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Imádkozhatsz így is:
Úr Jézus, köszönöm neked …………............………….-t.
(Ide beírhatod a barátod vagy barátnőd nevét.)
Kérlek, te tartsd meg a barátságunkat.

GYERMEKSAROK

ÉLETRE
SZÓLÓ
BARÁTOK!?
Nem
emlékszem már
pontosan, hogyan is
történt. Egy biztos, azonnal
megértettük egymást. Az elejétől kezdve sokat beszélgettünk
és jókat nevettünk. Ez nagyban
segített nekem megszokni
az itteni életet.

Kedves kis olvasó
m!
Te most kb. 7 20
0 kilométernyire
vagy Zambiától.
ZAMB

IA

Attól
kezdve, hogy Laureen
megérkezett a bibliaiskolába,
sokat beszélgettünk. Megállapítottuk,
hogy rengeteg közös témánk van, mert szinte
ugyanazok a dolgok érdekelnek minket. Ugyanolyan zenéket hallgatunk, mindketten szeretünk
főzni és finomakat enni. Szeretünk beszélgetni, de vitatkozni is, amikor például egy
témáról őszintén elmondjuk
a véleményünket.

A „BARÁTSÁGRAGASZTÓ”

2.

FRIDAH ÉS LAUREEN

4.

Fridah és Laureen különösen fontosnak tartja azt,
hogy mindketten hisznek az Úr Jézusban. Jézus
nagyon fontos része a barátságuknak. Jézus az,
aki összetartja, „összeragasztja” a barátságukat.
Ő segít kibékülni egy-egy veszekedés után. Annak
is örülnek, hogy együtt is meg egymásért is imádkozhatnak – különösen a nehéz helyzetekben, de
általában is.
Neked van-e olyan barátod, barátnőd, akivel
együtt tudtok imádkozni?

1.

Fridah és Laureen abba a bibliaiskolába jár, amelyben én tanítok. Nagyon jó barátnők. Örülök, amikor látom, milyen jól megértik és segítik egymást.
Laureen még csak másodéves, Fridah azonban nemsokára befejezi tanulmányait. Így aztán sok jó ötletet tud adni Laureennek. Mindig megbeszélik, miről
volt szó a tanórákon. Ha az egyikük nem ért valamit,
a másik igyekszik azt megmagyarázni.
Kíváncsi voltam, hogyan is kezdődött a két lány
barátsága, ezért megkérdeztem őket.

VESZEKEDÉS?

„Legyetek egymáshoz
jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg
egymásna , ahogyan Isten
is megbocsátott nektek a
Krisztusban”
(Efezus 4,32).

ÉS AMIKOR ELJÖN A BÚCSÚ?

5.

Néhány hónap múlva Fridah befejezi tanulmányait. Akkor búcsút kell venniük egymástól, és meg
kell beszélniük, hogyan tudják ápolni a barátságukat. Szeretnének barátok maradni, ezért örülnek,
hogy már Zambiában is van telefon, Whatsapp és
Facebook. Abban egyetértenek, hogy csak azért,
mert a jövőben nem találkozhatnak mindennap,
a barátságuk nem érhet véget. Elvégre is életre
szóló barátságot kötöttek egymással!
Neked is van már egy legjobb barátod, barátnőd? Te is azt szeretnéd, ha a barátságotok
egy életen át tartana?

3.

Hogy szabad-e a barátainkkal összeveszni? Szerintem igen. Az összeveszés
hozzátartozik minden jó barátsághoz. Csak az a fontos, hogy utána ki tudjunk
békülni, és meg tudjunk bocsátani egymásnak. Fridah és Laureen elmondták nekem,
hogy náluk az összeveszés többnyire csak néhány percig vagy óráig tart. Fontosnak
tartják ugyanakkor, hogy megértsék és elfogadják a másik szempontjait még akkor
is, ha a másik más véleményen van.
Margit Schwemmle 1998 óta szolgál misszionáriusként Afrikában. 2014 óta egy zambiai
bibliaiskolában tanít. Az iskola hallgatói sokat tanulnak Istenről, Jézusról és a Bibliáról,
és mindazt, amit tanulnak, szeretnék majd másoknak is elmondani. Margit nagyon hálás
azért, hogy Zambiában már sok jó barátja van.
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MISSZIÓI TALÁLKOZÓ
TALÁLKOZÓ
MISSZIÓI
2016. JÚLIUS 23-ÁN (SZOMBATON) 10.00-15.30-IG
A KELENFÖLD MONTÁZS KÖZPONTBAN
Szeretettel hívjuk missziói szolgálatunk munkatársait, támogatóit,
és minden kedves érdeklődőt missziói összejövetelünkre!
Terveink szerint ezen az alkalmon találkozhatnánk:
• Dr. Keszi Krisztina Zambiában szolgáló misszionáriusunkkal
• Ede és Gyöngyvér Luz korábban ecuadori misszionáriusokkal, akik jelenleg a misszió
Liebenzelli központjában a képzési programban szolgálnak
• korábbi és jelenlegi Impact programon résztvevő magyar fiatalokkal
• valamint – ha Isten is úgy akarja – bemutatjuk új misszionárius jelöltünket
(Keszi Krisztina egy rövid időt itthon tölt ebben az évben. Beszámoló körútra most nem tud
menni, így akik szeretnék hallani beszámolóját és szeretnének vele személyesen találkozni,
erre most csak ezen az alkalmon lesz lehetőségük!)
Az igeszolgálat és beszámolók meghallgatása mellett szeretnénk lehetőséget biztosítani a résztvevőknek, hogy kötetlenül beszélgethessenek vendégeinkkel!
A tervezés miatt kérjük, hogy a résztvevők előre jelezzék jöveteli szándékukat a várható létszámmal együtt Alapítványunk munkatársánál: Csapkovics Bertalannál (postai úton: 7085
Nagyszékely, Rákóczi utca 9. címen, vagy elektronikus formában a csapkovicsb@gmail.com
címen, illetve telefonon a 06-30-757-1873-as számon)!
Az előre bejelentkező résztvevőknek szerény ebédet biztosítunk!
Helyszín: 1119 Budapest, Etele út 55. (Közvetlenül a 4-es Metro Bikás park megállója mellett található, az első emeleten, az épülettömb hátsó sarkában, az egykori Olimpia mozi épületében.)
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Hála Istennek!
Hálaadás, mint életforma
A hálás embereknek kisugárzásuk van. Csakúgy, mint azoknak, akikben nincsen
hála. Mindkét csoport egy bizonyos módon viszonyul az élethez, és ez a viszonyu
lás meg is látszódik rajtuk. A hálás emberek tudják, hogy az élet döntő tényezőit,
eseményeit nem tudják irányítani, ezért úgy tekintenek azokra, mint értékes aján
dékokra. Ez a hozzáállás mindennek a kulcsa.
A hála tehát nem az örömteli eseményektől
és a jó életkörülményektől függ, bár ezek
természetesen fokozzák a hálaérzést. Az
is igaz azonban, hogy a sikertől nemcsak
örömöt és megelégedést érezhet az ember;
megjelenhet a büszkeség és az fennhéjázás
is, illetve elkezdhetünk még többre, még
jobbra vágyni. Mivel ezeket a folyamatokat
mi magunk is jelentős mértékben befolyásolhatjuk, fontos feltennünk a kérdést, hogy
mi tölti be a szívünket, illetve mi kezdett
el bennünk felnövekedni. Miken szoktam
elmerengeni, miben és mikor parancsolok megálljt magamnak? Mitől függ, hogy
hálás vagyok-e vagy zúgolódom? A kettő
közül melyik jellemző rám, és miért lettem
ilyen? Érdemes ezt a témát végiggondolni
és őszintén szembesülni önmagunkkal.

„Egy hálatelt szív a legjobb védelem
az ellen, hogy a gondok
eluralkodjanak rajtunk...”

Azok, akiknek látszólag mindenük megvan, nem lesznek magától értetődően hálás
emberek. Érdekes, hogy mostani számunk
legtöbb cikke egy nehéz helyzettel indul.
A szerzők nehézségekről, hiányokról, szenvedésről írnak. Néha – persze nem mindig
– csodá(lato)s változás történik.
Annak azonban, ami ezeket a hálás embereket összeköti, nincs köze beteljesült
vagy be nem teljesült vágyakhoz. Az a
közös bennük, hogy felnyílt a szemük, és
észreveszik Isten ajándékait, amelyeket Ő
kész mindig és mindenkinek odaadni. Az,
hogy ezeket az ajándékokat meglátjuk és
elfogadjuk, rájuk csodálkozunk és hálát
adunk értük, hatással van egész életvezetésünkre, és alakítja személyiségünket is. Ezt
a folyamatot Isten Lelke akarja elindítani
bennünk, mert érlelni és teremni akarja
életünkben a Lélek gyümölcsét.
Egy hálatelt szív a legjobb védelem az
ellen, hogy a gondok eluralkodjanak rajtunk, és le tud állítani, amikor elkezdjük
összehasonlítgatni a magunk helyzetét
azoknak az életével, akiknek most látszólag jobban megy.
A hála Istent dicsőíti (Zsolt 50,23), egyben meggazdagítja a magam és embertársaim életét. A keresztyén hálaadás középpontjában végső soron Isten áll. Az az
örökkévaló Király, aki naponta megmutatja
hűségét, és már most készíti helyünket az
örökkévalóságban. Ezeket az értékes megtapasztalásokat szívesen osztjuk meg a világgal. A következő cikkekből megtudhatjuk, hogyan is működik ez a gyakorlatban.
Szívből köszöntöm a kedves Olvasót
a Misszió hegyéről:

Martin Auch, missziós igazgató
2 Külmissziói Híradó, 2016/02

Japán:

10 hónap szolgálat Japánban
– mi marad meg belőle?

Egy impact-es fiatal élményei
Végül az a nap is eljött, amikor a repülő biztonságosan leszállt Frankfurtban.
Ismét a német hétköznapok vártak rám.
Elvégeztem az impact-esek visszaszokást
segítő szemináriumát. Megkezdtem egyetemi tanulmányaimat, és ezzel új időszámítás kezdődött. Az önkéntes szolgálat
ideje, már ami a 11 hónap alatt kialakult és
megszokott életvitelemet illeti, immáron
személyes életem egy végleg lezárult fejezetévé vált. Ha visszatekintek, felteszem
a kérdést: Vajon mi marad meg azokból a
hónapokból?
Minél többet töprengek ezen, annál inkább megértek valamit: amikor az önkéntes évemre visszanézek, betölt az Isten
iránti hála, a hála mindazért, amit bennem
és másokban elvégzett.
Az egész szolgálatot és a munkát, amit
elvégeztünk, csak ezzel a szívbeli hozzáállással lehet jól elengedni. Azt kijelenthetem, hogy csapatként is és egyénenként
is sok energiát belefektettünk, és minden
erőnkkel azon voltunk, hogy minél több
helybelivel kapcsolatba léphessünk. És
voltak jól sikerült „bevetéseink”. Mégis
tisztában kell lennünk azzal, hogy Jézus
a „szerzője és beteljesítője” minden szolgálatnak. Azokból a hónapokból nem a
mi munkánk, nem a mi sok-sok ötletünk,
nem is a mi személyiségünk marad meg,
hanem az, amit Jézus az emberek életében
gyökeresen megváltoztatott.
Amikor személyes beszélgetésekben
vagy közösségek előtt beszámoltam önkéntes szolgálatomról, mindig úgy emlegettem azokat a hónapokat, mint „meghatározó, életformáló” időszakot. Mert
valóban az volt: amíg Japánban voltam,
nagyon sokat tanultam önmagamról is
és másokról is. Sokat fejlődtem, és abban,

ahogyan a hitemet gyakoroltam, néhány
dolgot megváltoztattam. Hálás vagyok
mindenért, amit Jézus elvégzett bennem.
Ugyanakkor tudom, hogy Őt a szívem
érdekli, nem pedig a betanult viselkedési
formák. Ez nemcsak az önkéntes évemre,
hanem az egyetemi éveimre is érvényes.
Aki csatlakozik egy impact-es csapathoz, vállalja, hogy hosszabb időn át megosztja az életét másokkal. Az együtt töltött
idő egy dologgal egészen biztosan szembesíti az embert: a csapat bűnös emberek
közössége. Valószínűleg sokkal egyszerűbb lenne ennek az ellenkezőjét kijelenteni, mint azt a fájdalmas igazságot beismerni, hogy én, aki eme „jámbor” csoporthoz
tartozom, különösen is bűnös vagyok.
Olyankor aztán még nagyobb hálával emlékeztethetem magamat arra, hogy Jézus
azokért a bűneimért is meghalt, és így nem
az én vétkeim lesznek azok, amik megmaradnak az impact-es hónapokból. Hálás lehetek azokért az esetekért is, amikor Isten
kegyelméből a csapat javát szolgálhattam.
Azok a percek is hálára indítanak, amikor
szolgálat közben valaki megbántott, mert
feltekinthettem Isten bűnbocsátó kegyelmére és gyakorolhattam a megbocsátást,
bízva abban, hogy Ő mindent jóra fordít.
Még ha a Japánban eltöltött impact-es
hónapok mára már csak szép emlékké váltak is, a hála megmaradt, a munka pedig
folytatódik! 2015 szeptemberétől új csapat
szolgál Japán észak-keleti felében. Ami
azt jelenti, hogy azért mégsem zárult le az
impact-es-időszak számomra, hiszen adományaim és imádságaim révén újra meg
újra ott lehetek abban a régióban, ahol Isten jó terve körvonalazódik.
Johannes Koch

Az öt fiatalból álló csapat Japán
észak-keleti részén, a katasztrófa
sújtotta területen szolgált.
Az impact a Liebenzelli Misszió
keretén belül végzett rövid távú
missziós szolgálat.
A teljes idejű misszionáriusok
missziós, szociális és gyakorlati
munkáját évente mintegy 100
impact-es fiatal segíti.

Johannes Koch 2014 szep
tembere és 2015 júliusa között
vett részt a második impactbevetésen Japánban. Johannes
a hesseni Wiesbaden közelében
nőtt fel. Középiskolai tanulmá
nyai alatt kollégiumban lakott.
2014-ben érettségizett.
2015 októberében jogi tanul
mányokat kezdett a tübingeni
Eberhard-Karls Egyetemen.

Imádkozzunk azért,
hogy a tűz, amely
Johannesben lobog az impact-es
szolgálat után, megmaradjon!
Hadd lehessen Isten hitelesen
világító tanúja az egyetemen, és
bárhol, ahová majd kerül!
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Burundi:

Hogy lehet valaki hálás (ezek után)?

A halász, akárcsak sokan mások
Burundiban, Isten naponkénti
gondoskodásától függ.

Burundi 1962 óta független ál
lam. A lakosság 80%-át kitevő
hutuk és a 15%-ot alkotó tuszik
közötti etnikai konfliktusok, a
különféle erőszakos lázadások
több százezer áldozatot köve
teltek. 1993-ban polgárhábo
rú tört ki, amely a 2000-ben,
Arushában megkötött béke
után kezdett némileg csitulni.
2005-ben, az első szabad vá
lasztásokon Nkurunzizát, a ko
rábbi felkelés vezetőjét válasz
tották miniszterelnöknek.
Amikor 2015-ben az elnök a
sokat vitatott harmadik hiva
tali ciklusára is jelöltette ma
gát, áprilisban ismét forrongás
tört ki. A fővárosban a tünte
tések egyre hevesebbé váltak.
A rendfenntartó erőknek végül
a fegyveres rendteremtéshez
kellett folyamodniuk. Ennek
ellenére júliusban az elnököt
mégis nagy többséggel újravá
lasztották. Az emberi jogokat,
a véleményszabadságot ismét
porba tiporták, a politikai pár
beszéd megszűnt, és a gazda
ság ismét romokban. Habár a
súlyos zavargások kissé alább
hagytak, becslések szerint
mintegy 200 000 menekült van
az országban, ill. külföldön.
Ahhoz, hogy az ország ismét
talpra tudjon állni, nagy cso
dáknak kell történniük.
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Nem mindig könnyű hálát adni, „mindenért” és „mindenkor” pedig végképp nem,
ahogyan pedig Pál azt az 1Thesszalonika 5,18-ban és az Efezus 5,20-ban ajánlja.
Gyakran élünk meg olyan helyzeteket, amelyek kihívást jelentenek, letaglóznak,
vagy amelyektől elakad a szavunk, és mindent érzünk, csak hálát nem.
Az állandósult nyomor és szegénység, a
folyamatos létbizonytalanság, meg a jelenlegi politikai helyzetre jellemző, mindenkit
érintő erőszakos túlkapások miatti félelem
mindenkit érint, ezért gyakran teszik fel nekünk, burundi misszionáriusoknak és itteni
barátainknak a kérdést: Hogy lehet valaki hálás ezek után?
Sok burundival ismerkedtünk meg, akik
példaképeinkké lettek a hálaadásban és abban, ahogyan a szenvedések közepette is
tudtak örvendezni… éppen a bizonytalan
és zavaros időkben, a sokat vitatott elnökválasztás évében, 2015-ben.
A. asszony egy részben elzárt lakónegyedben él. A lövöldözések napszaktól függetlenül mindennaposak voltak. Minden utcasarkon rendőrök álltak. A két fiát egyedül
nevelő anya más családtagokat is befogadott
magához. Csak ő hagyhatta el a házat, mert
nő volt, élelmiszert csak elvétve tudott szerezni, a pénzről nem is beszélve. Hogy lehet
valaki hálás ezek után?
Manuel annak a kórusnak a tagja, amely
a francia nyelvű istentiszteleteken szokott
énekelni. Egyszer éppen az úton gyalogolt
és bekanyarodott az egyik utcasarkon, amikor hatalmas robbanás rázta meg a levegőt.
A szomszédos utcában valaki elhajított egy
kézigránátot, és több embert is megölt vele.
Hogy lehet valaki hálás ezek után?
Noha a mi otthonunk biztonságban volt,
nekünk, misszionáriusoknak is nehéz volt
az életünk. Szüneteltetnünk kellett a családlátogatásokat, voltak napok, amikor a gyermekeinket nem tudtuk elvinni az iskolába.
Az éppen futó projekteket meglehetősen

nehezen tudtuk figyelemmel kísérni, ellenőrizni, mert voltak helyszínek, ahová senkit
nem engedtek be. Néhány barátunkat egy
időre mi szállásoltuk el, bár a mi környékünkön is voltak lövöldözések. Együtt szenvedtünk a helybeliekkel. A sikertelen puccs
után minden magán rádióadót tönkretettek vagy beszüntettek. A hírek csak szájról
szájra terjedhettek. Szinte nem múlt el úgy
éjszaka, hogy másnap reggel ne fedeztek
volna fel valahol holttesteket.
Hogy lehet valaki hálás ezek után? A kérdés jogos. Isten mégis arra szólít fel minket, hogy
fordítsuk el tekintetünket a körülményekről
és mindenről, ami lehetetlen, és összpontosítsunk az Ő korlátlan hatalmára, (talán
egyelőre még láthatatlan) lehetőségeire és
örökkévaló mennyei ígéreteire. Egyszer
hallottam egy mondást: Adj hálát a száddal,
a szíved majd felzárkózik. A tudatos hálaadás
és dicsőítés megérinti a szívemet, és máris
valósággá válhat a régi közmondás: A hálaszó óv a bukástól, a dicséret pedig magasra emel.
A hála Isten atyai szíve közelében tart,
míg a hálátlanság arra tesz nyitottá, amit Isten ellensége belém akar plántálni: a frusztrációra, a haragra, az irigységre, a cinizmusra, az önigazságra, a reménytelenségre.
A Bibliában található számos igehely közül, amelyek a hálaadásról szólnak, különösen az Apostolok cselekedetei 16,16–40 szólt
hozzám. Ez az a rész, amikor Pált és Sílást
igazságtalanul megverik, börtönbe vetik,
lábukat pedig kalodába zárják. Az ember
első gondolata az, hogy itt a misszió vége,
nem csoda, ha Pálék itt és most „bedobják

a törülközőt”. De egészen más történik: a
rabok éjfél körül elkezdenek énekelni… ami
egyértelműen hálájukat és örömüket fejezi
ki. Énekelek, mert örvendezem és hálás vagyok, vagy éppen az szeretnék lenni, még
akkor is, ha esetleg belül „még nem jutottam
el odáig”. És már együtt énekeljük Pállal és
Sílással a hálaéneket, mire váratlanul rengeni kezd a föld úgy, hogy az egész börtön beleremeg. Azok ott, ketten nem hagyják, hogy
a körülmények befolyásolják őket. Isten ereje éppen azt cselekszi meg, amit az ellenség
meg akart akadályozni. Az eseménynek
még „utórengései” is vannak, mert megrendít és Jézushoz vezet másokat.
Ugyanez történik Burundiban, az istentiszteleteken, ahol az emberek Istent dicsőítik, és az Ő hatalmáról tesznek bizonyságot.
Egyszerűen megosztják egymással azt, amit
átéltek. Némelyeknek ez nehezebben megy,
és biztatásra van szükségük, a bizonyságtétel
mégis ragályos, mert másokra is „átterjed”.
A.-né így beszélt arról az időszakról:
– Arra gondoltam, beszerzek néhány
Bibliát. Meg is tettem, és bizony nagy áldás
lett. Amikor senki nem hagyhatta el a házat,
együtt olvastunk Igét. Mindkét unokaöcsém
abban a nehéz időben döntött Jézus mellett,
és most meg akarnak keresztelkedni. Istennek legyen ezért dicséret és hála!
Néhány nappal később Manuel így számolt be a robbanásról:
– Hálás vagyok, hogy Isten így rendezte a
dolgokat. Eredetileg azon az utcán akartam
végigmenni, ahol a gránát felrobbant. De
aztán az a gondolatom támadt, hogy inkább
a másik utcán megyek haza, mert ott régen

Bárhová megyünk,
mindenütt ránkcsodálkoznak.

nem jártam már. Pár pillanat múlva pont ott
történt a robbanás, ahol én lettem volna.
Ha visszatekintünk az elmúlt év nehéz
hónapjaira, mi is hálát adunk Istennek, mert
megtapasztaltuk védelmét, segítségét, vigasztalását, amiről sokszor beszélhettünk
másoknak is. Missziónk vezetőinek a támogatásáért is nagyon hálásak vagyunk, mert
gondos mérlegelés után missziós csapatunkat néhány hétre Németországba vitték.
Majd visszatérésünket is segítették, és ezzel
nagyon megbátorították a burundi testvéreket. Hálát adunk Istennek, mert megtapasztaltuk védelmét, segítségét, vigasztalását,
amiről sokszor beszélhettünk másoknak is.
Hálásak vagyunk, mert gyermekeink ismét
járhatnak iskolába, és bár nem minden működik tökéletesen, a helyzet mára sokat javult. Külön köszönet a sok imatámogatásért!
Isten tudja, hogy az új évben hogyan alakul majd a helyzet. Bízhatunk Őbenne és
imádkozhatunk azért, hogy a dolgok az Ő
gondolatai szerint, jó irányba változzanak.
Köszönjük, ha továbbra is rendszeresen
imádkoznak velünk együtt Burundiért, a
politikai, gazdasági és kormányzati vezetők
szívéért, indítékaiért és gondolataiért.
A hála most is, mint mindig, nagy kihívás,
és tudatos döntések kellenek hozzá:
1. Egy helyzet lehet nehéz. Fontos, hogy
olyankor ne fojtsuk el az érzelmeinket.
Vállaljuk azokat Isten előtt is, sőt elsősorban előtte, mert az felszabadít.
2. Ha nehéz körülmények közé kerülünk,
tudatosan keressünk valamit, amiért
imádságban hálát adhatunk.
3. Szinte mindig van valami, amiért hálát adhatunk. Vagy azért, amit Isten a
múltban tett, vagy azért, amit a jövőben
tesz majd. Ezt szeretném mindig észrevenni és felismerni.
4. Gyakorlat teszi a mestert. A tudatos gyakorlás és „edzés” előbb-utóbb
hálás(abb) emberré tehet. Ezt Isten Igéje
is ígéri.
Samuel Anderson

„A hálaszó
óv a bukástól,
a dicséret pedig
magasra emel.”

Samuel és Sabina Anderson
2008 szeptemberétől él Burun
diban. 2013-tól a Liebenzelli
Misszió ottani munkatársi
csapatát vezetik. A burundi
anglikán egyházzal együttmű
ködve sokrétű munkát végeznek:
gyülekezetet építenek, teológiai
tárgyakat oktatnak, és tanácsol
ják a helyi egyházi vezetést.
A házaspárnak 3 kislánya van.

Imádkozzunk azért,
hogy a dolgok az Úr
gondolatai szerint, jó irányba
változzanak! Könyörögjünk
Burundiért, a politikai, gazdasági és kormányzati vezetők
szívéért, indítékaiért és gondolataiért! Hálát adunk Istennek,
mert megtapasztaltuk védelmét,
segítségét, vigasztalását, amiről
sokszor beszélhettünk másoknak
is. Missziónk vezetőinek a
támogatásáért is nagyon hálásak
vagyunk, mert gondos mérlegelés
után missziós csapatunkat
néhány hétre Németországba
vitték. Majd visszatérésünket is
segítették, és ezzel nagyon
megbátorították a burundi
testvéreket. Hálásak vagyunk,
mert gyermekeink ismét
járhatnak iskolába, és bár nem
minden működik tökéletesen, a
helyzet mára sokat javult. Külön
köszönet a sok imatámogatásért.
Samuel
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Oroszország:

Istennek legyen hála
mindenért, ami történik

– Nagyon helyes, hogy nyilvánosan is megjelentek! – vélekedett a város egyik
önkormányzati képviselője, amikor az évente megrendezett, szabadtéri kará
csonyi ünnepségen találkoztunk.

Sabine Matthis missziós nővér
2006 szeptembere óta él
Oroszországban. A nyelvtanulás
után először a Jekatyerinburg
ban megalakult gyülekezetet
erősítette, 2009 óta pedig egy
berjoszovszki gyülekezet meg
erősítésén fáradozik.

„Imádkozzatok egyúttal
értünk is, hogy az Isten
nyissa meg előttünk az ige
ajtaját, hogy szólhassuk a
Krisztus titkát” (Kol 4,3a).
Imádkozzunk azért, hogy
misszionárius testvérünk
mindig észrevegye az Úrtól
elkészített lehetőségeket az
evangélium hirdetésére!
Berjoszovszki a Közép-Urál ke
leti szélén található. A városnak
kb. 64 000 lakosa van. A város a
18. sz. derekán jött létre, amikor
a területen aranyat találtak, és
bányászokat telepítettek oda.
A misszió 2009-ben alapította
az orosz nyelvű gyülekezetet,
amelyet 2012 márciusában
sikerült hivatalosan is beje
gyeztetni.
Bal oldali kép:
Nem várt karácsonyi ajándékok –
meglepetés a gyermekotthonnak

Jobb oldali kép:
Sabine missziós nővér az egyik
könyvtárban tartott karácsonyi
ünnepségen
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Szavain kissé meglepődtem. Sokszor az
az érzése az embernek, hogy nincs valami
nagy nyitottság errefelé az egyház dolgai
ra. Az emberekben sok az előítélet. Az
orosz társadalom gyakran nagyon szkeptikus, ha valami újdonsággal találkozik, pláne ha az a valami nem ortodox. De lehet,
hogy már bennem is fenntartások vannak,
rossz szemüvegen keresztül szemlélem az
engem körülvevő világot, és nem látom
meg azokat a lehetőségeket, amelyekkel
mi mint gyülekezet élhetnénk?
„Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy az
Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy
szólhassuk a Krisztus titkát” (Kol 4,3a). Milyen gyakran imádkozunk lehetőségekért,
és amikor adódnak, nem élünk velük,
vagy észre sem vesszük azokat!
Milyen lehetőségeket készített Isten?
Eszembe jut, amikor meghívtak egy iskolai rendezvényre. A meghívás meglepetésként ér. A tanárok szakmai bemutatót
tartanak, hogy egymást bátorítsák, majd a
mi segítségünket is kérik. Mi is elmondjuk,
hogyan készülünk egy karácsonyi alkalomra, és hogyan zajlik egy ilyen rendezvény. Az egyik tanárnő elmondja, milyen
nagyra értékeli az együttműködést velünk.
Egy mondata mély nyomot hagy bennem:
– Tanulóink teljesen felengedtek a külföldiekkel szemben.
Ez egészen biztosan a Liebenzelli
Misszió rövidtávú munkatársaival, az
impactesekkel együtt végzett iskolai munkálkodásunk következménye, melynek során nő a kölcsönös bizalom, egymás megbecsülése, és így egyre több lehetőségünk
van Jézus Krisztusról beszélni.

Karácsonykor ajándékok, Húsvétkor utóhatások
Egy másik lehetőség egy kis problémának
köszönhető. Karácsonyi ünnepségünkre
a vártnál kevesebb gyermek érkezett. Mit
kezdjünk a megmaradt karácsonyi ajándékokkal? Eszembe jutott, hogy van a közelünkben egy gyermekotthon. Felvettük
a kapcsolatot az intézménnyel, és megkérdeztük, megajándékozhatjuk-e a gyermekeket? És lám-lám, a vezetőség nyitott volt
az ötletre, és nagyon örültek, amiért valaki
azokra a gyermekekre is gondolt. Így történt, hogy kis ünnepséget rendeztünk az
otthonban, és átadhattuk az ajándékokat és
néhány gyermekbibliát a csoportoknak.
Húsvét közeledtével az egyik gyülekezeti tag megkérdezte, készülünk-e ismét
valamivel a gyermekotthon lakóinak, mert
ha igen, szeretné anyagilag támogatni az
ügyet. Így már nem tőlem jött a kezdeményezés. Mások szíve és szeme nyílt rá a
gyermekek szükségeire. Neked köszönöm,
Uram, amikor valami megmozdul!
Amikor ezekre az esetekre gondolok,
azt látom, hogy nem annyira az előre
megtervezett események, hanem inkább a
spontán adódó helyzetek kínálnak jó lehetőségeket a Jézus Krisztusról való bizonyságtételre. Sok történés jelzi, hogy tudnak
rólunk mint gyülekezetről. Az emberek
figyelnek minket és figyelik a hozzáállásunkat, viselkedésünket. Én pedig olyan
impulzusokat adhatok nekik, amelyeket
elfogadhatnak. Egy a lényeg: engedjük,
hogy nézhessenek minket, és éljünk azokkal a lehetőségekkel, amelyekkel Isten
ajándékoz meg bennünket.
Sabine Matthis

Ismer a kedves Olvasó olyan embe
reket, akikről sugárzik a hála? Szá
momra ők olyanok, mintha egy másik
bolygóról csöppentek volna közénk.
Mérhetetlen megelégedettséget és
örömet sugároznak. Ez bizonyára
azért lehet így, mert naponta gyako
rolják a hálaadást.

Nina (a képen az
unokájával) hat
négyzetméteren él.

A Biblia szüntelenül arra szólít fel, hogy
adjunk hálát Istennek. Ott van például a
Zsoltárok 106,1: „Adjatok hálát az Úrnak,
mert jó, mert örökké tart szeretete!” Ha ezt
gyakoroljuk, csoda történik: egy egyszerű
szokásból szép lassan egy hálás életgyakorlat alakul ki.
Istennek hála akár a kevésért, akár a sokért
Közép-Ázsiában, különösen a fővárosok
ban nem kevesen vannak a gazdagok.
De falun a nagy többség szinte mélyszegénységben él. Nina is közülük való. Egy
fabódéban lakik hat négyzetméteren. Az
agyagpadlós szobának nagyon egyszerű a
berendezése. E kis helyiség egyben a konyha, a nappali és a hálószoba is. Ezenkívül
csak az élethez legszükségesebb tárgyakat
találjuk a lakásban. Ez Nina esetében elég
kevés dolgot jelent. Nincs tévé, nincs internet, nincs okostelefon, nincs autó, nincs vezetékes víz, nincs betegbiztosítás. Hát életbiztosítás? Bizony az sincs. A havi 40 eurós
nyugdíjból nem nagyon lehet ugrálni.
Annak, aki a német fogyasztói társadalomból érkezik, eláll a szava. Hát így is
lehet élni? De hiszen még annyi minden
kellene az élethez! A Ninával való találkozás felkavart. Mély elégedettség és hála
sugárzik róla. Ez nyilvánvalóan nem egy
kövér pénztárcának, de nem is egy vaskos
bankszámlának köszönhető. Azt, amire Ninának az élethez szüksége van, mennyei
Atyja mindennap megadja neki. Mindegy,
hogy valaki olyan kevésből él-e, mint Nina,
vagy olyan sokkal gazdálkodhat, mint a
nagy többség Németországban, mindent
Isten kezéből kapunk. És Isten örül, ha neki
adunk hálát mindenért, még azokért a dolgokért is, amelyek már fel sem tűnnek, an�nyira magától értetődőek. „Mindenért hálát
adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus
által a ti javatokra” (1Thessz 5,18).
Istennek hála, akár a jóért, akár a rosszért
Szveta* négy testvérével együtt egy tanyán
nőtt fel. Édesapjuk sajnos alkoholista volt.
Minden pénzt azonnal vodkára költött.
Gyakran éjszaka jött haza részegen, amiből mindig ádáz veszekedés lett, és az apa
a feleségét meg a gyermekeit is megverte.
* A neveket megváltoztattuk.

Közép-Ázsia:

A hálaadásban
meg kell újulnunk
Az asszony sokáig tűrt, ám egy nap nem
bírta tovább és elmenekült. Egy gyermekotthonban talált menedéket. Ott dolgozott
szakácsnőként. Így a gyermekotthon lett
Szveta otthona is néhány évre.
Egy kanadai keresztyén rendszeresen bejárt az otthonba. Gondoskodott arról, hogy
a gyermekeknek legyen elég ennivalójuk,
és Jézusról is beszélt nekik. Szveta erre még
mindig nagy hálával emlékszik. Az által az
ember által jutott hitre, és tőle tanulta, hogyan élhet az ember az Úr Jézussal.
Két éve Szveta csatlakozott egy gyülekezethez. Nagyon jól ért a gyermekekhez, kedvesen foglalkozik velük. Ő maga
mondta:
– Hálás vagyok Istennek, hogy az élet
mindkét oldalát megismerhettem: a jót is
meg a rosszat is.
Nem mindig könnyű mindkettőt Isten
szerető kezéből fogadni. Nem is megy
egyik napról a másikra. Gyakran hosszú
idő és Isten iránti teljes bizalom kell hozzá;
hinnünk kell, hogy Ő szeret, és mindig jót
akar nekünk. Ám ha mindent hálával tudok fogadni, Isten mindent áldássá fordíthat az életemben.
Szeretném biztatni a kedves Olvasót,
hogy naponta adjon hálát Istennek. Egy
egyszerű szokásból szép lassan egy hálás
életgyakorlat alakul ki.
Andreas

A köszönöm oroszul szpaszibo.
Ez a szó a szpaszi (szabadíts
meg) és a bo (Bog = Isten) sza
vakból tevődik össze, és így nap
mint nap többször is arra emlé
keztet, hogy Jézus a Szabadító,
amiért hálát adhatunk neki.

Andreas és Christina 2006 óta
él Közép-Ázsiában. A nyelvta
nulás után gyülekezeti munkát
végeztek. Családi körülményeik
úgy alakultak, hogy sérült gyer
mekek között kezdtek szolgálni.
Így sok családdal tudnak kap
csolatokat építeni. A házaspár
nak négy gyermeke van.

Adjunk hálát Andreas
és Christina szolgálatáért Közép-Ázsiában. Isten adjon
nekik mindig újra megértést,
bölcsességet és szeretetet a
sérült gyermekek közötti
munkához. Kérjük Istentől,
hogy az Úrra tudják bízni saját
négy gyermeküket is!
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Németország:

Hála a 25 és a 14 évért
„Már akkor világosan
megértettem, hogy
mindegy, mi történik,
Jézus az, aki
cselekszik. Márpedig
annak mindig lesz
gyümölcse.”

Lufieregetés egy
gyülekezeti ünnepségen.
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2015 októberében ünnepeltük a Német Egység 25. évfordulóját. 2016-ban pe
dig a családunk tekint vissza hálás szívvel arra a 14 izgalmas évre, amelyet
Németország Mecklenburg-Elő-Pomeránia (németül röviden: Meck-Pom) nevű
tartományában töltöttünk, és gyülekezetet építettünk, majd alapítottunk is. Jé
zusnak hála a megosztottság már csak emlék, a fejlődés Északkelet-Németor
szágban viszont a jelen.
2001 novemberében a feleségemmel, Inkával
együtt ültünk a misszió vezetősége előtt a
misszió központjában, Bad Liebenzellben.
Én akkor még csak teológushallgató voltam.
Elhangzott egy kérdés:
– El tudnátok-e képzelni magatokat egy
olyan szolgálatban, ahol esetleg 10 évig
semmilyen gyümölcsöt, semmilyen lelki
mozdulást nem láttok?
Német házaspár lévén – én Nyugat-Berlinből, Inka Meck-Pomból származik – lelki
szemeink előtt már régóta MecklenburgElő-Pomeránia lebegett végcélként. Még
csak azt nem láttuk világosan, hogy melyik
faluba vagy városba lesz a költözés.
Jézus az, aki cselekszik
Vezetőim kérdésére azonnal kész volt a válaszom:
– Nem! Természetesen készen állunk rá,
hogy a Keleti-tengerhez költözzünk, de hiszem, hogy azzal, aki Jézussal él, mindig
történik valami.

Már akkor világosan megértettem, hogy
mindegy, mi történik, Jézus az, aki cselekszik. Márpedig annak mindig lesz gyümölcse. És nem kell feltétlenül nagy számokban gondolkozni, mert nála mindig az
egyes ember a fontos. A változás először
bennünk, majd a családban, a munkatársakban, végül pedig azokban az emberekben történik, akiket szeretnénk elérni.
Minden valószínűség szerint jó választ
adtam a kérdésre, mert már másnap közölték velünk, hogy kezdjünk el lakás után
nézni Meck-Pom tartományi székhelyén,
Schwerinben.
2002. január 2-án útnak indultunk az „új
világba”. Délben már egy schwerini gyorsétteremben ültünk. Nemsokára, onnan
mintegy 300 méterre találtunk egy panellakást a Großer Dreesch (magyarul: nagy ugar)
néven elhíresült városrész lakótelepén. 2002
augusztusától 2010 nyaráig Schwerinben
szolgáltunk: gyülekezetépítésben vettünk
részt.

Azokban az években igen sokat tanultam
Az időközben elhunyt igehirdető, Martin
Zimmermann mellett dolgoztam, de főleg
a gyülekezet falain kívül: sportprogramokat szerveztem gyermekeknek és fiataloknak, részt vettem egy nagyszabású ifjúsági
evangélizációs istentisztelet létrehozásában. Különböző kezdeményezéseket vezettem az egyik általános iskolában. A gyülekezeten belül az ifjúsági munkába álltam
be. 2003 és 2005 között megpróbáltunk egy
másik városrészben is gyülekezetet alapítani, de a munkát sajnos egy idő után nem
folytathattuk. Ennek azonban lett egy jó
hozadéka: figyelmünk a belváros, azon belül is a Schelfstadt nevű körzet felé fordult,
ahol a gyülekezeti ház is áll.
2009-ben Bad Doberanból segélykérés érkezett
2007-ben a G8-as csúcsot Bad Doberan egyik
városrészében, Heiligendammban tartották.
Nem messze onnan található a Tartományi
Közösségek Szövetségének konferenciaközpontja. A csúcstalálkozó kapcsán felmerült,
hogy a konferenciaközpontot eladják. A terv
– Istennek hála – kútba esett, és így új lehetőségek nyíltak arra, hogy a konferenciaközpontban, az Isteni Béke Házában új gyülekezet
alakuljon.
2010 óta élünk a Keleti-tengernél, ahol a
Rostocki Népegyházi Közösség leánygyülekezetének építésén fáradozunk. Az elmúlt
öt évben nagyon sok minden történt. Ezért
adhatunk hálát
▪▪a gyülekezet növekedéséért: az istentiszteletet látogatók száma a kezdeti 20-ról átlagosan 55-re emelkedett;
▪▪a munkatársi csoport megalakulásáért és
fejlődéséért;
▪▪ a lelkes és áldozatkész vezetőségi csoportért;
▪▪az alkalmaink iránt érdeklődő emberekért;
▪▪a különböző sporttevékenységeinkért;
▪▪a gyermekek, fiatalok, nők és nyugdíjasok
között végzett munkáért;
▪▪Hilde Häckel missziós nővérért, aki 2014
februárjában, 69 évesen engedett a hívásnak, és Bad Liebenzellből a Keleti-tengerhez költözött;
▪▪a jó együttműködésért a helyi egyházkerülettel, a baptista gyülekezettel és magával a várossal;
▪▪azért a lehetőségért, hogy a nagy városi
rendezvényeken, pl. a gyermeknapon, a
karácsonyi vásár ideje alatt, a kultúra éjszakáján és az emlékhelyek napján tárt ajtókkal várhatjuk mi is az embereket.
Köszönet a mennyei munkaadónak
Az elmúlt években sok helyszínen mutathattam be szolgálatunkat. Eközben feltűnt,
hogy egy-egy missziós estén a bemutatót

követő beszélgetés nem egyszer „gyülekezetgondozásba” ment át. Sok mindent, amit
mi a mozgalmas évek alatt a keleti országrészben megéltünk, a már megállapodott,
jól működő gyülekezetek nagyon hasznosnak tartottak. Nagyon hálás vagyok men�nyei munkaadónknak, hogy kapcsolatokat építhetünk, melyek során egymástól és
együtt is sokat tanulhatunk.
A 2015-ös évre ez különösen is igaz volt.
A „rendes”, éves ünnepnapok és rendezvények mellett megtarthattuk első gyülekezeti
csendeshetünket. Fő témánk az Istenre figyelő imádság volt, és miközben Isten szavára figyeltünk, két új szolgálóval bővült
gyerekmunkás csapatunk. 3 éve az ünnepi
alkalmakra mindig szervezünk valamilyen
zenei programot is, amelyek sok gyülekezeten kívüli embert is vonzanak. Andi Weiss
és Sefora Nelson után, 2015-ben Sarah Kaiser volt a vendégünk Bad Doberanban.
Rendkívüli élményként emlékszünk vis�sza a ProChrist műholdas evangélizációs
hétre. Ulrich Parzanyt mi a doberani moziban hallhattuk élőben. Már az előkészületek során megtapasztaltuk az Úr Jézus
jelenlétét és gazdag áldásait. Amikor ilyen
jelentős alkalmat szervezünk, a 220 férőhelyes mozitermet szívesen vesszük igénybe
és használjuk „tiszteletbeli” gyülekezeti teremként.
Ősszel megkezdték a münsteri egyházközség gyülekezeti házának átépítését. A mi
gyülekezetünk magára vállalta az ételosztás
gondjait: november óta mi osztunk meleg
ebédet hétfőtől péntekig a mintegy 120 rászorulónak, akik között sokan vannak olyan
menekültek is, akik Bad Doberanban állapodtak meg.
Összességében nagyon hálásak vagyunk
azért, amit Jézus Bad Doberanban jelenleg
tesz, de azért is, amit a tartományban végzett az elmúlt években. Építi a gyülekezetet,
mi pedig hűségesen szolgálhatjuk Őt.
Köszönjük, ha a misszió támogatójaként
a kedves Olvasó is imádkozik értünk és a
Németország észak-keleti részén élő emberekért!
Christoph Scharf

Vadvízi kalandozás az
Apák és fiúk kiránduláson.

„Nagyon hálás
vagyok mennyei
munkaadónknak,
hogy kapcsolatokat
építhetünk, melyek
során egymástól
és együtt is sokat
tanulhatunk.”

Christoph és Inka Scharf 2010
nyara óta a Keleti-tenger mel
lett, Bad Doberanban élnek,
ahol missziós gyülekezeti mun
kát végeznek.
A házaspárnak 5 gyermeke van.

Köszönjük, ha a misszió
támogatójaként a kedves
Olvasó is imádkozik értünk
és a Németország észak-keleti
részén élő emberekért!
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Közel-Kelet:

Beteljesületlen vágyak – Isten hallgat
Beteljesült vágyak – Isten cselekszik

A Mission weltweit [a Liebenzelli Misszió német folyóirata] 2014. július/augusztusi számában Paulus
Hieber arról írt, hogy milyen egyedülállóként szolgálni a misszióban.
Ezt írta Paulus az említett 2014-es cikkében:

Részletek a naplómból,
1991. szeptember 8-a, vasárnap:
„Sokat gondolkodtam majdani szolgálatomról és Liebenzellről is.
Arra gondoltam, hogy a képzés után először pár évig igehirdetőként szolgálok majd, megházasodom és … Ez az álmom, de vajon
teljesül-e?”
20 év eltelt. Az álom nem teljesült. Nem igehirdetőként
szolgálok, és (még mindig) nem nősültem meg. Beteljesületlen kívánság? Teljes mértékben!
1993. február 11-én, csütörtökön ezt írtam:
„Ide-oda rángatnak, egy perc nyugtom sincs. Ez azt jelenti, hogy
azért a nősülés nem fog gyorsan menni. Ez a gondolat kétségbe
ejt... De Istennek mindig kész terve van. Annak a lehetősége is felrémlett már bennem, hogy egyedül maradok, de azt egyelőre nem
tudom elképzelni.”
A megszokottól kicsit eltérően
Komolyan foglalkozom a házasság és a nőtlenség témájával. 1995. május 27-éről ezt a bejegyzést találtam a naplómban: „Megtanultam Pál apostoltól, hogy elégedett legyek
azzal, ami éppen most van.” Aztán pénteken, 1997. február
14-én ezt írtam: „Ha belegondolok, hogy mi mindenem lehetne
most már, 29 évesen: munkám, családom stb. Nehezemre esik
elfogadni ezt a mostani helyzetet. Vágyom arra az elfogadásra
és érzelmi biztonságra, amit másoknál látok. Másrészről viszont
ott vannak előttem azok a hihetetlen lehetőségek, amelyekről a
házasságban élők csak álmodozhatnak. Sok jó dolog jut most az
eszembe. Ennek ellenére nehéz elfogadnom ezt a mostani helyzetet. A Róma 12,1 többször is elém került az utóbbi időben. Odaadni magamat Istennek. Pál apostol (az én nagy példaképem)
ezt tette. Önzetlen élet. Tulajdonképpen nem panaszkodhatom.
A megszokottól kicsit eltérően alakul az életem. De ezt szeretném kihasználni. Istenem, segíts!”
Telnek-múlnak az évek. Naplómban többször esik említés udvarlásról, nősülési szándékról, és itt-ott felbukkan
egy-egy női név is. De egyetlen kapcsolatból sem lett házasság. Ezt a tényt nehezen tudom feldolgozni.
Mi az, ami segít?
Sok évvel ezelőtt intenzíven foglalkoztam a Filippi 4,4-gyel.
Ezt a verset így is lehetne fordítani: „Örüljetek az Úrban mindig, és még egyszer parancsolom nektek, hogy örüljetek!” Vagyis ez egy figyelemre méltó követelés, parancs arra nézve,
hogy örüljünk. De hogy jön Pál ahhoz, hogy ilyet írjon?
A titok nyitja a –ban ragocska: az Úrban. Ez egy nagyon szoros kapcsolatra utal. Tehát: azért örüljetek, mert szoros kapcsolatban vagytok a ti Megváltótokkal, Jézussal. Így a tekintetünk
elfordul attól, ami minket foglalkoztat, és ahhoz irányít
minket, aki miatt szabadságot és örök életet kaphattunk.
Ha ettől nem jelenik meg az öröm, akkor mitől mástól?
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Életem korai szakaszában megérthettem, hogy végtelenül értékes vagyok, mivel Isten szeret. Ezt olyan bibliai igeversek is alátámasztják, mint a Jeremiás 31,3 és a Jelenések
könyve 3,9. Talán ez az oka annak, hogy az egyik kollégám
néha így szól:
– Ez a Paulus mindig mosolyog.
2010 novemberétől különleges imaperceket tartok. Még
mielőtt felkelek, imádkozom a jövőmért, a házasságomért
vagy éppen a nőtlenségért. Az imádságot azzal kezdem,
hogy megköszönöm Istennek az életemet. Olyan sok mindenért adhatok hálát: az életemért, a barátaimért, a munkámért, a jövőmért. Aztán imádkozom természetesen ezért a
dologért és sok más nyitott kérdésért is.
A hegyekben
Pár éve kiveszek néhány nap szabadságot, hogy átgondoljam az életemet és imádkozzam. 2013. augusztus 17-én ezt
írtam: „Néhány nap Ciprus hegyei közt. Jártam Troodosban,
Kykkosban és Páfoszban. Néhány olyan fontos kérdésről akartam elmélkedni, mint a soron következő célkitűzéseim, a jövőbeni
munkám… Mindent témát, amelyet felírtam magamnak, alaposan körbejártam. Ma volt a legnehezebb, mert a jövendőbelim körül jártak a gondolataim. Sokat imádkoztam. Isten azt tanácsolta,
hogy várjak. Páfosz ásatásainál gyönyörködtem a naplementében… Konkrét választ akartam Istentől erre az égető kérdésre.
Miközben a nap lement, Isten elém hozta mindazt, amim már
van: van időm, pénzem, otthonom, szabad időm stb. Jó, hogy Isten
beszél velem ezekről. Még akkor is Őt akarom követni, ha egyedül
maradok. Ezt nehéznek találom, de ha ez Isten útja a számomra,
elfogadom. Ez a legjobb, és a legjobb tényleg a legjobb.”
A házasság és a nőtlenség is Isten ajándéka. Nemrég beszélgettem az egyik munkatársammal. Panaszkodott, hogy
minden milyen drága: a gyerekek iskoláztatása, a lakás rezsije stb. Azt válaszoltam erre, hogy nekem nincsenek gyerekeim. Mire ő:
– Neked csak egy problémád van, de nekem tíz!
Szerinte hálásnak kellene lennem, amiért nincsen családom. Később azért feltettem neki a kérdést, hogy cserélne-e
velem. Vajon mit válaszolt?
– Nem, soha!
Utoljára szeretnék még egyszer belelapozni a naplómba.
A 2012. január 1-jei, vasárnapi bejegyzés tulajdonképpen
át- meg átszövi az életemet, mint egy piros fonal: „Jó életem
van. Szeretem az életemet. A munkámat, az embereket, a kihívásokat. Ez nagyon jó. Oké, nem nősültem meg, és nincs családom.
De a család egyáltalán nem garancia arra, hogy az embernek jó
élete lesz. Van egy jó Istenem, egy nagyon jó Istenem. Jóindulattal
viseltetik irántam, nagyon nagy jóindulattal.”
Paulus Hieber, 2014

2014-es írásomban részleteket közöltem
a naplómból, amelyek belső küzdelmeimről számolnak be azzal kapcsolatban,
hogy már elmúltam 40, és még mindig
nem házasodtam meg. 2010-ben elkezdtem naponta imádkozni egy társért, és
tudtam, hogy sokan imádkoznak még
ezért. Pál apostol az én nagy példaképem.
Mindegy, milyen helyzetbe került, mindig elégedett és hálás volt. Ezért a Filippi
4,4-ben az örömet nemcsak hangsúlyozza, hanem mintegy parancsolja: „Örüljetek
az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek.” Ebből arra következtethetünk, hogy
Pál életének az alapja a hála volt.

Ezt meg is teszem, és a kapcsolatunk
elmélyül. Az első találkozásunkkor kérek Gabitól egy poharat. Megtöltöm
papírcetlikkel, amelyek az én vágyaimat,
elképzeléseimet és elvárásaimat jelképezik. A pohár tartalmát kiürítem a szemétkosárba. Azután vízzel töltöm meg a poharat. Elmagyarázom Gabinak, hogy őérte
megéri minden vágyamat, elképzelésemet
és elvárásomat elengedni, és hagyni, hogy
Isten ővele ajándékozzon meg.

Közben eltelt másfél év. Isten látta az
én beteljesületlen vágyamat és hallotta
sok ember imádságait. 2015 májusában
eljegyeztem Gabi Nonnenmannt, és most
az esküvőnket tervezzük. Gabi is évekig
imádkozott társért. Ő is tudatosan hálát
adott Istennek azért, hogy cselekedni fog.
Ebben sziklaszilárdan hitt.

A barátság és bizalom nő közöttünk.
Egyre világosabban látjuk, milyen csodálatosan vezetett és készített elő minket
egymásnak Isten az évek során. Hálásan ismerjük fel, hogy az Istentől kapott
adottságaink milyen jól kiegészítik egymást. Az én gyengeségeim Gabi erősségei, és fordítva.

Első találkozás egy ifjúsági konferencián
2015. január 4-én Gabi és én, mindketten
a magunk szervezetének képviseletében
egy stuttgarti ifjúsági missziós konferencián dolgozunk. Ott találkozunk először.
Hetekkel később egy közös ismerős beszél rólam Gabinak, akinek eszébe jut az
előbb idézett cikkem. Újra elolvassa, és
mély benyomást tesz rá a szerző nyíltsága és egész személyisége. Kapcsolatba
lép velem.

Hálás vagyok, hogy 2016 tavaszán Gabival együtt visszatérhetek a SAT-7 tévécsatornához. Az ottani csapatot erősíthetjük majd, és segíthetünk nekik abban,
hogy tévéműsorokat készíthessenek a világ perzsául beszélő népességének. Istennek volt és van is terve az életünkkel.

2015. február 17-én ezt írom Gabiról a
naplómba: „Értékes gyöngyszem, kincs, leírhatatlanul drága ajándék Istentől.”

Ő jót fog kihozni mindenből. Ebben
egészen biztosak lehetünk.
Paulus Hieber

Paulus Hieber 2009 szeptem
bere óta a SAT-7 keresztyén
tévéadónál dolgozik, és perzsa
nyelvű műsorokat készít.
Márciusban feleségül vette
Gabi Nonnenmannt, majd
visszatértek szolgálati helyükre.
Paulusnak tévés munkatársak
képzése lesz a fő feladata.

Adjunk hálát, hogy
Isten oly sok évi vágyakozás és várakozás után Paulusnak
segítőtársat ajándékozott. Isten
áldja meg együttes szolgálatukat
a misszióban!

Paulus segít a Közel-Keleten élő
embereknek, családoknak, hogy
keresztyén tévéműsorok által is
megismerjék az evangéliumot.

2015. február 6-án ezt írom a naplómba: „Talán a jövendőbeli feleségemmel kapcsolatos minden elgondolásomat és kívánságomat
a szemétbe kellene hajítani, és bele kellene
mennem ebbe a dologba. Természetesen Isten
vezetésére hagyatkozva.”

Idézet egy iraki asszony leveléből,
amelyet a SAT-7 televízió szerkesztőségének írt:
„Szeretnék köszönetet mondani a
műsoraitokért, amelyeket minden
nap megnézek. Sokat segítenek
nekem.
Nemrég hívtam be a szívembe az
Úr Jézust, és nagyon szeretnék még
többet tanulni a keresztyén hitről.
Kérlek, imádkozzatok a férjemért,
hogy ő is megismerhesse az Urat.”
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Malawi:

Hála az iskola tetejéért
Tobias és Sarah Müller 2011 óta
él Malawiban. A nyelvtanulás
és a helyi kultúrával való ismer
kedés után egy évig a Chisomo
Központot vezették. 2014
szeptembere óta az Ubwenzi
falufejlesztő program munka
társai. Feladataik részét képezi
a teológiai képzés is.
A házaspárnak egy kisfia van.

Adjunk hálát, hogy
Jailos faluban felépülhetett az iskola! Imádkozzunk,
hogy a gyermekek örömmel
tanuljanak, a bibliaolvasás által
megismerjék az evangéliumot és
hitre jussanak! Könyörögjünk
azért, hogy az állam elismerje az
iskolát, és Isten küldjön képzett
tanítókat a faluba!

Tobias feladataihoz az is
hozzátartozik, hogy megbe
széléseket folytasson lelkészek
kel és projektrésztvevőkkel.
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El tudja-e a kedves Olvasó képzelni, hogy gyermekeinek vagy unokáinak akár
6 kilométert vagy még többet is kell gyalogolniuk ahhoz, hogy iskolába járhas
sanak? Egy közeli kis településen, Jailosban ez volt a helyzet. Az ott élő embe
rek lelkesedése és elszántsága mély benyomást tett ránk.
Évekig kerestek olyan jó és közeli helyet,
ahová a gyermekeiket iskolába járathatnák. Így aztán az utóbbi években egy ideiglenes épületben vagy egy templomban
folyt a tanítás. Két évvel ezelőtt szerettek
volna végleges megoldást találni a problémájukra, és hozzánk fordultak. Néhány találkozás után megegyeztünk abban, hogy
a faluközösség vállalja az iskola megépítését. Mi pedig, az Ubwenzi falufejlesztő
projekt keretén belül vállaljuk az épület
bádogtetejének a költségeit.
A falu lakói tehát elkezdtek agyagból
téglát vetni, majd fáradságos munkával
kiégették azokat. Ezután kezdődhetett a
kőműves munka. Többször is volt pénzgyűjtés, hogy a munkásokat kifizethessék.
Amint elkészült az iskolaépület, megkezdődött a fakivágás a tetőszerkezethez. Miközben készült az ácsozat, a jailosi falu főnöke eljött hozzánk, hogy megbeszéljük a
bádogtetővel kapcsolatos teendőket.
A kitűzött napon az egész falu összegyűlt, hogy átvegye a tetőt. Már a terve-

zés során is érezhető volt, milyen boldog
a főnök. Nagyon örült mindannak, amit
a falusiak önerőből elértek. A bádogtetőt
ünnepélyes keretek között adtuk át a falunak. Az alkalom fő témája a hála volt. Mi,
Ubwenzi-misszionáriusok emlékeztettük
az embereket arra, amit közös erővel valósítottak meg, és Isten Igéjével bátorítottuk
őket. Isten nemcsak a gyülekezeti munka
alapja; az iskola révén Ő ajándékozza meg
a falut társadalmi fellendüléssel is.
Malawiban sokan gondolkodnak úgy,
hogy álmaik megvalósításához hiányoznak a lehetőségek és az anyagiak, ezért
nem is tudnak nagy dolgokat létrehozni.
Ez a falu azonban megmutatta, hogy mit
lehet elérni, ha az emberek összefognak és
együtt végzik a munkát. Az ő esetük követendő példa lehet a környező falvaknak is.
Jailos falu lakossága hihetetlenül hálás.
Nem csupán a bádogtetőért, hanem azért
is, hogy az iskolaépület hamarosan teljesen elkészül. Mi, misszionáriusok azért
vagyunk hálásak Istennek, mert ez a falu
mindent beleadott, mi pedig segíthetünk
az ittenieknek abban, hogy kamatoztathassák tehetségüket és éljenek a lehetőségeikkel. Isten az, aki az ötleteket adja, aki segít azok megvalósításában, aki megőriz és
késszé tesz embereket arra, hogy az ilyen
és ehhez hasonló projektek kivitelezéséhez
biztosítsák az anyagiakat.
A gyermekek most már a nagyon közeli,
jól megépített iskola épületében tanulhatnak olvasni és írni. Ez nemcsak a továbbtanulás miatt nagyon fontos, hanem azért
is, hogy a bibliaolvasás által egyre jobban
megismerhessék Istent. Az, amikor ilyen
fejlődésnek lehetünk tanúi, a missziós
szolgálat legszebb élményei közé tartozik.
Az oktatást eddig a környéken élő fiatal
önkéntesek végezték, akiknek a fizetését a
szülők biztosították. Nagy kérdés, hogyan
alakul a jövő. Ezért is reménykedünk abban, hogy az iskolát hamarosan az állam
is hivatalosan elismeri, mert akkor képzett
tanítók érkezhetnek hozzánk, akik majd az
államtól kapják a fizetésüket.
Tobias és Sarah Müller

Japán:

Szállodából templom
– Before and After
Van egy japán tévéműsor, amelyet mindig szívesen megnézünk. A címe: Before
and After, vagyis: Előtte és utána. Nézőként sok ember érdekesen és izgalma
san alakuló lakáskörülményeivel ismerkedhetünk meg.
Láthatunk lakóházakat korhadt, szúette gerendákkal, lakásokat, amelyekben
életveszélyes a lépcső, hihetetlenül rossz
a világítás és ősrégi a vizes blokk. Vagyis részletesen megismerhetjük a jelenlegi
állapotokat. Azután bemutatnak nekünk
egy építészt, aki a felújításra szoruló épületben uralkodó áldatlan állapotot megszünteti, mégpedig abból a pénzből, amelyet a tulajdonos a rendelkezésére bocsát.
Amikor 2012 nyarán a falusias jellegű
Chikuseibe költöztünk, egy elkeserítő állapotban lévő templomépület fogadott
minket: a vakolat málladozott, a külső
lépcsőt szinte megette már a rozsda, a falakon és a belső mennyezeten repedések
éktelenkedtek, a vizesblokkok ősidőket
idéztek, és a tető a 2011-es márciusi földrengés óta folyamatosan beázott. Azért
költöztünk oda, mert szerettük volna minél több embernek elmondani az evangéliumot, de nem nagyon tudtuk elképzelni, hogy az embereket ilyen környezetbe
meghívjuk. Tanácstalanok voltunk, és Istentől kértünk útmutatást.
Néhány héttel később a férjem felfigyelt egy ingatlanra, amelyet megvételre
kínáltak. A központi fekvésű, négyemeletes épületet szállodának építették és
szállodaként is üzemeltették. Attól kezdve sorra nyíltak meg előttünk az ajtók. Isten vezetését követve határoztuk el, hogy
megvesszük az ingatlant: nagy projekt
egy kis gyülekezetnek!
Aztán jött a hideg zuhany: hiányzott
a szálló építési engedélye, és az épület
nagyságához képest túl kicsi volt a telek.
A jogi problémák hirtelen megoldhatatlannak tűntek. De még abban a helyzetben is azt éltük át, hogy a mi Urunk minden akadálynál hatalmasabb!
A megbízott ügyész barátságosan viseltetett irántunk. Egy hívő építész, akivel
már korábban jó tapasztalatokat szereztünk, és egy cég, amelynek keresztyén

volt a vezetője, elvállalta a két alsó emelet
átépítését.
Ami a bennem lévő hálát illeti, az újabb
nehézség kemény próba elé állított: kiderült, hogy a hatalmas, lepusztult bútorokkal, ócska edényekkel és nagyméretű
elektromos berendezésekkel reménytelenül telezsúfolt szállodát nekünk kell
kiürítenünk. Ezenfelül a két felső emelet
átépítését is saját kezűleg kellett elvégeznünk. Ó, az a végtelen mennyiségű épí
tési törmelék…! Újra meg újra úrrá lett
rajtam az aggodalom.
Mennyei Atyánk azonban sok segítőt
mozgósított: a gyerekeinket, a többi mis�szionáriust, impact-csoportokat, rokonokat és barátokat, akik mind beálltak hozzánk építőmunkásnak. A tetterős csapat
nagy odaadással és teljes erőbedobással
oldotta meg a feladatot. Mások imádkoztak, és kölcsönöket ajánlottak fel.
2013. október 14-én a gyülekezet sok
sok meghívott vendéggel együtt ünnepelhette a ház felszentelését, és időközben a gyülekezet lélekszámban is
növekedett! Épületünk a piros-fehér táblájával már messziről odavonzza az ember tekintetét. A városházával szemben
magasodik, a vonatállomástól hat, a közeli nagy bevásárlóközponttól pedig hárompercnyi gyaloglásra van. A főbejárat
közelében az autósoknak meg kell állniuk egy gyalogátkelőhelynél. Sok gimnazista is jár erre, akik megnézik a gyülekezet hirdetőtábláját.
Hálával vegyes csodálkozással vettük
tudomásul azt is, hogy a város egyik leggazdagabb embere a szomszédos parkolót ingyen a rendelkezésünkre bocsátotta.
Aztán két és fél év után végre el tudtuk
adni a régi, elég kieső helyen lévő telkünket, amiből visszafizethettük a felújításhoz felvett kölcsönök nagy részét.
Isten különös szeretettel vezetett minket. Before and After. Őt illeti hála!
Susanne Schlotz

Peter és Susanne Schlotz 1992
óta él Japánban. Fő feladatuk a
gyülekezetalapítás és gyüleke
zetépítés. Chikuseiben 2012 ősze
óta dolgoznak együtt Gretel
Ruoff nővérrel. A házaspárnak
három, részben már felnőtt
gyermeke van.

Köszönjük meg
Istennek, hogy a város
egyik leggazdagabb embere a
szomszédos parkolót ingyen a
gyülekezet rendelkezésére
bocsátotta; két és fél év után el
tudták adni a régi telküket,
amiből visszafizethették a
felújításhoz felvett kölcsönök
nagy részét. Isten különös
szeretettel vezette őket.
Őt illeti hála!

Az optimális fekvésű,
templommá alakított szálloda.
Lelkes segítők:
Jael Schlotz és Yoshida úr a
szomszéd gyülekezetből
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Burundi:

Új távlatok

Gyermekkoromban szerettem fára mászni. Itt, Burundiban is
gyakran látja az ember, amint gyerekek hosszabb-rövidebb időre
kényelmesen bevackolják magukat egy-egy magas fa legfelső
emeletén. Amikor akad valami érdekes látnivaló, akár hosszú órá
kig is képesek a magasban gubbasztani. Mi vonzza ezeket a gyer
mekeket a fák lombkoronájának sűrűjébe? A fáramászás során
olyan dolgokat is megláthatnak, amelyek különben rejtve marad
nak előlük vagy azért, mert ők még kis növésűek, vagy azért, mert
nem látnak át a magas kerítéseken. A fa tetejéről egészen más
távlatok nyílnak meg előttük.
Egy lelkes batimbos (dobos)
Burundiban, aki akrobatikus
elemekkel tarkítja
előadását.
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Gyermekkoromban édesanyám, mint legfontosabb útravalót, mindig ezt mondogatta:
Köszönd meg! Légy hálás! Egészen kifinomult
érzék kell manapság ahhoz, hogy valaki a
hétköznapok forgatagában meglássa, felfedezze azokat a dolgokat, amelyek megszépítik az életünket, és amelyekért Istennek
adhatunk hálát. Mennyivel könnyebb panaszkodni és siránkozni! Valahogyan sikerült megtanulnom ezt az „életleckét”. Mégis,
amióta Burundiban dolgozom, azt veszem
észre, hogy hihetetlenül hálátlan vagyok.
Túl sok, túl kevés, egyáltalán semmi
Nyolc hónapot töltöttem el az ország belsejében, ahol a hála tekintetében némileg
bővültek az ismereteim. Talán az első hét
volt Bukeyében a legkeményebb. Az volt
az érzésem, mintha az összes vízmennyiség, amelynek az udvari vízcsapokból kellett volna folynia, az égből zúdul alá. A víz
gyakran a küszöbünket nyaldosta. A vécém,
akárcsak korábban már a zuhanyzóm, felmondta a szolgálatot. Egyszóval sehonnan
nem jött folyóvíz. Alig-alig volt áram, és a
(vadonatúj) gáztűzhelyem sem működött.
A kegyelemdöfést az adta, hogy „illegális
házfoglalók” kvártélyozták be magukat nálam – néhány méretes patkány. Talán megérti a kedves Olvasó, ha nem voltam túl jó
kedvemben, sem fennkölt lelkiállapotban.
Olyan feladatokkal kellett megbirkóznom,
amelyekről akkor úgy éreztem, hogy teljes
mértékben meghaladják az erőmet.

Látogatás Mary-nél
Minden csütörtökön „bevetésre” mentünk
ki a faluba, ami azt jelentette, hogy embereket látogattunk meg az otthonaikban, beszélgettünk velük és imádkoztunk értük.
Egész világosan emlékszem arra a napra,
amikor Mary-hez kopogtattunk be.
Mary egy ötvenes éveiben járó asszony,
aki az utolsó polgárháborúban elveszítette a
férjét. Többé-kevésbé egyedül igyekszik boldogulni az életben, de gyakran inkább csak
a túlélés a tét. Amikor ott álltunk hármasban
a háza előtt, gyorsan átsietett a szomszédba,
hozott egy kis falócát, és csak aztán invitált
be magához.
A házát mi inkább csak egy sötét lyuknak
neveznénk. A levegőben a hamu, a föld és az
állatok szaga keveredett. A kis vályogkunyhó homályában alig lehetett bármit is felismerni. Az egyik sarokban egy kövekkel elkerített részt véltem felfedezni… aztán már
hallottam is a tengerimalacok jellegzetes
vinnyogását. Mary kb. 15 kis állattal lakott
együtt, amelyeket ajándékba kapott azért,
hogy a megélhetését tudja valahogyan biztosítani. A tengerimalacokon kívül nem sok
mindene volt: csak egy koszos olajoskanna
a vízhordáshoz és egy bambuszszőnyeg az
alváshoz. Aznap nehéz szívvel tértem haza.
Otthon meg kellett állapítanom, hogy ismét nincs áram. Megint nagyon felhúztam
magamat, de ugyanabban a pillanatban már
szégyelltem is, hogy megint mérgelődöm.
Nem kellene inkább hálát adnom azért,
hogy egyáltalán be van vezetve az áram a lakásomba? Nem kellene inkább hálát adnom
azért, hogy tiszta vizet ihatok, és nem kell
naponta jó nagy távolságot megtennem egy
kútig meg vissza? És még sorolhatnám…
Amikor Mary-re gondolok, egy örömtől
sugárzó arc jelenik meg előttem. Nem panaszkodott, hanem mindenért hálás volt.
Találkozásunk mély nyomokat hagyott bennem. Két hét múlva Mary-t súlyos állapotban találtuk. Öt napja már nem evett egy
falatot sem. Addig ápoltuk és etettük, amíg
fel nem épült.

A faluprojekt helyi munkatársaival kéthetente megbeszélést tartottunk. Azokon az
alkalmakon közösen dicsőítettük Istent, tanulmányoztuk a Bibliát és elmondtuk gondolatainkat az olvasott igerésszel kapcsolatban. Az egyik találkozón a háláról volt szó.
Mindenkinek meg kellett neveznie valamit,
amiért különös hálát érzett Isten iránt. Eléggé feszengtem, mert nem igazán tudtam,
mit is mondjak. Ezért lepődtem meg annyira a burundi munkatársak válaszain; szinte
kivétel nélkül mindenki ezt mondta: Hálás
vagyok Istennek, amiért ma reggel felébredhettem és egészséges lehetek. Hát igen! Az a
találkozó kijózanítólag hatott rám.
Felmászni, szemlélődni, tanulni
Amióta néhány hónapot az ország belsejében tölthettem, kapcsolatba kerülhettem
emberekkel, és betekinthettem az életükbe,
sok mindent másképpen látok.
Nekem többé már nem magától értetődő, hogy megnyitom a csapot és vizet
iszom, vagy hogy egy csőből meleg víz folyik, de úgy, hogy előtte nem kellett a kútra menni vízért és nem kellett tüzet rakni a
vízmelegítéshez. Az itteni élet megtanított
arra, hogy meglássam, mi igazán fontos
az életben, és hálát adjak Istennek, amiért megajándékozott az életemmel, őrzi az
egészségemet, oltalmaz engem, és minden
reggel felébredhetek.
A Burundiban töltött idő új távlatokat
nyitott előttem és átértelmezte bennem a
hála fogalmát. Kicsit úgy érzem magamat,
mint az a burundi gyermek, aki felmászott
egy fára, hogy láthassa, mi történik a kerítés
túloldalán. Igen, fel kell mászni ahhoz, hogy
az ember szemlélődhessen, aztán valami
újat tanulhasson.
Hogy mit találok különösen is szépnek az
egészben? Nos, azt, hogy nem csak nekem,
misszionáriusnak van mit adnom az embereknek. Bizony nekem is jócskán van mit tanulnom az itteniektől!
Ina Schütte

Az ország hivatalos nyelvében, a
kirundiban nincs pontos kifejezés
arra, hogy köszönöm. Általában
az urakoze szót használják, ami
szó szerint annyit tesz: dolgoztál.
Hálánkat és megbecsülésünket
más szóalakokkal is kifejezhetjük.
Ezekkel gyakran találkozhatunk az
errefelé szokásos amajambokban,
azaz a beszédekben, amelyek hoz
zátartoznak minden látogatáshoz,
ünnepléshez.

Nem csak nekem,
misszionáriusnak
van mit adnom az
embereknek. Bizony
nekem is jócskán
van mit tanulnom
az itteniektől!

Ina Schütte 2014 májusa óta él
és dolgozik Burundiban, ahol
először a kirundi nyelvvel és a
kelet-afrikai ország kultúrájával
ismerkedett meg az ország bel
sejében. Jelenleg testvérgyüle
kezetünk vasárnapi iskolájában
szolgál a fővárosban, Bujumbu
rában. Idejének nagy részében
traumán átesett gyermekekkel
foglalkozik.

Adjunk hálát azért,
hogy misszionárius
testvérünket az Úr átsegítette a
kezdeti nehézségeken és
megerősítette hitében! Imádkozzunk azért, hogy Ina a gyermekek közötti szolgálatban
felhasználhassa eddigi tapasztalatait, és sok gyermeket vezethessen az Úrhoz!
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Zambia:

Új templom Changában
Amikor néhány évvel ezelőtt a Mungwi anyagyülekezet
befejezte a templomépítést, és felkerült az új tető, a szórványgyülekezetek is elkezdték a templomépítést. A gyülekezeteket körbejárva, látva a lelki állapotokat (volt olyan
gyülekezet, ahová a lelkész fél évig nem jutott el Igét hirdetni), próbáltam őket figyelmeztetni, hogy ne a kőből csinált templomra koncentráljanak, hanem a láthatatlan, de
annál valóságosabb lelki templomra. Isten nagyon jól hallja az Őneki szóló dicséretet akkor is, ha a templom fábólfűből van. Volt olyan szórvány, ahol a munka el is akadt.
Nem így Changában! Ők az esős évszak beállta előtt
befejezték a templomot. A felépített templomra a tető fel
is került. Mi a magyarázat?
Mungwi gyülekezetének vezetősége úgy döntött, hogy
Simon Kapufit bízza meg a changai gyülekezet vezetésével. Most nincs lelkész Mungwiban, de amikor volt is,
a szórványba presbiterek mentek, mindig más és más,
előfordult, hogy senki sem. Changának nagy segítséget
jelentett, hogy Simon Kapufi minden vasárnap ment. Ő
ugyan Itintiben lakik, de 2014 óta rendszeresen átmegy
minden vasárnap. Ez ugyan csak 15 km-es út, vagyis nem
túl hosszú, de az út nagyon rossz. És, ha leegyszerűsítem
az itteni évszakokat, akkor vagy a tűző napon, vagy esőben, a sáros-csúszós úton kell menni, ami azt jelenti, hogy
áldozatba kerül. De a changai gyülekezet észrevehetően
változik. Van pásztora a bárányoknak, aki figyel rájuk,
törődik velük. Érdeklődésemre elmondta, hogy nemcsak
vasárnap megy át. Megteszi ezt az utat hetente háromszor is. Olyankor nem gyülekezeti alkalom van, hanem
Changába, a faluba megy a házakhoz és hetente kétszerháromszor evangélizációt tart. És a baptista gyülekezet
gyarapodik. Számszerűen is és úgy is, hogy e mellett az
égő szívű ember mellett a gyülekezet más tagjai is kezdenek „lángra kapni”. A templomépítéshez természetesen
segítségre volt szükségük, mivel ez egy szegény gyülekezet, de ők maguk is igyekeztek megtenni a maguk részét.
Összefogtak és együtt dolgoztak a közös földön, és a káposztaeladásból származó jövedelmet is felhasználták.
Amikor Simon Kapufival beszélgettem, a sokak által
ismert történet jutott eszembe, amely Zinzendorf grófról
szól. Az ő élete egy képtárban, egy Jézus Krisztust ábrázoló kép láttán vett teljes fordulatot; akkor lett elkötelezett
szolgája az Úrnak. A képen egy felirat állt: Ezt tettem én
érted. Te mit teszel értem?
Kedves Testvérem, aki e sorokat olvasod! Tedd őszintén mérlegre az életedet! Te mit teszel, mekkora áldozatot
vagy kész vállalni az Úr Jézusért?
Azt hallottam egyszer egy igehirdetésben, hogy Krisztus iránti szeretetünknek jó fokmérője, mekkora áldo-

zatot vagyunk készek hozni Őérte. Az Úr Jézus kész
volt vállalni a kínos kereszthalált és elveszíteni mindent
értünk, még az Atya szeretetét is, ott, a golgotai kereszten. Most, Húsvét táján különösen is menjünk el lélekben a Golgotára, álljunk meg a kereszt alatt és válaszoljunk Urunk személyesen hozzánk szóló kérdésére:
Ezt tettem én érted. Te mit teszel értem?

IMATÉMÁK:
ADJUNK HÁLÁT:
1. a changai gyülekezet újonnan felépített templomáért;
2. Simon Kapufi életéért, odaszántságáért;
3. a szaporodó gyülekezetért.
4. Amikor a faluba mentem, elakadtam az autóval és
több mint fél méterre elmerültem a vizes sárban.
A mentőautóval végül is sikerült kihúzni az autót.
5. A leégett pumpát megjavították. Újra van víz.
6. Vasárnapi iskolai munkatársamnak (Ngululán),
Nélyának kisfia született. Nem volt semmi probléma gyermekszülés közben.

KÉRÉSEK:
1.
2.
3.
4.

5.

minél többen személyes Megváltójukként ismerhessék meg az Úr Jézus Krisztust Changában;
Isten őrizze meg Simon Kapufi életét, ne érje baleset
a rossz, köves, csúszós úton;
Irene, a changai vasárnapi iskolai tanító is odaszánással törődjön a gyermekekkel;
elkészüljünk a húsvéti előadással. Nehéz megszervezni a próbákat, mert a gyermekek Ngululáról és
Mungwiból vesznek részt benne, ami több mint 20
km-es távolság.
Egy tavaly végzett lelkipásztor van Mungwiban
egy hónapig. Isten akarata
valósuljon meg, és a gyülekezet válassza meg őt, ha
Isten itt szeretné látni.

Testvéri köszöntéssel:
dr. Keszi Krisztina
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A changai templom régen.

Az új templom a gyülekezettel.

A changai gyülekezet vezetői.

Simon Kapufi a kerékpárjával.

Szerelők próbálják kipecázni
a kútba esett szivattyút.

Vasárnapi iskolai tanítók megbeszélése.

3. oldali cikkünkhöz: Úton a gyülekezet kávézóvá átalakított buszával az
egyik átmeneti településen.
A hála gesztusai: Egy japán házaspár tortával és egy saját
tervezésű logóval ellátott pólóval ajándékozta meg a csapatot.

4. oldali cikkünkhöz: „…de Isten hűsége megmarad. Ezt a szivárványt Bujumbura fölött a 2015-ös,
májusi súlyos lövöldözés után láttuk. Otthon, Németországban pedig, közvetlenül Burundiba való
visszatérésünk előtt emlékeztetett egy másik szivárvány Isten ígéretére.”

4. oldali cikkünkhöz: Az ország jövője jelenleg nagyon bizonytalan és homályos.

