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„Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot
önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik
vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét”
(2Korinthus 5,19).

Kedves Testvérünk!
Lapunk témája a múlt feldolgozása, a megbocsátás. Meggyőződésem, hogy olyan dolgok
ezek, amelyekre nagyon nagy szükségünk van
mindannyiunknak. Egy bűn által megrontott világban élünk, ahol bűnöket követünk el mások ellen,
és mások bűnöket követnek el ellenünk. Folyamatosan adunk és kapunk sérüléseket házasságban,
családban, gyülekezetben, munkahelyen, társadalomban. Ha a bűn valóságával számolunk, akkor a
megbocsátás szükségével is számolnunk kell!
Mégis nagyon keveset hallunk az igehirdetésekben erről, s (talán emiatt is) még ritkábban látunk példát biblikus kapcsolatrendezésre. Sajnos keresztyének között is
egyre általánosabbá válik, hogy a megromlott házassági,
családi, munkahelyi kapcsolat vége a szakítás, egymás
„kiiktatása” az életünkből. Gyakran találkozni olyan
emberekkel, akikkel elbeszélgetve hamar kiderül, hogy
életüket megkeserítik régi sérelmek, rendezetlen kapcsolatok, fájdalmak, amelyeket nem dolgoztak fel. De érdemes lenne beszélnünk arról is, hogy mennyire fontos
lenne végre nemzeti szinten szembenézni a múltunkkal,
nemcsak a kapott, de az okozott fájdalmakkal is. Meg-
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győződésem, hogy a múlt rendezése nélkül nem lehet
igazán újat kezdeni. Isten erre tanít a vele való kapcsolatunkban is. Az igazi új élet a bűnbánattal/megtéréssel
kezdődik. Ennek pedig az alapját Jézus megváltó halála adja. Ő azért jött, hogy megbékéltessen bennünket az
Atyával.
Bárcsak ezek a cikkek és a közelgő ünnep is segítene
bennünket abban, hogy jobban megértsük Krisztus békéltető szolgálatát, és mi magunk is részesei, eszközei
lehetnénk ennek a szolgálatnak!

Év vége közeledtével Isten iránti hálával tekintünk vissza a mögöttünk álló
évre. Isten kirendelte szolgálatunkhoz a szükséges munkatársakat, anyagiakat
egyaránt! Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Isten eszközei voltak ebben a legkülönbözôbb módokon!
Dr. Keszi Krisztina tovább folytathatta munkáját a Mungwi-klinikán és a
környezô falvak gyülekezeteiben, Zambiában. Több tucat önkéntes segítségével sikerült újságjainkat elkészíteni és eljuttatni a Kárpát-medencében élô, sok-sok imádkozó,
érdeklôdô testvérünkhöz. Idén két fiatal lányt (Káté Esztert és Elek Renátát) indított az Úr
arra, hogy részt vegyen a németországi Impact rövid távú missziói szolgálatban. Valamint nagy örömünkre egy személy készül jelenleg arra, hogy hosszú távú szolgálatot vállaljon a misszióban!
Miközben továbbra is kérjük a Testvérek imádságát ezekért a személyekért, szolgálatokért, egyben
köszönetet is mondunk eddigi hûségükért, áldozatvállalásukért!
Örülök, hogy együtt szolgálhatjuk az Urat!
Áldott Ünnepet és új évet kívánva:
Sípos Alpár Szabolcs

kuratóriumi elnök
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Zambia:

Vasárnapi iskolások csendeshete
Minden évben, augusztusban tartjuk nálam, Mungwiban a vasárnapi iskolások csendeshetét.
Az iskolarendszer más, mint Magyarországon, de augusztusban mindegyik iskolában szünet
van. A mostani hét annyiban tért el az előzőtől, hogy két helyről, a ngululai szórványgyülekezetünkből és Mungwi farmrészéről hívtam meg gyerekeket; ugyanis ezen a két helyen van több
12–14 éves, tinédzser korú gyermek.
A nálam megrendezendő csendeshét más, mint amilyen az általuk megszokott konferenciák. Erre figyelmeztettem is a gyerekeket. Elmondtam, hogy a
hangsúly a lelki alkalmakon van. Lesz játék is, de
elsősorban azért jönnek, hogy az élő Istenről, Jézus
Krisztusról halljanak, Őt megismerjék.
A tékozló fiú, umwana uwaluba példázatán keresztül arra került a hangsúly, hogy aki jónak, vagy
jobbnak gondolja magát a többinél és úgy gondolja,
neki nincs szüksége megtérésre, kegyelemre, az kívül marad. Aki rádöbben saját nyomorúságára, arra,
hogy mindent elrontott, eltékozolt, és visszafordul,
hogy hazatérjen, az előtt felragyog a mély, tékozló,
önmagát megalázó atyai szeretet, aki elébe fut a fiának, ahogy Isten jött elénkbe az Ő egyetlen Fiában,
az Úr Jézus Krisztusban.
A 40. zsoltár első versei kapcsán ugyanannak az
embernek három különböző helyzetét láthattuk. Először lenn, a sáros fertőben, a gödörben, a mocsokban. Aki erre rádöbbenve, nyomorúságában Istenhez
kiált, átéli, hogy Isten őt sziklára, Kősziklára helyezi,
hogy aztán új szívvel, Isten-dicsőítéssel, hálaénekkel
induljon el az új úton, Krisztust követve. Képeket is
rajzoltam minden igehirdetéshez. Mivel a gyermekek érzelmi beállítottságúak, reméltem, hogy így
jobban megérthetik a hallott Igét. A sziklára állított
kis emberkére a zambiai nemzeti lobogó színeiből
készült ruhát rajzoltam, hogy megértsék, ők is lehetnek azok, akiket Isten sziklára helyez.
Az igehirdetést, amelyet én végeztem, bembául
kellett tartani, így persze a felkészülés sokkal több
erőt, időt igényelt, de Ngululán és Mungwi farmrészén a gyerekek csak bembául beszélnek. Utána
közös beszélgetés következett az elhangzottakról,
amihez a zambiai munkatársakat hívtam meg. Azt
kértem, hogy kérdéseket feltéve, próbálják a gyerekek szívében elmélyíteni a hallottakat.
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Az első napra Nelyát, a ngululai vasárnapi iskolai
tanítót hívtam. A második nap Énók felesége segített.
A harmadik nap Énók, a mungwii vasárnapi iskolai
tanító volt a segítőtársam. Délelőtt teljes mértékben
a lelki dolgokra kellett koncentrálniuk. A polcokra
kitett Bibliákból a gyermekek még egyszer elolvashatták a történetet, és leírhatták a kapott füzetekbe
mindazt, amit megértettek. A ngululaiak közül két
lány sem írni, sem olvasni nem tudott, ők a német
nyelvű, nagyon szép képes Bibliákat lapozgathatták.
Délután még két rövid lelki tanítás következett, a
már korábbi csendeshéten is használt anyagból (Kicsoda Isten?; Mi a bűn?; Kicsoda Jézus Krisztus?;
Mit tett Jézus Krisztus?; Mi a Biblia?). Délután aztán volt alkalom pihenésre, kikapcsolódásra, játékra.
Az utolsó nap délutánján kis emléktárgyakat készíthettek, virágtartót, gyertyatartót, ivópoharat, amelyeket hazavihettek, hogy emlékezhessenek a hétre,
Isten jóságára, szeretetére. A kertben növő bambuszt
használtuk fel erre. Aztán hálaadó alkalom, barbecue következett és este tábortűz, evangéliumi énekek éneklésével.
Az alvás különböző helyen történt. A lányok nálam aludtak, a fiúk pedig a templomban, Énók felügyeletével úgy, hogy a padokat összetolták, és
azon feküdtek. Este a fiúk mindig vittek magukkal
Bibliát, és kérték, hogy még éjszaka elemlámpával
olvashassák.
Az Úr Jézust hívtam meg elsőnek a csendeshétre
és Ő el is jött, elfogadta a meghívást. Végig érezhető
volt Isten jelenléte. Ő segített át bennünket a nehezeken is. Ebben az időben gyújtják fel a földeken a
magasra nőtt, elszáradt füvet. A tűz bejött hozzám
a kertbe, úgyhogy rögtön első nap oltanunk kellett. Csaknem egész héten nem volt áram, így aztán
Lovenessnak és Lucynak nem volt könnyű dolga,
mert napjában háromszor a kinti tűzhelyen kellett

készíteni az ételt húsz ember számára; a 38–40 fokos
melegben órák hosszat ültek a kinti tűzhely mellett.
Mivel nem volt áram, így természetesen víz sem.
Többször kellett elmennünk a gyerekekkel a közkútra, illetve a Mungwi-patakhoz vízért.
Nagy segítség volt, hogy a gyerekek aranyosak,
fegyelmezettek voltak, így zökkenőmentesen tudtunk átmenni ezeken a kisebb nehézségeken is.
A rend csupán egyszer borult fel, mégpedig az édességosztásnál.
Hétfőn jöttek és pénteken vittem haza őket. Hiszem, hogy valamit megéreztek Isten szeretetéből,
mert azt kérték, hogy a csendeshét legközelebb egy
hónapig tartson. Bár még fiatalok, mégis arra számítottam, hogy néhány gyerek eljut a Jézus Krisztus
mellett való döntésig.
Több gyermeket megérintett Isten Igéje, megláttak
bűnöket az életükben, bocsánatot is kértek azokért
Istentől, de döntés nem történt. Már a hazamenetel
napján az egyik fiú hozzám lépett és így szólt:
– Doktor, adj nekem Bibliát, mert én mostantól
mindennap szeretném a Bibliát olvasni. Mondtam,
hogy majd átgondolom és aztán döntök. Azt mondhatnám, hogy mostanra már csak azok a Bibliák vannak, amelyeket én használok a klinikán. Majdnem
mind elveszett. Ha most adok, eggyel megint kevesebb lesz. Imádkoztam, és Isten Lelke úgy vezetett,
hogy mégis adjak egyet neki.
Hálás vagyok, hogy odaadtam. Utólag derült ki,
hogy ez a fiú Énóknak este a templomban elmondta,
hogy ő az, aki ott van a gödörben, a sáros fertőben.
A szülei elnevezték M.-nek, ami azt jelenti: probléma. Mert ő mindig, mindenütt csak problémát, bajt
okoz. De ő nem akar többé ilyen maradni. Ő ki akar
jönni ebből a gödörből. Azóta találkoztam vele, és
valóban mindennap olvassa a Szentírást.

2. a zambiai testvérek szolgálatáért, életük odaszánásáért;
3. a szolgálók közötti egységért, az áldott
együttmunkálkodásért;
4. Énók segítségéért, aki az előkészület különféle munkáiban is sokat segített;
5. a gyerekek pozitív hozzáállásáért, a mindvégig jó lelki légkörért;
6. Isten jóságáért, aki megérintette némelyik
gyermek szívét.
7. a barátnőm által erre a hétre küldött, édességgel teli csomagért, amely annak ellenére,
hogy először rossz helyre kézbesítették, az
utolsó nap megérkezett;
8. Isten hűségéért, a lelki vezetésért, a felülről
kapott erőért.
Imádkozzunk azért, hogy…
1. Isten végezze tovább munkáját a gyermekek,
főként M. szívében;
2. a két vasárnapi iskolai tanító Mungwiban és
Ngululán továbbra is hűségesen dolgozzon;
3. kapjak erőt, időt, és nyomon követhessem a
megindult gyerekek életét;
4. az átszervezés alatt álló kölcsönkönyvtár segítségével kialakuljon egy olvasási kultúra és
többen rendszeresen olvassák a Bibliát;
5. a zambiai testvérek életében a sok, zajos
konferencia helyett egyre fontosabb szerepet
játszhasson a „belső szoba”, az Úrral való
mély, személyes közösség;
6. a klinikán, az egészségügyi osztály által kinevezett nővérek közül néhányan megtérjenek.
Szeretettel köszöntöm
minden testvéremet!

Ők hazamentek, én pedig imádsággal kísérem tovább az életüket azzal a reménységgel, hogy a kegyelmes Magvető által vetett, most még csak mocorgó magok egy napon valóban kikelnek, Isten irgalma
által szárba szökkennek és gyümölcsöt teremnek.

IMATÉMÁK:
Adjunk hálát…
1. a magyar testvérek hűséges, szeretetben hordozó imádságáért;

dr. Keszi Krisztina
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Az awák közötti missziós
munka
Az LM és az Új Törzsek Misszió
elnevezésű szervezeten kívül
nincs más olyan missziós
társaság, amely Ecuadorban
az awák között munkálkodna.
Korábban a Wycliffe-egyesület
két munkatársa, Lee és Lynne
Hendrikson 35 éven át dolgozott az Újszövetség fordításán.
A munkát 2001-ben fejezték
be, amikor átadták az awa
indiánoknak az awapit nyelvű
Újszövetséget. A fordítók
erőfeszítéseit nagyban nehezítette az, hogy az awák nagyon
hallgatagok és zárkózottak. Öt
évbe telt, amíg az első awa
hajlandó volt beszélni a bibliafordítókkal. A legtöbb awa
csak ritkán mondja ki, hogy
mit gondol, vagy mit érez.
2002 februárjában az awapit
Újszövetségből 2000 példányt
nyomtattak, és hivatalosan
is átadták a lakosságnak.
2005-ben a Bolíviai Bibliatársulat segített abban, hogy az
Újszövetséget awapit nyelven
felvegyék és audiokazettán is
terjesszék. Jelenleg a Bruce
házaspár és az Új Törzsek
Misszió két misszionáriusa, a
Shaub házaspár közös erővel
fordítja awapit nyelvre az
Ószövetséget.
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Ecuador:

Újrakezdés
házasságtörés után?
Milyen sok szépséget teremtett itt Isten! A tukánok koncertre gyülekeznek,
a hortenziák teljes pompájukban díszlenek, a termés lélegzetelállítóan gazdag: banánt, papayát, lulo-gyümölcsöt, citromot, narancsot, tangerint és
yuccagyökeret szüretelünk. Az emberek gondjai azonban azt mutatják, hogy
Észak-Ecuador zöld hegyei között mégsem paradicsomi állapotok uralkodnak.
Amikor visszatértünk ide otthoni szabadságunkról, sok awa nagy örömmel üdvözölt minket. Megcsodálhattunk öt tündéri kisbabát, akik az awa közösségben
távollétünk ideje alatt születtek. Hallottuk, hogy sokan minden vasárnap elmentek a gyülekezetbe, mert nagyon vágytak
többet hallani és tanulni Istenről. Amikor Paulinoval, az első awa keresztyénnel
tangerint szüreteltünk, nagyon jól éreztük
magunkat együtt és sokat viccelődtünk.
Az ilyen pillanatokban is megmutatja Isten, hogy pontosan ott vagyunk, ahol Ő
látni szeretne minket.
Viszony a sógornővel
Néhány száz awa árgus szemekkel figyeli mostanság, hogy mi történik Juan* és

Maria* között. Juan keresztyén, és tisztséget is vállalt az awa gyülekezetben. Azonban viszonya lett a felesége testvérével.
Sokszor megígérte már Mariának, hogy
szakít a sógornőjével és visszatér a családjához. Ez azonban sokáig csak üres ígéret
maradt.
Az awa kultúrában Juan viselkedése
megbocsáthatatlan: az efféle slamasztikából nincs visszaút. Az awák el sem tudják
képzelni, hogy egy ilyen vétekre lenne
bármiféle megbocsátás. Márpedig egyetlen ember sincs, akin a mi hatalmas Megváltónk, Jézus Krisztus ne tudna megkönyörülni.
Azért imádkozunk, hogy bölcsen, kíméletes szeretettel, de kellő határozottsággal tudjunk Juannal beszélni.

* A neveket megváltoztattuk

„Megöllek!”
Miközben szemléljük ezt a családi tragédiát, mindig elcsodálkozunk azon, ahogyan Maria kezeli ezt a helyzetet. Pár
hónapja még minden más volt. Juan akkor beszélgetést kezdeményezett, és kérte
Mariát, hogy bocsásson meg neki. Az as�szony azonban magán kívül azzal fenyegetőzött, hogy megöli, mindenét felgyújtja, és minden elképzelhető módon kárt
okoz majd neki.
Ezután Maria hűségesen eljárt vasárnaponként a bibliaolvasásra, és hallotta,
miként hat Jézus szeretete és irgalmassága az emberekre. Hazafelé menet gyakran
betért hozzánk beszélgetni. Sokszor tette
fel a kérdést magának, hogy vajon Jézus
mit tenne az ő helyében. Az Úr Jézus lassan megváltoztatta Maria hozzáállását.
Végül még arra is képessé tette, hogy békésen, nyugodtan beszéljen Juannal. Ezt
mondta neki:
– Megváltoztam, és megbocsátok neked. Visszajöhetsz, ha komolyan gondolod, ha újra Istent akarod követni, és azt
teszed, ami szerinte helyes.
Ez azért is olyan megdöbbentő, mert a
családja kitart amellett, hogy Juant soha
többé ne fogadja vissza. Szerintük Juannak egy tisztességes verés járna inkább.
Utóirat: A Bruce család arról ír legutóbbi (lapzárta után érkezett) beszámolójában, hogy Juan a Kevinnel folytatott,
többnapos beszélgetés után visszafordult
Istenhez és ezt mondta:
– Rájöttem, hogy nem tudok élni
Krisztus nélkül. Egy percet sem akarok
nélküle eltölteni… Tudom, hogy Maria
meg akar nekem bocsátani. A sógornőmet elhagytam és most visszatérek Istenhez, a feleségemhez és a családomhoz…
Tudom, hogy sok embernek ártottam, és
szégyent hoztam Isten nevére.
Kevin Bruce így ír a változásról:
„Juan most már sokkal jobban értékeli,
hogy Jézus szenvedett, meghalt érte, és
így fizetett az ő bűneiért. Ugyanakkor
rettentően csodálkozik azon, hogy Maria megbocsátott neki, és visszafogadta.
Nagyon boldog a gyermekei körében, és
nagyon örül a család néhány hónapos kis
jövevényének. Amikor Juan hat hónap
után először jött el az istentiszteletre,
nagyon szégyellte magát. Mégsem tagadta múltbéli bukását, és még egyszer
kifejezte vágyát, hogy Istennel akar élni.

Bárcsak velünk együtt megtapasztalnák, mennyire megváltoztatta Isten ezt az
awa indián nőt! Mélységesen vágyik arra,
hogy Jézussal járja az útját még akkor is,
ha az élete nehéz: hat gyermeket kell ellátnia, és közülük négyet mindennap iskolába
kell hordania. Mindezek ellenére mindig
széles mosoly ül az arcán, amikor karjában
tartja pár hónapos kislányát, aki egy aranyos, boldog és egészséges kisbaba.
Megbocsátás! - Elképzelhetetlen?
Legutóbb a tékozló fiú történetéről elmélkedtünk az awa testvérekkel. Az awa kultúrában a magántulajdon rendkívül fontos
és becses. Ezért egy awa egyszerűen elfogadhatatlannak tartja azt, amit a kisebbik fiú a Lukács 15 szerint tett: kikérte az
örökségét, majd elverte az összes pénzt.
A hallgatóságot teljesen felkavarta, hogy
az apa ezt a szörnyű vétket megbocsátja és
visszafogadja a fiát.
Ha Juan valóban bánja tettét és vis�szatér Mariához, akkor mindkettejüknek
szükségük lesz az awa keresztyének bátorítására és támogatására, hogy újra együtt
tudjanak élni. Azért imádkozunk, hogy a
történtekből mindenki tanuljon, és sokan
merjenek újat kezdeni.
Kevin és Kathy Bruce
Presbiteri tisztségéről le kell mondania.
Azon az istentiszteleten a 2Korinthus
2-t tanulmányoztuk. Ennek ellenére a
család sok tagja nem értett egyet azzal,
hogy Juan újra járjon a gyülekezetbe.
Kijelentették: vagy ő vagy mi, vagyis ha
Juan jön, ők távol maradnak. Ők megszenvedték a helyzetet, most szenvedjen
Juan is. A családtagok egyre csak Juan
gyarlóságát és a maguk igazságát hangsúlyozták. Erre azt javasoltam, hogy
akkor Juan egyelőre maradjon otthon,
de egy másik napon jöjjön el hozzánk,
hogy együtt olvashassuk Isten Igéjét.
A gyülekezet így megláthatja, hogy valóban szívből jött-e a bűnbánat. Ugyanakkor kértem őket, hogy mindeközben
figyeljenek nagyon arra, amit Isten az ő
szívükre helyez.
Talán Isten éppen most akarja mélyebben megértetni az awa gyülekezettel, hogy mi az emberi gyarlóság és mi
az önigazság? Ez segítene nekik abban,
hogy Jézus kereszthalálának a titkát mélyebben megértsék és elkezdjék gyakorolni az alázatot és a megbocsátást.”

Az awa indiánok egy bennszülött nép Kolumbia és Ecuador
határvidékén. A kb. 35.000 főt
számláló közösségben nagy
problémát okoz a túlzott alkoholfogyasztás, ill. az, hogy
gyakran alulmaradnak abban
a harcban, amelyet a földért
és az olyan természetes erőforrásokért vívnak, mint a fa
vagy a pálmaolaj.

Kevin és Kathy Bruce 1995
óta véges missziós szolgálatot Dél-Amerikában. Először
Kolumbiában éltek, ahol Kathy
misszionárius-gyerekként
felnőtt. Majd, 1999-ben a
Liebenzelli Misszió amerikai
ága küldte ki őket Ecuadorba,
hogy az ecuadori awa indiá
nok között úttörő munkát
kezdjenek. Kevin és Kathy
ma gyülekezetépítésben
tevékenykednek, és olvasni
tanítják az analfabétákat.
Három gyermekük közül már
csak Kimberly él velük egy
faházban, az awa indiánok
Rio Verde-menti területén.
A többiek már felnőttek, és
hazaköltöztek az USA ba.
Adjunk hálát, hogy
Maria megbocsátott
Juannak és újra együtt lehet a
család. Isten adjon nekik
bölcsességet, türelmet és
szeretetet gyermekeik közös
neveléséhez. Imádkozzunk az
egész rokonságukért is.
Kérjük az Úr áldását a Bruce
család gyülekezetépítési
szolgálatára!
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Garry és Zeritine

Japán:

Mindennek rendelt ideje van
Mindennek rendelt ideje van,
a problémák félretételének is.
Ám amint elérkezik az a pillanat,
amikor Isten segítő kezet nyújt, jól
tesszük, ha belekapaszkodunk.

Japán északi részén, a
Tóhoku régióban jelenleg is
több mint 200 000 ember él
különféle okokból szükségszálláson elhelyezve a négy
és fél évvel ezelőtt, 2011
márciusában bekövetkezett
hármas katasztrófa óta. Külső körülményeikről ugyan
gondoskodnak,
sokaknak
azonban egyedül kell megküzdeniük a múlt terhével.
Gyakori a reményvesztettség
és a rezignáltság. A tóhokui
embereknek még hosszú
évekre lesz szükségük ahhoz,
hogy a katasztrófa következményeivel megbirkózzanak.
2015 májusában meglátogattam egy misszionárius nőt
Fukushimában és egyúttal
részt vettem gyülekezetük
istentiszteletén is, amely a
katasztrófa után egy évig a
Liebenzelli Misszió okutamai
konferenciaközpontjában
működött. Mély benyomást
tett rám az, ahogyan azok a
keresztyének megpróbálják
feldolgozni a múltat. Isten
segítségével közösen hordozzák a fájdalmaikat.
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Nagyon hasznosnak találtam Salamon király bölcs megállapítását, amikor arról gondolkodtam, hogy hogyan is éljünk együtt a múltunkkal. Gyermekként,
de fiatal koromban sem tulajdonítottam nagy jelentőséget a saját múltamnak, családom múltbeli eseményeinek sem. Ez nálunk nem volt beszédtéma.
Így volt ez akkor is, amikor egy általam okozott közlekedési balesetben édesanyánk az életét vesztette.
A múlt csak akkor kezdett el foglalkoztatni, amikor elfogadtam Jézust, mert világosan megértettem, hogy voltak és vannak
dolgok az életemben, amelyek Istennek
nem tetszenek és amelyeket, már amennyire ez lehetséges, rendeznem kell. Ez fontos megtapasztalást jelentett. Isten később
úgy vezetett, hogy 1980-ban beléptem az
Liebenzelli Misszió nővéri közösségébe.
1989-ben már missziós nővérként kezdtem
meg szolgálatomat Japánban. Az elmúlt 26
év nagy részét, néhány németországi tartózkodástól eltekintve Japánban töltöttem
– távol a családomtól és a hazámtól.
Cserbenhagyni a családot egy ilyen helyzetben?
1992 nyarán, amikor először látogattam
haza 3 hónapra, az ikertestvérem nagyon
tragikus körülmények között elhunyt.
Bűncselekmény áldozata lett, és két kisgyermeket hagyott hátra. Nagyon rövid
idő alatt kellett döntést hoznom: visszautazzam-e Japánba, ahol nagyon vártak
már vissza, vagy maradjak Németországban, ahol szintén nagy szükség volt rám.

Nem kaptam „levelet a mennyből”. Ennek
ellenére teljesen biztos voltam abban, hogy
vissza kell térnem Japánba. Nehéz szívvel
indultam útnak, és egy kicsit úgy éreztem,
cserbenhagyom a családomat. Ám az elkövetkező hónapokban és években Isten világosan megmutatta, helyesen döntöttem.
Gyász, aggodalom, beteljesülés és konfliktusok
A hosszú úton két érzés uralkodott el rajtam: a testvérem elvesztése fölött érzett
gyász és a gyermekei jövője miatti aggodalom. De aztán belevetettem magamat a
munkába, és az LM kollégiumának az irányítása annyira lekötött, hogy félretettem
minden családi problémámat. A következő
négy évemet egyrészt a mély megelégedést
nyújtó munka és a gyakran változó összetételű szolgáló csoporton belüli, sok energiát felemésztő konfliktusok jellemezték.
Nem sokat elmélkedtem róla, mert biztos voltam benne, hogy kézben tartom a
múltamat. Ezért teljesen váratlanul ért,
hogy amikor 1996-ban egy évre ismét hazalátogattam, súlyos lelki válságba kerül-

tem. Nemcsak a múltam különösen tragikus eseményei, de más, addig rendezetlen
„terhek” is rám nehezedtek, és úgy éreztem, zsákutcába jutottam. El kellett döntenem, hogy továbbra is egyedül akarok-e
megküzdeni a nehézségeimmel, vagy
külső segítséget kérek. Nem volt könnyű
döntés, de végül a második lehetőséget
választottam, és elkezdtem keresni egy
tapasztalt lelkigondozót. Abban az időben
történt, hogy az egyik ismerősöm a lehető
legtermészetesebb módon ezt találta mondani nekem:
– Nincs ebben semmi különös. Mindenkinek az életében vannak krízishelyzetek,
amikor segítségre van szüksége.
Ez a mondat nagyon megbátorított, és
még ma is hálás vagyok érte.
Egy új kezdet alapjai
Bár a hívő terapeutával folytatott beszélgetések elég kimerítőek és olykor nagyon
fájdalmasak is voltak, hihetetlenül nagy
segítséget jelentettek és felszabadítottak.
A jövőmet azért tudtam új alapokra helyezni, mert immár tudatosan végiggondoltam és értékeltem a múltamat, illetve
a saját múltbeli viselkedésemet, reakcióimat. Éppen az a visszatekintés vezetett ki
a zsákutcából egy tágas térre.
Hálás vagyok azoknak az embereknek,
akik segítettek, ugyanakkor tisztában vagyok azzal is, hogy általuk maga Isten
nyúlt bele az életembe egy előre elrendelt
időben. Isten segítségével és erejével képes
voltam végre más szemüvegen keresztül
látni a múltamat és ezzel egy időben a jövőmet is. Valóban mindennek rendelt ideje
van – a problémák félretételének is. Ám
amint elérkezik az a pillanat, amikor Isten
segítő kezet nyújt, jól tesszük, ha belekapaszkodunk. Abból a krízisből, maradandó sérülések nélkül egészen biztosan nem
tudtam volna egymagam kilábalni.
Tudom, hogy a lelkigondozói beszélgetések alkalmával a múltamnak csupán
egy kis szeletét vettük nagyító alá és dolgoztuk fel. Így továbbra is rá vagyok utalva Isten és az emberek segítségére, hogy
hálát tudjak adni a múltamért és tudjak
tanulni belőle. Mi, misszionáriusok is egészen hétköznapi emberek vagyunk, akik
félreteszik a múltból eredő problémáikat,
sőt néha egyenesen menekülünk előlük.
Ezért újra meg újra rászorulunk mások segítségére és Isten vezetésére, bűnbocsánatára. Fontos továbbá, hogy legyenek olyan

embereink, akik imádkoznak a szolgálatunkért, de olyanok is, akik a mi nagyon
emberi gondjainkat, terheinket, konfliktusainkat megértő szívvel hordozzák imádságaikban.
Egyedül megbirkózni a múlt terheivel?
Hosszú évek óta felügyelem a kollégium
életét és nevelem azokat a misszionárius-gyerekeket, akik tanulmányaik miatt
kénytelenek távol élni a szüleiktől. „Védenceim” közül többen már felnőttek.
Mint misszionáriusok gyerekei ők is őriznek szép meg kevésbé szép és fájdalmas
emlékeket. Nekik is éppen olyan fontos,
hogy tudatosan feldolgozzák a múltjukat
és Isten segítségével hálát is tudjanak adni
érte.
Japánban élek, abban az országban, ahol
sok ember egyedül küszködik azzal, hogy
feldolgozza a jelen és a múlt kisebb-nagyobb problémáit. Arra nevelik őket, hogy
a saját gondjaikkal lehetőleg senki mást ne
terheljenek. De mivel egyedül kínlódnak,
sokan bele is betegszenek. A japánoknak
is arra a Jézusra van szükségük, aki az ő
terheiket is felvitte a keresztre. Már régóta
sokan imádkozunk azért, hogy eljöjjön az
idő, amikor sok japán felismeri Jézusban
az egyedüli „teherhordót”.
„Mindennek rendelt ideje van” (Préd
3,1). Ebbe az igébe szeretnék kapaszkodni
és abba, hogy Jézus az Ura a múltamnak,
a jelenemnek és a jövőmnek is. Életem
története, annak minden szépségével és
nehézségével be van ágyazva egy sokkal
nagyobb, örökkévaló történetbe, amelyet
maga Isten ír.
Regina Kraft missziós nővér

Regina Kraft missziós nővér
1992 óta viseli gondját az LM
kollégiumában a misszionárius
házaspárok gyermekeinek.
1989 óta él Japánban. Közvetlenül a nyelvtanulási időszak
után egyéves gyakorlaton vett
részt Fusában.
Imádkozzunk azért,
hogy eljöjjön az idő,
amikor sok japán felismeri
Jézusban az egyedüli
„teherhordót”!
Nakamacsidai:
Az LM kollégiuma 2010 óta
Nakamacsidaiban, a Yokohamai Német Iskolától nem
messze található. A hely neve
a naka (közép), macsi (város)
és dai (magaslat vagy zsámoly) szavak összetételéből
keletkezett.
Fiatalok és munkatársak a
Nakamacsidai kollégiumban
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Zambia:

Christopher Mutale álma
Zambia egyik északi kis falujában nőtt fel nehéz körülmények között.
Christopher Mutale* a hat gyermek közül a legidősebb, ám az, hogy
ő az egyetlen fiúgyermek édesanyja első házasságából, nem feltétlenül jár előnyökkel. A fiatal zambiai fiú így beszél magáról:

Zambiában általános jelenség, hogy ros�szul bánnak a mostohagyerekekkel, amit
ez az asszonycsoport egy kis színdarabban
pellengérre is állít. A humor jó fegyver, mert
segít átértékelni a dolgainkat és megváltoztatni a véleményünket.

Teljesen kétségbeestem. Mostohaapám megkeserítette az
életemet. Amikor dühös volt anyámra, még nekünk is a
szabadban kellett aludnunk az esős évszakban, amíg megnyugodott. Néha szerencsénk volt, és valamelyik szomszéd kikönyörögte, hogy engedjen minket vissza a házba.
Amikor édesanyám ruhát szeretett volna venni nekünk, ki
kellett vennünk a részünket az összes ház körüli és mezei
munkából mint napszámosok. Anyám soha egy fillért nem
látott mostohaapám fizetéséből.

ledöbbent azon, hogy egyedül tettem meg a veszélyes utat.
Amikor meghallotta, mi történt, egész éjjel velem együtt
sírt. Akkoriban határoztam el, hogy egy nap mindent megváltoztatok. Nem bírtam elviselni, hogy a mostohaapám
veri az édesanyámat és minket, gyerekeket különböző módokon bántalmaz. Bár keményen kellett dolgoznom, előfordult, hogy este nem kaptam enni. Arról álmodoztam,
hogy saját házat építek anyámnak, és végre elhagyhatjuk
azt az embert.

Cipő a budiban
Egy ideig a nagybátyáméknál éltem a szomszéd faluban.
Egyszer a nagybátyám pénzhez jutott és a gyerekeinek
új cipőt vásárolt. Ezért aztán az unokatestvérem, csupa
szánalomból nekem ajándékozta a régi cipőjét. Életemben először volt saját cipőm! Nagyon büszke voltam rá.
A nagynéném azonban rajtam töltötte ki minden haragját,
amikor összeveszett valami pénz miatt a rokonaival. Ös�szeszedett néhány idősebb fiút, és azzal bízta meg őket,
hogy erőszakkal is vegyék el tőlem a cipőket, amelyeket
aztán bedobott a kerti budiba.
Kétségbeestem, nagyon elegem lett az életből, és 10
évesen legszívesebben meghaltam volna. Az éjszaka közepén nekivágtam a hosszú útnak, hogy hazamenjek az
édesanyámhoz. Amikor éjfél után megérkeztem, teljesen

Halvány reménysugár
Tizenegy éves koromban elköltözhettem az egyik nagybátyámhoz egy távoli városba, hogy ott járhassak iskolába.
Ő is nagyon szegény volt, és amikor elveszítette a munkáját, nem tudott tovább támogatni. Akkoriban találkoztam
Chabu lelkipásztorral. Ő többször is magyarázta nekem az
evangéliumot, ám kis idő múlva máshová helyezték. Az
utódjával is jól kijöttem. Elkezdtem rendszeresen járni a
baptista gyülekezetbe és végül elfogadtam Jézust Uramnak és Megváltómnak.
Amikor a lelkész megtudta, hogy a tanulmányaimat
anyagi okokból meg kellett szakítanom, kapcsolatba lépett egy szervezettel, és úgy tűnt, hajlandóak támogatni
engem. Az első két trimesztert azonban nekem kellett volna fizetnem. Amikor láttam, hogy megint minden olyan
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* A neveket megváltoztattuk

komplikálttá és nehézkessé vált, bedühödtem. A lelkész azonban beszélt az iskola
igazgatójával, és amikor a felvételi tesztet
nagyon jól megírtam, felvettek. Újra iskolába járhattam, de előtte össze kellett csomagolnom minden holmimat. Ez nem volt
túl nehéz, hiszen mindenem, amim csak
volt, rajtam volt. Amikor az igazgató meglátott, adott nekem ágyneműt meg egy régi
matracot.
Isten gondoskodik Mutaleről
Hát az iskolában nem volt könnyű, mert
a társaim mindig viccelődtek azon, hogy
milyen szegény vagyok. Minden szünidőben pedig dolgoznom kellett, hogy legyen
mit ennem. Isten azonban átsegített azon
az időszakon. Az iskola befejezése után
a lelkész közbenjárására munkát kaptam
az egyházkerület könyvesboltjában. Ettől
kezdve többé-kevésbé rendszeres jövedelmem volt: kb. havi 50 euro.
Mivel a könyvesboltok nem tudtak rendszeres nyereséget bekönyvelni, és sok kisebb fióküzletet be kellett zárni, engem
mindig máshová helyeztek, de soha nem
bocsátottak el. Amikor végül az egész üzletlánc tönkrement, az utcára kerültem.
Időközben megnősültem és az első gyermekünket vártuk.
Mennyire örültem, amikor az egyik gyülekezeti taggal rendbe tudtunk hozni egy
kis fabódét, amelyben papírokat, írószereket és Bibliákat árulhattam. Idővel a kis
bolt felvirágzott, én meg bérelhettem egy
igazi üzletet.
Mutale gondoskodik az édesanyjáról
Időközben sikerült az édesanyámnak egy
saját fűtetős kunyhót építenem vályogtéglából. Ez már az ő háza volt, így a férje
nem zavarhatta ki többé éjjelente az ajtó
elé. Amikor újra meglátogattam egyszer,
azon gondolkoztam, mivel szerezhetnék
neki örömet. Akkor váratlanul ezt mondta:
– Ha gazdag ember lennél, ezt mondanám neked: Vegyél nekem egy matracot.
De így ennek a két lapszoknyának is nagyon örülök.
Akkor elvittem az édesanyámat egy üzletbe és ezt mondtam neki:
– Válassz magadnak egy matracot!
Az édesanyám nem akart hinni a fülének
és kinevetett. Aztán felfogta, hogy komolyan gondolom. Amikor mentünk kifele az
üzletből, könnyes volt a szeme. Akkor kapta élete első saját matracát!

Bosszú helyett megbocsátás
Az édesanyám falujában örömmel újságolták egymásnak az emberek:
– Mutale sokra vitte az életben.
– Még matracot is vett az anyjának!
– Milyen jó fiú ez a Mutale!
Ám az emberek másfajta véleményüknek is hangot adtak:
– Na de a mostohaapja nem aludhat azon
a matracon
– Mutale végre elkergetheti a mostohaapját.
– Most, hogy Mutale felnőtt férfi lett,
megfizethet, amiért olyan rosszul bánt vele
az az ember.
És a mostohaapám valóban félt attól,
hogy bosszút állok. Ezt ugyan sohasem ismerte el nyíltan, de látszott rajta.
Egyszer nagy családi összejövetelünk
volt. Mindenki kíváncsian várta, hogy mit
teszek. És én már tiszta szívből ezt tudtam
mondani neki:
– Nem azért jöttem, hogy bosszút álljak.
Apámnak szeretnélek tekinteni és tisztelni
akarlak. Megbocsátok neked.
Aztán kiosztottam az ajándékaimat minden rokonnak. Annak a nagynénémnek is,
aki a cipőimet a budiba dobta egykor. Az
édesanyám nem tudta megérteni:
– Hát elfelejtetted, hogyan bánt veled a
mostohaapád… meg a nagynénéd?
Én ezt válaszoltam neki:
– Eljött a megbékélés ideje. Nem tudok
úgy élni, hogy haragot tartok a saját rokonaimmal.
Az emberek azt várták volna, hogy bos�szút állok. Jézus azonban megváltoztatott.
Ha Isten belép valakinek az életébe, annak
a szívét is megváltoztatja.
Hans-Peter Hertler

„Kétségbeestem, nagyon
elegem lett az életből, és
10 évesen legszívesebben
meghaltam volna.”

Hans-Peter és Britta Hertler
2015 júniusa óta az északi
tartományban fekvő Kazama
gyülekezeteinek munkáját
segíti, illetve az egyik gyülekezet tiszteletbeli vezetői.
Három gyermekük van.
Adjunk hálát Istennek
Mutale megváltozott
életéért. Végezze el még sok
zambiai ember életében ezt a
nagy változást. Kérjük az Úr
áldását a Hertler család és a
többi zambiai misszionárius,
köztük dr. Keszi Krisztina
zambiai szolgálatára!
Ha egy család szegény, azt elsősorban a gyermekek szenvedik
meg. A család anyagi helyzetét
a gyermekek ruházata jól tükrözi.
A legtöbb szegény gyermeknek
pl. nincsen cipője.
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„Mire jó a múltam
és az élettörténetem? Hogyan
tudok ma úgy élni,
hogy a múltam
által – vagy éppen
ellenére – most
is és a jövőben is
téged dicsőíthesselek, Istenem?“

Banglades:

Szembenézés a múlttal –
elôretekintés a jövôre
Múlt és jövő – a 2015-ös impactcsapat és a két gyermekvárosi fiú
vidáman elfér az öreg riksán.

Életünk összetört
cserépdarabjaiból
Isten valami csodálatosat tud készíteni,
és meg is teszi!
Ezért a jövővel
kapcsolatos kérdések
sokkal fontosabbak,
mint a múlttal
kapcsolatosak.

Az Impact a Liebenzelli
Misszió rövidtávú mis�sziói programját jelöli.
Évente kb. 100 fiatal felnőtt segíti a hosszú távú
misszionáriusok szociális, missziós és gyakorlati
munkáját.
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Rebecca Geil bemutatja, mennyire különböző módon dolgozzák fel az emberek akár a bangladesi nemzet múltját, vagy a helybeli nevelők a személyes
életük történetét.
Rebecca Geil arra világít rá, hogy múlt értékelése mennyire különböző lehet.
A történelmi események értékelése
Pakisztán kormánya 1952-ben úgy döntött, hogy az urdu legyen az ország egyetlen hivatalos nyelve, pedig a népesség
mindössze három százalékának volt ez az
anyanyelve. Pakisztán keleti részén pedig
kizárólag a bengáli nyelvet beszélték az
emberek. Amikor 1952. február 21-én, a
dakkai lázadáskor a rendőrök a tüntetőkre lőttek, sokan életüket vesztették. Az állandó nyelvi és kulturális elnyomás végül
odavezetett, hogy Kelet-Pakisztán 1971ben elszakadt az anyaországtól, és megalakult egy új állam: Banglades. Azóta február 21-e a mártírok és a bengáli nyelv napja.
Banglades kérésére 1999-ben ezt a napot
az UNESCO az anyanyelvek nemzetközi
napjává emelte.
Február 21-én országszerte mindenütt
csoportos megemlékezéseket tartanak és
tisztelettel hajtanak fejet az elődök emléke előtt. A khulnai gyermekfalu lakói
és dolgozói például már kora reggel ös�szegyülekeznek, majd mezítláb elmennek
egy térre, ahol virágokat helyeznek el, és
együtt eléneklik az Ekushi February c.
éneket, amely a február 21-ei események-

ről szól. Az elhangzó ünnepi beszédek
mind az 1971-es eseményekről szólnak,
végül név szerint is felsorolják az egykori
hősöket, nehogy feledésbe merüljön, hogy
mekkora áldozatot hoztak országukért és
népükért.
A legutóbbi választások eseményei szöges ellentétben állnak az említett ünnepélyes és áhítattal teli megemlékezésekkel.
Mivel sok bangladesi nem értett egyet a
2014-es választások eredményeivel, „kevésbé ünnepélyesen” reagáltak: országszerte nagy sztrájkok kezdődtek és zavargások törtek ki. Sok fájdalommal jár és
egy ország jövőjét is befolyásolja, ha emberek a múltat ilyen módon dolgozzák fel.
Egy ember élettörténetének értékelése
Nemrég beszélgettem S. Daviddal, aki a
Dinajpuri fiúinternátus vezetője. David elmesélte nekem, hogy korábban ő maga is
az otthon lakója volt. Álmában sem gondolta volna, hogy egyszer ő vezeti majd
ezt az otthont mint nevelő. A felesége is
egy hasonló lányinternátusban nevelkedett. Mindketten meggyőződéssel vallják,
hogy azok az évek értékes idők voltak:

– Megtanultuk a társadalmi érintkezés
szabályait, hallottuk Isten Igéjét és iskolába járhattunk. Most pedig mi magunk beszélhetünk a fiúknak Jézus Krisztusról, és
az élet mindenféle területével kapcsolatban taníthatjuk őket.
Nagy öröm hallani, hogy David és a
felesége így gondolkodnak a múltjukról,
és Isten gondoskodását látják mindenben.
Szemmel láthatóan szívből szeretik a rájuk
bízott 50 fiút.
Az elődök, a jelen és a jövő Istene
Az utóbbi időben Isten mintha mindennap
másként mutatkozna be nekem. Ennek valószínűleg az az oka, hogy bengáli nyelven
olvasom a Bibliát. Az Újszövetségben szereplő egyes emberek életéről szóló történetek egyszerűen lenyűgöznek, és újra meg
újra felteszem a kérdést Istennek: Mire jó
a múltam és az élettörténetem? Hogyan
tudok ma úgy élni, hogy a múltam által –
vagy éppen ellenére – most is és a jövőben
is téged dicsőíthesselek, Istenem?
Ha a múlt eseményeire gondolok, néha
mintha ködfátyolon keresztül, néha viszont kristálytisztán azt látom, hogy Jézus
Krisztus a hullámhegyeken is meg a hullámvölgyekben is ott volt. Szerintem megvan annak is a létjogosultsága, ha a miérteket kutatjuk. Én magam is sokszor teszek
fel ilyen jellegű kérdéseket. És pont akkor,
amikor a válasz csak nem jön, nagyon jó
és felszabadító, ha továbbra is Istenben
bízom. Hiszen Isten tudja, honnan jövök.
Az egészben az a zseniális, hogy olyan
jövő áll előttem, amelyben Isten velem
együtt akar történelmet írni. Mégpedig
úgy, hogy azt a bizonyos jövőt a múltam
különböző rétegeire akarja ráépíteni.
Felismerni Isten jelenlétét a saját élet
történetemben
Ebben az évben harmadszor voltam az
impact-es csoport vezetője. A három hónapos időszak alatt a programban résztvevő
lányok elmesélték élettörténetüket. Amikor bizalmas körben mesélünk magunkról, tudatosíthatjuk magunkban, mikor és
hogyan munkálkodott Isten az életünkben.
Az egyes beszámolók után a csoport többi
tagja mindig visszajelzést adott a mesélőnek arról, hogy miben látták meg Istent
az illető életében, hol gondolják például,
hogy növekedést, megerősödést adott. Ezután együtt imádkoztunk azért a személyért, aki bizalommal megnyílt előttünk.

Miután megismertem élettörténetüket
és láttam, hogy a lányok hogyan szolgáltak, forgolódtak itt, csak csodálni tudtam Istent, és szívből hálát adtam neki.
Egészen nyilvánvaló az Ő jelenléte az
egymástól nagyon különböző életekben,
sorsokban. Minden résztvevő éppen az ő
egyedülálló múltjával és személyre szabott
hitbeli megtapasztalásaival tudta gazdagítani a Bangladesben folyó szolgálatot.
Királyi gyermekek ígéretes jövője
Az impact csoport tagjai hetente tartottak ifjúsági órát a gyermekfaluban Királyi gyermekek címmel. Az itt lakó 50 fiú
közül sokaknak igen hányatott múltjuk
van. Árvák vagy félárvák, szegények, hátrányos helyzetűek, nem akarták őket. Egy
azonban közös a múltjukban: Isten akarta
őket! Ezért a Királyi gyermekek sorozatot
egy olyan történettel kezdtük, amelyik érthetővé teszi, hogy Isten a családjába akar
fogadni minket. Nem azért, mert valamiben kimagaslóan tehetségesek vagyunk,
vagy mert sok embertől különbözik a
testalkatunk, bőrszínünk. Istennek úgy
vagyunk fontosak, ahogyan vagyunk. Az
impact-esek hat héten át minden csütörtökön egy királyi gyermek történetét mondták el a Bibliából, Jonatántól kezdve egészen Jézusig, és arról tanítottak, hogy mi
tesz valakit királyi gyermekké.
A „hithősök” életéből sokat tanulhatunk
a saját hitünkre és a saját életünkre nézve.
Ha alaposan tanulmányozzuk a történetüket, alakulhat a látásunk a jövővel kapcsolatban. Isten semmit nem dob ki abból,
amit a „hithősök” (vagy az átlagkeresztyének vagy mások) a mélységekben és a
magasságokban átélnek. Életünk összetört
cserépdarabjaiból Isten valami csodálatosat tud készíteni, és meg is teszi! Ezért a
jövővel kapcsolatos kérdések sokkal fontosabbak, mint a múlttal kapcsolatosak.

Rebecca Geil 2013 augusztusa óta él Bangladesben, 2015
májusa óta Dinajpurban, az
ország északi részén. Még
nyelvi tanulmányokat folytat,
és impact-szolgálatokat vezet.
Ezeknek a keretén belül a fiatalok több hónapon át különböző programokban vesznek
részt. Rebecca Geil Indiában
született és Németországban
nőtt fel. Érettségi után egy
évig külföldön végzett szociális-missziós szolgálatot. Ezután
elvégezte Bad Libenzellben a
teológiai szemináriumot.
A Patchwork-gyerekek* c.
könyv társszerzője

Jézus Krisztus ma is megváltoztat emberi életeket Bangladesben, és a bangladesi hónapok által változtatja az impact-es
lányok életét is. Ehhez szüksége van az
egyének élettörténetére. Kérem, imádkozzanak Önök is azért, hogy a bangladesiek
a beszélgetések során ne ragadjanak le az
én származásomnál, hanem érdekelje őket
a saját jövőjük, hiszen Jézus Krisztus szeretne annak a jövőnek a részese lenni. Nagyon köszönöm!
Rebecca Geil

*Patchwork-gyerekek
Ez a kifejezés olyan családi
hátteret jelent, amelyben
a felnőttek többszöri újra
házasodása folytán elég
színes rokoni, testvéri, féltestvéri viszonyok alakulnak
ki az évek során, és a családfa
valóban emlékeztet a folt
varrásos technikára, amelyben színes foltokból áll össze
egy takaró, terítő stb.

Rebecca Geil kérése:
„Kérem, imádkozzanak Önök is azért, hogy a
bangladesiek a beszélgetések során ne ragadjanak le
az én származásomnál,
hanem érdekelje őket a saját
jövőjük, hiszen Jézus
Krisztus szeretne annak a
jövőnek a részese lenni!
Nagyon köszönöm!”
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Aurora, Klever,
a lányaik és
Erndwein-ék
két kisfia.

Ecuador:

Egy új nap kezdete
„A legcsodálatosabb, ami egy emberrel megtörténhet, az az, hogy szeretik”
– írja Richard Foster. Aurora ennek évekig csak az ellentétét tapasztalhatta
meg. Sokan csak lábtörlőnek használták. Mégis, azok, akik ismerik történetét, nyomát sem látják rajta a fájdalmas múltnak. Mindenkit magával ragad
kedves lényének meleg kisugárzása.

Heiko és Simone Erndwein
2006 júliusa óta él Ecuadorban. Cotacachi környéki kis
falvakban dolgoznak a kecsua
indiánok között. Ez a munka
magában foglalja a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek
között végzett missziói feladatokat, teológiai tanítást és
képzéseket is. A házaspárnak
négy kisfia van.
La Esperanza körzetében öt különböző
felekezet egyháza közös
evangéliumi rádióadó életre
hívásában egyezett meg.
Imádkozzunk, hogy ne
bátortalanodjanak el, még ha
támadnak is nehézségek, és
legyenek újra helyi keresztyén
rádióprogramok.
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Amikor Auróra 1983-ban megszületik, az
édesanyja még nagyon fiatal. Pár év múlva
az anyuka férjhez megy, de a nevelőapa tudni sem akar mostohalányáról. Elkezdi verni
a feleségét. A kétéves pici lányt eltiltja az
anyjától, és gyakran egész napra egy sötét
szobába zárja. Auróra így emlékszik azokra
az időkre:
– Iszonyatosan féltem. Egyedüli játszótársaim a kutyák és más állatok voltak.
Aztán a nevelőapja őt is elkezdi brutálisan bántalmazni.
Egy félelmetes üzenet
Öt év után a szomszédok végre feleszmélnek.
Nekiindulnak, majdnem egy órás gyaloglás
után megérkeznek az édesanya családjához,
és tájékoztatják őket a helyzetről:
– A kicsi lánnyal úgy bánnak, mint egy
macskával… a sorsára hagyták.
A nagymama és az egyik nagynéni azonnal reagál a riasztásra. Aurórát nyomorúságos állapotban találják. A 7 év körüli
gyermek járni már nem is tud, csak mászik. Azonnal magukhoz veszik a gyermeket, hogy biztonságos otthonban lehessen.
A nevelőapa iránti gyűlöletük leírhatatlan.

Ám nem telik bele sok idő, a kislányt „továbbpasszolják” a vér szerinti apjának. Ám
ott sem kapja meg azt a szeretetet, amelyre
szüksége lenne. Aurórát többféle módon is
kihasználják; legfőképpen az egyik nagybátyja zaklatja.
Három év után nem bírja tovább. Vis�szaköltözik az édesanyjához és a nevelőapjához. Ott keményen kell dolgoznia és a
féltestvéreit is neki kell gondoznia. Járhat
iskolába, de átlagon alul teljesít. Különösen
az olvasás megy neki nehezen. Hogyan is
tudna jól tanulni annyi teherrel a vállán? Az
édesanyja persze nem érti a dolgot, és gyakran a hajánál fogva ráncigálja, hogy beleverje a leckét. A mostohaapa nevelési módszereiről pedig jobb nem beszélni.
Auróra feladatai közé tartozik a főzés is.
Amikor a mostohaapa rosszkedvűen, ittasan
jön haza, vagy úgy érzi, hogy a leves sótlan,
előfordul, hogy a forró levest a lányra önti,
hogy „még egy ilyen hiba ne forduljon elő”.
Auróra 13 évesen ugyanúgy gyűlöli az édesanyját, mint a nevelőapját, és már csak egy
vágy hajtja: El innen, minél messzebbre!
Mind a mai napig fél a tűztől, a forró levestől
és a részeg emberektől.

Egyedül Quitóban
Egy nap nekivág, hogy a messzi fővárosban
próbáljon szerencsét. Háztartási alkalmazottként kezd el dolgozni, a munkaadó család jól bánik vele, és még misére is eljárhat
velük. A katolikus templomnál azonban
egyre jobban vonzza a közelben működő
keresztyén gyülekezet. Többször is hallja,
amikor arra jár, hogy Istent dicsőítő énekeket énekelnek. Néhány gyülekezeti tag
kapcsolatba kerül vele, és Istenről beszélnek
neki, aki őt teljes szívéből szereti. Ez nagyon mélyen érinti Aurórát.
Ekkortájt az édesanyja ismét teherbe
esik, de férje továbbra is brutálisan bántalmazza. A baba születése után meglátogatja
a 15 éves Aurórát. Kecsua szokás szerint az
alig pár hónapos kisbabát a hátára kötve cipeli. Különleges kéréssel áll Auróra elé: ha
ő meghalna, törődne-e Auróra az öt féltestvérével a történtek ellenére is. Auróra hirtelen nem tud mit válaszolni. Pár nappal a
látogatás után az édesanyja öngyilkos lesz.
A temetésen a nevelőapja ezzel fogadja:
– Anyád azt akarta, hogy itt maradj. Nálam ellakhatsz, és még pénzt is adok neked.
És Auróra marad, mert segíteni szeretne
féltestvérein.
Új kezdet Kleverrel
Egy buszutazás során megismerkedik
Kleverrel, aki hívő családból jön, és maga
is keresztyén. Auróra, korábbi eltökélt döntése ellenére, hogy soha nem lesz szerelmes,
beleszeret a fiúba. Nemsokára teherbe esik.
Amikor a dolog kiderül, nevelőapja magán
kívül őrjöng, és azzal fenyegeti, hogy megöli. Auróra csak nagy nehézségek árán talál
biztonságos menedékre. Fogalma sincs róla,
hogy tulajdonképpen keresztezte nevelőapja
terveit, aki feleségül akarta őt venni.
Röviddel az eset után Auróra és Klever
összeházasodik. A nevelőapa gyakran meglátogatja őket. Valószínűleg azért, mert a
családból már senki sincs, aki kapcsolatot
akarna vele tartani. Auróra nem tud vele
egy szobában tartózkodni, és még köszönni
is képtelen a férfinak. Klever ezt nem tudja megérteni, mert semmit nem tud Auróra
múltjáról. Egyszer azonban a felesége mindent elmond neki. Klever akkor ezt a tanácsot adja:
– Felejts el mindent. Én most már melletted állok. Isten azt szeretné, ha megbocsátanál.
Abban az időben Auróra csak azért jár
a templomba, mert a férjét kíséri el. Érzi,

hogy a szívében hatalmas üresség tátong,
ugyanakkor eluralkodott rajta a gyűlölet.
Ettől rosszul érzi magát. Sokkal jobban
szeretné, ha Isten lakna a szívében. Eldönti, hogy behívja Jézust az életébe. Akkortájt
hall egy példát az egyik igehirdetés során,
amely nagyon megindítja: minden ember
olyan, mint egy üres edény, amelyet Isten
az Ő szeretetével akar megtölteni. Megérti,
hogy minden keresztyénnek az Isten szeretetével megtöltött edénynek kellene lennie.
Ezután már nem zaklatja fel a találkozás nevelőapjával.
Változás – egy pillanat alatt
Idővel a kecsua fiatalasszony azt érzékeli,
hogy még mindig hiányzik valami a szívéből: nem tud szeretni. Majdnem tíz éve él
már házasságban, időközben három édes
kislánynak ad életet, házassága mégis válságba jut. A férjével már csak veszekedni
tudnak. Auróra érzi, hogy a szíve még mindig tele van gyűlölettel. Nem tudja, mit is
tehetne ez ellen. Aztán egy nap, miután már
két hete külön él Klevertől, térdre borul, és
imádságban Istenhez kiált: Istenem,
kérlek, adj szeretetet
a szívembe! Abban
a pillanatban valami
történik benne. Ő,
aki nem tudott semminek sem örülni,
aki mindig keserű
volt, egy pillanat
alatt megváltozik.
Így beszél arról a
pillanatról:
Teljes
szívemből arra kértem Istent, hogy adjon nekem szeretetet,
és attól a pillanattól
kezdve minden megváltozott. Auróra nem akar és nem is tud
többet veszekedni. Ő és a férje megpróbálják újrakezdeni. Házasságuk fokról fokra
változik, és maga Auróra és Klever is változik. Ők maguk mondják:
– Ma már jó házasságban élünk és boldog
család vagyunk. – Ez meg is látszik rajtuk.
Isten tud újat teremteni. Szeretete képes
embereket megváltoztatni, és képes mindennap valami újat adni. Auróra és az ő története jó példa erre. Szabad fordításban Auróra nevének jelentése: egy új nap kezdete.
Heiko és Simone Erndwein

Körbe, körbe… a baba körül
Sok kecsua indián család
a mai napig követi azt a
szokást, hogy az újszülött
lábát szorosan összekötözik.
Ez a csontok megerősödését szolgálja, hogy a nők is
ugyanannyi terhet legyenek
képesek cipelni, mint a férfiak.
Az édesanyák gyermeküket
minden élethelyzetben szoptatják, akár ülve, akár állva,
akár a bevásárlókocsit tolva
– egészen kisgyermekkorukig.
Előfordulhat, hogy a nagymama szoptatja az unokáját,
mert sok asszony már egészen
fiatal korában szül. Gyakran
megesik, hogy a nagybácsi az
unokahúgával egykorú.

Aurora ételt főz az erre a célra
kialakított földlyukban.

Cotacachi, az Erndwein család
szolgálati helye 2500 méter
magasan fekszik, és 30 000
lakosa van. A közelében fekvő,
csaknem 5000 méter magas
vulkán ugyanarról a városról
kapta a nevét, amely a bőrfeldolgozásáról vált híressé.
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Japánban az államalapítás ünnepe február 11-e.
Egy legenda szerint
Jimmu Tenno, a napistennő, Amaterasu Omikami
egyenesági utóda az első
japán császárként Kr. e.
660-ban, február 11-én
alapította meg a világ
immár legrégebbi örökös monarchiáját. Ezt a
napot 1873-ban emelték
ünnepnappá. Azóta az év
legjelentősebb nemzeti ünnepeként tartották
számon, ám a második
világháború után betiltották. 1967 óta azonban
ismét ünnepnapként szerepel a naptárban.
Az evangéliumi keresztyének nem sokkal ezután kezdték február
11-ét a vallásszabadság
napjaként
ünnepelni.
Szeretnék ezt az alkalmat
arra használni, hogy elgondolkozzanak a nemzeti szocializmusról, a
korábbi idők, különösen
is a második világháború
éveinek megtorlásairól
és nem utolsó sorban a
félrevezetés, manipuláció veszélyeiről, amelynek a japán egyház is
nagymértékben áldozatául esett.

„Mi, japánok, hajlamosak vagyunk túlságosan
is alárendelni magunkat
a felsőbbségnek, és ezért
elfelejtjük mérlegelni
cselekedeteink súlyát.”
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Japán:

Szembenézés Japán
háborús bûneivel
Február 11-én, egy vallásszabadságról tartott előadásban az előadónő többször megismétli a súlyos gondolatot: „Mi, japánok hajlamosak vagyunk túlságosan is alárendelni magunkat a felsőbbségnek, és ezért elfelejtjük mérlegelni
cselekedeteink súlyát.”
Az előadásnak ezt az összefoglaló címet is
adhatnánk: Felhívás éberségre. „Nekünk,
japánoknak” – a történelmi múltat vizsgálva
és értékelve – valóban erre kellene mindig figyelnünk. Az előadónő gondolata majdnem
megegyezik Richard von Weizäckernek, a
egyesített Németország első elnökének elhíresült mondatával, amelyet szintén február
11-én idéztek az emlékére tartott gyászmegemlékezésen: „Aki azonban szemet huny a
múlt fölött, vakká lesz a jelenre is.”
Történelmi önvizsgálat
De térjünk még vissza I. asszony előadásához. Legfőbb ideje, hogy a keresztyének
feleszméljenek és éber figyelemmel kövessék modern korunk politikai törekvéseit.
Napjainkban a japán kormány lélegzetelállító sebességgel akarja keresztülverni az
önvédelmi hadsereg kibővítésére irányuló
törvényjavaslatokat. Az, ami most történik,
kísértetiesen hasonlít a nem túl távoli múlt
nemzeti mozgalmaihoz.
Már több mint száz éve is „a nyugati
nagyhatalmak gyarmatosítása elleni védekezés” jegyében tettek lépéseket „az ország
fellendítésére és a katonaság megerősítésére”. Ez a politika a nemzeti szocializmust
erősítette, különböző háborúkhoz és győzelmekhez vezetett és végül a második világháború katasztrófájába torkollott.
Az előadó, I. asszony a háborús években
nőtt fel, tehát tudja, miről beszél. Apját, aki
fogorvos és evangélista volt, felségsértés
vádjával többször is lecsukták. Végül egy
hirosimai börtönben, az atomtámadáskor
vesztette életét.
Kulturális adottságok
Richard von Weizäcker híres beszédét, amelyet a háború befejezésének 40. évfordulója
alkalmából mondott el, nemcsak keresz-

tyének körében, hanem a japán médiákban
is gyakran idézik. A beszéd, röviddel az
elhangzása után japánul is olvasható volt.
A japánok mély tisztelettel adóznak a közel
múltban elhunyt német politikus emléke
előtt, mert mélyen megérintette őket a német
elnök hozzáállása a múlthoz, és a „német
nemzet élő lelkiismeretét” látták benne. Sokakban kimondatlanul ott a vágy: Bárcsak a
mi népünknek is lett volna egy ilyen embere! Egy olyan férfi, akinek sikerült a szomszédos népeket megbékíteni a saját népével.
A japánokban ugyanis mind a mai napig ott
él kimondatlanul bár, de annál inkább érezhetően a vágy, hogy bárcsak a szomszédos
nemzetek végre elismernék a japánok jóvátételi igyekezetét és fáradozásait, és végre
barátságosan viszonyulnának hozzájuk.
Ahhoz kétség sem férhet, hogy ennek
érdekében nagyon konkrét lépéseket tettek
és tesznek mind a mai napig. Mégis mintha
minden más irányba menne, mint Németországban. A japán nyilvánosság fáradozásait
talán jobban megértjük, ha nem „háborús
bűnökről”, hanem „a háború okozta szégyen
feldolgozásáról” beszélünk. A japánokéhoz
hasonló szégyen-kultúrákban mindig ez a
fő kérdés. A bűnösség és a felelősség kérdését kívülállók firtatják, mert annak, aki
szeretne bűne terhétől megszabadulni, előbb
be kell ismernie bűnét. Ez azt jelenti, hogy
visszatekint, kérdéseket tesz fel és megvizsgálja, milyen súlyos a bűne, illetve mekkora
a saját felelőssége. Az azonban, aki „a tragikus eseményeket, amelyek megtörténtek”
(ez a szokásos japán szófordulat), elsősorban
szégyenként éli meg, a lehető leggyorsabban igyekszik elhatárolódni mindentől, ami
azokra az eseményekre emlékezteti őt.
Amikor a szomszédos országok hiányolják Japán részéről a bűnök elismerését és
a bűnbánatot, akkor a japán politikusok

A Japán szomszédságában levő
államok megbotránkoznak a
Tokióban felállított Yasukuni
szentélyen, amelyet a háborús
bűnösök tiszteletére építettek.
A krizantén a császári címer.

elkezdik szajkózni a jól ismert választ: tekintsünk inkább a második világháború
óta eltelt békeidőre, amely idestova már 70
éve tart. Még a nagyon közeli múltban is
ugyanazzal a levegővel hozzátették: az ország pacifista alkotmánya ékes bizonyítéka
annak, hogy Japán feltétel nélkül elkötelezte magát a béke mellett. Ha a jelenlegi
kormány a „jövőorientáltságot”, „a kapcsolatok további javítását” vagy az „aktív pacifizmust” hirdeti és azt hangsúlyozza, hogy
Japán rendkívüli erőfeszítéseket tesz ezek
megvalósítására, akkor valóban minden
egy irányba mutat.
Azt még nem lehet kijelenteni, hogy Japán minden jóvátételi igényt kielégített, azt
azonban bizton állíthatjuk, hogy „fű alatt”
(ami talán a szégyen-kultúra másik jellemzője?), vagyis a háborús bűnök nyilvános
beismerése nélkül, már lényegesen több jóvátétel történt, mint amiről a nyugatnak tudomása lenne. Példa lehet erre a több ezer
pacsinkó szalon. Ezek a nyerő-automatákkal felszerelt játéktermek zömében a háború
után Japánban maradt (főleg észak-)koreai
veteránok tulajdonában állnak. A japán állam szemet huny afölött, hogy a játékszalonok bevételének nagyobb hányada még ma
is az óhazába, Észak-Koreába áramlik.
Egy különös történet a háború utáni időkből
Közvetlenül a háború után a győztes hatalmak hasonlóan bántak Japánnal, mint
Németországgal. Hosszan elnyúló bírósági tárgyalások, jóvátétel követelések és területveszteségekkel járó határrendezések

következtek. A kínai kommunisták hatalomátvételét követően azonban Amerika
magatartása jelentősen megváltozott. Ázsiá
ban „a gonoszt” már Japánon kívül látta.
Sőt mi több, a koreai háború (1950–1953) kitörése után Japán lett Amerika legfontosabb
haditámaszpontja. Az Egyesült Államok ezzel lezárta a második világháború feldolgozását, és pártfogásába vette Japánt a követelésekkel fellépő Kínával és a kettéosztott
Koreával szemben.
Ezután Japán egymás után kötött békét
a szomszédos országokkal, és felújították a
diplomáciai kapcsolatokat is. Annak azonban, hogy ezekkel az országokkal teljesen
normalizálódhasson a viszony, egy valami
még mindig az útjában áll: a Tokióban felállított Yasukuni szentély. 1978 óta nem csupán a háborúban nagy számban elesetteket
tisztelik ott kamiként, vagyis istenségként,
de azt a 14 háborús bűnöst is, akik A besorolást kaptak. A jelenlegi kormányzat egyelőre még támogatja ezt a hagyományt.
Japán társszervezetünk, a Japán Evangéliumi Egyház képviselői a háború befejezésének 50. évfordulóján kimerítően részletes
bűnvallással ismerték el országuk bűneit a
környező nemzetekkel szemben, valamint
sok evangéliumi keresztyén mulasztásait
és mély bűnbánatukat is. Velük és sok más
keresztyénnel együtt azért imádkozunk,
hogy Japánnak legyen bátorsága egyszer
nevén nevezni a bűnöket és valódi bűnbánatra jutni.
Dieter Hägele

„Annak, aki szeretne
bűne terhétől megszabadulni, előbb be kell
ismernie bűnét.
Ez azt jelenti, hogy
visszatekint, kérdéseket
tesz fel és megvizsgálja,
milyen súlyos a bűne,
illetve mekkora a saját
felelőssége.”

Dieter és Elisabeth Hägele
1986 óta él Japánban. Kezdetben gyülekezetalapításban tevékenykedtek, majd
Okutamában a konferenciaközpontot vezették. Miután
Dieter részt vett egy mesterképzésen, a Misszió a japán
misszionárius-csoport vezetésével bízta meg őt 2008-ban,
de országszerte tart igehirdetéseket is.
A japán keresztyénekkel és sok más keresztyénnel együtt azért imádkozunk, hogy Japánnak legyen
bátorsága egyszer nevén
nevezni a bűnöket és valódi
bűnbánatra jutni.
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Malawi:

A menekülés nem megoldás
Tobias Müller beszámolójából kiderül, hogy a Malawiban oly erősen meggyökerezett hagyományok komoly konfliktusokat tudnak előidézni, amelyeket,
ha nem tisztáznak, családok hullhatnak szét.

Tobias és Sarah Müller 2011
augusztusa óta él Malawiban.
A nyelvtanulás és a helyi
kultúra tanulmányozása után
egy évig vezették a Csizomo
Továbbképző Központot.
2014 szeptembere óta
Ubwenziben, a falufejlesztési
projekt keretein belül szolgálnak. Feladataik közé tartozik
a teológiai oktatás is. Egy
kisfiuk van.
Imádkozzunk, hogy
egyre több ember
legyen kész rendbe hozni
emberi konfliktusait, de
mindenek előtt Istennel is meg
akarjon békülni!

Élet vidéken: Malawiban
az emberek hagyományos
nagycsaládokban élnek.
Az asszonyok főznek, ellátják a gyermekeket, mosnak, tűzifát gyűjtenek és
vizet hordanak. A férfiak
kézművesként dolgoznak,
és portékáikat a saját kis
boltjukban vagy a piacon
árulják. A legtöbb család
megélhetését
azonban
még mindig a földművelés
biztosítja. Ebben sokan segítenek, és a gyermekeket
is befogják.
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B. úr jó egy évig dolgozott nálunk. Ellátta
az állatokat és gondozta a kertet. Ő a muszlim hagyományok szerint élő ember, és
összebarátkozott egy szomszédos falubeli
asszonnyal, aki eljárt a templomba. Hamarosan összeházasodtak és gyermekük is
született. Nemsokára kisebb-nagyobb konfliktusok jelentkeztek. Többször is bátorítottuk őket, hogy beszéljék meg a gondjaikat.
A hagyomány például megkövetelte, hogy
B. úr a felesége családjánál építkezzen és ott
is lakjon. A férj azonban elhatározta, hogy
továbbra is a saját családjánál lakik. Ez további megütközést eredményezett, mindenekelőtt a feleség családjában.
Ezért végül úgy döntötték, hogy mégis
odaköltöznek a feleség családjához. Ott B.
úr egyre inkább úgy érezte, hogy nagy nyomás nehezedik rá, mivel az ottani kultúra
olyan feladatokat és kötelességeket rótt rá,
amelyeket nem akart és nem is tudott teljesíteni, mint pl. az említett házépítés. Végül
nem bírta tovább a nyomást. Eladta a kerékpárját és az árából északra menekült. Új
munkát keresett és új életet akart kezdeni.
Úgy, mint eddig?
M. asszony a férjével és a lányaikkal a falunkban lakott. Amikor fogytán volt az élelmük, hozzánk fordult segítségért: kukoricát
akart venni, hogy legyen mit enniük. Megadtuk, amit kért, és megbeszéltük, hogyan
fizetheti vissza az adósságot a megadott időre. Néhány nap múlva hallottuk, hogy az M.
család elhagyta a falut és más vidéken keresett munkát.

Több hónap múlva összefutottunk M. as�szonnyal. Megkérdeztük, hogy megy a sora.
Elmesélte, hogy elvált a férjétől, aki visszament a szülőfalujába. Meghívtuk magunkhoz és meghallgattuk az egész történetet.
Mindenből kifogytak, újból állapotos lett,
és a férje nem akart tudni róla többé. Kétségbeesetten próbált emberektől segítséget
kérni, hogy a lányait eltarthassa. A beszélgetés után azt is elmondta, hogy okvetlenül
rendezni akarja adósságát felénk.
Arra bátorítottuk, hogy gondolkodjon
egy jó megoldáson és próbáljon beszélni a
férjével. Végül elhatározta, hogy a jövőben
megműveli a földjét, és gyermekeivel együtt
a termésből él majd. Közben az adósságát is
ledolgozta a falufejlesztési projekt földjein.
Kibékülni – Istennel és a másik emberrel
Gyakran találkozunk olyan helyzetekkel,
mint B. úr és M. asszony esete. Mindkettőnek nehezére esett a múlt tisztázása és a megbocsátás. Szeretnénk, ha Isten az Ubwenziprojekt számos rendezvényén megszólítaná
az embereket, és valódi megbékélés jöhetne
létre. Ifjúsági konferenciáinkon, házassági
szemináriumainkon, lelkészkonferenciáinkon és más alkalmainkon is számos lehetőség kínálkozik arra, hogy az emberek Jézus Krisztusról halljanak. Örülünk minden
egyes embernek, aki nem csupán az emberi
konfliktusait kész rendbe hozni, hanem Istennel is meg akar békülni és kész megvallani neki a bűneit. Hiszen igazi megbékélés és
gyógyulás csak így lehetséges.
Tobias Müller

Burundi:

Cukor és misszió?
Gyermekkoromban nagyon torz kép élt bennem Istenről. Inkább féltem tőle, és
nem tudtam elhinni, hogy jó terve van az életemmel. Hétévesen egyes típusú
cukorbetegségem lett, ami fenekestül felforgatta az életemet. Nem tudtam mit
kezdeni ezzel az állapottal, és képtelen voltam az életem részeként elfogadni.
Idővel megváltozott az Istenről alkotott képem. Isten mennyei Atyámmá lett. Habár az
életemen nem sok minden látszott mindabból a jóból, amiről úgy tudtam, Isten állítólag tartogat nekünk, mégis hinni és remélni
akartam, hogy van itt még valami „több” is.
Hinni akartam, hogy megtartja szavát és valami jót kezd életem széthullott darabjaival.
De a betegség „púp volt a hátamon”. Úgy
éreztem, korlátok közé szorít és hátrányos
helyzetbe taszít. Megpróbáltam nem venni
tudomást róla. Nem akartam figyelni rá, de
újra meg újra előjött a kérdés: Miért? Miért
pont én?
Aztán egyszer, egy istentisztelet után egy
asszony imádkozott értem. Az az imádság
sok mindent megváltoztatott. Az asszony
sem a helyzetemet nem ismerte, sem engem
nem ismert, mégis valami ilyet imádkozott:
Istenem, add, hogy ismét szilárd talajon állhasson. Te tudod, hogy a talaj valami miatt
kicsúszott a lába alól. Gyógyítsd meg belsőleg! Megdöbbentem és tudtam, hogy a
betegségemről van szó. Az az ima új látást
adott. Belső gyógyulást? Igen, azt hiszem,
hogy Isten a szívem hozzáállását változtatta meg abban a pillanatban. Hirtelen nyitott
és kész voltam mindenre, amit Ő bennem
és rajtam cselekedni akart. Meg akartam
tapasztalni, hogy Isten gondolatai velem
kapcsolatban a békesség és nem a romlás
gondolatai.

ezért többször elgondolkodtam azon, hogy
vajon valóban ezt szánja-e nekem Isten.
Bízhatok-e abban 100 százalékosan, hogy
ott is vigyázni fog rám, ahol az egészségügyi ellátás nem kielégítő?
Ma elmondhatom: Isten szabaddá tette
előttem az utat! Sok minden szólt a dolog
ellen, de Isten – mint már annyiszor – ismét
megmutatta, hogy neki semmi sem lehetetlen. Egy éve vagyok már Burundiban, és a
helyemen érzem magamat. Isten sok ajtót
nyitott meg előttem, és ehhez sokszor éppen
a betegségemet használta. Így a cukorbetegségem nem akadályoz abban, hogy teljes
szívvel szolgálhassam a burundi embereket.
Sőt, áldássá vált, hiszen sokakkal a betegségemmel kapcsolatban indul el egy beszélgetés. Persze vannak nehezebb napjaim is,
amikor a vércukorszintem bolondul ingadozik – de azért sosem megy magasabbra,
mint Németországban.
Blaise Pascal mondta: Hihetetlen, mit tud
kezdeni Isten életünk széttört darabjaival,
ha azokat teljesen a rendelkezésére bocsátjuk! Soha nem gondoltam volna, hogy Isten
végigjárja velem ezt az utat, és hogy a púpot
a hátamon áldássá változtatja. De megtette,
és mindabból, amit én nekiadtam, sokkal
jobbat hozott ki annál, mint amiről én valaha is álmodni mertem volna.
Ina Schütte

Ina Schütte 2014 májusa óta
él és dolgozik Burundiban,
ahol először az ország belsejében ismerkedett a keletafrikai ország kultúrájával és
nyelvével. A tervek szerint
gyermekek és fiatal nők között
fog dolgozni.
Adjunk hálát az
Úrnak, hogy Inát
elhívta a missziói szolgálatra
Burundiba betegsége ellenére,
sőt azt is felhasználja arra,
hogy az ottani emberekkel
kapcsolatba kerüljön!

Ina Schütte meglátogat egy projektet Bukeyében, ahol a gyerekek
rendszeresen és szenvedélyesen
dobolnak.

Áldott púp a hátamon
Ha ma visszatekintek azokra az eseményekre, amelyeket azóta átéltem, csak csodálkozni tudok. Nemcsak megtanultam a
betegségemmel együtt élni, hanem éppen a
betegségem által tudtam sok embernek bizonyságot tenni. De nem csak ez történt! Isten azt a vágyat is elültette a szívembe, hogy
Afrikába menjek misszionáriusnak. Cukorbetegen? Igen, cukorbetegen! Nem akartam
hagyni, hogy a betegség az utamba álljon.
Sokan megkérdőjelezték ezt a lépésemet,
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Spanyolország:

A múlt elmúlt – vagy mégsem?
Néhány éve részt vettem Madridban egy hétvégi lelkigondozói szemináriumon. A családi kapcsolatok és azon belül is az apa-gyermek kapcsolat volt a fő téma. Arra kértek bennünket,
hogy elmélkedjünk egy kicsit magunkról ebben a viszonylatban. Így kerültem vissza gondolatban gyermek- és tinikoromba.
Nagycsaládban éltem. Mi, gyerekek a háborús években
és az azt követő időkben nőttünk fel. Apánk sokszor volt
úton, mert csak így tudta biztosítani a család napi betevőjét. Egy krónikus szembetegség miatt gyakran érkezett úgy haza, hogy erős fejfájás gyötörte. Olyankor
vissza kellett magunkat fognunk és csöndben kellett
maradnunk. Anyánk nem járt el dolgozni, de egyre csak
azon fáradozott, hogy mi semmiben ne szenvedjünk hiányt. Gyermekként mindenünk megvolt. Azt csak sokkal később értettem meg, hogy szüleinknek mennyi áldozattal járt mindent előteremteni.
Én igen bátortalan kislány voltam, és sok mindentől
féltem. Igazán akkor voltam egy kicsit bátrabb, amikor
olyanokat tudtam segíteni és védelmezni, akiket magamnál gyengébbnek gondoltam. Saját magamért nemigen harcoltam. Az iskolában jól éreztem magamat, és
lassanként tudatosult bennem, hogy „követőim” vannak,
akik egy vezetőt látnak bennem. A félénkségem szemmel láthatóan nem okozott nekik gondot. Ez újra felbátorított arra, hogy másokért megtegyek bizonyos dolgokat.
Amikor én a serdülő éveimet tapostam, a nagyobb
testvéreim már kirepültek otthonról, és más városokban
folytatták tanulmányaikat. Gyakran megtörtént, hogy
hirtelen úgy éreztem, nagyon félek a felnőtté válástól.
Szinte láttam magam előtt ott magasodni valami hatalmas felelősséget, amire még nem álltam készen. Amikor
a nővérem beteg lett és hazaköltözött, a szüleimnek több
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figyelmet kellett rá szentelniük. Ezt én magától értetődőnek tartottam, és mivel ott voltak még a kisebb testvéreim, nem akartam a szüleimnek feleslegesen gondot
okozni. Igyekeztem az „apró-cseprő kis” problémáimat
magam megoldani, vagy ha arra volt szükség, többféle
forrásból beszerezni az információkat, bár legtöbbször
jobban szerettem volna a szüleimnél menedéket találni.
Persze azért a barátnőkkel is meg lehetett bizonyos dolgokat beszélni.
Ezek a körülmények egyébként végül odavezettek,
hogy egyre önállóbbá, függetlenebbé váltam. Ebből a
szempontból is hihetetlenül nagy jelentősége volt annak,
hogy 14 éves koromban elfogadtam Jézus Krisztust személyes Uramnak és Megváltómnak. Őbenne olyan Segítőre találtam, aki erőt adott leküzdeni félelmeimet és bátortalanságomat. Nem sokkal ezután értettem meg, hogy
Isten főállású szolgálatba hív.
A mai napig hálás vagyok azért, hogy sok kötelezettsége, feladata ellenére apám mindig ott volt, amikor
olyan nagy horderejű döntések előtt álltam, mint pl. a
pályaválasztás. Már elmúltam 16, amikor elhagytam a
szülői házat. Először gyakornokként dolgoztam valahol, aztán elvégeztem a Bibliaiskolát. Noha apámnak
akkoriban még nem volt személyes kapcsolata Jézussal,
egyetértett a döntésemmel, és támogatott azon az úton,
amelyre ráléptem. Mivel apám mindig szívén viselte a
család sorsát és hűségesen gondoskodott rólunk, úgy

gondoltam, jó volt a kapcsolatom vele.
Így könnyebben fel tudtam dolgozni a
más jellegű, kellemetlenebb emlékeket
róla és túl tudtam lépni azon, hogy volt
néhány fura szokása, jellemvonása.
Tisztázni a múltat
Annak idején, azon a madridi hétvégén
rábukkantam egy fájdalmas pontra: mindig is hiányzott az, hogy igazán mélyen,
az apró részletekre is kiterjedően jókat
beszélgessünk. Akármikor hazalátogattam, mindig azt érzékeltem, hogy apámnak nehezére esett egy-két percnél tovább
figyelnie rám. Gyakran akarta a beszélgetést egy sablonos mondattal rövidre zárni,
amelyről én azonban azt gondoltam, hogy
egyáltalán nem illik az adott helyzethez.
Vagy pedig ő akart beszélni, mert sok
mesélnivalója volt. Ez oda vezetett, hogy
én mindig csak a legfontosabb információkat osztottam meg vele, és inkább
meghallgattam, amit ő akart mesélni. Így
aztán Madridban feltettem magamnak a
kérdést: Meg kell-e bocsátanom valamit
az apámnak, hogy végleg lezárhassam
magamban azt az időszakot? És nem lenne az egy újbóli búcsú apámtól, aki időközben elhunyt?
Azon a lelkigondozói hétvégén tanultam néhány igen hasznos dolgot arról,
hogy hogyan is viszonyuljunk a saját
múltunkhoz.
Először is a múlt – ahogyan a neve is
mutatja – elmúlt, méghozzá visszahozhatatlanul. Közülünk mindenkinek megvan
a saját története a rengeteg múltbeli eseménnyel. Minden megszerzett tapasztalat és átélt helyzet elválaszthatatlan része
élettörténetünknek.
A múltunkból emlékeket őrzünk – kellemeseket, amelyekre szívesen gondolunk
vissza, és kellemetleneket, amelyeket legszívesebben elfelejtenénk. A felejtés azonban nagyon fura valami! Néha egészen jól
sikerül egy eseményt jó mélyre elásnunk
magunkban, ám vannak olyan emlékek,
amelyek a legalkalmatlanabb pillanatokban bukkannak fel és bizony nagy zavart
tudnak okozni. Az sem ritka, hogy egyegy emléktől szomorúak leszünk, lelki fájdalmat, bűntudatot vagy szégyent érzünk,
vagy megjelenik egy ellenállhatatlan vágy,
és szeretnénk visszatérni életünk egy adott
pillanatához, helyszínéhez.

Istennek teljesen átengedni, amit el kell
engedni.
Az emlékezés képessége tulajdonképpen
ajándék, amelyet Teremtőnktől kaptunk.
Az emlékezés teszi lehetővé, hogy tanuljunk – másoktól, a saját tapasztalatainkból, sőt a hibáinkból is. Értelmezhetjük,
értékelhetjük mindazt, ami velünk történt, és következtetéseket vonhatunk le,
amelyek kihatással lehetnek arra, hogy a
jövőben mit és hogyan tegyünk. Hiszen
kétség sem fér ahhoz, hogy a múltunk
alakítja a jelenünket és a jövőnket. Ezért
fontos tudatosítani magunkban a következőket:
●● Az egyes életszakaszokat tudatosan
le kell zárnunk.
●● Tudatosítanunk kell magunkban a
sérelmeinket, hibáinkat, gyengeségeinket és az ellenünk, illetve az általunk elkövetett bűnöket.
●● Szükségünk van Isten bocsánatára,
és miután megkaptuk, meg tudunk
bocsátani másoknak.
●● Amikor megbocsátunk valakinek,
akkor elengedjük azt a valakit és
az egész helyzetet. Ez pedig felsza
badít!
●● Egy-egy életszakaszt visszatehetünk Isten kezébe, vagyis elengedhetjük a saját múltunkat, békességre
lelhetünk a múlttal kapcsolatban,
amelyet már nem tudunk megváltoztatni, és megvigasztalódva tekinthetünk a jövőbe.
●● A kulcsszó így hangzik: átengedés
Istennek.
Én ezt az utat választottam, és újra meg
újra azt tapasztaltam, hogy ez az út járható és hatékony. Nem mindig volt egyszerű, és nem mindig sikerült első nekifutásra. Mégis azt gondolom, ez a helyes út, ha
a múltunk kísért minket.
Talán vannak most, akik azt gondolják,
nekik sokkal több mindent kell megbocsátaniuk és letenniük, ami egyáltalán
nem könnyű. Ennek ellenére megéri megpróbálni! A láthatatlan sebek, ha őszintén
feltárjuk azokat Isten jelenlétében, begyógyulhatnak. Kívánok a kedves Olvasónak jó megtapasztalásokat, miközben
gyakorolja, hogy bizonyos dolgokat átengedjen Isten kezébe.
Gisela Pfeffer missziós nővér

„Mert ha az embereknek megbocsátjátok
vétkeiket, nektek is
megbocsát mennyei
Atyátok. Ha pedig nem
bocsátotok meg az
embereknek, Atyátok
sem bocsátja meg a ti
vétkeiteket”
(Mt 6,14–15).

Gisela Pfeffer missziós nővér
1996-ban utazott ki először
Spanyolországba. 2006 óta
Grao de Castellónban, főleg
nők között szolgál. Emellett
segíti a Benicarlóban és
Vinarosban működő evangéliumi gyülekezetek munkáját.
Gisella Pfeffer missziós
nővér augusztus 13-án
Spanyolországból, Grao de
Castellónból Németországba
érkezett. Utazószolgálata
után, 2016 februárjában
megkezdi nyugdíjas életét.
Imádkozzunk érte, hogy Isten
áldja meg az utazószolgálatát,
amikor beszámol spanyolországi szolgálatáról!
Külmissziói Híradó, 2015/06 19

Részletek Káté Eszter Liebenzell-i beszámolóiból
Urunk iránti hálával adjuk tudtul, hogy az impact szolgálatra két magyar lány, Káté Eszter és Elek Renáta jelentkezett és tartózkodik Németországban. Eszti első körleveleiből idézünk „kedvcsinálónak”
néhány kis részletet. Eddigi két körlevelét teljes terjedelmében honlapunkon (www.liebenzell.hu) lehet elolvasni az „IMPACT NÉMETORSZÁGBAN – SZOLGÁLATI LEHETŐSÉG 2015/2016” fénykép alatt,
az „+IMPACT körlevél”-re kattintva.
„Azt, hogy valóban Isten hozott ide és jelölte ki ezt a helyet számomra az is bizonyítja, hogy … az utolsó
vonattal jöttem el a Keleti pályaudvarról, ami még Németországba jöhetett (aug. 30-án). …
Az első két hétben itt (Liebenzellben) vettem részt
a felkészítő napokon és egy német nyelvkurzuson.
Én a német impact csoport tagja vagyok … A mi
csapatunkban 4-en vagyunk: egy másik magyar
lány, egy német és egy spanyol fiú és én. Egész
évben együtt fogunk majd szolgálni Liebenzelltől
kb. 2 km-re, a misszió konferencia és szabadidő
[csendeshét] központjában Monbachtalban.
Az első héten minden nap óráink voltak és nagyon
érdekes témákról volt szól. … Hogyan lehet egy
idegen kultúrába beilleszkedni? Hogyan figyeljük
és vizsgáljuk meg az egyes kultúrákat? Hol vannak
azok a kapcsolódási pontok, ahol az evangéliumról
beszélni lehet? Hogyan tegyük ezt? Milyen nehézségekkel kell megküzdeni egy misszionáriusnak és
hogyan lehet ezeket leküzdeni? Hogyan álljunk meg
a kísértésekben? Kik vagyunk és mi mindent kaptunk az Úr Jézusban? Hogyan szolgáljunk együtt
egy csapatban?
A tanuláson kívül … volt sok játék, sport (pl. íjászat) és voltak egészen izgalmas dolgok is. … hajót
kellett építeni. … Hozzávalók: két üreges műanyagcső, egy ajtó, egy nagyobb bödön és kötelek. … Íme
a „hajónk” és kis csapatunk.”

Interkulturális csoportok, Németország
A menekültek között gyakran vannak keresztyének is. Rendszeresen előfordul, hogy a közösségi szálláshelyeken az iszlámisták zaklatják, megfélemlítik vagy meg is verik őket. Imádkozzunk,
hogy az Úr adjon nekik bátorságot a bizonyságtételhez, és hogy a német keresztyének törődjenek hívő testvéreikkel: segítsenek a hívő menekülteknek, fogadják be őket gyülekezeteikbe,
hogy otthonra találjanak közöttük!
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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Dr. Keszi Krisztina – Zambia

A csendes hét résztvevői.

Délelőtti igealkalom.

Az elhangzott Ige még egyszer.

Emléktárgyak a kertben növő bambuszból.

Önfeledt játék a kertben.

Terepelőkészítés a barbecue-hoz
és az esti tábortűzhöz.

