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Szia! Engem Noah-nak hívnak, és 4 éves
vagyok. A szüleimmel és a kétéves
húgommal, Emmával most Zambiában élek.
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De az én bőröm valódi!
Néha úgy érzem magamat, mint egy
kis majom. Különösen, amikor a gyerekek odajönnek hozzám és kaparásszák a bőrömet, mert szeretnék
megnézni, lejön-e a fehér festék
róla. De az én bőröm valódi! Nincs
fehérre festve! Az itteni gyerekeknek azért furcsa a fehér bőr, mert
ők mind sötét bőrűek.
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ZAMBIA

Imádság

Úr Jézus, kérlek, segíts a misszionáriusok
gyermekeinek, hogy otthon érezzék magukat ott,
ahol élnek, és találjanak olyan barátokat, akikkel beszélgethetnek.

Bátorság!

Most újra meg kell tan
ulnom egyik szót a má
sik után. Még jó,
hogy vannak barátaim,
akik segítenek! Charity,
a szomszédaink
kislánya gyakran átjön
hozzánk játszani, de oly
an is van, hogy én
látogatom meg őt. A lel
kipásztor fia, Jona is elj
ön néha, és olyankor jókat játszunk. Miné
l több időt töltünk együt
t, annál jobban
megértjük egymást. Mo
st már nem kell az anyuk
ámat olyan sokszor odahívni, hogy tolmá
csoljon nekünk.

Nyelvi nehézségek

szüleelv, hanem
y
n
i
ly
e
h
ik, hoet a
gondolkoz
nehézség
n
z
o
o
z
k
a
o
r
m
o
e
fontos
nek
, amik
rt nagyon
Nem csak
fő a feje
e
m
k
a
l,
n
ó
r
m
s
á
u
k
éz
tolmács
Apu
ereknek J
szor egy
imnek is.
b
k
m
o
e
S
.
z
a
d
n
n
o
m
kámnak
élje
tsék, amit ra fordít neki. Apu n, és
gyan besz
r
é
g
e
m
l
á
o
y jó
l csibemb
ne hibázz
lenne, hog
ki angolbó
ul beszél,
a
á
b
n.
i,
a
k
m
v
e
e
n
y
ib
g
s
ít
ú
nem
ikor c
is seg
i
m
m
a
a
y
,
g
t
o
a
h
ly
,
o
kell
ek semmi
vigyáznia
emberekn
z
a
n
jo
d
n
ne mo

Tartalom
Aktuális téma: Fejjel lefelé – 180 fokos fordulat  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Japán: Az örökösnő, akinek volt szíve  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Japán: Makiko kiútja a negatív spirálból  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Fejjel lefelé –
180 fokos fordulat
A kisöccs köhögési rohama egyre rettenetesebb
volt, és a feje egyre vörösebb lett. Erre a két idősebb testvér fogta, egyszerűen megragadta a kis
emberkét a két lábánál fogva, 180 fokos fordulattal a fejére állítva! Ez volt az egyetlen módja annak, hogy megmentsék. Jól megrázták, amíg csak
a lenyelt legókocka ki nem jött a száján.
Ebben a számban olyan emberekről lesz szó, akiknek
az élete másképpen állt a feje tetejére. Pontosabban, ez
most egy olyan szám, amelyben rövid beszámolókat olvashatunk. Egyik sem hasonlít a másikra. Garry, Akihiro,
Makiko, Noriko, Miki, Laston, Marion, Santiago, Alicia,
Alejandro és Patricio osztják meg velünk személyes történeteiket.
Pápua Új-Guinea, Japán, Malawi és Ecuador bennszülött keresztyénei és misszonáriusai beszélik el, milyen
csodálatosan és hatalmasan szól bele Istenünk még ma is
emberek életébe. Ezek a nők és férfiak, fiatalok és idősek
különböző kultúrájú emberek, különböző családi háttérből
és társadalmi rétegből valók. Isten egyaránt munkálkodik
reménytelennek tűnő kábítószerfüggők és egy nagy gazdagságot örökölt nő életében, magukra hagyott gyermekek között és egy tehetséges fizikushallgató szívében.
Mindaz, amit a szülőknek és a nagyszülőknek gyakran
fájdalmasan, hosszú időn át, látszólag imádságaik meghallgatása nélkül kellett átélniük, a beszámolókban csak
lerövidítve juthat kifejezésre. Ha nem így lenne, mindegyik történet egy egész könyvet töltene meg. Ezekből
világosan látható, hogy igenis javunkra van, ha Isten az
életünket a feje tetejére állítja. De ilyenkor szükség van
a kegyelmes és mindenható Istenbe vetett reménységre,
máskülönben az ember teljesen kétségbe esne. Segítőkre
is szükség van, akik erre az Istenre rá tudnak mutatni, és
a hosszú, kacskaringós kitérőkőn át végül a szabadító Úr
Jézushoz vezetnek.
„Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az”. Pál apostolnak ez a merész kijelentése egy nehézségek és harcok közepette született levelében áll. Az apostol egyik levele sem
beszél olyan nagy megrendüléssel a tragikus krízisekről és
feszültségekről, mint éppen a Korinthusiakhoz írt 2. levele. Ez a gyülekezet akkor nagy veszélyben volt. De éppen
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azokban a nehéz és kaotikus időkben szögezi le az apostol,
a gyülekezet alapítója: „Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre” (2Kor 5,17).
Az egyetlen különbség az Úr Jézushoz való tartozásban
van! Ezen nem változtat semmit egy hitbeli, személyes
vagy gyülekezeti nehézség sem. Ezért lehet minden embernek reménysége. Az élethez hozzátartoznak a visszahúzó erők is. Ám Isten Igéje és Szentlelke mindig megújít, és a bűnbocsánat bizonyossága helyreállítja
életünket. Mindig újra és újra helyreigazít,
míg végül elérjük örök célunkat. Lehetnek
életünkben bizony sokszor olyan időszakok, amikor azt hisszük, hogy minden a
feje tetejére állt, de ez vele jár az élettel. Fontos mindig tudatában
lennünk annak, hogy az Úr
Jézus, akinek kezében vagyunk, biztos menedék!
Jöhetnek tehát olyan életszakaszok, amikor minden a feje tetejére áll, egy
a lényeg: az Úr Jézus, aki
erősen tart minket, szilárd
kőszikla.
Ilyen távlatok állnak a kedves
Olvasó előtt is és mindenki előtt,
akiknek az élete a mi szívügyünk.
Ez vonatkozik Önökre is, és mindenkire, akinek az élete az Önök szívügye.

Martin Auch, missziós igazgató
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Japán:
Elárvult japán-amerikai gyerekek a „Szent István”-ban.

Az örökösno,
akinek volt szíve
Norikónak nem volt könnyű élete. A háború elhúzódott, az élelem fogytán
volt, szülei és testvérei házában pedig éppen csak megtűrték. Noriko időnként
találkozott Johnnal, egy amerikai katonával, ami a szívében felvillantott egy
halvány reménysugarat.

Egy hálás védenc sok évvel később meglátogatja a jótékony
Mitsubishi-örökösnőt.

Christa Ulmer missziós nővér
Miki Sawada – Oiso tiszteletbeli polgára – emléktáblája
mellett.

Christa Ulmer missziós nővér
2015 júliusában befejezte
több mint 30 éves missziói
munkáját Japánban. Legutóbb
az oisói gyülekezetben, a keleti part egyik kikötővárosában
egy japán lelkipásztorral és
egy koreai gyülekezeti diakonisszával dolgozott együtt.
Christa Ulmer missziós
nővér írja: „Japánban
1980 óta 5 gyülekezetben
végzett szolgálatomat
befejeztem és július 20-án
hazarepültem. A misszió
barátai imádságaikkal
hűségesen álltak mögöttem,
amit hálásan köszönök.”
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Az apró japán lány nem tudott ellenállni a
magasra nőtt, jó kedélyű fiatalember vonz
erejének. Amikor a háború a vége felé közeledett, Noriko már várandós volt. A hír,
hogy John hazautazott, szinte sokkolta, hiszen a férfi még csak el sem búcsúzott tőle.
Norikóban egy világ dőlt össze. Tudta, hogy
a családja sosem fogadna be egy házasságon
kívül született „keverék gyereket”, őt pedig
egyetlen japán férfi sem venné feleségül.
Ami csodás románcnak indult, rémálommá
vált.
Sok fiatal japán nő élt át hasonlót a második világháború és az azt követő amerikai megszállás idején. Akkoriban megközelítőleg 10 000 japán–amerikai gyermek
született; közülük azonban sokan meghaltak a megfelelő gondoskodás hiánya miatt.
Miki, a japán szamaritánus
Mikinek, a Mitsubishi-birodalom fiatal
örökösnőjének minderről a nyomorúságról
fogalma sem volt. Családja a leggazdagabbak közé tartozott Japánban, ő maga egy
Sawada nevű diplomatához ment feleségül, és gondtalan életet élt. Isten azonban
beavatkozott az életébe. Amikor Amerikában kezeltette magát, egy olyan hívő
ápolónő gondozta, aki felolvasta és megmagyarázta neki az irgalmas szamaritánus
történetét. Miki keresztyénné lett és megkeresztelkedett.
Egy másik, ezúttal megrázó élménye
hasonlóan mély benyomást tett rá. Amikor
újra Japánban élt, egyszer vonattal utazott
hazafelé. A csomagtartó hálójából hirtelen
egy újságpapírba csomagolt batyu esett ki.
Amikor Miki közelebbről megnézte, egy
halott keverék csecsemőt talált a csomagban. Miki Sawada akkor olyan döntést hozott, amely az egész életét a feje tetejére

állította, ugyanis Oiso kisvárosában ilyen
gyermekek számára megalapította az első
árvaházat. Mivel egyre több gyermeket
adtak le ott, hamarosan közel ezren voltak. Miki a teljes örökségét a házra fordította, amelyet „Szent Istvánról” (japánul
„Stepano gaukuen”-ről) neveztek el.
A ház az oisói vasútállomással szemben ma már nem árvaház, hanem iskola és
kollégium szociálisan rászoruló gyermekek és fiatalok részére. Nem minden tanár
keresztyén, de a házat keresztyén értékek
szerint irányítják.
Kentaro*, egy érzékeny lelkű Jézus-követő
Kentaro érzékeny lelkű fiú volt. A szülei
a Szent Istvánba íratták, mivel ott kisebb
létszámúak az osztályok. Kentaro járt a
gyerekóráinkra, és különösen szeretett
énekelni. Egyszer összeállítottam neki
egy kis füzetet a kedvenc énekeivel. Egy
napon, egy iskolai orvosi vizsgálat során
leukémiát állapítottak meg nála. Hosszú
kórházi kemoterápiás kezelés következett.
Gyakran meglátogattuk Kentarót és imádkoztunk vele. Egy könyv, tele bibliai igékkel, énekekkel és imádságokkal mindig az
ágya mellett feküdt. Januárban, 14 évesen,
Jézus Krisztusba vetett hittel halt meg. Bár
a szülei buddhisták, Itót, az oisói gyülekezet lelkipásztorát kérték fel arra, hogy
keresztyén szertartással búcsúztassa el őt.
Több mint 200 gyászoló vett részt a temetésen, köztük a Szent István iskola sok tanára és diákja.
Ilyen hatással van a gazdag örökösnő,
Miki Sawada hite mindmáig a városunkra. Imádkozunk azért, hogy Kentaro hite
is hasson a családjára és mindenkire, aki
csak ismerte őt.
Christa Ulmer missziós nővér
* A nevet megváltoztattuk.

Japán:

Makiko kiútja
a negatív spirálból
Az év elején együtt örülhettünk Makikóval, amikor gyülekezetünkben megkeresztelkedett. Élete jó példa arra, hogyan fordíthat valakit Isten szeretete
pozitív irányba.
Gyerekkorom óta sok negatív hatás ért.
Öcsémmel egészen kicsi korunktól kezdve egészségi problémákkal küszködtünk.
Ezért szüleink elhatározták, hogy visszaköltözünk vidékre, anyukám szülőfalujába. Ott aztán hamarosan komoly pénzügyi
gondjaink támadtak, és konfliktusba keveredtünk az egyik szomszédunkkal is. Ez
végül tettlegességig fajult, és én is megsérültem. Ez az élmény annyira megterhelt,
hogy serdülőként elmenekültem otthonról
egy időre. Ezután nehézségeim lettek az
iskolában, szüleim házassága pedig tönkrement.
Úgy éreztem, érzelmileg teljesen kimerültem. Féltem a csalódásoktól, ezért nem
nagyon bíztam az emberekben. Arra a
meggyőződésre jutottam, hogy nincs szükségem más emberek közelségére. Amikor
a TV-ben láttam a fukusimai katasztrófa
rettenetes képeit 2011. március 11-én, meggyőződéssel vallottam, hogy nincs Isten.
Hamarosan megtudtam, hogy a katasztrófa
a családomat is érintette. Az egyik nagynéném, a nagybátyám és az unokabátyám is
az áradások során vesztették életüket. Mivel
a holttesteket csak sokkal később találták
meg, a katasztrófa után két hónappal lehetett
csak eltemetni őket. A temetésen édesapám
is részt vett. Tíz éve nem láttuk egymást és
már nem is ismert meg. A következő évben
meghalt, engem pedig hatalmas lelkiismeret-furdalás gyötört.
A munkahelyemen 2012-ben megismerkedtem valakivel, aki szinte erőszakosan
hívott egy gospel kórusba énekelni. Végül
engedtem neki, és részt vettem az egyik
próbán. Először lazító gyakorlatokat végeztünk, és hosszú idő után először ismét
igazán felfrissültnek éreztem magam. Még
jól emlékszem az akkoriban énekelt dalra:

„Pásztorom” a címe és az „Atya, Atya” szövegrész is előfordul benne. Akkoriban lehetetlennek éreztem, hogy apámat valóban
atyámnak nevezzem. Elhatároztam, hogy
továbbra is eljárok a kóruspróbákra, bár kissé zavarban éreztem magamat, hiszen mindig ateistaként léptem be a templomba.
Az egyik próbán a lelkész áhítatot tartott
a Márk 2,17 alapján: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy az igazakat
hívjam, hanem hogy a bűnösöket.” Lelkileg
nagyon felzaklatott, amikor ezt meghallottam. Ha ez valóban így van, többet szeretnék tudni erről – gondoltam! A kóruson
keresztül kapcsolatba léphettem a Tokiói
Evangéliumi Gyülekezettel, és egyre jobban megismerhettem Jézust meg a Bibliát.
Isten elkezdte megváltoztatni a szívemet, és
felszabadult emberré tett. A nehéz időkben
is mindennap átélhetem a mennyei Atya közelségét.
Lothar és Tabea Sommer

Lothar és Tabea Sommer
2008 óta él Japánban. Tokió
központjában dolgoznak a
„YouFo”-nál. Ez a nemzetközi
projekt fiatal japán embereket
ér el az evangélium erejével
és szorosan együttműködik a
Tokiói Evangéliumi Gyülekezettel. A házaspárnak két kisgyermeke van.
Isten áldja meg
Lothar és Tabea
Sommer szolgálatát a
„YouFo”-nál. Minél több
fiatal japán embert érjenek
el az evangélium erejével!
A Tokiói Evangéliumi Gyüle
kezet különböző gospel kórusművekkel igyekszik a Japán
fővárosában élő embereket
megszólítani. Jó néhány ember
jött már így a gyülekezetbe.
Vannak kórustagok, akik akár
két órás autózást is vállalnak
csak azért, hogy részt vehessenek a próbákon és az istentiszteleteken.
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Pápua Új-Guinea:

Garry, egy velejéig romlott fiú?
Garry autószerelést
tanít fiatal férfiaknak
a városi misszió
műhelyében.

Lae – városi misszió
1993-ban Port Moresbyben,
2005-ben pedig Lae városá
ban alapították meg ezt a
városi missziót. Mottójuk:
„Hirdesd Isten szeretetét és
segítsd a rászorulókat!” Sokrétű feladataik közé tartozik
annak a 150 fiatalnak a képzése is, akik a képzés nélkül egészen biztosan elkallódnának.
Megtanulják az autószerelés,
festés, házépítés, kertészkedés
alapjait, de oktatják őket angolra is, az istentiszteleteken,
ifjúsági és imaalkalmakon pedig a lelküket próbálják megérinteni. A városi misszió üzemeltet továbbá egy központot
a krízisben lévő gyernekeknek,
egy házat olyan asszonyoknak, akik családon belüli erőszakot szenvedtek el, valamint
egy szálláshelyet, ahol olyan
fiatal férfiak laknak, akik munkát találtak a városban.
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Garry Yapiról azt beszélik, hogy korábban görbe utakon járt. Amikor ezt rebesgették róla, el sem akartuk hinni! Garryt azóta ismerjük, amióta itt dolgozunk a városi misszióban – és csak jót mondhatunk róla. A nyurga, barátságos,
harmincas éveiben járó fiatalember még a légynek sem ártana! Olyan valaki,
akinek helyén a szíve, és aki nagyon szereti a Lae utcáin élő fiatalok közötti,
kihívásokkal teli munkát.
Garry története 1979-ben kezdődött. Az
ország második legnagyobb városában,
Laeban egy kórházban látta meg a napvilágot. Az édesapját sosem ismerhette meg,
mert Garry születése előtt nem sokkal
meggyilkolták. Garry sokszor említi, hogy
az apai szeretet hiányát még ma is nehezen
hordozza. Lae két városnegyedében nőtt
fel, ahol a bandák újraértelmezték a törvényeket, és ők voltak az itteni élet meghatározói. Így aztán már kisfiúként kapcsolatba került az alvilág módszereivel. Hat
osztályt végzett az iskolában, de a további
tanulmányaira nem volt pénz. „Akkor indultam el a lejtőn lefelé. Nem volt már se
reményem, se jövőm. Egyre inkább azonosultam a hasonlóan gondolkodókkal.
Ott találtam meg azt a ’szeretetet’, amelyet
az apámtól kellett volna megkapnom. Ott
elfogadtak.” Szinte mindennap berúgtak.
A marihuána-fogyasztás és a kábítószerkereskedelem is napi gyakorlatukká vált.
A kisiklás
Garry többször is elutazott Pápua ÚjGuinea felföldi részére. Az ott beszer-

zett marihuánát aztán 20 kilós zsákokban
csempészte be Laébe, és ott eladta. Városi barátai fegyvereket tákoltak össze,
amelyeket a különböző rajtaütéseknél
használtak. „Fegyverrel a kezemben tartóztattam fel az autókat. Megfenyegettem
az utasokat, aztán kényszerítettem őket,
hogy szálljanak ki, és mindent elloptam
tőlük. Az autót egy eldugott helyre vittük
és szétszereltük. Nagyon jól éreztem magam ebben. Ez volt az életem és az, amit
csináltam, örömmel töltött el. Mindenki
felnézett rám, mivel rengeteg lopott pénzem, mobilom és drága órám volt.” Ennek
ellenére nem ment minden simán. Néhány hetet börtönben is töltött, amíg a rokonsága összegyűjtött annyi pénzt, hogy
kiválthassák.
A hang
Az édesanyja, egy hívő asszony látta
Garry életútját, és nagyon sokat gyötrődött miatta. „Esténként sokszor hallottam, hogy sír és imádkozik értem. Én
vagyok az egyetlen gyermeke.” 2005-ben
Garry még csak 26 éves volt, de már 13

évnyi bűnözés állt a háta mögött. Egy
hang azonban egyre szólongatta: „Nem
csinálhatod ezt így tovább! Egyszer meg
is kellene házasodnod. De ezzel az életvitellel hogyan tudnál majd gondoskodni
a családodról, és hogyan tudnád nevelni
a gyerekeidet?” Amikor a bandával volt,
sosem hallotta ezt a hangot, de újra és újra
hallotta, amikor nem volt velük. Garry a
lelke mélyén egyetértett a hanggal: „Ezzel
az életmóddal csak tönkreteszem magamat.” Elhatározta, hogy újra iskolába fog
járni. A tandíjat azonban senki sem fizette
helyette, így aztán a fiatalember a régebbi
életétől nem tudott elszakadni. Úgy tűnt,
nincs kiút.
Az esély
Amikor Garry az utcai standjánál bételdiót (a bételpálma magja, amelynek rágás
közben enyhén kábító hatása van) és más
drogokat árult, 2006-ban megismerkedett
Jannal, egy helyi lelkésszel. Végre találkozott egy olyan férfival, aki lenyűgözte, és
akit az emberek tiszteltek. Más volt, mint
addig bárki, akivel találkozott. A lelkésznek támadt egy ötlete: azt találta ki, hogy
fiatal fiúkkal és férfiakkal nyíratja a füvet
az utcákon, az errefelé használatos bozótvágó késekkel. 15 fiút és férfit alkalmazott,
akiknek a következő ígéretet tette: abból
a pénzből, amit keresnek, felhúznak egy
épületet, és egy év alatt ingyen kiképzik
őket autószerelőnek.
Az épületet gyorsan felhúzták. 2007 és
2008 között Garry kitanulta az autószerelő
szakmát. Ő volt mindig az első, aki a tanításra megérkezett, és ő ment el mindig
utolsóként. A második tanévben már ő
maga is tanított. A képzési programhoz
lelki alkalmak is tartoztak. „Isten Igéje
elkezdett megváltoztatni engem is. Már
’éheztem’ Isten beszédére, és a gyülekezeti
alkalmakon is részt vettem.” Garry végül
Garry és Zeritine

elfogadta Jézust Szabadítójának, és felhagyott a bűnös életmódjával.
Az igazi élet
Ha régi barátaival találkozott, mindig
megkísértette a gondolat, hogy velük tartson, de Isten Igéje és a munkája mindig
visszatartotta. „Nem volt könnyű ellenállni! Többször is elgondolkoztam azon,
hogy vajon a régi életem nem jelentene-e
mégis segítséget. De mindig egyértelmű
nemet mondtam. Tudtam, hogy az igazi életet már megtaláltam! Tudtam, hogy
Jézusban valódi örömöt kaptam. Tudtam,
hogy azt a szeretetet, amelyet az édesapámtól nem kaphattam meg, egyedül Jézustól kaphatom meg. Tudtam, hogy az Ő
szemében értékes vagyok.”
Ne aggódjatok!
Ha megkérdezi valaki Garryt, hogy melyik a kedvenc igeverse, akkor a Máté
6,25-öt és a következő verseket fogja mondani: „Ne aggódjatok életetekért, hogy
mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért,
hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az
élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál?
Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak,
és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem
vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk?”
Ezek az igeversek határozták meg a gondolkozását, kísérték és bátorították abban, hogy egészen Istenre bízza magát. És
Garrynek tényleg nem kellett csalódnia.
Hamarosan gyakorlati évét tölthette egy
biztosító cég autóműhelyében. Aztán 2009
végén teljesen váratlanul megkeresték a
Lae városi missziótól, hogy dolgozzon velük. Ez a misszió az utcán élő fiataloknak
új reményt és biztatást tud adni, tanítja
őket a Bibliából, és gyakorlati ismereteket is oktat. Garry nem sokat töprengett,
hogy vállalja-e a feladatot mint autószerelő. „Boldog vagyok, hogy Istent szolgálhatom, az Ő szeretetét adhatom tovább az
utcán élőknek, hogy oktathatom őket, és
természetesen óriási öröm, hogy autószerelő lehetek.” 2015. július 4-én Garry még
egy lépéssel közelebb került álmai beteljesüléséhez, ugyanis feleségül vette menyasszonyát, Zeritinét.
Garry Yapi egy megátalkodott gazember lett volna? Igen, valóban az volt. De Jézus megváltoztatta őt! Isten meghallgatta
édesanyja könyörgését!
Jochen és Nadine Stern

Pápua Új-Guinea legsűrűbben lakott része a Morobetartomány. Ebben a tartományban alapították az
1920-as években Lae városát.
Az itt épült repülőtérről lehetett elérni az újonnan felfedezett közeli aranybányát. Jó
fekvésének köszönhetően a
város gazdasági és ipari téren
fejlettebb, mint Port Moresby, a főváros.

„Isten Igéje elkezdett
megváltoztatni engem is.
Már ’éheztem’ Isten
beszédére, és a gyüle
kezeti alkalmakon is részt
vettem.”
Settlementek
Jó pár olyan városnegyed van
errefelé, ahol olyan „bevándorlók” élnek, akik egy jobb
élet reményében a vidéki
tartományokból jöttek ide.
Sajnos a munkanélküliség és
a bűnözés aránya nagyon magas. Nem véletlen, hogy ezekben a városnegyedekben a
gyerekek nagyon korán rossz
útra térnek.

Jochen és Nadine Stern 2013
óta végez missziós munkát Lae
városában. Két kislányuk van.
Adjunk hálát Garry
új életéért, és kérjük
Isten áldását családi életére
és a városi misszióban
végzett szolgálatára!
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Malawi:

Jézussal személyes kapcsolatban lenni?
Semmi közöm nem volt a keresztyén hithez. Nem azért, mert nem akartam, hanem mert nálunk otthon ez nem képezte életünk részét. Édesanyám
néha azért elvitt istentiszteletre, de mivel üvölteni kezdtem és nem hagytam abba, kénytelenek voltunk elhagyni a templomot. Elég kínos volt!
Amikor a nővéremet, Petrát és engem este
lefektetett, elimádkozott velünk egy esti
imádságot, ami nagy hatással volt rám. Számomra nem volt kérdés, hogy létezik-e Isten. Meg voltam róla győződve, hogy igen.
Ebben nagy része volt nagymamámnak is.
Amikor a szünidőt nála töltöttem, a Biblia
olvasását bankjeggyel, jutalommal akarta
vonzóvá tenni nekem. A nagyszüleim imádkoztak értem, amit a konyhában a füstcsövön keresztül hallottam. Nagypapám hangosan imádkozott, én pedig hallgattam őt.
A ifjú Marion Engstler
kedvenc Kawasaki motorján.

„Jézus nemcsak az
a valaki akar lenni,
aki a bűneinket
megbocsátja,
hanem az is, aki
megadja életünk
alaphangját.”

Németül tudóknak:
a www.liebenzell.org/weltweit/
arbeitsgebiete/malawi címen
egy 6 perces kisfilmet lehet
megnézni Marion Engstlerrel:
hogyan veszi fel a kapcsolatot
valakivel a Malawi tó partján.
De még német nyelvtudás nélkül is élvezhető a kisfilm.
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Doris és Bifi, avagy a megélt hit
Felsős koromban volt két barátnőm, akikkel remekül megértettük egymást és sokat
nevetgéltünk. Ők ketten sok időt töltöttek
egy ifjúsági körben és azokkal az emberekkel, akik szintén oda jártak. Én ezzel
szemben egy olyan klikkel tartottam, ahol
mindenkinek volt egy motoros kétkerekű
járgánya. Együtt lógtunk, zenét hallgattunk és majdnem mindennap találkoztunk
egy gyár csarnokában.
Doris és Bifi feltűntek az osztályban,
mert meg is élték Jézus Krisztusba vetett
hitüket. A diákok és maguk a tanárok is
gyakran viccelődtek ezen. Azt gondoltam,
nem, én nem vagyok ilyen extrém keresztyén, de keresztyén vagyok, mert hiszem,
hogy Isten létezik. Ezek ketten meg biztosan szektások.
Doris egyszer azt is megemlítette, hogy
a problémáit megbeszéli Jézussal. Nekem
ez teljesen idegen volt, és akkor arra gondoltam, hogy talán én mégsem vagyok
igazi keresztyén. Igaz, már imádkoztam
azért, hogy az elromlott porszívó újra működjön, és működött is újra. De Jézust igazán közel engedni magamhoz? Vele egészen személyes kapcsolatba kerülni? Ez
távol állt tőlem.
Doris minden pénteken megkérdezte,
megyek-e az esti ifjúsági órájukra. Bár
én minden alkalommal találtam valami
kifogást, ő kitartott. Minden héten meg-

hívott, és mindig annál a lámpánál, ahol
elváltunk egymástól.
Hónapokkal később hagytam magam rábeszélni
Fogalmam sincs, miről beszéltek azon az
estén az ifjúsági körben. Valamiről a Bibliából. Mi vonzott oda mégis minden héten
újra és újra, nem tudom. Talán Isten maga
volt az. A nagyszüleim imái egyre inkább
meghallgatásra találtak. Elkezdtem olvasni a Bibliát és Istenhez beszélni.
Bifi javaslatára 1980 nyarán elmentünk
a Starnberger-tóhoz egy csendeshétre,
amelyet az Élet Szava rendezett. Szilveszterkor ismét elmentem Bifivel egy rendezvényükre. Egy jámbor férfi tartott áhítatot
a színpadon. Már nem emlékszem, miről
beszélt, de arra igen, hogy feltett nekünk
egy kérdést: Jézussal vagy Jézus nélkül lépünk-e át az új évbe? Ez a mondat eltalált.
A keresztyén tudományokban már egész jó
voltam, de lelki szemeimmel akkor láttam
meg, hogyan is állok Isten előtt. Azt mond-

ja majd nekem földi életem végeztével,
hogy nem tud magához engedni, mert a
bűnöm elválaszt tőle. Ez nagyon kijózanító
és kemény szembesülés volt. A lelkipásztor előre hívta azokat, akik be akarják hívni Jézust az életükbe. Szívem a torkomban
dobogott, mert tudtam, hogy ma döntenem
kell. Rövid belső vívódás után elindultam.
Első lépések a hitben
A férfi akkor imádkozott mindannyiunkért,
és bár külsőleg semmi nem változott, belül
azonnal tudtam, hogy már Istenhez tartozom, és örök életem van. A János 3,16 hihetetlenül boldoggá tett: „... hogy aki hisz
őbenne (Jézusban), el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.” Most már tudtam, hogy
mi jön a halál után: az örökkévalóságot Isten mellett Istennel tölthetem. Szuper!
Az első lépéseket megtettem a hitben,
és sokat tanultam a bibliaolvasás által.
Közben befejeztem tanulmányaimat, és
egy ulmi textilgyárban tudtam elhelyezkedni. Milyen könnyen kimondjuk, hogy
Jézus a mi Urunk és Megváltónk! Nekem
mégis szembesülnöm kellett azzal, hogy
nem is olyan egyszerű Őt Uramnak is elfogadni. 16 évesen Jézus megbocsátotta a
bűneimet, de csak 23 éves koromban hallottam először arról, hogy Jézus az életem
Ura is szeretne lenni, Ő szeretne irányítani, és az életem minden döntése előtt ki
kell kérnem a véleményét. Abban az időben egy számítógépes szakiskolát akartam
elkezdeni Stuttgartban.

Újra a Starnberger-tónál történt: a Biblia tanulmányozása közben megértettem,
hogy ez így nem mehet tovább. Őszinte
imában Jézushoz fordultam, és elmondtam
neki, tegyen az életemmel, amit csak akar.
Ha akarja, akár misszióba is elmegyek, de
akkor ezt egyértelműen meg kell értetnie
velem! Ebben az volt az elképesztő, hogy
akkoriban még semmilyen, misszióval
kapcsolatos ambícióim nem voltak.
Ha visszatekintek …
A szakiskolát nem kezdtem el. Tovább
dolgoztam a textilgyárban, majd 10 év
elteltével a műanyag iparágra váltottam.
Isten azonban komolyan vette az imámat,
és négy évig olyan emberek között kellett
dolgoznom abban a gyárban, akiket nehéz
volt elviselni. Azt a négy évet használta
arra Isten, hogy pontot tegyen világi pályafutásom végére.
Ezután több állomás is következett különböző országokban, amelyek felkészítettek
engem a missziós szolgálatra Malawiban.
Isten a feje tetejére állította az életemet. Jézus nemcsak az a valaki akar lenni, aki a bűneinket megbocsátja, hanem
az is, aki megadja életünk alaphangját.
Hogy ez konkrétan hogyan történik, az
személyenként változó. Jézus szeretne
korlátlanul beavatkozni azoknak az életébe, akik ismerik Őt és az Övéi. Miért?
Azért, hogy Ő láthatóvá válhasson az Őt
követők életében.
Marion Engstler

Marion Engstler 14 éve él
Malawiban. Jelenleg szabadságát tölti hazájában, Németországban. Eddig a következő
feladatokat végezte: régiók
közötti női szolgálat, személyzeti ügyintézés, pénzügyi
adminisztráció, tanfolyami
oktatás és igehirdetés, iskolarendszeren kívüli teológiai
képzés.
Adjunk hálát az
Úrnak, hogy Mariont
elhívta a missziói szolgálatba. Áldja meg otthoni
utazószolgálatát, amikor
beszámolhat munkájáról,
adjon neki pihenést és
feltöltődést, hogy megújult
erővel térhessen majd vissza
Malawiba!

Marion Engstler és Fanny James
beszélget az „Ubwenzi” falufejlesztő
program helyszínén.
Marion Engstler és a Jekup
lelkészházaspár.
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Ecuador:

A kecsuák új úton járnak
Istennek van hatalma arra, hogy az emberek életét gyökeresen megváltoztassa. Santiago, Alicia,
Alejandro és Patricio átélték azt, amiről a Biblia az 1János 1,9-ben ír: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és
igaz ő: megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól.” Mind a négyen beszámolnak
arról, hogyan változott meg az életük.
Santiago, a Cotacachi gyülekezet tagja
„Jól emlékszem, amikor kiskoromban a szüleimmel együtt
mentem az istentiszteletre. Az életem azonban hamar kisiklott. A játékszenvedély rabja lettem, lázadtam és mindenütt
feltűnést keltettem. 14 évesen kezdtem el alkoholt fogyasztani. Az igazgatónő iskolaváltásra kényszerített, így még
mélyebbre süllyedtem. A barátaim hatására kábítószerezni
kezdtem.
2005 nyarán a bátyám meghívott egy
keresztyén ifjúsági táborba. Ott tilos
volt alkoholt fogyasztani és mobiltelefont használni, ehelyett fociztunk és fürödtünk a folyóban. Azon a héten „tiszta” voltam, de otthon újra visszaestem
és elkezdtem kokaint fogyasztani.
A kábítószer hatása alatt embereket raboltam ki, megvertem őket vagy
késsel támadtam rájuk. Ahhoz, hogy
legyen pénzem kábítószerre, még a ruháimat is el kellett adnom. A bátyám
sokszor beszélt nekem Istenről, de
egyáltalán nem érintett meg. 15 évesen
kimaradtam az iskolából, elhagytam a
családomat és egy másik városba költöztem, hogy dolgozzam. Naponta jár8 Külmissziói Híradó, 2015/05

tam a bordélyházba, az időmet kábítószerfüggők, tolvajok
és prostituáltak társaságában töltöttem. Néhány barátom
pénzért embert is ölt. Engem se sok választott el attól,
hogy beszálljak ezekbe a piszkos üzletekbe.
Abban az időben ismertem meg Pamelát, aki hozzám
hasonló dolgokat élt át. A kedvéért leszoktam a kábítószerről és az alkoholról, de a vele való kapcsolatom ellenére titokban továbbra is eljártam a bordélyházba. Egy vita
közben Pamela erősen vérezni kezdett. Kiderült, hogy állapotos volt és elvesztette a babáját. Az édesanyja feljelentett engem, mert azt hitte, hogy bántalmaztam a lányát. Így
a börtönben kötöttem ki, és életem legszörnyűbb éjszakáját töltöttem ott. Ezután megpróbáltam az életemet rendbe
szedni, munkát kerestem és Pamelához költöztem.
Egy vasárnap Cotacachiba utaztunk, hogy meglátogassuk a bátyámat. Azon a reggelen önként elmentem vele az
istentiszteletre. Amikor láttam, hogyan dicsérik Istent az
emberek, legszívesebben azonnal elmentem volna. Ehelyett azonban megkértem Jézust, hogy vegye át az uralmat
az életem fölött és változtasson meg engem! Bár a döntés nehéz volt, aznap Isten kinyitott egy ajtót a szívemben.
Pamelával együtt elkezdtünk heti rendszerességgel járni
a tanítványság tanfolyamra és az istentiszteletre, így növekedtünk a hitben. Összeházasodtunk, és 2014. decem
berében megkeresztelkedtünk. Az Istenbe vetett hitem

őszinte és tisztelettudó emberré és férjjé tett
engem, ezen felül célt adott az életemnek.
Jelenleg a gyülekezetben szolgálok, és az
első gyermekünket várjuk!”
Alicia és Alejandro, egy kecsua házaspár
Alicia: „A férjem korábban alkoholista volt,
állandóan veszekedtünk. Gyakran találkoztam a Jehova tanúival, Alejandro pedig egy
keresztyén rádióadást hallgatott. A különböző felfogások nézeteltérésekhez vezettek,
amelyek majdnem tönkretették a házassá-

másik városba és elkezdtem dolgozni. Sok
új barátot ismertem meg, akikkel sokat buliztam. Alkoholt és kábítószert fogyasztottam. Azért, hogy másokat kirabolhassunk,
titokban kábítószert csempésztünk az italukba. Hamis receptekkel olyan gyógyszereket
váltottunk ki a gyógyszertárban, amelyeket
különben sosem kaphattunk volna meg. Ezeket többszörös áron adtuk el. Már egy negyed
tabletta is erős érzéki csalódásokat váltott ki.
Egyszer egy lány, aki bevett abból a gyógyszerből, mezítláb és félmeztelenül rohangált
az utcán. Ez arra indította a szülőket, hogy
nyomozni kezdjenek. Akkor határoztam el,
hogy abbahagyom az üzletelést. Elköltöztem
egy másik városba, ahol új munkát kerestem.
Megismerkedtem Sonjával, akivel nem sokkal utána összeházasodtunk. De az alkoholfüggésemmel nem tudtam mit kezdeni.

Kik azok a kecsua indiánok?
Ez az indián nép Ecuadorban, Peruban és Bolíviában
az Andokban él. A spanyol
gyarmatosítók uralma alatt
elnyomták őket és erőszakkal áttérítették őket a katolikus vallásra. A katolicizmus
a mai napig széles körben elterjedt közöttük, de sok animista elemmel is keveredett.
A kecsuák életében nagy gondot jelent az alkoholizmus és
az, hogy a serdülő lányok nagyon fiatalon teherbe esnek.
Sajnos sokan a „társadalom
alsó szintjén álló” népnek tekintik őket.

Ő a legfontosabb az életünkben, naponta hordoz
minket és reményt ad.

gunkat. Együtt elutaztunk Quitoba, a rádióadóhoz. Ott egy lelkész megkérdezte tőlünk:
Ha ma meghalnátok, hová kerülnétek? Nem
tudtunk válaszolni. Ám aznap új életet kezdtünk Jézussal. A lelkész megadta nekünk a
Cotacachi Liebenzelli Misszió gyülekezetének a címét. Ott összeházasodtunk és megkeresztelkedtünk. Házassági problémáink
azonban súlyosabbá váltak. A férjem vert
engem, kiabált velem és szidalmazott. 2014
novemberében harmadszorra is elhagytam
Alejandrot és a lányunkkal Quitoba költöztem. Sokat imádkoztam. Felismertem, hogy
az életben nem az én akaratom, hanem Isten akarata a fontos. A különélés Alejandro
gondolkodását is megváltoztatta. Elkezdte
őszintén követni Jézust, a büszkeségét és
önzését letette. Visszatértem hozzá, azóta
házasságunkat Isten áldásaként éljük meg.
Jézus megtanította nekünk, hogy segítsünk
és bocsássunk meg egymásnak, és szeressük
egymást. Ő a legfontosabb az életünkben,
naponta hordoz minket és reményt ad.”
Patricio, a Cotacachi istentiszteletek rendszeres látogatója
„Sosem volt jó kapcsolatom az édesapámmal. Alkoholista volt. 14 évesen abbahagytam az iskolát, elköltöztem otthonról egy

Az édesanyám elkezdett járni egy keresztyén gyülekezetbe. Dühös lettem, amikor
bibliai igéket idézett. Abban az időben meghalt a bátyám. Nem tudtam kezelni a helyzetet, és titokban újra a kábítószerhez nyúltam.
Amikor Sonja rájött, el akart válni tőlem. Az
egyik barátom meghívott egy házikörbe és
egy keresztyén könyvet olvasott velem. De
nem tudtam könnyen szakítani a régi életemmel. A függőségem fogva tartott. Végül
egy drog-rehabilitációs klinikára kerültem,
ahol magányosnak éreztem magamat, sokat
sírtam és imádkoztam. Kértem Istent, hogy
bocsásson meg és gyógyítson meg engem
meg a házasságomat is. Jézus reménységet
adott, így átadtam neki az életemet. Új esélyt
kaptam tőle. A függőségem miatt nem szenvedtem maradandó károsodásokat. Jelenleg
a feleségemmel együtt eljárunk egy gyülekezetbe. Kérlek, imádkozzatok értem és a
családomért. Mint egykori alkoholistának és
kábítószerfüggőnek harcot jelent ellenállni a
mindennapos kísértéseknek.
Ramona Rudolph

Ramona Rudolph 2012
óta él Ecuadorban. Az első
időkben nyelvet tanult (spanyolt és kecsuát). 2013 óta a
kecsua indiánok között dolgozik Cotacachi környékén.
Ramona Rudolph írja:
„A gyermekklubba
15–20 gyermek jár és lelkesen hallgatják a bibliai
történeteket. Ezt a munkát
szeretném majd helybeliek
kezébe átadni. Ezért oktatom a hűséges munkatársakat. Imádkozzatok, hogy
felelősséget vállaló és odaszánt vezetőkké váljanak!”
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Japán:

Isten megkeres
egy hikikomorit
„Az életem kezdett
megváltozni. Otthon
alaposan kitakarítottam a szobámat,
sok mindent kidobtam. Három napon
át takarítottam, és
a legutolsó sarkot is
kipucoltam. Minden
szennyet el akartam
távolítani.“

Akihironak hívnak, 25 éves vagyok és fizikát tanulok. Szüleimmel és négy lánytestvéremmel kicsi korom óta jártam
templomba. De már gyermekkoromban öröm és bánat között hányódtam.
Jövőre szerettem volna már tanulmányaimat befejezni, de azután minden
másképpen történt.
Édesanyám hívő asszony, édesapám hitét nehezen tudom értékelni. Neki pszichikai problémái vannak és többször kell klinikai kezelésen részt vennie. Amikor ötödikbe jártam,
édesanyám a legkisebb húgommal hirtelen elhagyta a családot. Egyszerűen nem bírta már
apám mellett az életet. A három másik lánytestvérem és én felelősnek éreztük magunkat édesapánkért és nála maradtunk. Nehéz
időket éltünk át, és nagyon örültem, amikor
édesanyám és a húgom három év után vis�szajött.
Habár jártam vasárnapi iskolába, sokáig
nem hittem, hogy Isten létezik, és nem értettem, hogy mit jelent a hit. Amikor középiskolába kerültem, nem jártam tovább a gyülekezetbe és abbahagytam a Biblia olvasását is.
Arra gondoltam, hogy a hit olyan embereknek való, akiknek rossz a sorsuk vagy valamilyen problémájuk van, és ebből azt a következtetést vontam le: ha nincs Isten, akkor
a hit is felesleges. Bennem mégis nagy vágy
volt, és mindig újra megkérdeztem az embereket, akik azt állították, hogy hisznek Istenben: Igazán azt gondolod, hogy Isten létezik?
Elhatároztam, hogy fizikát tanulok és reméltem, hogy majd abban találok választ
a kérdéseimre. A fizikában azonban nem
számolnak Istennel. Az egyetemen volt
egy keresztyén diákegyesület. Kezdetben részt vettem az összejöveteleiken,
habár a bibliatanulmányozást nem találtam igazán érdekesnek. Aztán két
hétre Új-Zélandra utazhattam és ott
megismerkedtem új-zélandi és japán
keresztyénekkel, akik örömmel élték
meg hitüket. Életemben először láttam
azt, hogy keresztyénnek lenni szabad
és örömteli életet jelent, és az ottani lelkész meg a gyülekezet előtt megvallottam hitemet.
Kételkedés Isten létezésében
Miután hazatértem, részt vettem a
diákegyesület bibliatanulmányozásain és egy ideig magam is vezettem a
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csoportot. Azonban az, amit mondtam, nem
egyezett azzal, amit hittem és megéltem.
Továbbra is élt bennem a bizonytalanság
Isten léte felől és kerestem az igazságot. Állandóan ez foglalkoztatott. Hikikomoriként
éltem, fél évig nem is jártam be az egyetemre, legtöbb időmet a szobámban töltöttem
és csak ritkán mosakodtam. Sok könyvet
olvastam, kerestem az igazságot, kerestem
önmagamat. Végül már meg akartam halni,
de nem találtam különös okot arra, hogy véget vessek az életemnek.
Elhatároztam, hogy újra bejárok az egyetemre. Ott, a professzorom laboratóriumában kísérletezhettem. Azt nagyon élveztem,
mert volt értelme. De sem a fizika, sem a
filozófia, sem a vallás nem adott választ a
kérdéseimre. A professzor laboratóriumában
úgy éreztem, hogy ő elfogad engem. Kedves
ember volt és hiteles életet élt. Egy nap a laborban, az én helyemen ott feküdt profes�szorom doktori disszertációja. Szóhoz sem
jutottam attól a megtiszteltetéstől, hogy betekintést engedett nekem a munkájába. Nagyon nagy hatást gyakorolt rám. Azt éreztem, hogy komolyan veszi a kérdéseimet és
a keresésemet.
Életfordulat és Isten kijelentése
Az életem kezdett megváltozni. Otthon
alaposan kitakarítottam a szobámat. Három napon át takarítottam, és a legutolsó
sarkot is kipucoltam. Minden szennyet el
akartam távolítani. Közben hirtelen Jézusra
kellett gondolnom. Ő ismerte az embereket
és minden szennyüket is. Ismerte mennyei
Atyját. Isten azt akarta, hogy Jézus az embereket minden szennytől megtisztítsa. Hirtelen megértettem: Ahogyan az Atya ismeri Jézust, és Jézus ismeri az Atyát, az Atya
ugyanúgy ismer ENGEM. Ez az Atya mindig is látott engem és ismert.

Ezt az üzenetet találta Akihiro a fiókjában.

Amikor a nagytakarítási akció során kinyitottam egy fiókot, egy cédula esett ki. Ez
állt rajta: „Szép lett a szobád. Látszik, hogy
igazán igyekszel.” Alatta a Máté 6,18b állt:
„a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked
nyilván” (Károli).
Ez szíven ütött: mintha Isten személyesen nekem üzent volna. Később tudtam meg,
hogy az egyik húgom tette a cédulát a fiókba.
Az ilyen és az ehhez hasonló élmények
döntő jelentőségűek voltak és megerősítettek abban, hogy Isten valóban létezik. Isten
kijelentette magát nekem. Rájöttem, hogy
nem én kerestem Istent, hanem Isten keresett
engem. Most már tudom, hogy magamtól
nem tudok hinni, hanem Isten ajándékozott
meg hittel. Örömmel osztottam meg a hírt a
facebookon: „Most már hiszek Jézusban”.
Imameghallgatás 15 év után
Annak idején, ötödikesként így kértem Istent: „hadd élhessem át, hogy elfogadsz és
értékelsz!”, Isten most, 15 évvel később
meghallgatta ezt az imádságot. Óriási élményt jelentett nekem, hogy ennyire konkrétan válaszolt Így imádkoztam: „Istenem,
megtaláltalak! Nem! Te találtál meg engem.
Kérlek, mutass meg nekem mindent! Szeretnélek teljesen megismerni.
Újra kezdtem járni gyülekezetbe. A lelkipásztorral beszélgetve megértettem, hogy új
útra kell lépnem és abba kell hagynom fizika tanulmányaimat. A lelkész azt javasolta,
hogy két évig Kanadában tanuljak, egy keresztyén főiskolán. Őrá is nagy hatással volt
az a hely.
Nagyon szívesen elmennék arra a főiskolára, de még nem tudom, hogyan lehetséges
ez. Ha Isten ezt az utat mutatja, akkor meg
is adja majd, amire szükségem van. Amióta
újra olvasom a Bibliát, fontos lett nekem a
2Timóteus 2,15: „Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen
fejtegeti az igazság igéjét.”
Utószó
Akihiro év eleje óta rendszeresen jön az
istentiszteletünkre és részt vesz a havonta
kétszer megrendezett bibliai beszélgetéseken. Gyakran beszélget lelkipásztorunkkal
és sok, általa ajánlott teológiai könyvet elolvas. Nagy hatással van rám ennek a fiatalembernek a 180 fokos fordulata. Érdeklődéssel figyelem, hogy Isten mit tervez az
életével
Priscilla Kunz missziós nővér

„Hikikomori”-nak (=bezárkózni) nevezik azokat az embereket, akik önként bezárkóznak
a lakásukba vagy szobájukba
és társadalmi kapcsolataikat
a minimumra csökkentik. Ez a
fogalom vonatkozik a szociológiai jelenségre éppúgy, mint
magukra az érintettekre. …
Bár úgy tűnik, hogy Japánban
a társadalomtól való visszahúzódás egyaránt érinti a férfiakat és a nőket, főleg mégis a
férfiak azok, akik magatartásukkal aggodalmat keltenek
és felhívják magukra a figyelmet. A többgyermekes családokban rendszerint a legidősebb fiú ilyen.
(Forrás: Wikipedia)

„Felismertem, hogy
nem én kerestem
Istent, hanem Isten
keresett engem.”

Priscilla Kunz missziós nővér
misszionárius szülők gyermekeként Tokióban született és
20 év óta dolgozik Japánban.
Jelenleg a 425 000 lakosú
Machida városában gyülekezetépítésben vesz részt.
Köszönjük meg
Istennek, hogy
Akihiro életében elvégezte a
180 fokos fordulatot.
Imádkozzunk, hogy Isten
terve valósuljon meg az
életében, és tegye őt áldássá
sokaknak.
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Malawi:

Laston, falusi lelkipásztor
és asztalos.

„Az oktatási anyag
túl sok volt, az órák
túl hosszúak, az ebédidő túl rövid, a munka
túl kemény és az étel
túl kevés“.

Joachim és Mirjam Berger
2011 augusztusa óta irányítja
a Csisomo Központban folyó
teológiai oktatást, illetve szakirányú képzést. Előtte két évig
a csicseva nyelvet tanulták és
az ország kultúrájával ismerkedtek. Két kislányuk van.
Imádkozzunk azért,
hogy még sok hallgató
váljék a jövőben Krisztus
elkötelezett tanítványává és
követőjévé!
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Mogorva,
dacos,
kedvetlen,
lázadó
Ezek voltak a kezdeti benyomásaink Lastonról, amikor szeptember első hetében először találkoztunk vele. A Csizomo Központban
kezdetét vette egy új tanév. Sem a hallgatók, sem mi, tanárok nem
kezdtünk túl jól.
A legtöbb hallgató ideges és félénk volt.
Egyfolytában ilyeneket kérdeztek: Hogy
bírjuk ezt majd? Eleget tudunk-e tenni a
követelményeknek? Laston azonban más
volt, ahogyan azt a címben próbáltam jelezni, ezenkívül még pontatlan, és hálátlanság is jellemezte. Az oktatási anyag
túl sok volt neki, az órák túl hosszúak, az
ebédidő túl rövid, a munka túl kemény és
az étel túl kevés. Laston egy iszlám családban, jellemzően iszlám környezetben
nőtt fel, és a hatodik osztállyal be is fejezte iskolai tanulmányait. Felesége, Patuma
szintén iszlám háttérből jött. Volt egy kislányuk, akivel azonban nem túlságosan törődött. Laston a testvéregyházunkhoz tartozott. Ez volt minden, amit tudtunk róla.
A képzés első három hónapját Laston a
viselkedésével tette emlékezetessé, amit én
mint egy ilyen létesítmény vezetője egyáltalán nem tudtam értékelni. Isten azonban
valamiért mégis hozzánk küldte őt. Vajon
mi célból? Egyáltalán nem akarózott neki
tanulni! A kezdeti időben élete mottója
ilyen lehetett: csak valahogyan megúszni a
dolgokat! Ennek ellenére az első trimesztert követő vizsgákat sikeresen letette. Ennek megfelelően, a karácsonyi szünet után
megkapta a meghívást, hogy folytassa tanulmányait.

Mintha kicserélték volna
Január első hetében egy másik Laston tért
vissza hozzánk! Már nem azt a piros, provokáló pólóját hordta, hanem egy kellemes
kék inget. Örült, hogy ismét Csizomóban
lehet. Az órákon figyelmes volt. Teljesítménye sokat javult. Néhány hét elteltével
évfolyamának a legjobbjai közé került.
Feladatait készségesen és jól végezte. Voltak kérdései és meg is fogalmazta azokat.
Segített másoknak. Most már törődött a lányával is. És nevetett is.
Mi történt vele? Nem tudom. Laston valószínűleg sokkal jobban figyelt az órákon
és az áhítatokon, mint ahogyan mi azt korábban sejtettük. Megtévesztett volna minket a külső megjelenése? Talán igen. A téli
szünet alatt valószínűleg találkozott Jézus-

Laston lelkipásztorrá avatása.

Laston (hátul) a Chisomo Centrum
oktatótermében.

sal, aki új irányt adott az életének. Laston
most már meggyökerezett Jézusban. Végre
megértette, amit a Csizomo Központban
hallott és tanult. Jézus megváltoztatta –
szinte egy hónap leforgása alatt!
Az iskola befejezése után Laston vis�szatért a gyülekezet közösségébe. Időközben felelős vezető lett. Alázattal,
szeretettel és sok türelemmel törődik a
környezetében élő keresztyénekkel. Most
már az evangéliumot hirdeti és nem a jócselekedetekből történő megigazulást,
mint korábban. Szolgálataiért járó „jutalomként” Lastont nemrég beiktatták, és
most már evangélizátor. Ebben a tekintetben is különbözik másoktól. Errefelé
ugyanis az ún. igehirdetők sajnos gyakran beképzeltek és büszkék lesznek. Új
státuszukkal nem tudnak valami jól bánni. Laston azonban, mivel meggyökerezett Jézusban, tudja a helyét és alázattal
szolgálja az Urat.
Kerékpáros lelkipásztor az úton
Testvéregyházunkban évente egyszer lelkészkonferenciát rendeznek. A legutóbbin
Laston is részt tudott venni. A sok falusi
lelkipásztor közül őrá esett a választás, és
megajándékozták egy kerékpárral, holott
akkoriban még be sem volt iktatva. A kerékpár lényegesen megkönnyítette gyülekezetvezetői munkáját, és nagy segítséget
jelentett, amikor látogatnia, beteget szállítania kellett, vagy sok egyéb feladatát kellett végeznie. Laston nagyon örült az ajándéknak, de továbbra sem lett büszke vagy
felfuvalkodott.

Nyolc hónap telt el és a kerékpárjával
ismét úton volt. Sokáig elmaradt otthonról
és időközben a nap is lement már. Mielőtt
elérte volna faluját, egy nagyobb településen kellett áthajtania. Ott megállították,
leütötték és elvették tőle a kerékpárját.
Szomorúan és csalódottan, de nem megkeseredve számolt be nekem erről az incidensről. A veszteséget, a többihez hasonlóan éppúgy Isten kezéből fogadta el, mint
a szép élményeket. Nem közömbösen, hanem Jézusban meggyökerezve.
Február végén Laston egyik combjában gyulladás alakult ki. Nagyon nehezére esett a járás. Pont abban az időszakban
minden kwachára (fillérre) nagy szükségük volt. A család havi költségvetése egyszerűen nem tette lehetővé, hogy Laston
kórházi ellátást vegyen igénybe. De ha el
is jutott volna kórházba, nem tudták volna
gyógyszerezni, mert éppen akkor nem volt
gyógyszer a vidéki egészségügyi intézményekben. Ezért elvittük Lastont egy mis�sziós kórházba és kifizettük a költségeket.
A gyógyszereket elfogadta és nagyon hálás volt a segítségünkért.
Egy hét múlva meglátogatott minket.
A járás még mindig nehezére esett. Egy
órát gyalogolt, hogy láthasson minket.
Fáradtan, de boldogan ült a házunk előtti
sárga padon és egy dugig megtömött hátizsákot nyújtott át Mirjamnak.
– Ez egy kis hálaajándék azért, amiért
segítettek nekem!
A hátizsákból friss kukorica és avokádó
került elő – kertjének legelső termései.
A zöldségek pénzbeli értéke messze
meghaladta a kórházi költségeket. Mély
hálának a jele volt ez. Isten megváltoztatta
ezt az embert és továbbra is alakítja.
Az olyan emberek mint Laston és a családjuk újra meg újra erőt adnak a missziós
munkához. Az ő esete, példája, felfogása,
Istenhez fűződő kapcsolata nemcsak nekünk segít, hanem a környezetében élő
keresztyéneknek is. Örömmel várjuk a
jövendőbeli „Lastonokat”, akik szeptemberben a Csizomo Központba érkeznek
majd. Az Úr munkálkodik! Köszönjük, ha
a kedves Olvasó velünk együtt imádkozik
azért, hogy még sok hallgató váljék a jövőben Krisztus elkötelezett tanítványává és
követőjévé.
Joachim Berger

Chisomo (Csizomo)
A szó kegyelmet jelent és a
„Kegyelem Teológiai és Kézműipari Továbbképző Központ” rövidítése. Gyülekezeti
munkatársaknak nyújt egyéves
teológiai és szakirányú képzést, amely a tanulmányok
befejeztével egyrészt gyülekezetvezetésre jogosít, másrészt
az asztalos szakmában jó pénzkereseti lehetőséget biztosít.
Malawiban ugyanis csak kevés
vidéki gyülekezet engedheti
meg magának, hogy egy lelkészt alkalmazzon és fizetést
adjon neki.
A Csizomo Központot a
Liebenzelli Misszió építette fel
1993 és 1995 között. Azóta
420 férfit és nőt készítettek
fel a gyülekezeti munkára. Ez
az itteni testvéregyházra és a
gyülekezeti szövetségekre is
nagy hatást gyakorolt. A Malawi-tótól autóval déli irányba
haladva két óra alatt érhetjük
el Csizomót. Miután lekanyarodunk az aszfaltozott főútról,
az utolsó 12 kilométert egy
igen göröngyös földúton kell
megtenni.
Mivel a Központ közel van
Mozambikhoz, onnan is sok
férfi érkezik a képzésre. Trimeszterenként hat-hét tárgyat oktatnak: például ó- és
újszövetségi bibliaismeretet,
néhány bibliai könyv exegézisét, rendszerező teológiát,
gyülekezetvezetési
gyakorlatot, etikát és dogmatikát.
A hallgatók rendszerint a családjukkal együtt érkeznek.
Az iskola területén élnek, ahol
saját fogyasztásra kukoricát,
rizst, banánt, kasszavát (manióka) és földimogyorót termesztenek. A tantervbe új
tárgyként épültek be növénytermesztési ismeretek.
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Közel-Kelet:

Forradalom –
álom és a valóság
Még félreeső vidékeken is
elérhetőek a SAT-7 adásai.

Paulus Hieber 2009 szeptember óta annak a SAT-7 keresztyén tévéadónak a munkatársa,
amely a perzsa nyelvű világ felé
sugároz programokat. Otthoni,
szolgálati körútja után a KözelKeleten fog munkatársakat
képezni a tévéműsorokhoz.
Adjunk hálát az
Úrnak, amiért a
menekülttáborokban is
tudják hallgatni a SAT-7
műsorait. Gyermekek és
felnőttek is reményt merítenek belőle és erősödik
bizalmuk Istenben. Kérjünk
áldást és bölcsességet a
munkatársak számára!
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Az „Arab tavasz” egyedülálló felkelés volt az anti-demokratikus kormányok
ellen és egyben a szabadságvágy kifejezése is. Az érintett országokban azóta
vajon mi változott? A SAT-7 éves konferenciáján erről beszélgettem az arab
országok munkatársaival.
Terry, mi változott 2011 óta Észak-Afrikában és a Közel-Keleten?
Dr. Terrence (Terry) Ascott, a SAT-7 alapítója és vezetője Angliában született.
Minden. Az arab felkelésnek reményt kellett
volna adnia az embereknek és meg kellett
volna valósítania álmaikat. Mégis mi lett
az eredmény? A jövedelmek csökkentek,
az emberek elveszítették önbecsülésüket,
méltóságukat és a munkájukat is. A térség
nyomasztó hellyé vált, ahol nincsen biztonság, és ahol sok helyen teljesen szétverték a
gazdaságot.
Mindazt, amit az Iszlám Állam (IS) Szíriában és Irakban tesz, bátran nevezhetjük a
legnagyobb emberi katasztrófának, amely a
második világháború óta zajlik. Az IS még
síita és szunnita muzulmánokat is gyilkol.
A szomszédos országokban hárommillió
hajléktalan tengődik szörnyű körülmények
közt. Észak-Irakban több mint 150 000 keresztyén él, ők Irakból menekültek. Líbiában és Jemenben a hatalmi vákuum miatt
egyfajta polgárháború bontakozik ki.

riában vagy Egyiptomban. Templomokat és
keresztyén intézményeket támadtak meg,
sok keresztyént megöltek. A válasz azonban
nem erőszak volt. A keresztyének békések
maradtak. Ez világszerte hallatlan nagy
hatással volt az átlag muszlimokra. Sok
muszlim megkérdőjelezi a saját hitét. Olyan
istent keresnek, aki megérti az embert. Ezt
a keresztyén hitben és egyházakban találják
meg. Irakban tele vannak a templomok olyanokkal, akik elhagyták eddigi vallásukat.
A szeretet és megbocsátás erejének vonzásába kerültek, melyet országuk keresztyénei
között tapasztalnak.

Milyen szerepet játszanak a keresztyének
ebben a térségben?
A keresztyének sokféle módon szolgálnak
jó példával. Sokan lettek erőszakos cselekmények áldozatai mind Irakban, mind Szí-

Samia, mi történt Tunéziában 2011 óta?
Samia Kessai Tunéziában született, most
egy tévéstúdióban dolgozik Algériában.
Az arab világban akkor kezdődött a forradalom, amikor valaki Tunéziában felgyúj-

Mit jelent ez a változás a SAT-7 számára?
Sokak számára a műholdas adások jelentik az egyetlen forrást, ahol Isten Igéjét és
a keresztyén tanítást hallhatják. A műholdas vételt nem kapcsolták le és nem is lehet.
Ez páratlan lehetőség. Ha a SAT-7 már az
arab felkelés előtt fontos volt, akkor most az
észak-afrikai és a közel-keleti keresztyének
és egyházak számára még inkább az.

Egyiptomi keresztyén imádkozik.
Az, hogy az arab világban a keresztyének az
üldöztetések és gyilkosságok ellenére is megbocsátanak, sok muszlimot érdeklődővé tett.
totta és elégette magát. Azóta néhány dologban rosszabb lett a helyzet. Az emberek
a szabadságot keresték, de most bizonytalanságban élnek. Tunézia lakossága vallásos. Allahban hisznek, de nem radikálisak.
A forradalom óta az emberek komolyan
veszik ugyan vallásos kötelességüket, de
a szabadságot is keresik. A nők felveszik a
fátylat. Ez azelőtt tilos volt.
Mi változott a keresztyén gyülekezetek
szempontjából?
A forradalom biztonságot hozott az egyháznak. Most nagyobb az országban az ellenőrzés. Ez jó a hívőknek. Nagyobb a szólásszabadság. Azelőtt sok keresztyént bezártak.
Ez megváltozott. Az egyházaknak joguk
van, hogy mint egyesületek szerveződjenek.
Még egy hivatalos egyházi iskola is van – az
egyetlen Észak-Afrikában! Igen, a forradalom jót hozott a gyülekezeteknek.
Farid, mi a helyzet Egyiptomban a zavargások után?
Farid Samir Egyiptomban született, és az
ottani SAT-7 stúdiót vezeti.
Jézus gyülekezete 2010-ig falak közé volt
zárva. Félelemben élt. Nem beszélhetett az
emberekkel. Közben megváltozott a társadalom. Az emberek ismét szabadon szólhatnak. Csalódtak a vallásban, amelyben
élnek, a vallási vezetőkben, a kormányban
és részben Allahban is. Az emberek keresni kezdték az élet értelmét. Ha nem a politika, talán a vallás? Az embereket érdekli, mi a mondanivalója a keresztyén hitnek
és bekapcsolják a SAT-7-t. Csodálkoznak
azon, hogy amikor 2013-ban több mint 100
templomot, valamint keresztyének házait és
keresztyén intézményeket támadtak meg és
gyújtottak fel, a keresztyének megbocsátottak. Pedig a támadások során mintegy 1000
ember halt meg.
Isten mindezt jóra fordítja. A keresztyének elismerése nőtt, mivel megbocsátottak
és törődnek az egyiptomiakkal. II. Tawadros
pápa ezt mondta a muszlimoknak, akik a
templomok védelmére keltek: „Ne az épületeket védjétek. Azokat fel lehet építeni. De
titeket nem lehet pótolni, ha veletek történik
valami.” Ezt a gesztust minden egyiptomi
értékelte. A keresztyének a megbocsátás és
a megbékélés útján gyakorolják a hitüket.

Naji, mi változott 2011 óta Libanonban?
Naji Daoud Libanonban született,és az ottani SAT-7 stúdiót vezeti.
A legnagyobb változást a Szíriából özönlő
menekültek hozták. Jelenleg Libanon lakosságának a fele bevándorló és menekült. El
lehet képzelni, mit jelent ez!
Mit szól ezekhez a kormány és a lakosság?
A kormány megpróbálja kézben tartani a
dolgot. De ennyi embernek természetesen
szüksége van segítségre, ivóvízre és üzemanyagra. A lakosság egy része támogatja a
szíriai menekülteket. Mások nem örülnek
ennek a helyzetnek. A menekülteknek szükségük van munkára, ezért olcsón dolgoznak. Ez munkahelyeket jelent ugyan, de sok
esetben a fiatal libanoniak kárára.
Az egyház válasza csodálatra méltó.
A menekültek az egész országban szétszóródtak. Ezért gyakorlatilag minden gyülekezet vonzáskörzetében megtaláljuk őket.
A keresztyének élelmiszercsomagokat osztanak és segítenek, ahol tudnak. Az én gyülekezetem havonta egyszer összejövetelt tart
nekik. Olyankor kb. 300 személy jön el. Bizonyságot teszünk a hitünkről és bemutatjuk a Jézus filmet. Ilyesmivel még nem találkoztak. Mindez hatással van rájuk, ezért
sokan járnak rendszeresen a gyülekezetbe.
Mi a SAT-7 válasza ezekre a változásokra?
Sok tanácsadó műsorunk van, például szülőknek. Megtanulják, hogyan segítsenek
gyermekeiknek, akik súlyos testi és lelki
sérüléseket szenvedtek. 2015 márciusa óta
naponta iskolai programot sugárzunk a menekülttáborokba. Ebben matematikát, arabot és angolt tanítunk. Mindjárt az első adás
után sok szülő és gyermek hívott fel minket,
és megköszönték az adást. Megrendítő vis�szajelzéseket kapunk nézőinktől.
Paulus Hieber

A SAT-7 keresztyén tévéadásokkal támogatja a KözelKeleten és Észak-Afrikában
működő
gyülekezeteket.
A programok világosan, az
ország kultúráját figyelembe véve magyarázzák Isten
Igéjét. A tévéadót különböző
keresztyén gyülekezetek vezetői alapították 1995-ben.
Jelenleg a SAT-7 öt 24 órás
csatornát üzemeltet arab,
perzsa és török nyelven. Naponta emberek milliói nézik
az adásokat.

Arab tavasz: tiltakozások,
zavargások és erőszakhullám az arab világban. 2010
decemberében
kezdődtek
Tunéziában és gyorsan átterjedtek más arab országokra
is. A lakosság számos vezetőt
buktatott meg. Százezreket
gyilkoltak le, sokan a háborúban haltak meg, több millió
embert űztek el.
A forradalom előtt a muszlim
nőknek tilos volt a fátyol viselése. Ezért a vallásszabadság
azt jelenti, hogy a keresztyének szabadon szólhatnak és
összejöhetnek, a muszlim nők
ismét viselhetnek fátylat, ha
úgy akarják.
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Misszió kínaiak között
A Kína Belföldi Misszió 2015-ben ünnepli 150 éves fennállását. Német ágát, a Liebenzelli Missziót
1899-ben alapították. Két beszámolót adunk most közre: egyet a tajvani munka kezdeteiről, majd
egy öreg kínai hálás visszaemlékezését.
Új kezdetek az Ilha Formosán (mai nevén Tajvan)
„Isten még nem vette le rólunk a kínaiak között végzendő missziói munka felelősségét!” Még ott csengenek a
fülemben a korábbi missziói felügyelő Max Wilhelm szavai. Gustav Juttka misszionárius, aki 19 évig dolgozott
Kínában, 1955-ben azt a feladatot kapta, hogy Tajvanon
kezdjen el egy munkát. A „szép sziget”, ahogy a portugál hajósok nevezték, abban az időben teljesen nyitott volt
a missziói munka előtt. Gustav Juttka így számol be búcsúztatásáról: „Amikor 1955 február elején Formózára
indultam, Stuttgartban, a főpályaudvaron egy énekkar ezt
az éneket énekelte: Eldőlt a szívemben, követem Jézust.
Különösen azt emelték ki, hogy nincs visszaút. Feleségem egészen Svájcig kísért el. Amikor egy kora reggelen Beatenbergben elbúcsúztunk egymástól, az énekkar
ugyanezt énekelte – csak éppen angolul. Ez mélyen megérintett. Nincs visszaút. Csakugyan így lesz? Sokáig vártam válaszra az Úrtól. Akkor a 90. zsoltár 10. versét olvastam: „Életünk ideje 70 év…” Így már nemcsak az volt
egészen világos, hogy Isten Tajvanra küld a kínaijaimhoz,
hanem az időt is megadta, hogy meddig maradjak ott.”
„Egy ideig a Kína Belföldi Misszió egyik misszionáriusánál laktam, aki korábban érkezett Tajvanra. Ott egy
hosszabb időt töltöttem imádsággal és az Úrtól azt a bizonyosságot kaptam, hogy Puli az a hely, ahová Ő elhívott
engem” – így számolt be Gustav Juttka arról, hogy hogyan került a sziget központjában elhelyezkedő szolgálati
területére. Puli vidéki kisváros, ahol bálványokat tiszteltek, de hamarosan három embert lehetett a Szentháromság Isten nevében megkeresztelni. A környéken még két
gyülekezet jött létre.

A majdnem 70 éves Gustav Juttka búcsúzik Tajvantól
a taipehi repülőtéren.

1969. július 7-én én vittem ki Juttka misszionáriust a repülőtérre. A Tajvanon eltöltött 14 évi missziói munka után
nyugalomba vonult – néhány nappal 70. születésnapja előtt.
Gerhard Maurer feleségével, Barbarával nyugdíjasként Hunsrückön él. 1963-tól 1991-ig voltak misszionáriusok Tajvanon.

Lu úr (középen) még ma is hálás, amiért a missziós orvos
megmentette az életét.
Kína: Az irgalmasság nyomot hagy az emberekben
Nemrég a 90 éves Lu úr látogatott meg minket a fiával. Másoktól tudta meg, hogy kapcsolatban állunk a Liebenzelli
Misszióval, és elmondta nekünk a saját történetét.
Fiatalkorában középiskolába járhatott, az iskolának azonban a kínai–japán háború miatt Hongjiangba,
Nyugat-Hunanba kellett átköltöznie. 1938-ban, 15 éves
menekültként tífuszban megbetegedett. Nem volt se családja, se ismerősei, se pénze. Akkoriban a Liebenzelli
Misszió Hongjiangban az Ailing-kórházat (Ailing = irgalmasság) működtette. A német orvos-misszionárius felvette a fiút, pedig nem várhatott tőle fizetséget a kezelési
költségek fejében. Ezzel megmentette az életét.
Lu úr elmondta nekünk, hogy egész életében hálás Istennek és a Liebenzelli Missziónak ezért az életmentésért.
Fiában is mély nyomokat hagyott ez a szokatlanul irgalmas magatartás. Igaz, hogy a két férfi nem csatlakozott
egyetlen keresztyén egyházhoz sem, de az idős kínai unokája, aki Kanadában él, igen.
A szerzők németországi keresztyének, akik Kínában
dolgoznak, és a szerkesztőség jól ismeri őket.

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
Nyomdai előkészítés, kivitelezés: GEDEON Bt. Vác, Zrínyi u. 9. www.gedeon.hu • Tördelés: Győri Attila
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Zambia:

Változások Zambia északi részén
Közel tíz éve vagyok Zambiában. Ez idő alatt a zambiai
misszionáriusok csapata csaknem teljesen lecserélődött.
Az ország északi részén is, ahol élek és dolgozom, változások történtek. A korábbi misszionáriusok mind visszamentek hazájukba. Új munkatársak jöttek.
Frank és Juliane Kramer egy évvel ezelőtt érkezett. Egyelőre az itteni kultúrával ismerkednek és tanulják a nyelvet. A terv az volt, hogy ők is Mungwiba jönnek, de kisfiuk betegsége miatt nem tudták ezt vállalni és Kasamában
maradtak.
Kasamában van egy másik misszionárius házaspár,
Hans-Peter és Britta Hertler. Ők már a második négyéves
terminusukat kezdték el. Örülök, amikor látom ezeknek a
fiatal misszionáriusoknak az odaszánását, hogy készek vállalni az itteni élettel járó kihívásokat. Egy évet egy Kasama
melletti faluban, Mysambóban töltöttek, zambiaiak között
élve, hogy a nyelvet tanulják. És bár a napelem biztosított
annyi energiát, hogy esténként lámpa világított a házban,
az ételt Brittának a kinti, nyitott tűzhelyen kellett elkészítenie, és ez bizony nem egyszerű dolog. A nyelvtanulás után
Mpikába, egy északi városba kerültek, ahol Hans-Peter a
gyülekezeti munkában és a tanítványképzésben vett részt
a helyi baptista lelkipásztorral együtt. Britta, aki szintén
teológiát végzett, a gyermekmunkában segített. Most harmadik gyermeküket várják, így a jövőben Britta főleg férjét segíti majd a szolgálatban és a gyermekeket gondozza.
Örülök, hogy nemrég a közeli városba, Kasamába érkeztek.
Rendszeresen találkozunk, van imaközösségünk (Mungwi
Kasamától csak 26 km-re van) és beszélgethetünk a szolgálatunkkal kapcsolatos nehézségekről, kihívásokról meg
természetesen örömeinkről is, vagyis Isten hatalmának, hűségének megtapasztalásáról, hogy aztán mindent közösen
vigyünk az Úr elé.
A misszionárius életformájához hozzátartozik, hogy
meg kell tanulnia gyorsan alkalmazkodni a változásokhoz. Amióta itt vagyok, a kerületi egészségügyi osztályon
már négy igazgató váltotta egymást. A klinikán is négy
igazgató és tizenkét főnővér dolgozott már. A sok változás
közben a stabilitást az adta, hogy Isten mindig itt volt, és Ő
nem változott! Az Úr Jézus elküld bennünket a szolgálatba és ígéretéhez híven mindig velünk van. Miközben másoknak szolgálunk, a mi életünket is formálja, változtatja.
Nem könnyű európai embernek a napi káoszban, szervezetlenségben, rendezetlenségben dolgozni, helyt állni.
Emlékszem még az első időre, amikor megdöbbenés, keserűség volt a szívemben. De Isten elkezdett lelkigondozni.
Megtanultam, hogy a frusztráló, nehéz körülmények között is a hálaadás és az istendicsőítés a megoldás. Ahogyan
hálaadó dobozomban – amelyet még az otthoni vasárnapi
iskolásokkal készítettem – egyre jobban szaporodtak a kis
cédulák, úgy lett az én szívemben is egyre több a hála és
egyre nagyobb a békesség elsősorban azért, hogy Istent

szolgálhatom itt és ilyen körülmények között. Mert Őt
szolgálni kegyelem és tisztesség, bárhol is legyen az a hely.
Bár a körülmények mit sem változtak, most már a hála és
békesség mellé Isten örömöt is adott a szívembe. Megtanított arra, hogy a szememet újra meg újra a láthatóról a
láthatatlanra emeljem. Ez átsegít minden frusztráló, nehéz
körülményen.
A „Kősziklán állni”, ez az, ami mindig biztos pont.
Mert „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz!”
(Zsid 13,6).

IMATÉMÁK:
Adjunk hálát…
1. Isten hordozó, formáló szeretetéért;
2. a neki való szolgálat, bizonyságtétel lehetőségéért;
3. azért, hogy a Hertler házaspár Kasamába költözött, és rendszeresen van imaközösségünk;
4. a zambiai misszionárius csapatért, az egységért,
összetartásért (öt országból érkeztünk!);
5. az Össz-Afrika csendeshétért, amely kétévente kerül megrendezésre és ahol testileg-lelkileg
megpihenhettünk, felfrissülhettünk;
6. azért, hogy a közel tíz hónapja tartó vízprobléma
a német misszió segítségével remélhetőleg hamarosan megoldódik.
Kérjük az Urat, hogy…
7. őrizze meg az Ige üzenetét, amelyet az augusztus
végén megrendezett csendeshéten a vasárnapi iskolások hallhattak;
8. Ő munkálkodjon a tinik szívében;
9. könnyen találjanak vizet a kútfúrásnál és nagyobb probléma nélkül legyen meg minden ezzel
kapcsolatos munka.
Akik nyomon követik a külmissziói szolgálatot, Molnár Mária kapcsán ismerik Timothy Lomon nevét.
A Pondrun házaspár nemrég tájékoztatott arról,
hogy Timothy két hónapja meghalt. Könyörögjünk
Isten vigasztaló szeretetéért a család és a rokonság
számára.
Köszönöm a testvérek
hordozó szeretetét!
Köszöntök mindenkit:
dr. Keszi Krisztina

Dr. Keszi Krisztina – Zambia

A Kramer házaspár.

Hertlerékkel Mungwiban.

Imaközösség Kasamában.

All-Africa csendeshét, ahol az Afrikában
dolgozó misszionáriusok találkoznak.

Az All-Africa csendeshét résztvevői.

A Pondrun családdal, akik decemberben végleg
visszamennek Pápua Új-Guineába.

