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Simon és Yvonne Herrmann 2006 óta Pápua ÚjGuineában, Mánusz szigetén szolgál. Három gyermekük van: Johnny (9), Joy (7) és Judy (3). Simon
a bibliaiskolában tanít és segíti a helyi gyülekezeteket. Yvonne Johnnyt és Joyt tanítja otthon,
illetve egy ifjúsági kört vezet.
Képzeld el, 2016 tavaszán Simon és Yvonne azt
tervezi, hogy hazánkba is ellátogatnak és beszámolnak a mánuszi életről, missziói munkájukról!
Újságunkból majd azt is megtudhatod, mikor és
hol találkozhatsz velük.

„...mennyivel inkább ad mennyei
Atyátok Szentlelket azoknak, akik
kérik tőle?” (Lk 11,13b)

Kedves Testvérek!
Jelen lapszámunk témája a Szentlélek.
A világkeresztyénségen belül ma talán az egyik
legégetőbb kérdés, hogy a különféle gyülekezeti jelenségek, gyakorlatok közül mi az, ami a Szentlélektől van, mi az, ami emberi, és mi az, ami ördögi megtévesztés. Nem egyszerű a válasz! Sokan próbálják a
kérdést egyszerűen elintézni: minden, ami a hagyományostól eltér, ami szokatlan, ami természetfeletti,
ami racionálisan nem magyarázható, az a gonosztól
van, de legalábbis gyanús... A másik végletes megközelítés az, hogy minden, ami természetfeletti, ami
különös, az biztosan Istentől van. A dolog azonban
ennél jóval bonyolultabb. A dolgok megítéléséhez
egyaránt szükségünk van odafigyelésre, imádságra,
bibliaismeretre, Istennel való élő kapcsolatra.
Ugyanakkor két fontos támpontot érdemes szem
előtt tartanunk a Lélek munkájával kapcsolatban.
Először: a Szentlélek mindig Krisztushoz vezet, illetve a Krisztusról való tanúskodásra, mások Krisztushoz vezetésére készít fel és tesz alkalmassá.
Nem magára tereli a figyelmet, hanem Krisztusra,
mégpedig a megfeszített, feltámadott Krisztusra (Jn
16,7–14; ApCsel 1,8). Így hitre jutásunknak, megszentelődésünknek, szolgálatunknak nélkülözhetetlen eszköze Ő!
Másodszor: bár a Lélek munkája rejtett és természetfeletti, az Általa kijelentett írott Igével mindig
összhangban van (2Péter 1,20–21). De azt is világo-
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san látnunk kell, hogy a Lélekkel kapcsolatban az elsődleges teendőnk nem az, hogy vizsgálgassuk mások életében, közösségében, hanem, hogy kérjük a
saját életünkben és közösségeinkben munkáját. Jézus
erre bátorít bennünket a fent idézett igeszakaszban is.
Hiszen nélküle nincs világosság, bűnlátás, bűnbánat,
vezetés, erő, szeretet, hit, szolgálat, csak legfeljebb
megszokás, rutin, vallásosság, képmutatás. Vigyázzunk: mások visszaélését látva, félelmünk ne akadályozzon meg bennünket abban, hogy éljünk megváltásunk egyik legnagyobb ajándékával és őszintén
könyörögjünk a Lélekért!
Bárcsak mindennap megtapasztalnánk Isten Lelkének természetfeletti munkáját szívünkben, kapcsolatainkban, szolgálatunkban egyaránt! Bátorítsanak bennünket e lapszámunk bizonyságtételei is
arra, hogy merjünk és akarjunk könyörögni a Lélek
munkájáért!!
Sípos Alpár Szabolcs
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Németország, Elod
óó Erika úti beszámolója:

Liebenzelli utazás – 2015 Pünkösd
ket és egész nap mellettünk volt, segített a tolmácsolásban is, mert közülünk hárman nem vagy csak kevéssé
értettek németül.
A sátorban több mint 4000-en voltunk együtt, lócákon és műanyag székeken.

Sok évvel ezelőtt már jártam Liebenzellben, a Misszió
központjában, de vágytam arra, hogy még egyszer elmehessek. Idén nyílt erre lehetőségem. A Külmissziói
Híradóban meghirdetett utazásra végül is öten jelentkeztünk. Egy 9 személyes, kölcsönzött mikrobuszban
tettük meg a kb. 1000 kilométeres utat. Az autó vezetője közülünk került ki: Laci, aki feleségével mint „élő
GPS-szel” juttatott el bennünket – Istennek hála, balesetmentesen – a célba.
Budapestről reggel ½ 7-kor indultunk, és este 8 felé
értünk Maisenbachba, ahol a keresztyén szállónál már
Gyöngyvér (Ede Luz felesége) fogadott bennünket
nagy szeretettel és örömmel. Külön a fogadásunkra
jött oda!
Vacsora után elfoglaltuk kényelmes szálláshelyeinket, másnap reggel pedig gyönyörű erdei úton mentünk
az 5 km-re levő Liebenzellbe.
Már állt az óriási sátor, és gyülekeztek a nagy misz
sziói ünnep résztvevői. Gyöngyvér ott is megtalált min-

A kezdő igehirdetést Detlef Krause, a misszió vezetője (igazgatója) tartotta az Ezékiel könyve 18. fejezetének első versei alapján.
Ezután Martin Auch ismertette egy kb. 2 évig tartó
kutatás eredményét: irattári dokumentumokból fény
derült arra, hogyan élte át a Liebenzelli Misszió a nácizmus éveit. A korábbi nemzedékek hibáit, mulasztásait és bűneit bűnvallással és bocsánatkéréssel zárta le a
LM mai vezetősége. (Ahogy Dániel – bár ő maga nem
vétkezett – a maga nevében megvallotta népe bűneit.)
Persze a délelőtti program nem csak ebből állt. Egy
missziós nővért is felavattak, miután elmondta bizonyságtételét.

A nagy konferenciasátor, ahol több mint 4 ezren elfértünk.

A pódiumon a misszionáriusok, akik épp itthon vannak.
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A konferencia résztvevői a nagy sátorban.

Közben kórusművek és gyülekezeti énekek is hangzottak el.
Délben elfogyasztottuk a nagyon finom missziói egytálételt. Utána körül lehetett nézni a Misszió Hegyén.
Több sor sátorban misszionáriusokkal lehetett találkozni, beszélgetni, és megtekinthettük szolgálati területük, országuk érdekességeit is.

A Stamm házaspár.

14 órakor több párhuzamos program közül néhányan James Hudson Taylor IV., vagyis a neves
misszionárius ükunokájának beszámolóját hallgattuk
meg, egyrészt a 150 évvel ezelőtt megalakult Kína
Belföldi Misszióról, melynek, kb. 110 évvel ezelőtt,
a német ága mint Liebenzelli Misszió jött létre. Másrészt beszélt Kína és az ott élő keresztyének életéről,
helyzetéről. Ezt a beszámolót – igaz, németül – meg
lehet hallgatni a többivel együtt a Liebenzelli Misszió
honlapján (www.liebenzell.org).
Párhuzamosan a nagy sátorban misszionáriusok mutatkoztak be és számoltak be munkájukról, érdekesen,
élményszerűen.
A délutánt Gustavo Victoria áhítata zárta.
Ezután elmentünk szállásunkra, vacsora után pedig
Luz Ede és Gyöngyvér látogatott meg bennünket egy
kiadós beszélgetésre.

Pünkösdhétfőn a Liebenzelli Közösségek konferen
ciáját tartották, mi csak az istentiszteleten vettünk részt.
Hétfőn Gajanné Pintér Krisztina volt a vezetőnk, kísérőnk. Előbb megnéztük belülről a missziói házat, amely
régi stílusban készült, szép épület. Előző nap itt hallgattuk meg Hudson Taylort. Aztán a missziói múzeumot
tekintettük meg, ahol a különféle missziói területek egyegy életképét lehet látni. Elmentünk az irodaépületbe is,
ahol az egyik szobában többek között Molnár Mária és
a többi mártír misszionárius fényképét lehet látni. Megnéztük azt a termet is, ahol imádkozni szoktak a falra
kitett nagy világtérkép alapján a missziói területekért.
Végül fölmentünk a missziós nővérek nyugdíjasházába, ahol a Magyarországról származó Emma nővér

Este ebben az épületben beszélgettünk Luzékkal.

Emma nővér szeretettel fogadott minket szobájában.

A magyar csoport. Jobbra Gajanné Pintér Krisztina.
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fogadott minket nagyon lelkesen. Állította, hogy már
nem tud magyarul, de bizony elég jól lehetett vele magyarul beszélgetni. Meghívtak bennünket ebédre, ahol
még több nővérrel találkozhattunk. Emma nővér fölvitt minket a szobájába is (l. előző oldali fénykép).
A délután hátralevő részében mi öten Gajanné
Krisztivel átmentünk Monbachtalba, a Misszió konferenciatelepére. Előbb hivatalosak voltunk kávéra
és süteményre, majd Lőrincz Zsanettel találkoztunk,
aki 8 hónapot töltött itt mint Impact-es. Megmutatta

Lőrincz Zsanett és kedves szobatársnője, aki az ecuadori
Ibarrából származik.

szobáját és bemutatta szobatársát is (l. fénykép), egy
ecuadori, Ibarrából származó lányt.
Beszélgettünk Zsanettel, elmondta tapasztalatait, élményeit, jövőbeli terveit. A vele készült interjúból a
kedves Olvasó többet tudhat meg róla és tőle.
Kedden, reggeli előtt már várt minket Hartmut
Wacker, akit – legalábbis én – már elég jól ismertem,
mert ő szokott a németek részéről alapítványunk kuratóriumi ülésein részt venni. Velünk reggelizett, utána
pedig egy nagy asztal körül beszélgettünk, ismerkedtünk.
Délelőtt átmentünk Liebenzellbe, és benéztünk
a könyvesboltba. Aztán igyekeznünk kellett vissza
Maisenbachba, mert kedden ott ebédeltünk, és az ebéd
12–kor volt.
Ebéd után házigazdánk vetítéssel egybekötött rövid
előadásban ismertette munkájukat.
Délután már nem sok idő maradt. Még átmentünk
Liebenzellbe, a Lidlben vásároltunk egy kis útravalót,
rövid sétát tettünk a városban, és ezzel véget is ért a
kirándulás. Sajnáltuk, de úgy tűnik, hogy még az 5
nap is kevés, bár egy ilyen útnak elsősorban nem is ez
a célja.
A múlt bűneinek beismerése megrendítő volt, mégis nagyon hálás vagyok, hogy hallhattam, és hogy
ezen a konferencián részt vehettem. Hiszem, hogy Isten továbbra is megáldja a Liebenzelli Missziót és a
liebenzelli misszionáriusoknak a világ 26 országában
végzett szolgálatát.
Előd Erika

Zambia:

Kölcsönkönyvtár... Hogyan tovább?
Vannak dolgok, amiket meg kell tanulnia egy misszionáriusnak. Például azt, hogy vannak olyan esetek,
körülmények, amikor nem szabad „európai módra” gondolkodni. Odahaza, ha megígértük valakinek,
hogy kedden három órakor ott leszünk, akkor az adott időpontban illik ott megjelenni. Itt ha valaki azt
mondja, kedden háromkor ott leszek, akkor egyáltalán nem biztos, hogy a megbeszélt időpontban el is
jön. Sőt majdnem biztos, hogy nem. Itt ugyanis egyáltalán nincs jelentősége a pontos megjelenésnek,
a fontos, hogy az illető valamikor megérkezzen. Nem probléma az akár két-három órás késés sem!
Európai ember számára ez illetlenségnek tűnik, de az itteni kultúrához ez hozzátartozik. Nem szabad
megharagudni vagy bosszankodni. Meg kell tanulni az Úr Jézussal átmenni az ilyen „útszakaszokon.”
Amikor odahaza voltam, valaki adott nagyon szép,
ablaküvegre rakható karácsonyi dekorációt mintaként, hogy aztán itt, a gyerekekkel majd elkészíthessük. Örömmel hoztam el.
Már Zambiában voltam, amikor hirtelen eszembe
jutott, hogy akiknek készülne, olyan házban élnek,
ahol nincs is ablak.
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Valami hasonló történt a beindított Evangéliumi
Kölcsönkönyvtárakkal is. Csak a klinikán működik.
Amikor körbejártam a gyülekezeteket, mindig ígéretet kaptam, hogy a jövőben megbeszélés szerint
fogják használni. Mostanra eldőlt, hogy ezt ilyen
formán nem szabad tovább folytatni, valami más
megoldást kell találni. Fél év óta próbálom vissza-

kapni a Bibliákat, könyveket és az azokat védő fémdobozt, de eddig még nem kaptam meg minden helyről. Ahonnan visszaadták, kiderült, hogy a könyvek
nagy része hiányzik, egyáltalán nem adtak vissza
Bibliákat, mert elvesztek, eltűntek. Vagyis a könyvet kiveszik, de vissza már nem hozzák. Valamelyest
érthető, mert az itt élőknek nincs pénzük könyvre,
nem szokták meg, hogy olvassanak, nem tudják, hogyan bánjanak a könyvvel. A felelős személyeknek
kellett volna sokkal jobban odafigyelniük és segíteniük, tanítaniuk őket.
Régóta imádkozom azért, hogy megértsem, hogyan tovább. Hogyan lehetne mégis segíteni? Sajnos
a napi, rendszeres bibliaolvasás sok gyülekezeti tag
számára nem tartozik hozzá a keresztyén életvitelhez. Nyitottak az evangéliumra, könnyen elindulnak, de a megtérés után sokan megrekednek és nem
fejlődnek tovább. Ennek egyik magyarázata az Igével való rendszeres táplálkozás hiánya.
A másik, hogy vannak nagy konferenciák, sok
emberrel és nagy zajjal, ahol elsősorban elméleti
tudásra tehetnek szert. Vannak bibliatanulmányozó
összejövetelek, ahol általánosságok hangzanak csak
el. Viszont nincsenek közösségek, ahol gyakorlati,
személyes segítséget kaphatnának és növekednének
a hitben. Az itteni kulturális szokások is nagy hátrányt jelentenek.
Nagy összetartó erőt, segítséget jelenthetne például egy család számára a házi családi áhítat. A kultúrából adódóan azonban ez is nagy kihívást jelent,
mert szülők és gyermekek nem ülnek le együtt enni.
Kedvesek és nyitottak, de mélyebb lelki kérdésben
zárkózottak. Még keresztyén férj és feleség között
sincs ilyen formán működő egység. A férfi magasabb rendű, mint a nő, és a házasságban sem számít
igazi lelki társnak. Pedig ahogy megfigyeltem, a nők
sokszor érettebbek, odaszántabbak, mint a férfiak.
Ezért is formálódott meg bennem, hogy talán az
lehetne nyitás, továbblépés, ha a kölcsönkönyvtárakat ilyen házi alkalom formájában lehetne átszervezni, amiből aztán Isten kegyelme által kis házi bibliakörök, imaközösségek alakulhatnának ki.
Segítséget jelentett nekem, hogy most nincs lelkész a Mugwi baptista anya-gyülekezetben, presbiterek vezetik a gyülekezetet. Velük jobban leülhetek
megbeszélni lelki dolgokat nő létemre is. A vezető
presbiterrel, Ngandu úrral beszéltem. Először meglepődött a javaslaton, de aztán engedélyezte, hogy
elkezdődhessen, aztán majd meglátjuk, működik-e.
Emberileg elég lehetetlennek tűnik, a kis erdei
falvakban nagyon erősek a kulturális szokások. De
tudom, hogy Isten szereti az itt élőket. Az Ő akarata, és elhívásunk célja az, hogy egyre inkább változzon, formálódjon az életünk, és Krisztushoz hasonlóvá váljunk. Örök életet nyerni – ez csak a kezdet.
A kereszttől hosszú út vezet a célig, a megérkezésig.
Olyan jó lenne, ha ez a kölcsönkönyvtár-átszervezés

kezdete lehetne annak, hogy az itt élőknek fontossá
váljon megtudni, megérteni, mi Isten akarata egyegy kérdésben, döntésben, és Istennek kedves életet
éljenek. Jó lenne, ha a keresztyén értékrend felváltaná az afrikai kultúra értékrendjét!
Azzal az igével fejezem be, amely megszólalt a
szívemben: „Tekintetem a hegyekre emelem, Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az
eget és a földet alkotta” (Zsolt 121,1–2).
IMATÉMÁK:
Adjunk hálát, hogy…
1. Zambiában szabadon lehet munkálkodni és
hirdetni az evangéliumot.
2. szabad kezet kaptam az átszervezéshez.
3. a legtávolabbi helyen, Csangán van mozdulás,
megújulás a gyülekezet életében, a vasárnapi
iskolai munkában.
4. a kutyám szeme meggyógyult. Most mindkét
szemébe köpött mérget egy kobra.
5. engem még mindezidáig megőrzött az Úr kígyómarás nélkül.
6. az otthoni testvérek kitartóan imádkoznak
szolgálatomért és áldozatokat is vállalnak érte.
Imádkozzunk azért, hogy…
1. végre mindenhonnan visszakerüljenek a fémdobozok, könyvek és legalább egy-két Biblia.
2. a fővárosba eljussak és tudjam pótolni a könyveket. (A közeli városban, Kasamában ugyanis
a keresztyén könyvesbolt bezárt, nagy anyagi
hiányt (adósságot) hagyva maga után.
3. a keresztyén hitben erősödjenek, és a keresztyén értékrend felválthassa az afrikai kultúra
értékrendjét!
4. találjak majd a kis erdei falvakban a házi alkalmaknak megfelelő házat, lelkileg érett vezető
személyt, aki magyarázza az olvasott fejezetet.
5. a gyerekeknek sikerüljön csendes hetet szervezni, találjak segítőt a főzéshez és a lelki
munkához.
6. a klinikán úgy tudjam végezni a munkámat,
hogy az igehirdetés legyen, és minél több beteg elinduljon, és
aztán
megtalálja
az Úr Jézust mint
Megváltóját.

Szeretettel köszöntöm
a kedves testvéreket:
dr. Keszi Krisztina
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A Szentlélek több, mint
pusztán „az a Harmadik”
Sok istentiszteletnek már az elején
hangsúlyozzák:
– Ezt az istentiszteletet Istennek,
azaz az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében tartjuk.
Az Atya és a Fiú hétköznapi életünk
szereplői. De vajon a Lélek is olyan személy, akivel kapcsolatot lehet ápolni?
Az Atya Istenhez kötjük az Ószövetség számos
eseményét. Isten tetteiről és az Ő szentségéről
konkrét és érthető beszámolókat olvashatunk.
A Fiúval, Jézussal még könnyebb a dolgunk.
Isten többek között „szemléltetőként” küldte el
Őt hozzánk, emberekhez. „Aki engem lát, látja
az Atyát” – mondta Jézus (Jn 14, 9). Az evangéliumi történetek sokasága mutatja be nekünk
Jézust és egyben Istent, az Atyát. Ezért tudjuk
Őt olyan könnyen magunk elé képzelni.
Nem így áll a helyzet a Szentlélekkel. Ő is
egy Személy, aki értelemmel, akarattal és érzésekkel rendelkezik. Mégis olyan kategóriákba
sorolják, amilyeneket nem szoktunk személyekkel kapcsolatban említeni. Az Atya és a
Fiú hétköznapjaink szereplői. A Lélek azonban – akit az Írás Jézus megkeresztelkedésekor
egy galambhoz, Pünkösdkor lángnyelvekhez,
maga Jézus pedig a szélhez hasonlít – nem úgy
jelenik meg előttünk, mint egy személy, akivel
kapcsolatra lehetne lépni. Képzelőerőnk véges,
nehezen gyárt prompt magyarázatokat. Ami
igaz, az igaz, nem egyszerű téma ez!
Ha belepillantunk az Újszövetségbe, azt látjuk, hogy a Szentléleknek konkrét feladata, küldetése van: rólunk a mindennapokban gondot
viselni és Krisztus képmására formálni személyiségünket. Márpedig ez egyáltalán nem vala-

mi elvont dolog, hanem nagyon is gyakorlatias,
kézzelfogható és megtapasztalható.
A liebenzelli misszionáriusok sok gyüle
kezettel és felekezettel dolgoznak együtt.
A Szentlélekről különbözőképpen tanítanak, és
ez valamelyest érezhető is a cikkeken. Olvashatnak olyan emberekről, akik reménykedve
várják a Lélek munkálkodását, de olvashatnak arról is, hogy a Szentlélek meglep vagy az
igazságra, Jézushoz vezet el embereket. De olvashatnak majd visszaélésekről és manipulációkról is, amikor emberek azt állítják magukról,
hogy a Szentlélek nevében szólnak, miközben
csak a saját gondolataikat terjesztik.
Mivel a 20. század elején már megjelentek
a korai pünkösdi mozgalom hajtásai, a pietizmus képviselői igyekeztek a maguk látása
szerint biztos távolságot tartani. Kijelentették,
hogy bizonyos lelki ajándékok ma már nem
léteznek, és csak az apostolok korában volt
létjogosultságuk.
Nagyon fontos lenne ma, hogy a Szentlélekről szóló tanítás, illetve Szentlélekkel kapcsolatos ismereteink a Szentírásban gyökerezzenek,
és életgyakorlatunkban felismerhető legyen a
Szentlélek működése, munkája.
A Szentlélek soha nem állítja Önmagát elitista módon, büszkén és fellengzősen a középpontba. A Szentlélek életet teremt, új utakra
vezeti és célba segíti az embert, miközben a
Király Jézust dicsőíti. A megkérdőjelezhető
esetekben Jézus a Máté 7,16-ban azt tanácsolja, hogy figyeljük meg, milyen az eredmény,
vagyis a gyümölcs. Magyarázat szerint arról
lehet felismerni, hogy milyen lélek áll valami
mögött. A Galata 5,22-ből az derül ki, hogy
amennyiben Isten Lelke a „mozgatója valaminek”, a hosszú távú eredmény egyértelműen
pozitív.
Isten Lelke velünk tart. Jézus a Lélek által
lakik bennünk. Számoljunk vele! Engedjük,
hogy munkálkodjon bennünk, és meglepjen
minket. Azt kívánom, hogy Isten Szentlelke vigasztalja, ugyanakkor állítsa kihívások elé is a
kedves Olvasót!
Szívélyes üdvözlettel:

Martin Auch, missziós igazgató
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Franciaország:

Tartsunk ki a régi mellett?
Vagy vágjunk bele az újba?
Amikor Avranches-ba költöztünk, felhívott minket egy 65 éves asszony. Szívesen eljönne az istentiszteletünkre, de el tudnánk-e érte menni? Elmondta, hogy gyülekezetünk címét a nővérétől kapta meg, aki Párizsban már
részt vett bibliaórákon és istentiszteleteken.
Megkerestük a megadott falut a térképen,
majd Peter, egy gyülekezeti asszonnyal
együtt felkereste a hölgyet. Autóval kb.
25 perc az út odáig. Az idős hölgy a falun
kívül, egy eldugott házban élt. Érzékeltük, hogy valóban szüksége lenne társaságra és egy gyülekezetre. Az is hamar
kiderült, hogy együtt él valakivel, de kapcsolatuk nélkülöz minden meghittséget.
Sokat töprengtünk azon, hogy mit is
csináljunk. Menjünk el érte minden vasárnap, egy órával az istentisztelet előtt,
majd vigyük is vissza? De ez az egész
nagy terhet ró majd ránk, hiszen az istentiszteletet elő is kell készítenünk, és
a látogatókat fogadnunk is kell. Ennek
ellenére úgy döntöttünk, vállaljuk ezt a
plusz feladatot, és több vasárnapon át el
is hoztuk az asszonyt. Idővel néhány gyülekezeti tag jelezte, hogy kész átvenni ezt
a feladatot tőlünk.
Aztán egy nap felhívott bennünket az
asszony nővére, aki hűségesen imádkozott a testvéréért. Elmondta, hogy a pár
szakított egymással. A gyülekezetünkbe
járó asszony most szeretne Avranches-ba
költözni. Mivel az élettársa gyakorlatilag
kidobta a házából, szüksége lenne egy átmeneti szállásra.
Nagyon meglepett minket, hogy a
helyzet ilyen fordulatott vett. Az asszonytól aztán az okot is megtudtuk. Akkor
dobta ki a barátja, amikor határozottan
megmondta neki, hogy az együttélés elfogadhatatlan a számára, mert nem tudja
a Biblia tanításával összeegyeztetni. Egy
család a gyülekezetből befogadta, és segített neki lakást keresni. A költözésnél
pedig több gyülekezeti tag is segédkezett.
Ma már buzgón hívogat
Sok hullámvölgy és hullámhegy következett, de aztán sikerült egy igen

olcsó kis lakáshoz hozzájutnia, és
minden jóra fordult. Részt vett a több
hetes, keresztelésre felkészítő oktatáson, és 2014 februárjában megkeresztelkedett. Rendszeresen részt vesz a
gyülekezeti alkalmakon, és a karácsonyi ünnepségre már kilenc szomszédját hozta magával a lakóparkból,
ahol lakik.
Gazdasági meggondolásból mondhattuk volna, hogy nem fogunk senkit 25
kilométerről istentiszteletre hordani. Bizonyára sokan érveltek volna azzal, hogy
nem fogják az idejüket mások lakáskeresésére és költöztetésére vesztegetni. Ám
az avranches-i keresztyénekben Isten
Lelke kimunkálta mind az akarást, mind
pedig a cselekvést.
Fúj, amerre akar
Az Ige gyakran hasonlítja a Szentlelket a szélhez. A szél a tengeren gyakran és erősen fúj, de nem mindig azonos irányban. Vitorlásversenyeken lehet
megfigyelni, hogy a hajók néha egyszerűen más irányba „fújódnak” – nem oda,
ahol a tulajdonképpeni cél van. Ezért a
versenyzők gyakran kifejezetten hagyják, hogy először más irányba sodródjanak, mert végül, miután befogják a jó
szelet, annál gyorsabban célba érhetnek.
Ez jó példa a gyülekezeti munkára is.
Néha kerülő utakat kell megtennünk ahhoz, hogy emberek hitre jussanak.
A Szentlélek arra fúj, amerre akar,
és nem mindig egyezik a mi elképzelésünkkel az, ahogyan munkálkodik. Ezt
Franciaországban kézzelfoghatóan megtapasztaljuk, de van olyan meglepetésekben is részünk, mint amilyen ennek az
asszonynak az esete, amikor a Szentlélek
egészen új utakon vezetett minket.
Peter és Sigrun Rapp

Peter és Sigrun Rapp 1991
óta él Normandiában. Először
Alençonban [álanszon] alapítottak gyülekezetet. 2012
augusztusa óta az avranches-i
[ávrans] gyülekezetet pásztorolják. Öt fiuk van.
Avranches egy normandiai
kisváros 9500 lakossal.
Innen jól látható Normandia
legismertebb nevezetessége, a tengerből kimagasodó
Mont Saint Michel kolostor
[monszánmisel].
A Rapp család hálás
a tanítványság
tanfolyam résztvevőiért,
akik a Biblia világosságában megértik, miben
kellene változniuk.
Imádkozzunk, hogy erősen
meggyökerezzenek a hitben!
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Pápua Új-Guinea:

Az átformáló ero
Milyen gyakran szokott a kedves Olvasó hálát adni azért, hogy van levegője,
amelyet belélegezhet? Gondolom, nem túl sűrűn… Hiszen olyan magától értetődő, hogy van, és még csak nem is látható. Nem csoda hát, hogy gyakran
megfeledkezünk róla. Pedig az életünk függ tőle!
Ugyanilyen létfontosságú, hogy hit által kapcsolatunk legyen a Szentlélekkel.
A settlementek olyan városszéli települések, ahol magas
a munkanélküliség, és rengeteg bűncselekmény történik.
Az itt élők többsége az ország
fejletlenebb területeiről települt ide. De vajon mi vonzza a
fiatalokat szinte mágnesként
a nagyvárosba? A jobb minőségű utak, a nemzetközi repülőtér, a drága autók, a modern
toronyházak, az egészségügyi
ellátás, a szélessávú internet,
a nagy áruházláncok stb. Ám
a modern nagyvárosi élet
olyan nagy terhet jelent a betelepülőkre, hogy sokan közülük teljesen tönkremennek.
Port Moresby városa körül 60
legális, ill. illegális ilyen település létezik.
Pápua Új-Guineában a rascal
szóval illetik azokat az embereket, akik valamilyen bűncselekményt követnek el. Az angol szó jelentése: csirkefogó,
gazember.

Úton a gyerekklub felé.
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Legtöbbször a Szentlélek munkája is láthatatlan. Keresztyénként mégsem létezhetünk
nélküle: a szava, vezetése, formáló ereje,
vigasztalása, bátorítása olyan életbevágóan
fontos, mint a levegő a testünknek. Csakis
általa ismerhetjük meg Isten terveit, gondolatait, csakis általa tapasztalhatjuk meg
jelenlétét és erejét. Mindez mit is jelent a
hétköznapokban? Hadd meséljem el egyik
élményemet a közelmúltból.
Fura, nyugtalanító érzés
Az egész azzal kezdődött, hogy szolgálati
autónkat szerelőhöz kellett vinnünk. Helyette béreltünk egy másikat. Ennek két
hátulütője is volt: bérelt autónk viszonylag
új volt, és a nyomornegyedekben senki sem
ismerte. Ez könnyen bűnös vágyakat ébreszthetett némelyekben!
Rossz előérzetem volt. Ám amikor a
gyerekekre gondoltam, akik várnak bennünket, megértettem, hogy nincs más
választásom, mennem kell. Miközben
pakoltam be a gyerekórához szükséges
holmikat, hirtelen megjelent előttem egy
kép, amint néhány fiatal az utamat állja, és
rám támad. A puszta gondolattól kivert a
víz. A szokottnál intenzívebben könyörögtem Istenhez, és kértem, őrizzen meg az
úton.
Bátorító igevers
Elindultam összeszedni a munkatársakat. Útközben Rhoda elmondta, milyen
sokat jelentett neki a 91. zsoltár 11. verse,
amelyet reggeli csendességében olvasott.
„Megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon.” Ez az ígéret az én szívembe is bátorságot adott.
Nagy kő esett le a szívemről, amikor épségben megérkeztünk a nyomornegyedbe,
a gyerekekhez. A gyermekklubban hétről
hétre a Lélek gyümölcséből (Gal 5,22) „harapunk” egy falatot. A megjelent mintegy

80 gyereknek arról beszéltünk, hogy Isten
Lelkének ereje megváltoztatja az egész
életünket. Az egész lényünket, gondolkodásunkkal, szavainkkal, tetteinkkel együtt
egyre inkább jézusivá akarja formálni. Ennek egyetlen feltétele az, hogy mi pedig
engedjük Őt munkálkodni, vagyis aktívan
együttműködünk vele. A gyerekek teljesen
ráhangolódtak arra, amit hallottak. Sikernek könyveltük el a programot, és a végén
boldog megelégedéssel indultunk hazafelé.
Az elkészített „meglepetés”
– Hát, akkor indulhatunk is vissza a mis�szió központjába, az esti házicsoportba!
– gondolatban már otthon jártam, amikor
hirtelen két fiatalember állta el utamat.
Rám szegeztek valamit, ami pisztolyra hasonlított. Aztán még négy férfi jelent meg
a sötétből, akik egyértelműen drog és alkohol hatása alatt álltak, és megpróbálták kinyitni a kocsit. Istennek hála, nem találták
az ajtókilincset. A következő pillanatban
már mind a hatan követelőzve kiáltoztak:
– Ide a pénzt! Ide a kulcsot! Mobilt!
Táskát!
Tisztára úgy éreztem magamat, mintha
ezt az egészet egyszer már átéltem volna.
Az egészben az volt a furcsa, hogy teljesen
nyugodt tudtam maradni, belül pedig hihetetlen erőt éreztem magamban.
A csoda

Egyszer csak megelégeltem az egyre erősödő hangzavart, és elkiáltottam magamat:

– Figyeljetek már ide!
Amint ezt meghallották, támadóim hanyatt-homlok elmenekültek. Fogalmam
sincs, mi történhetett! Ez az egész egy
ószövetségi történetet juttatott eszembe,
amikor Isten úgy mentette meg Izráelt,
hogy az ellenség táborában pánikot keltett,
mire az ellenséges katonák fejvesztve ro-

Bevezető előadás a
„Szentlélek gyümölcsei”
című témához a heti
gyermekklubban.

hantak el. Amikor ismét zöld utat kaptunk,
folytattuk utunkat hazafelé. Együtt dicsértük Istent, és újra felidéztük az eseményeket. Hála Istennek, amiért az autó minden
ajtaját bezártuk! Hála Istennek, amiért a
férfiak szó nélkül ott hagytak bennünket!
Hála Istennek, amiért egyetlen hajunk szála sem görbült meg!
„Utófájdalmak“
Csak akkor lett úrrá rajtam a félelem, amikor hazaértem. A következő napokban
teljesen elszállt az örömem, amelyet Isten
megőrző kegyelme okozott bennem, és
megkérdőjeleztem Isten jóságát. Egyszerűen hálátlanná váltam. Kérdések gyötörtek:
Miért nem kímélt meg Isten ettől a helyzettől? Folytathatom-e a missziós szolgálatot
ilyen körülmények között? A hitem próba
alá került.
A következő időszakban félelmek szorításában éltem. Nem éreztem szabadnak magam, ami szomorúsággal töltött
el. Semmit nem tehettem ezek ellen az
érzések ellen. Így aztán megpróbáltam
alkalmazni azt, amit a gyerekeknek is tanítottam: Kérd Isten Szentlelkét, hogy a te
életedben is teremje a gyümölcsöt, és változtassa meg a gondolkodásodat meg az
érzéseidet is! Onnantól kezdve mindennap
imádkoztam azért, hogy újra tudjak bízni
Istenben, és hogy szabadítson meg a szinte bénító félelmektől. Mégis minden alkalommal, amikor fiatalokat láttam az út szélén, belül azonnal riadót fújtam.
A változás
Két héttel az említett események után
újra rajtam volt a sor, hogy gyerekklubot
tartsak ugyanabban a városrészben. Most
szívesen kibújtam volna a feladat alól.
A férjem azonban bátorított, és azt is éreztem, hogy a meghátrálás csak rontana a
helyzeten. Közösen imádkoztunk: Uram,

a te Igédben az áll, hogy nem a félelemnek lelkét adtad nekünk, hanem az erő, a
szeretet és a józanság lelkét.* Nekem most
pontosan erre lenne szükségem! Hiszem,
hogy te véghez tudod vinni bennem ezt a
változást.
És Isten közbeavatkozott! Alighogy rákanyarodtam arra a bizonyos útra, két fiatalember megállított. Engem is meglepett,
milyen nyugalommal kérdeztem meg őket,
hogy segíthetek-e valamiben. Mire ők rendkívül barátságosan csak ennyit mondtak:
– Á, nem! Csak szép napot akartunk kívánni neked!
Hirtelen rádöbbentem, hogy így fejezték
ki bocsánatkérésüket. Abban a pillanatban
mintha mázsás súly esett volna le a szívemről. Újra szabadnak éreztem magamat.
A nagy felismerés
„A világban nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot!” (Jn 16,33)
Megértettem, mit jelentenek Jézusnak
a szavai: nem azt, hogy minden rossztól
megkímél majd bennünket. Sokkal inkább
azt, hogy az ilyen helyzetekben sosem leszünk egyedül. Én ezt szó szerint átéltem.
A Szentlélek felkészített erre a helyzetre,
erőt adott közben, számba adta a szavakat, és arra is gondja volt, hogy megszabadítson az engem szorongató félelmektől.
E nélkül az isteni erő nélkül a félelmeim
rabja maradtam volna, amelyek – a kezdő
képnél maradva – az éltető levegőtől fosztottak volna meg. Isten Szentlelkének ereje túllép emberi határainkon, és megadja,
hogy olyan dolgokat éljünk át, amelyeket
korábban lehetetlennek tartottunk volna.
Nem tudom, hogy a kedves Olvasót éppen milyen félelmek kötözik meg, vagy
miben kellene változnia. De talán érdemes
lenne Isten Szentlelkének segítségét kérni.
Kezdje el! Legjobb, ha most azonnal!
Anette Jarsetz
* 2Timóteus 1,7

Mindennap imádkoztam
azért, hogy újra tudjak
bízni Istenben, és hogy
szabadítson meg a szinte
bénító félelmektől. Mégis
minden alkalommal, amikor fiatalokat láttam az
út szélén, belül azonnal
riadót fújtam.

David és Anette Jarsetz
2011 márciusa óta él
misszionáriusként Pápua
Új-Guineában. Az ország
fővárosa Port Moresby.
A szociálisan elmaradott
területeken szolgálnak
gyermekek és fiatalok között,
továbbá részt vesznek helyi
munkatársak és lelkészek
képzésében is. Tőlük érkezett
az alábbi imakérés:
„Kérjük, imádkozzanak velünk az új
munkatársakért, akikkel
együtt szolgálhatunk az
itteni szociális-missziós
munkában. Nagyon lelkesen
belevetették magukat a
munkába. Jó lenne, ha
hitükben erősödnének és
továbbra is nagy örömmel
dolgoznának velünk.”
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Bar Mitzvah: A zsidó fiúk
13 évesen lesznek vallási
értelemben nagykorúak,
a lányok 12 évesen. Ezt a
státuszt, az avatás napját és az ünnepet a fiúk
esetében Bar Mitzva-nak,
a lányok esetében Bat
Mitzva-nak nevezik.
A Szentlélek és az egyház
Japánban: Japánban az
igehirdető és az istentiszteletet levezető gyülekezeti tag az istentisztelet
előtt találkozik egy közös
imádságra. Közben újra
meg újra ezt a mondatot
mondják:
– Kérünk, kend fel őt a
Szentlélek olajával!
Állandóan Dávid elhívása
jut eszembe az Ószövetségből, amikor Sámuel
olajjal kente őt fel királynak. A papokat és a prófétákat is olajjal kenték
fel a szolgálatra. Ezzel a
visszatérő mondattal valami nagyon fontosat tettek nekem világossá japán
testvéreim: a Szentlélek
arra hív el bennünket,
hogy királyi mivoltunkban
úgy szolgáljunk a világnak,
mint papok és próféták.
A Magasságos Isten gyermekeiként, mint papok, a
Szentlélek erejével beszélhetünk az embereknek az
Istennel való megbékélés
lehetőségéről. Ő az, aki
képessé tesz bennünket
arra is, hogy mint próféták tisztán és világosan
hirdessük Isten Igéjét egyegy adott élethelyzetben
másoknak. Még akkor is,
és főleg akkor, ha az éppen kényelmetlen. Jó, ha
azonosulni tudunk a japán
keresztyének imájával.
10 Külmissziói Híradó, 2015/04

Japán:

„Jézus hív,
én ülve maradok”
A missziós munkában is szükségünk van Isten Lelkére. Nélküle nem működik semmi. Eckhart mester, a 13. századi keresztyén gondolkodó állítólag ezt
mondta: „Ha valakinek nincs szüksége a Szentlélekre az istálló kitakarításához, akkor a közös imádkozáshoz, vagyis a „lelki feladatokhoz” sincs szüksége rá.” Mindig rászorulunk Isten segítségére. A Japánban folyó gyülekezetplántáló munkában ezt különösen is megtapasztaltuk.
A Szentléleknek van ideje
Miközben mi azonnali eredményeket akarunk, addig Isten Lelke néha évtizedeken
át munkálkodik türelmesen egy-egy ember életében. Nekünk mindig azonnali
válasz kell. Ha ma írok egy e-mailt, akkor
elvárom, hogy még ma válaszolják is meg.
Isten megengedheti magának, hogy hos�szú ideig munkálkodjon egy emberben.
Egy zsidó-buddhista pap
Lee [lí] zsidó családban született az Amerikai Egyesült Államokban. Gyerekként
járt a zsinagógába, megvolt a Bar Mitzvahja, és megtanulta a Bibliát héberül olvasni.
A vietnámi háború alatt komoly kétségei
támadtak a zsidók Istenével kapcsolatban,
és a buddhizmus felé fordult. Végül Kiotóban (Japán) kötött ki. Ott a „Tiszta Ország
Buddhizmusát” tanulmányozta, és nyolc
éven át buddhista szerzetesnek tanult. Iz-

rael Istene már nem volt fontos neki. Úgy
tűnt, a „Tiszta Ország Buddhizmusa”
mindazt meg tudja neki adni, amit mindig
is keresett.
„I am an old Jewish boy” – „Én egy öreg
zsidó fickó vagyok”
Lee visszament az USA-ba. A kaliforniai
Pasadenában húsz évig egy buddhista templomban állt alkalmazásban. Ott
akarta az embereket szolgálni. De minél
idősebb lett, annál erősebb kételyek gyötörték. Amikor 2013 decemberében megismertem, ezt mondta magáról:
– Állandóan a héber Biblia versei jutnak
az eszembe, amelyeket még gyerekkoromban tanultam meg kívülről. A szívem mélyén én egy öreg zsidó fickó vagyok.
Két hónappal azután, hogy megismerkedtünk, Lee nyugdíjba ment. Akkortájt
így beszélt magáról:
– Mára elegem lett a buddhizmusból.
Most, hogy nyugdíjas vagyok, ismét járhatok a zsinagógába. A szívem mélyén
Hashemban hiszek. (Héber szó, jelentése:
A Név. Ezt a szót arra használják, hogy ne
kelljen kimondaniuk Isten szent nevét.) .
Isten rajtamarad az ügyön
Isten Lelke sosem hagyta magára Lee-t.
Miközben az igazságot kereste, Isten újra
meg újra utána ment. Azóta ugyan szemé-

Sato asszony bizonyságot
tesz a gyülekezet előtt saját
keresztelési ünnepségén.

Mára elegem lett
a buddhizmusból.
…A szívem mélyén
Hashemben hiszek.

Sato úr lánya
magyarázza az
evangéliumot.
lyesen nem találkoztunk, de kapcsolatban
állunk. Néhány héttel ezelőtt írtam neki
egy e-mailt, és megkérdeztem, továbbadhatom-e a történetét. Ezt válaszolta: „Persze. Egyébként most egy keresztyén gyülekezetbe járok.” Először zsinagóga, majd
buddhista templom, most pedig keresztyén
gyülekezet… Vajon hogyan folytatódik a
történet? Egyebet nem tehetek, mint Isten
kezére bízom Lee ügyét. De egy biztos:
amit Isten Lelke elkezd, azt véghez is viszi. Pál írja a Filippi 1,6-ban: „aki elkezdte
bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus
Jézus napjára.”
Zákeus a fán
Azt, hogy a Szentlélek folyamatosan és
kitartóan foglalkozik emberekkel, a Sato
házaspár esetében is átéltük. A fiuk 20
évesen megtért. Valahányszor meglátogatta őket, mindig magával vitt egy Bibliát, és
beszélt a szüleinek Jézusról. Az édesapja
elkezdte rendszeresen olvasni a Bibliát,
és egyre jobban megértette a történeteket.
A kérdésre, hogy nem akar-e keresztyén
lenni, ezt válaszolta:
– Olyan vagyok, mint Zákeus. Jézus hív
le a fáról. De én fent kuksolok továbbra is!
Így ment ez évtizedekig. Sokan és sokat
imádkoztak a Sato házaspárért, és sokan
beszélgettek is velük. De „Zákeus” fent
maradt a fán.
Az utolsó esély
2011 júniusában Sato úr súlyosan megbetegedett. Nyilvánvaló volt, hogy nem épül
fel többé. Halála előtt néhány nappal megkért minket a család, hogy látogassuk meg.

Olyan vagyok,
mint Zákeus.
Jézus hív le a fáról.
De én fent kuksolok
továbbra is!

Így hát nemsokára ott álltunk a kórházi
ágya mellett. Még egyszer felolvastam
neki az idevonatkozó verseket a Bibliából.
Azután megkérdeztük, nem akarja-e az
életét Jézusra bízni. Mivel már nem tudott
beszélni, a 85 éves férfi csak felemelte a
kezét és tapsolt egyet. Ezután már békével
a szívében tudott meghalni. Isten Lelke
végül mégis lehozta „Zákeust” a fáról!
Bemutatkozhatom?
Sato asszony végignézte, ahogyan a férje
annyi év után Jézusban rálelt a békességre.
Úgy döntött, gyülekezetbe fog járni. Egy
év után szeretett volna megkeresztelkedni. A kis gyülekezet életében óriási ünnep
volt, hogy egy 84 éves asszony új életet
kezd Jézussal! Mindenki vele együtt örült.
Megkeresztelkedése után Sato asszony kiállt az egész gyülekezet elé, és ezt mondta:
– Hajimemashite!* Én vagyok az újjászületett Sato asszony.
Isten Lelke megértette ezzel az idős
asszonnyal, hogy Isten gyermekeként tud
újat kezdeni.
Lee és a Sato házapár
Velük kapcsolatban is többször láthattuk,
hogy csak Isten Lelke tud gyökeres változást munkálni emberek életében. Mi persze megtesszük, ami tőlünk telik. Ám azt,
hogy kicsoda Jézus személyesen nekik,
nincs hatalmunkban megértetni velük.
Imádkozzanak velünk, hogy Isten Lelke
továbbra is munkálkodjon itt, Japánban, és
sokakkal értesse meg, milyen nagy szükségük van Jézusra!
Tobias Schuckert
* Bemutatkozhatom? Hiszen ti még nem ismertek!

Tobias és Sabine Schuckert
2000 augusztusa óta
gyülekezetplántálásban
tevékenykedett Japánban.
Három gyermekük van.
Jelenleg missziós körúton
vannak hazájukban, Németországban. 2015 őszétől,
egy továbbképzés miatt, két
évre bekapcsolódnak a Bad
Liebenzellben folyó oktatásba és közösségi életbe.
„Imádkozzanak
velünk, hogy Isten
Lelke továbbra is munkálkodjon itt, Japánban, és
sokakkal értesse meg,
milyen nagy szükségük van
Jézusra!”
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Pápua Új-Guinea:

A Szentlélek és a szellemek

Felföld, Pápua Új-Guinea

A Szentlélek és az első
misszionáriusok
Idős új-guineai keresztyének gyakran megerősítenek abban, hogy az
első misszionáriusokhoz
a Szentlélek egészen közvetlenül beszélt. Amikor
például a Második Világháború idején a Mánusz
szigetén tevékenykedő
misszionáriusainkat a japánok egy hajóra vitték,
Friedrich Doepke misszionárius ezt mondta munkatársainak:
– Isten megmutatta nekem, hogy én nem térek
ide többé vissza. A háború után azonban Walter
misszionárius visszajön,
és Isten Lelke vezet majd
titeket.

Apám sosem tanult olvasni. Amikor azonban
az egyik istentisztelet
után a misszionárius
Bibliáját lapozgatta,
legnagyobb megdöbbenésére egyszer csak
felismerte és megértette a szavakat.
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– Az apám haldoklik, ezért amilyen gyorsan csak lehetett, útnak indultam. – Mary Taniola az asztalunknál ül. Elolvastunk egy szakaszt a
Bibliából, aztán közösen imádkoztunk. Két óra múlva indul a repülője a
felföld belsejébe.
Mary nagyszerű asszony. Férjével, Bennel
együtt néhány évig egy mikronéziai iskolát
vezettek, majd „rendbetettek” egy egyházi
gimnáziumot. Az emlékei között kutat:
– Isten különleges módon használta az
apámat. A törzsben az elsők között volt,
akik Jézusban hitre jutottak. Apám sosem
tanult olvasni. Amikor azonban az egyik
istentisztelet után a misszionárius Bibliáját
lapozgatta, legnagyobb megdöbbenésére
egyszer csak felismerte és megértette a szavakat. Élete további részében mindennap
olvasta a Bibliát, továbbadta másoknak is
amit olvasott, és prédikált is. A Szentlélek
nyitotta fel a szemét erre a könyvre! Istennek erre is volt hatalma!
A történetet kicsit hitetlenkedve hallgatjuk. Ám Mary nem egy iskolázatlan as�szony, aki most bújt elő az őserdő mélyéről,
és ezért csak úgy lóvá lehet tenni. Ő annak
a rendkívüli keresztyén férfinak a lányaként
nőtt fel, és később tanárnő lett belőle.
Az Atya és a Szentlélek szerepe
Sok új-guineai keresztyénnek a Szentlélek
rendkívül fontos. A legtöbb törzsben az apa
hagyományosan nem játszik kiemelt szerepet a gyermekek életében, akiket a nagycsalád nevel. Minden ember egy nagyobb
és fontosabb egység, közösség része. Ehhez tartoznak az elhunytak szellemei is. Az

új-guineaiak életéhez hozzátartozik, hogy
kapcsolatot ápoljanak a láthatatlan világgal.
A látó vagy sámán úgy tekint bele ebbe a valóságba, mint nálunk a jós a kristálygömb
jébe; elmagyarázza, mi a kapcsolat a szel
lemi világ, ill. az ellenséges törzs mágiája és
a betegség, a rossz termés és a halál között.
Ha mély tisztelettel viszonyulunk az ősökhöz, nagyobb a valószínűsége annak, hogy
jó életet élhetünk.
Így nem meglepő, ha sok keresztyén életében nem az Atya Isten, hanem a Szentlélek foglalja el a központi helyet. Talán leginkább ezzel magyarázható a pünkösdi és
karizmatikus egyházak térhódítása ebben
az animista gyökerekkel rendelkező világrészben. Náluk sokkal nagyobb hangsúlyt
kap a Szentlélek.
Manipulációs kísérletek
Egy gyülekezet életében végzetes következményei lehetnek annak, ha a Szentlélek
működését használják mérceként. Mary
édesapja, helyesebben a nagycsalád nem
azt a következtetést vonta le az apa csodás
megtapasztalásából, hogy ezután a gyermekeket nem kell iskolába járatniuk. Sajnálatos
módon azonban vannak olyan egyházak és
csoportok az országban, amelyek alapelvként vallják, hogy csak az az „igazi” hívő,
akit a Szentlélek meggyógyít a betegségé-

ből. Aki beteg marad, az nem igazán hisz,
ezért „több” Szentlélekre van szüksége.
Megfigyelhető egy másik tendencia is: sokszor ugyanúgy akarják manipulálni a Szentlelket, mint egykor az ősök szellemét.
Gyors belelkesedés
Több éven át tartottunk másokkal együtt
hittanórákat a főváros, Port Moresby
[pótmózby] egyik nemzetközi iskolájában.
A programban több gyülekezet tagjai is
részt vettek. Egyszer az egyik édesanya lelkesen közölte munkatársi csapatunkkal:
– A Szentlélek megmutatta, hogy nekem
is hittanórákat kell tartanom.
Az egyik leghűségesebb munkatársunkban megszólalt a kétely, ezért a következő
kérdést tette fel neki:
– És azt is kinyilatkoztatta, hogy melyik
osztályban kell tanítanod?
A lelkes anyuka minden bizonnyal mégsem volt olyan bizonyos a dolgában, mert
három héttel később már abba is hagyta a
tanítást, és ezt közölte velünk:
– A Szentlélek azt mutatta meg nekem,
hogy otthon kell tanítanom a gyerekemet.
A magatartása néhány nem hívő szülőt
bizony megbotránkoztatott.
Elmondhatjuk tehát, hogy Pápua-Új-Guineában vannak hamar belelkesedő keresztyének, de a Biblia segítségével mindig meg
kell vizsgálni, valóban a Szentlélektől érkezett-e az indíttatás.
Imádság és megerősítés
Nekünk mindig fontos volt, és ma is az,
hogy a nagy horderejű döntéseinkben felelős
keresztyénektől, hűséges imádkozó testvérektől és – ha lehet – gyülekezetünk vezetőitől is megerősítést kapjunk. Így, ha nehézségek merülnek fel, hivatkozhatom arra, hogy
nem egyedül döntöttem az ügyben. Errefelé
a Szentháromság Istenbe vetett hit gyakran

Idős és fiatal együtt imádkozik a gyülekezetben.

egészen másképpen jelenik meg. Amikor
az istentiszteleten imádkozunk, egy kívülálló csak egy nagy hangzavart tapasztalna,
hiszen a hívők egymás szavába vágnak, és
sokan hangos kiáltásokkal próbálnak Isten előtt kéréseiknek nagyobb nyomatékot
szerezni. Ebben a nagy összevisszaságban
bizony gyakran nehezemre esik összpontosítani, hiszen én egészen más gyülekezeti
háttérből jövök. Ott gyakran énekeltük Rudolf Kögel híres énekét, melynek egyik sora
így hangzik: Isten csak egy csendes helyen
veti ki a horgonyt. Ennek időnként őszintén
hangot is adok.
Növekedés vagy ellenállás?
Tudatosan próbáljuk gondozni mind a fiatal,
mind pedig a régebben fennálló gyülekezeteket. Megtörténik, hogy túllőnek a célon.
Igyekszünk a meggyőződésünk szerinti világos, bibliai tanítással fogódzókat, tájékozódási pontokat kínálni nekik. A Szentlélek
soha nem lép túl azon, illetve nem megy
ellene annak, amit Jézus az Ő Igéjében kijelent róla (János 14,25; 16,13–14). Az emberek különböző módon reagálnak erre. Vannak, akik hasznosnak találják a tanítást, és
utánanéznek a témának a Bibliában. Mások
támadásként fogják föl, mert azt gondolják,
hogy bele akarunk szólni az életükbe. Tudtunkra adják, hogy éppen az általunk képviselt „kételkedő” hozzáállás akadályozza a
Szentlélek működését. Mindig ezzel vágnak
vissza, ha valaki megkérdőjelezi nézeteiket.
Ámulatba ejt viszont az, amilyen gyermeki hittel fogadja sok új-guineai keresztyén az Úr Jézus ígéretét: „én azért jöttem,
hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek”
(Jn 10,10). Teljes biztonsággal tudják: a
Szentlélek azért jött, hogy ezt az ígéretet beteljesítse.
René Bredow

Nekünk mindig fontos
volt, és ma is az, hogy
a nagy horderejű döntéseinkben felelős keresztyénektől, hűséges
imádkozó testvérektől
és – ha lehet – gyülekezetünk vezetőitől is
megerősítést kapjunk.

René és Elisabeth Bredow
legfiatalabb gyermekükkel,
Dáviddal Pápua Új-Guinea felföldjén élnek jelenleg. René a
misszionáriusok csoportját vezeti, illetve együtt üzemeltetik
az ukarumpai internátust, ahol
olyan gyermekek és fiatalok
élnek, akiknek a szüleik távoli
vidékeken bibliafordítókként
dolgoznak.
Kérjünk az Úrtól erőt
és bölcsességet a
helybeliek tanításában, és
imádkozzunk azért, hogy az
emberek legyenek készek
elfogadni az Ige szerinti
helyreigazítást!

Ukarumpa, előtérben a Wycliff Központ látható.
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Ecuador:

Ecuador:

Viva Ecuador! –
Egy feltörekvo
ország
Viva Ecuador! (Éljen Ecuador!), Ecuador Ama la Vida! (Ecuador szereti az életet!), Primero Ecuador! (Ecuador az első!),
La Revolución Ciudadana! (Polgári forradalom!). Ilyen és ezekhez hasonló jelszavakkal kívánja az ország a nemzettudatot
ébresztgetni az ecuadoriakban. A mozgalom eredményeként
az elmúlt években figyelemre méltó teljesítményeket értek el
kitartásukkal.

Az útépítésekkel sokat haladtak, még a távoli területeken is.
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A korrupciót sikerült visszaszorítani, a hivatali ügyintézések leegyszerűsödtek, és
a vállalkozások befizetik az adót, hogy ne
kelljen átmenetileg felfüggeszteni a működésüket. A leggazdagabb ecuadorit, egy
sokszoros milliárdost utólag több száz millió dollár adó befizetésére kötelezték és jogi
felelősségre vonással fenyegették, mire elhagyta az országot.
Virágzó építőipar és oktatás
Új, sok helyen hatsávos utak hálózzák be
az egész országot, de nemcsak a tengerparton, hanem a hegyvidéken és az Amazonas mentén is. Fáradhatatlanul fejlesztik
az infrastruktúrát, mert követni akarják a
közlekedés és a kereskedelem gyors ütemű
növekedését. Még a korábban elérhetetlen
hegyes vidékeket, így az awa indiánok törzsi területeit is nemsokára járható utak szelik majd át.
Csak a mi közvetlen szomszédságunkban, Ibarrában az elmúlt 6 év alatt mintegy ezer új házat építettek. La Loma egy
nagyon szegény helység a mi missziós területünkön, ahol afro-ecuadoriak laknak.
A kormány jelenleg 100 házat létesít a rászorulóknak, mert nem akarják, hogy elvándoroljanak.
Az oktatási rendszert is nemzetközi
színvonalra kívánják emelni. Ennek kapcsán azokat a korrupt intézményeket, ahol
különböző titulusokat lehetett vásárolni,
egyik napról a másikra felszámolták. Az
egész országban új egyetemek alakulnak.
A legnagyobb projekt alakulását napról
napra követhetjük: itt, a Chota-völgyben,
egy cukornádültetvény helyén szinte a szemünk előtt nő ki a földből egy elit egyetemi
város, ahol a tervek szerint 140 000 ember
él majd. Lesznek épületek a 12 000 diáknak, de telepítenek ide vállalatokat és kísérleti üzemeket is, és a terület nemcsak Ecuador, de egész Latin-Amerika tudományos
és gazdasági központját képezi majd.
Oktatás váltott műszakban
Városunkban nemrég nyitották meg az első
nagy bevásárlóközpontot. Az autók száma
az utóbbi 7 évben majdnem a duplájára
emelkedett. Sok család, amelynek évekkel
ezelőtt szinte nem volt semmije, ma már
megengedheti magának a mosógépet, az
ülőgarnitúrát és a számítógépet is. Az otthoni internetkapcsolat is hétköznapi dolognak számít. Az olyan nagyberuházások,
mint a tengerparti, új olajfinomító, a Quito

mellett 2 éve felavatott, új repülőtér és az
Amazonas vidékén működő gigantikus vízművek a fejlődés további mérföldköveit jelentik.
A kormányzat tudatában van annak, hogy
a növekvő jólét még nagyban függ a hazai
nyersanyag-kitermeléstől. Ennek a függésnek a szorításából úgy próbál meg kitörni,
hogy támogatja az innovációt és az oktatást,
illetve a fejlődést úgy is igyekszik gyorsítani, hogy ázsiai országokkal, pl. Dél-Koreával és Kínával épít kapcsolatokat.
A növekvő kiadások és a magasabb életszínvonal arra kényszeríti a családokat,
hogy mindkét szülő dolgozzon. Az ebből
származó feszültség kedvezőtlenül hat a
családok életére, és a nyomást még csak növeli az, hogy a felső tagozaton három műszakban, reggel, délután és este is folyik a
tanítás. Sok családban csak a hét végén tudnak időt szakítani egymásra a családtagok.
Annak érdekében, hogy valakinek biztos
jövedelme legyen, legalább egy egyetemi
diplomát meg kell szereznie. Ez azonban
magas költségekkel jár, és fokozottan megterheli a családokat.
Hatalommal való visszaélés, gyilkosság,
drog
A szocialista kormány próbálja megteremteni a szociális egyenlőséget. Ennek ellenére rengeteg gonddal kell megküzdenie.
A társadalom számos területét még ma is
a korrupció és a hatalommal való visszaélés jellemzi. A munkaadók nem fizetik ki
a törvényesen megszabott béreket, alkalmazottaikat viszont kötelezik, hogy aláírásukkal igazolják, annyit kaptak, amennyi jár
nekik. A rendőrségnek kicsi a tekintélye.
A bűnügyi statisztika lehangoló: pl. a gyilkosságok esetében alig van felelősségre
vonás, és ez akkor is igaz, ha pontosan lehet tudni, kik az elkövetők! Csupán az elmúlt két hónapban 4 olyan gyilkosságról is
hallottunk a barátainktól, ismerőseinktől,
amelyeknek meg sem próbálták kideríteni a
tetteseit. Az anyagi gyarapodás ellenére sok
embernek okoz szenvedést és fájdalmat valamilyen házassági probléma, a kábítószerfogyasztás vagy a családon belüli erőszak.
A gyermekek fele vagy csonka családban,
vagy pedig rokonoknál nevelkedik. A várandós kismamák mintegy 25%-a tinédzser!
Fellendülés a missziós munkában
Az a célunk, hogy főleg Észak-Ecuadorban biblikus gyülekezetek alakuljanak, és a

gyülekezetekben jó igehirdetés hangozzék.
Ehhez azonban több itteni lelkészre van
szükség. 2014-ben három munkatársat állítottunk szolgálatba, 2017-ig még ötre lenne
szükség. Összesen 30 olyan helyen végzünk
munkát, ahol nincsen gyülekezet, két helyen
viszont gyülekezetalapításra van kilátás.
A tudásnak egyre nagyobb a szerepe,
ezért látjuk magunk előtt azt a feladatot,
hogy az ország jövőbeli elitjét is elérjük az
evangéliummal. Még ebben az évben szeretnénk beindítani egy szolgálatot az új elit,
egyetemi város, Yachay diákjai körében.
Tanítás kontra tévtanítás
Az ecuadori egyház még fiatalnak mondható. Intenzív oktatással és tananyagok előállításával segítjük az egészséges, biblikus hit
terjedését. Sajnos, az egészségtelen tanok
sokakat megtévesztenek, ami gyakran oda
vezet, hogy az evangéliumi keresztyénekről is rossz híreket terjesztenek. Íme néhány
példa az egészségtelen tanok közül:
• Az ún. jóléti evangélium sokakat vonz, de
gyakran vezet kiábránduláshoz;
• A Pare de Sufrir! mozgalom is egyre nő.
A neve önmagáért beszél: Ne szenvedj
többé! De vajon tényleg igaz, hogy a keresztyéneknek mindig jól kell érezniük
magukat?
• Azután ott van az a gyülekezet, amelyikben a lelkész ragaszkodik ahhoz, hogy a
tagok jövedelmük felét neki adják. Mivel
a tagok hiszik, hogy lelkészüket Isten választotta és betöltekezett Szentlélekkel,
engedelmeskednek neki.
• Vagy hallottunk egy másik lelkészről, aki
azzal az indoklással vette el a titkárnőjét,
hogy az első felesége már nem felel meg
az ő lelki színvonalának. A gyülekezet
még a válási költségeket is kifizette
• Az egyik barátunk sok évig járt egy olyan
gyülekezetbe, ahol senki nem számított,
aki nem tudott nyelveken szólni. Végül
a barátunk imitálta a nyelveken szólást.
A lelkész végre elégedett volt vele, és vezető pozícióba helyezte.
Továbbra is az a küldetésünk, hogy hirdessük az embereknek a jó hírt: Jézus által
van szabadulás! A jólét nem jelent automatikusan jó közérzetet. Szeretnénk új és korszerű módszerekkel a diákok közt szolgálni,
illetve gyülekezeteket alapítani, ahol olyan
jó tanítás hangzik, amely a Bibliát megpróbálja beépíteni az emberek életébe.
Rainer Kröger

Mint mindenhol, az új
Yachay egyetemi városban
is új épületek emelkednek.

Rainer és Katharina Kröger
2006 júliusa óta él Ecuadorban.
Salinas térségében elsősorban
gyülekezetépítésben tevékenykednek a fekete lakosság
körében. 2012 óta ők vezetik a
misszionáriusok csapatát.
Alapfokú bibliaiskolai
oktatással a Kröger
házaspár egyre több
emberrel kerül kapcsolatba.
Imádkozzunk Castuloért és
családjáért, Dahliáért és
leányáért, Katiért, valamint
Faustoért. Adja Isten, hogy
Krögerék németországi,
otthoni tartózkodása alatt
továbbra is olvassák az Igét
és egyre jobban vágyjanak
hívő életre!
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Lőrincz Zsanett (Zsanka) 8 hónapos Impact-szolgálat után
hazaérkezett. Csapkovics Bertalan beszélgetett vele:
Hogyan változott az IMPACT alatt az Istennel való kapcsolatod?
Ez talán sablonosan hangzik, de sokkal közelebbi kapcsolatom van Istennel, és ez a kapcsolat sokkal élőbb, mint
a múltban volt. Sok emberi dolgot, ami meghatározta az
életemet, letettem a kereszt alá. Igénylem azt a fajta kapcsolatot, hogy megosszam vele mindenemet, örömömet,
bánatomat – de sokkal élőbben, mint előtte valaha is. Ez
alatt az idő alatt szorosan tartottam Isten kezét, amelyet
Ő életem során mindig felém nyújtott. A másik az, hogy
mivel az Istennel való kapcsolatom megszilárdult, még
jobban érzem a felelősségét annak, hogy Isten mindnyájunkat misszióba küld. Legyen az „csak” a családon belül, a gyülekezetben, vagy akár a külmisszióban.
Miért volt jó olyanokkal együtt szolgálni, akik négy különböző országból érkeztek?
4 lány, 4 teljesen különböző személyiség … 5 különböző országból (Ana Romániában született, de Spanyolországban nevelkedett)… akik 6 nyelvet beszélnek… Ha
ezt nézzük csak, akkor nem sok jót várhattunk volna.
Mégis milyen jól tudtunk együtt szolgálni! Egy céllal
voltunk együtt: az evangéliumot hirdetni és megélni.
Nagyon nagy áldásként éltem meg azt, hogy különbözőségeink ellenére vagy éppen azok miatt rengeteget tanultunk egymástól – emberi és hitbeli dolgokat.
Milyen szemléletváltozást hozott ez a 8 hónap az életedben?
A legnagyobb az, hogy mennyire fontos hívő keresztyénként egy közösséghez tartozni. Osztozni gondolatokon, egymás terhét hordozni, imádságban is közösségben lenni.
Mi volt a legkiemelkedőbb, legmeghatározóbb élményed?
A nyelv szempontjából nekem hatalmas mérföldkő
volt, amikor először németül imádkoztam. Azután döntöttem el, hogy nem beszélek csak azért angolul, mert
az könnyebb…
A szolgálat szempontjából egy megbeszélés: amikor kiosztottuk a feladatokat, hogy ki mit csinál, és én
mondtam, hogy „jajj, nem tudom, hogy meg tudom-e úgy
tartani azt az áhítatot, mert nem beszélek jól németül!”.
Az egyik vezetőnk a végén odajött, hogy megmondja, ne
legyek kicsinyhitű, mert valóban, nem beszélünk tökéle-

tesen németül, de szolgálni vagyunk ott, ők megbíznak
bennünk, tudják, hogy legjobb tudásunk szerint készülünk fel a szolgálatra, és azután már nem rajtunk múlik.
Tegyük le Isten kezébe a szolgálatot, és majd Ő használ
minket.
A csapat és a lelki növekedés szempontjából az, hogy
minden reggel együtt kezdtük a napot igeolvasással és
imaközösséggel. A mentor program is, hogy az anyanyelvemen tudtam elmondani, ha valami foglalkoztatott,
ha valami nehézséget éltem át, vagy valamivel kapcsolatban kérdésem volt.
Még tudnék nagyon sok programot, szolgálatot írni.
De valószínűleg az egész újság nem lenne elég ehhez.
Most, hogy befejeződött ez a program, másképp tervezed a jövődet, mint előtte?
Részben igen. Ami nem változott: szeretném befejezni a
főiskolát. Ami viszont változott: ez alatt az idő alatt döbbentem rá, hogy szeretnék minél többet Istenről tanulni.
Ezért szeretnék egy Bibliaiskolát elvégezni, hogy későbbi szolgálataimban is kamatoztatni tudjam ezt a tudást.
Hosszabb távú tervként, jövendőbeli konduktorként
pedig nagyon foglalkoztat a kérdés: hogyan lehetne sérült gyerekeknek differenciált módon hirdetni az evangéliumot. Szóval egy misszió sérült gyerekek, felnőttek
számára nagyon érdekelne, és nagyon hálásan végeznék
ilyen szolgálatot is. Majd meglátjuk, hogy Isten ezt vagy
mást szán nekem.
Kinek ajánlanád ezt a minden évben megrendezésre
kerülő 8 hónapos lehetőséget?
Ajánlom olyan hívő fiataloknak, akiknek valaha megdobbant már a szívük a külmisszióért, akik szó szerint
fel akarnak menni a hegyre SZOLGÁLNI, FELTÖLTEKEZNI. Akik úgy gondolják, hogy spontánok és rugalmasok. Akik türelmet és engedelmességet akarnak
tanulni. Akik szolgálni akarnak. Akik kedvet éreznek
ahhoz, hogy egy csapatban szolgáljanak másokkal, akikkel egy a céljuk: hirdetni az evangéliumot, és egy az életük középpontja: Jézus Krisztus.
Köszönöm szépen az őszinte válaszaidat. Kívánjuk,
hogy továbbra is elevenen éljen benned mindaz, amit
ez alatt a nyolc hónap alatt kaptál Istenünktől! Köszönjük, hogy megosztottad velünk!
Csapkovics Bertalan

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

A misszió háza, ahol istentiszteleteket és
előadásokat is tartanak.

“Egymás terhét hordozzátok” - ez a kő a diakonisszák idősek otthonához vezető út elején áll.

Bad Liebenzell város látképe, a missziós sátorral
az előtérben.

A nagy pünkösdi missziói konferenciára
gyülekeznek a vendégek.

„Ingyen elvihetők” a Liebenzelli Misszió
újságjai és prospektusai.

Impact-es lányok. Az asztalon ismertetők
erről a nagyszerű szolgálati lehetőségről.

Dr. Keszi Krisztina – Zambia

A gyülekezet presbiterei.

Beszélgetés Mr.Nganduval, a vezető presbiterrel.

Gyerekek az otthonról kapott ajándékokkal.

Falusi gyerekek örülnek az otthoni
plüssjátékoknak.

A kéztörés nem akadály eljönni a találkozóra
és részt venni a játékban.

A zambiai Kasanka Nemzeti Park nevezetessége
a tömegesen ott található denevérek.
Isten nekem helybe hozta őket és itt pihentek
néhány napot a fenyőfán.

