
a mindennapi életben nem lehet
érvényt szerezni. „Amennyiben
az új-guineai rendőrség (a nyugati megfigyelőkétől teljesen eltérő
valóságértelmezése folytán) a varázslás miatt történt gyilkosságokat másként értelmezi, akkor abba
a problémába ütközünk, hogy a
tettesek megússzák a büntetést.”
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Interkulturális Csoportok Németországban:

Az én idegen felebarátom
„Jövevény voltam és befogadtatok” – mondja Jézus a Máté 25,35-ben.
Nem nagy akciókról beszél, hanem egyszerű segítségnyújtásról, amire
bárki képes: élelemmel ellátni, befogadni valakit, törődni a másikkal.
Túl nagy kérés, hogy idegeneket fogadjunk be és hazát adjunk nekik?

Keresztyénként
el kell döntenünk,
hogy egy adott
helyzethez
Isten Igéje szerint
viszonyulunk-e.

Ha Isten a szívükre helyezte, hogy a környezetükben élő menekültekkel törődjenek, a következő javaslatok és ötletek tovább segíthetnek. Gondolatébresztőknek
szántuk – és aztán majd ki-ki szerez saját
tapsztalatot.
A világ háborús övezeteiből egyre több
menekült érkezik hozzánk. Legtöbben már
nem is térhetnek vissza otthonukba. Mindenüket elveszítették, még a hazájukat is.
Hogyan segíthetünk rajtuk, hogyan mutathatjuk meg a mindennapokban egészen
gyakorlati módon, hogy törődünk velünk?
A menekültek a mi vendégeink, mi pedig
az ő vendéglátóik vagyunk
Ezért nekünk kell kezdeményeznünk és
megtennünk az első lépést feléjük. Kezdhetjük azzal, hogy városunk hivatalos
szerveit, a hivatalnokokat és a környezetünkben élő menekülteket imádságban Isten elé visszük. Tegyük fel neki a kérdést:
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Mi magunk, illetve a gyülekezetünk mit
tehetünk azért, hogy ezek az emberek egy
kicsit otthon érezzék magukat? Amikor az
utcán vagy bevásárlás közben menekültekkel találkozunk, köszöntsük őket barátságosan, és ne siessünk el mellettük. Ezek
az emberek olyan kultúrákból jönnek, ahol
észreveszik egymást az emberek, ezért
egy köszöntéssel már azt jelezhetjük, hogy
tiszteljük őket. A köszöntést szinte mindig
viszonozzák, és sokszor máris elindul az
első beszélgetés. Megkérdezhetjük, honnan jött beszélgetőtársunk, jelenleg hol
lakik és hogy meglátogathatnánk-e őt.
A szombat délutánok nagyon alkalmasak
az ilyen látogatásokra.
Látogassunk meg egy menekülteknek
fenntartott átmeneti szállást!
Keressünk valakit magunknak, akivel
együtt mehetnénk. Kérjünk Istentől bölcsességet és jó találkozásokat, és találjunk

ki valamilyen kedves ajándékot. Vihetünk
egy evangéliumi naptárt, egy Bibliát az illető anyanyelvén vagy egy keresztyén filmet.
Egy ilyen látogatáshoz bátorságra és
kellő elszántságra van szükség. Nem tudhatjuk, hogy a másik ember hogyan fogadja majd közeledésünket. Egy barátságos
mosoly vagy egy kedves kérdés azért mindig jó fogadtatásra talál. Egyszerű angol
kérdésekre gondolok, mert a menekültek
között azért sokan tudnak egy kicsit angolul. Pár perc múlva talán már le is ülhetünk egy kis tea és sütemény mellé.
A kommunikáció néha csak „jelbeszéddel” lehetséges, de az nem baj. A menekültnek az a fontos, hogy időt szánunk
rá. Ebből megérti, hogy érdekel minket
az élete és fontos nekünk. A szeretet nyelve többet ér sok szónál. Kérdezzük meg
nyugodtan, hogy az ő nyelvükön hogyan
köszönnek egymásnak, köszönéskor egymás szemébe néznek-e vagy kezet nyújtanak, hogyan lehet elbúcsúzni szavakkal és
kézmozdulatokkal? Így legközelebb már
a neki megszokott módon üdvözölhetjük.
Az olyan kérdések, amelyek azt firtatják,
hogy miért és hogyan jött az illető Németországba, nem igazán célra vezetőek. Vállaljuk a hitünket!
Szívesen megosztjuk, amit mi tapasztaltunk ezen a területen:
Beszélgetés közben említsük meg, hogy
keresztyének vagyunk, vasárnap gyülekezetbe járunk, Isten Igéjét olvassuk és
imádkozunk. Kérdezzük meg, imádkozhatunk-e valamiért, ami az illetőnek most
gond, nehézség. Ha megoszt velünk valamit, tartsuk számon, és a következő alkalommal kérdezzük meg, történt-e előrelépés az ügyben. Igyekezzünk hosszú
távú barátságokat kiépíteni. De számoljunk a csalódásokkal is. Nem mindenki
szereti a szabályokat, és sokan vannak,
akik nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy
őszintén elmondják a véleményüket. Sok
kultúrában egyenesen bántó és kínos, ha
valaki egyenesen nemet mond valamire.
Ne sértődjünk meg, ha olyan szokatlan
reakciókkal találkozunk, amelyeket nem
tudunk hová tenni. Igyekezzünk megérteni, hogy a másik miért mondta azt, amit
mondott.
Adjunk nekik új hazát
– Ha ezek az emberek a mi településünkre jönnek, akkor felelősek vagyunk értük.

És ha ezek az emberek az én gyülekezetemben nem találnak otthonra, az bizony
már probléma – mondta egy konferencián
Tobias Geiger, a sielmingeni gyülekezet
lelkipásztora. – Igenis, feladatunk segíteni
a menekülteken!
Sielmingenben már sok minden történik, mégpedig egy menekülteket támogató
munkacsoporttal
karöltve,
amelyhez már mintegy 50 önkéntes
csatlakozott. Ők a menekültek beilleszkedését segítik a kisvárosban. Minden
újonnan érkezőt egy kis ajándékkal
fogadnak. A keresztyének rendszeresen látogatják a menekülttábort. A közeli gimnázium tanulói önkéntes alapon németre tanítják a menekülteket.
A közösségi épületben minden héten
tartanak egy olyan alkalmat, ahol a menekültek orvosi segítséget is kapnak.
A szerda este a közös focié, ami különösen a fiatal férfiakat lelkesíti nagyon.
A gyülekezeti házban rendszeresen
tartott igehirdetéseken a menekültek a saját nyelvükön hallhatják, hogy az ember
hogyan kerülhet kapcsolatba az élő Istennel. Ezeken az alkalmakon már többen is
összebarátkoztak a helyi gyülekezet tagjaival.
A népegyházi közösség a közösségi órára is meghívja a menekülteket, és
utána egy kávé mellett állva beszélgethetnek velük. Advent 3. vasárnapján a
gyülekezetben öten keresztelkedtek meg,
és december 25-én másodszor tartottak
menekülteknek karácsonyi ünnepséget
a közösségi házban. Kíváncsian várjuk
a folytatást. Még soha nem voltak ilyen
lehetőségeink, mint manapság. Élünk-e
velük?
Engedelmeskedjünk Istennek
Honfitársaink aggódva kérdezik, hogyan
tud Németország ennyi embert befogadni, és egyáltalán, hová vezet ez a menekültáradat. Németország jelenleg több
menekültet fogad be, mint bármely másik
ország. Ha nem számítjuk a háborús övezetek szomszédságában levő országokat,
Németország az USA és Oroszország mögött a harmadik helyen áll ebben. Politikai
döntés is született arról, hogy sok embert
fogadjunk be, és ez ma is érvényes. De keresztyénként el kell döntenünk, hogy egy
adott helyzethez Isten Igéje szerint viszonyulunk-e.
Klaus-Dieter Volz

„Jövevény voltam
és befogadtatok,...”
(Máté 25,35)

Klaus-Dieter és Erika Volz
1993 és 2009 között Tajvanon
végzett missziós munkát. 2010
óta Németországban szolgálnak kínaiak között. KlausDieter a Liebenzelli Misszió
Interkulturális Csoportját vezeti. Misszionáriusok gyermekeként Pápua Új-Guineában nőtt
fel. A házaspárnak két fia van.

Köszönjük meg
Istennek, hogy Ő
minden embert egyformán
szeret. Kérjük, Ő adjon
nekünk, keresztyéneknek
szeretetet és megértést a
hozzánk érkező, nálunk
menedéket kérők iránt.
Urunk adjon készséget is a
szívünkbe, hogy szóval és
cselekedetekkel is hirdessük
az evangéliumot.
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Oroszország:

Csupán csak ártalmatlan
népi hiedelem?
Matthias és Lena Schindler
2006 óta él Oroszországban. A nyelvtanulás után az
Ural hegységben található
Nyizsnyij Tagilba költöztek,
és ott gyülekezetalapításban
tevékenykednek.
Kérem imádkozzanak
azért, hogy
• sokan megismerjék az Úr Jézussal való élet szabadságát;
• az ördög elveszítse befolyását Nyizsnyij Tagil felett,
ahol feltehetőleg tőbb sátánista gyülekezet is működik;
• Isten őrizzen meg bennünket,
mert a gonosznak egyáltalán
nem tetszik, hogy benyomulunk az ő birodalmába, és el
akarjuk azt pusztítani;
• szolgálatunk által sokan
megértsék és elhiggyék:
Jézus Krisztus a Győztes!
A sámán tulajdonképpen a
saját hívei és a természetfö
lötti erők között közvetít. Köz
vetítői feladatának ellátásá
hoz eksztázisba kell kerülnie,
mert akkor válik alkalmassá
arra, hogy felvegye a kapcso
latot a szellemekkel, és szi
gorú formulák, illetve rítusok
által segítséget nyújthasson
azoknak, akik ezt várják tőle.
A sámán képes megmondani,
hol van új és jó vadászterület,
tud betegeket gyógyítani, …
jósolni, éhínséget megszün
tetni elhárítani stb. (J. F. Thiel)

Az édesanya teljesen tanácstalan volt. Eddig semmi sem segített: sem a gyógyszerek, sem az orvosok, sem a logopédus. A kisfia már betöltötte a négyet, de még
mindig dadogott. Ezt az orosz kultúrában és társadalomban nem tudják elfogadni.
Az imádság sem segített. Ki segíthetett volna még?
Végül úgy döntött, felkeres egy bábuskát,
bár tisztában volt vele, hogy ezzel Isten törvénye és akarata ellen cselekszik. A bábuska
szó az orosz nyelvben tulajdonképpen nagymamát jelent, de ebben az esetben varázslót
vagy boszorkányt kell érteni alatta. Ilyenek
mindenütt vannak, a falvakban éppen úgy,
mint a nagyvárosok lakótelepein. Nálunk
is. Miközben emberekkel beszélgetünk, újra
meg újra hallunk olyan híreket, hogy édesanyák a gyermekeiket csodagyógyítókhoz
viszik, vagy több felnőttről is kiderül, hogy
gyermekkorukban vitték őket gyógyító emberekhez. Az a benyomásunk, hogy Oroszország lakosságának a nagy részét kisgyermekkorban démoni hatás érte.
Németországban is nem egyszer találkoztam már azzal a véleménnyel, hogy „ez azért
nem olyan rossz”, „ez csak népi hiedelem”,
és mi csak ne akarjuk elvenni azt az orosz
emberektől. Igen, valóban az ősi időkből
származó néphitről beszélünk, amely azonban a sámánizmusban gyökerezik, és a természet szellemeinek az imádásán alapszik.

Bár a keresztyénség már ezer éves Oroszországban, nem tudta a sámánizmust kitörölni
az emberek szívéből. Akkor is hagyjuk meg
őket ebben a hitvilágban, ha szüntelenül leírhatatlan félelmek gyötrik őket?
Küzdelem a szellemi hatalmak között
Miközben szolgálunk és hirdetjük Isten Igéjét, mindig azt tapasztaljuk, hogy különösen
itt, az Ural hegységben az Ige nagyon nehezen ér célba. Az embereket sötét erők akadályozzák abban, hogy teljesen odaszánják
magukat Jézus Krisztusnak. Állandóan kétfelé sántikálnak. Bár sokukat keresztyénnek
keresztelték, és (ortodox) keresztyéneknek
is vallják magukat, mégis nyitottak mindenféle vallás és spirituális erő előtt. Sok
orosz úgy véli, nagy baj nem származhat abból, ha az ember több lehetőséget is fenntart
magának, hiszen soha nem tudhatja, melyik
másik út segíthet, ha az egyik befullad.
Gyakran találkozunk egy népi kegyességgel, ahol a hitgyakorlat és a mindennapi élet nagyon messze kerültek egymástól.
Ezzel a kegyességi vonallal jól megfér az
okkultizmus, a babonaság, a horoszkóp tanulmányozása és az is, hogy az emberek
gyógyító asszonyhoz (boszorkányhoz) járnak. Minden lehetséges helyzetre megvan,
hogy pontosan mit kell tennie annak, aki
szerencsés akar lenni, és el akarja kerülni
a szerencsétlenséget és a halált. A mi gyülekezetünk tagjai is babonás félelemben élnek, és ha a bajban, betegségben már mindent kipróbáltak, de semmi nem segített, ők
is elmennek a bábuskához.
Jézus Krisztus legyőzte a poklot, a
halált és az ördögöt. Beszédünkkel és
cseledeteinkkel képviselni tudjuk azt, hogy
mivel mi már a Győztes oldalán állunk,
semmitől sem kell félnünk.
Matthias Schindler
Sámánszalagokkal feldíszített szobor
Nyizsnij Tagil szülészeti klinikája előtt
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Pápua Új-Guinea:

Egy agyonhallgatott téma
Dorothea* egy másik új-guineai tartományból jött a mánuszi Bibliaiskolába. Fiatal volt,
telve tudásvággyal, ugyanakkor gyakran
gyengélkedett és betegeskedett. Kis idő elteltével erről számolt be nekünk: – Amikor
esténként az ágyamban fekszem, rendszeresen megjelenik egy gonosz szellem és rám
ül. Ez egyrészt fáj, másrészt alig kapok levegőt.
Andreas*, egy másik hallgatónk pedig
azt közölte velünk, hogy asztmáját a halott
unokatestvére küldte rá, mivel a családban
viszály tört ki. Akkor tudna csak meggyó
gyulni, ha a családtagok kiengesztelődnének egymás iránt.
A kedves Olvasó vajon mit mondana, ha
valaki ilyesmivel állna elő? És mit lehet kezdeni azzal a helyzettel, amikor egy krokodil
felfal egy férfit, és az emberek azt hiszik,
hogy a krokodilt mágiával késztették mások
a véres tettre? Vagy mit mondjunk akkor,
amikor egy idős hölgy átkairól egyöntetűen
az a vélemény, hogy azok száz százalékban
beteljesednek?
Fontos téma, mégis agyonhallgatják
Minél hosszabb ideje vagyunk itt, annál inkább látjuk, hogy a láthatatlan világ
mekkora hatással van a mánuszi emberek
életére. Ezért is találjuk furcsának, hogy
az istentiszteleteken, a prédikációkban, az
áhítatokon szinte soha nem említik. Pedig a
láthatatlan világ az Újszövetség egyik nagy
témája, és nem kevésbé fontos szerepet játszik az emberek életében is. A keresztyéneknek azonban, sokszor úgy tűnik, mintha
nem lenne mondanivalójuk ezzel kapcsolatban. Így viszont az evangélium nem is tud
hatást kifejteni az életnek erre a területére.
Nem elmélkednek róla biblikus-teológiai
szempontból, és nem is helyezik Jézus uralma alá. Jézus követésében, amelynek az élet
minden területére ki kellene terjednie, ez a
terület semmilyen figyelmet nem kap.

Mi ezt a kérdést szeretnénk valahogyan
mégis megközelíteni. Egyrészt szoktam
prédikálni róla, másrészt embereket kérünk meg arra, hogy számoljanak be személyes tapasztalataikról. Néhány hete egy
olyan igeszakaszról beszéltem, amelyben Jézus kiűzi a gonoszt valakiből. Erre
Dorothea elmondta, mekkora segítséget jelentett neki, hogy rendszeresen elmehetett
egy lelkipásztorhoz, akivel együtt vitték
Isten elé imádságban a láthatatlan világ
ellene irányuló támadásait. Fokozatosan
egyre jobb lelkiállapotba került, és megtapasztalta Isten hatalmát. Miután Dorothea
ezekről beszélt, az istentisztelet résztvevői
hálásan megköszönték, hogy végre valaki
elő mert hozakodni ezzel a témával.
A kívülről jövő segítség
Azzal a csoporttal, amelynek Andreas is
a tagja, az újszövetségi teológia tantárgy
keretén belül behatóan foglalkoztunk a láthatatlan világgal. Azok az őslakos keresztyének, akik olvassák és értik is a Bibliát,
sokkal szakszerűbb válaszokat tudnak adni
a keresztyén élet szóban forgó területével
kapcsolatban felmerülő kérdésekre, mint mi,
misszionáriusok. Ám ehhez sokszor kívülről
kell megadni a lökést. Mi, emberek túl gyakran vagyunk vakok a számunkra „normális”
dolgokra, jelenségekre. Nem realizáljuk,
hogy a víz, amelyben úszunk, nedves.
Ahogy egyszer Sherwood Lingenfelter,
a neves keresztyén antropológus megjegyezte, benne csücsülünk egy „kulturális börtönben”. És ez nemcsak a mánuszi
emberekre, hanem az európaiakra is igaz.
Nekünk, misszionáriusoknak nem annyira az a feladatunk, hogy kész válaszokkal szolgáljunk, hanem sokkal inkább az,
hogy segítsük a helyieket, hogy Isten Igéjének alapján értékeljék saját életüket és
kultúrájukat.
Simon Herrmann

Simon Herrmann misszionáriust magyarországi
beszámoló körútra várjuk 2016. április 6 -tól 21-ig!

Simon és Yvonne Herrman
Mánusz szigetén él. Három
gyermekük van. Simon a
Bibliaiskolában tanít, Yvonne
a saját gyermekeiket tanítja
távoktatási programmal.
Adjunk hálát a
misszionáriusokért,
akik a Biblia alapján tanítják
a mánusziakat, különösen a
bibliaiskolában. Isten adjon
bátorságot, határozottságot
nekik, hogy merjenek beszélni
a sötétség erőinek hatásairól,
ami sok ottani ember szabadulásához vezethet.

„ Csontvázember” egy
mánuszi kulturális fesztiválon
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Dr. Keszi Krisztina – Zambia

Életveszélyes állapotban lévő, súlyos
maláriás, vérszegény csecsemő

A TBC-s betegeknek sok idejük van – két hét vagy
két hónap – evangéliumi könyvek olvasására

A csecsemő másnap, a kezelés után

Egy másik TBC-s beteg

A feleség nem tud olvasni, ő csak gyorsan ráállt
a képre

Solar-energy (napenergia). A reggeli hidegben
asszonyok melegszenek a napon a Klinika előtt.

