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Kedves kis Olvasóm!
Te most kb. 8900 kilométernyire vagy Japántól
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A BIBLIA

Egy nap, kora reggel csengettek az ajtóm
on. Amikor kinyitottam, rendőrök
álltak előttem, és le akartak tartóztatni.
– Ez valami tévedés! Nem én vagyok az, akit kerestek! Tűnjetek el! – ordíto
ttam. De nem volt mentség számomra, börtönbe csuktak. Amikor az édesa
nyám meglátogatott, otthagyott
nekem egy Bibliát. Mivel a börtönélet nagyo
n unalmas, elkezdtem olvasni.
Megértettem, mennyi helytelen és rossz dolgo
t tettem az életemben, és ez
nagyon elszomorított. Nem sokkal utána olvast
am a Bibliában egy igeverset,
amely választ adott minden kérdésemre és
gondolatomra. Megértettem,
hogy Isten az Ő Fia áldozatáért meg akarj
a bocsátani a bűneimet. Akkor
hittem Jézusban, megbántam a bűneimet,
és elfogadtam a bocsánatot.
Barátságba kerültem Istennel.
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FOGOLYBÓL LELKIPÁSZTOR

Azonnal tudtam, hogy a szívemben levő ürességet csak Isten tudja betölteni. Azzal az Istennel akartam élni, aki kész volt nekem megbocsátani mindent, amit rosszul tettem. Ezt el is mondtam neki: „Köszönöm, hogy a Fiad,
Jézus a kereszten meghalt az én bűneimért. Mától fogva hiszek benned,
és veled akarok élni.”
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Teljesen szabadnak éreztem magamat,
noha még börtöncellámban raboskod
tam. Azt, amit átéltem,
természetesen nem akartam megtartan
i magamnak. Már a börtönben elkezdtem
a többieknek beszélni
Istenről, aki megbocsátotta a bűneimet
az Ő Fiáért, Jézusért. Nagyon örülö
k, hogy most már nem
börtönlakó vagyok, hanem lelkipászto
r, aki az embereknek Jézusról besz
él itt, Japánban.

BŰN ÉS BŰNÖK
Minden ember, aki Isten nélkül él, bűnös. A
bűn
azt jelenti, hogy valaki elszakadt Istentől, ezért
távol él tőle. Ez az oka annak, hogy az embere
k
szüntelenül tesznek olyan dolgokat, amelye
k
nem tetszenek Istennek. Ezeket nevezzük bűnöknek. A bűn és a bűnök miatt van szükségünk
Isten bocsánatára.
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1,9).

Lothar és Tabea Sommer 2008 óta
él Japánban, pontosabban a nagyvárosban, Tokióban. Szerintük Japán
csodálatos ország. Örülnek, hogy
sok érdekes emberrel ismerkedhetnek meg. Azoknak az embereknek
természetesen Jézusról akarnak
beszélni. Mindig nagyon hálásak,
amikor látják, hogyan változtat meg
embereket Isten Japánban is. A házaspárnak két kisgyermeke van: Len
és Luca-Sophie.

„…világosítsa meg szívetek szemeit, hogy megtudjátok, milyen reménységre hívott el, és milyen gazdag az
ő örökségének dicsősége a szentek között…” (Ef 1,18).

Kedves Testvérem!
Szeretettel köszöntöm folyóiratunk hasábjain! Feltételezésem szerint hallott már Ön is arról, hogy a hívő keresztyének örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak. Ez
az örökség azonban különbözik minden más örökségtől.
Ugyanis ezen nem lehet osztozkodni. Ez nem olyan, amiből
csak egy létezik és oszthatatlan. Sőt, emberi oldalunkról
nézve nem nevezhetjük végesnek sem, mert ismereteink
szerint nem fog bezárulni a menny ajtaja azért, mert már
nem jutna hely a mennyben a következő nemzedéknek. Isten öröksége tehát kimeríthetetlen a mennyiségét tekintve.
Minőségi szempontból is gyökeresen más, mert nem
lehet végére járni. Míg egy örökségnek – legyen az földterület vagy ingatlan – a megismerése és bejárása záros
határidőn belül megtörténhet, addig mennyei örökségünk
újságára és bőségére folyamatosan rácsodálkozunk. Mit
jelent, hogy Jézusban örök életet kaptunk? Hogy mennyei
polgárok vagyunk? Hogy királyfiak vagyunk és uralkodni
fogunk? Hogy élő víz és arany utca vár ránk? Hogy Jézus
szemébe nézhetünk? Kimeríthetetlen örökség ez… Bárcsak
komolyan hinnénk!
De Isten öröksége nem csak akkor lesz a miénk, hanem
már most megjelenik öröksége dicsőségének gazdagsága
közöttünk. Már most számon vannak tartva hajunk szálai.
Már most emberhalászokká alakíttatunk. Már most bevon
minket országa dicsőséges előre törésébe. Már most lát-
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hatjuk hatalmasan cselekedni magunk mellett. Már most
átéljük közelségének békességét. Már most erőt és szeretetet ad meglankadó szívünkbe. Már most tűzre lobbantja
szívünket, hogy az Ő dicsőségéért égjünk… Bárcsak folyamatosan átélnénk!
Pál azért könyörög, hogy az Efezusban élő hívők világosságot kapjanak. Szívük szemeivel lássák és tudják,
hogy milyen reménységre kaptak elhívást. Valamint azért,
hogy ők, mint örököstársak, megismerjék, milyen gazdag
Isten örökségének dicsősége. Imádkozzunk mi is ezért és
osszuk meg örököstársainkkal, amikor felfedezünk egy
újabb gyöngyszemet ebből a közös örökségből! Hadd
bővölködjünk együtt!
Csapkovics Bertalan, kuratóriumi tag

MISSZIÓI
TALÁLKOZÓ
MISSZIÓI TALÁLKOZÓ
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 igeszolgálatra Ede Luz testvérünket kértük meg.
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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Örököstársak
„Majdnem minden ötödik örökösödési ügy veszekedésbe torkollik.”
Meglep minket ez a statisztika, vagy még kevésnek is tartjuk ezt a számot?
Én személy szerint úgy tippeltem volna, hogy
ez az arány még magasabb. Örököstársak – tudatosan választottuk legújabb számunknak ezt
a címet. De vajon a kedves Olvasóban milyen
érzéseket kelt ez a szó? Az, aki már örökölt
és osztozkodnia kellett, bizonyára tudja, hogy
ez a helyzet még a legszuperebbül működő
családokban is milyen, korábban ismeretlen
hullámokat kavarhat. Különösen akkor, ha
nem maradt végrendelet.
A feszültség akkor szokott fokozódni, amikor kiderül, hogy az érintettek régóta számon
tartják saját jócselekedeteiket. Vagyis pontosan és jól emlékeznek arra, hogy hányszor
segítettek, mi mindenről mondtak le, min és
mennyit fáradoztak a múltban. Kimondva
vagy kimondatlanul azt remélik, hogy saját
teljesítményük valamilyen módon beszámít

majd az őket megillető örökrészbe. Azt azonban
szinte biztosra lehet venni, hogy az örökösök
egyéni „számláin” szereplő „tételek” gyakran ütköznek egymással. Nagy kár, hogy az
ajándékba kapott örökségek, amelyeket az
elődök kemény munkával szereztek, milyen
gyakran az elégedetlenség és a békétlenség
emlékoszlopaivá válnak.
A nyolc országból beérkezett cikkek megrendítettek, és sok mindent át kellett gondolnom.
Hiszen én is érintett vagyok a témában. Feszít
a kérdés, hogy én vajon milyen örökséget
hagyok hátra, és milyen szerepet játszik az én
életemben a tulajdon és a biztonság. Mindnyájunkat fenyeget annak a veszélye, hogy a
földi dolgoknak túl nagy értéket tulajdonítsunk. Olvassuk most úgy ezeket a jogról és
jogtalanságról szóló beszámolókat, mint akik
tanulni, okulni szeretnénk.
Nemrég ünnepeltük Nagypénteket és Húsvétot. Kizárólag azért vagyunk örököstársai a
mennynek, mert Jézus lemondott az Őt megillető jogokról. Ami ezt a közös örökséget illeti,
itt nincs helye a vitának és a veszekedésnek.
Hiszen:
1. Létezik egy végrendelet, mely világosan
megállapítja: „Ha pedig gyermekek vagyunk,
örökösök is. Örökösei Istennek, örököstársai
pedig Krisztusnak” (Róm 8,17; Jn 3,16).
2. Minden örökös nagyon jól jár, hiszen kap
egy lakást Isten új, örökkévaló világában
(Jn 14,2 és Jel 21). Ennek a luxusingatlannak
sem a méretét, sem a komfortfokozatát nem
ismerjük, még sincs senki az ismerőseim
között, aki azon aggodalmaskodna, hogy
rosszul jár majd.
Isten segítsen minket úgy kezelnünk minden lelki és anyagi örökségünket, hogy az
Őt dicsőítse.
Szívből köszönti Önöket örököstársuk:

Martin Auch, missziós igazgató
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Zambia:

„A gyermekek... szája által
szereztél dicsőséget” (Máté 21,16).
HÚSVÉT
Minden évben ott van a szívemben a kérdés: Hogyan lehetne
jobban megértetni az emberekkel a kereszt titkát, mindazt,
amit az Úr Jézus tett értünk ott a Golgotán, hogy ezt megértve megismerhessék Őt mint életük Urát, Megváltóját?
A ngululai és a mungwi vasárnapi iskolások közül kerültek ki a húsvéti előadás szereplői, mert így a távolság
ellenére is össze lehetett szervezni a próbákat, és ezen a
két helyen van több, megfelelő korú gyermek.
Előadásunk mondanivalója az volt, hogy a bűneset által
a világra sötétség borult. Isten, az Ő végtelen szeretetéből
elküldte az Ő prófétáit, akik jövendöltek az Ő Fiáról. Egyegy prófécia Jézus Krisztusról olyan, mintha kigyulladt
volna egy kicsi fény, mint egy gyertya lángja. Egyre több
kicsi fény gyúlt, míg eljött Ő, a világ Világossága. Az emberek azonban visszautasították és keresztre feszítették
a világ Urát. Amikor a kereszten függött, a világra újra
sötétség borult. Meghalt a mi bűnünk miatt, de győzött
bűnön, halálon, ördögön, és harmadnap feltámadt. Azok,
akik elfogadják Őt Megváltójuknak, Uruknak, megkapják
az Ő Lelkét, és Neki szolgálva, Őt dicsőítve hordozzák az
Ő világosságát a világban.
Mivel a templomban sötét volt – hogy jelezzük, mit tett
a bűn – és csak a kicsi gyertyák világítottak, a gyerekeknek meg kellett tanulniuk kívülről a Krisztus-próféciákat.
Mindegyikük két próféciát kapott. A nagyobbak kapták
a hosszú próféciákat (2Móz 12; Zsolt 22; Ézs 42; Ézs 53;
Ézs 61), a kisebbek a rövidebbeket. A két vasárnapi iskolai
tanító, akik Mungwiban és Ngululán segítőtársaim a szolgálatban, Enock és Nelya mondták az Úr Jézus Krisztus
utolsó szavait, azt a hét mondatot, amelyeket a kereszten
mondott el. Én a narrátor voltam.
Jézus Krisztus meghalt, de harmadnapon feltámadott,
felvitetett a mennybe, és ott ül az Atya Isten jobbján. A szent
angyalok folyamatosan dicsőítik Őt. Mi is szerettünk volna
belesimulni az angyalok dicsőítő kórusába. A kereszt elé
térdelve magasztaltuk az Úr Jézust. A Jelenések könyvéből együtt mondtuk a záró Igét: „Umwana wa Mpanga uo
baipeye, nalinga ukupokelela amaka, ubukankala, amano,
ubulamba, umuchinshi, ubucindami no kutashíva.” – „Méltó a
megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást”
(Jel 5,12). Végül egy Jézust dicsőítő ének következett.
Húsvétkor nemcsak Mungwiból, hanem a szórványgyülekezetekből is eljönnek a testvérek. A nagypénteki
előadás mélyen megérintette az emberek szívét. Több
napon át beszéltek róla, és forgatták a szívükben mindazt,
amit hallottak. Én is kaptam ajándékot az Úrtól, nemcsak

a gyülekezet. Mélyen átélhettem az Ő szentségét, jelenlétének valóságát. Hetek óta könyörögtem azért, hogy a
gyerekekkel és szolgáló testvéreimmel együtt sikerüljön
úgy előadni a húsvéti előadást, hogy abban és azáltal az
Úr Jézus Krisztust dicsőíthessük. Hiszem, hogy ez történt!
Legyen áldott érte az Isten!

IMATÉMÁK:
HÁLA:
1. Az Úr Jézus minket megváltó, szabaddá tévő kereszthaláláért.
2. Munkatársaim és a gyermekek hűségéért, odaszánásáért.
3. Azért az írástudatlan kislányért, aki elsőként tanulta
meg a próféciákat.
4. A nagypénteki előadás visszhangjáért.
5. Az erőért, amelyet kaptam: Nagypénteken egy otthoni
baleset során eltörtem a lábam, de vissza tudtam bicegni,
és megtarthattuk az előadást.

KÉRÉSEK:
6.

Isten munkálkodjon tovább a szívekben, hogy minél
többen megismerhessék az Úr Jézust.

7.

A törés minél hamarabb meggyógyuljon, és rá tudjak
lépni a lábamra.

8.

Távollétem alatt, a klinikán odafigyeljenek a betegekre, kapják meg a szükséges segítséget testiképpen, de
lelkiképpen is.

9.

Hűséges, odaszánt munkatársakért a vasárnapi iskolai
munkában a többi helyen is, ne csak Mungwiban és
Ngululán.
10. A gyermekek szívében lévő Ige munkáljon örökkévalót
az életükben.

Szeretettel köszöntöm
a testvéreket:
dr. Keszi Krisztina
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Zambia:

Nabwalya rendkívül elszigetelt területe az Északi és Déli
Luangwa Nemzeti Park között
található. Baden-Württemberggel közel azonos nagyságú, és a
környező vidéknél 1000 méterrel
mélyebben fekszik. Nabwalyához
kereken 100 falu tartozik mintegy 16 000 lakossal. Az itt élők
túlnyomó részben animisták,
akik szellemekben hisznek, félelemből tisztelik az ősöket, és
egyesek még varázslást is űznek.
A Liebenzelli Misszió által alapított nabwalyai gyülekezetet
ma már zambiai lelkész vezeti. Misszionáriusaink a munkát
időszakos szolgálatokkal támogatják. Arra a területre csak
esőmentes időszakban lehet
eljutni, mégpedig összkerék
meghajtású autóval.
A mezőgazdasági termények a
hőségnek és a magas talajvízszintnek köszönhetően gyorsan
nőnek, az embereknek azonban
a termés jelentős részén elefántokkal, bölényekkel, vízilovakkal
és majmokkal kell osztozniuk.
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Élet haláleset után
Nem egyszer átéltük, mit is jelent egy zambiai asszonynak, ha meghal a férje, és
özvegyasszonyként rendeznie kell az „örökségét”, aminek sok törzsnél más és
más hagyománya van.
Bana Bwalyával Nabwalyában ismerkedtünk
meg. A férje hirtelen halt meg, és ő maga
maradt a három kisgyermekkel. A törzsben
élő hiedelem szerint az özvegyen maradt
feleségnek a férj rokonságából közösülnie
kell valakivel, legtöbbször egy fiútestvérrel,
hogy kielégítsék az elhunyt lelkét. Amen�nyiben ez nem történik meg, az elhunyt
lelke visszatér és megátkozza az özvegyet
egész családjával együtt. Az átok hatásairól
törzsenként eltérőek az elképzelések. Bana
Bwalya a Bisa törzs tagja. Az ő hitük szerint
az átok miatt minden férfi meghal, akihez
az özvegy a jövőben hozzámegy.
Egy nőnek nem csupán ezt az „örökséget” kell rendeznie. Nagyon gyakran az is
megtörténik, hogy röviddel a férj halála után
megjelenik a férj rokonsága az ajtó előtt,
és elvisznek mindent, ami szerintük a férj
tulajdonát képezte, mert az az ő nagycsaládjukat illeti.
Így történt ez Bana Bwalyával is
A halálesettel nemcsak a férjét és a család
gondviselőjét veszítette el, hanem minden

ingóságát is. A férj családja ugyanis mindent elvett tőle. Ha nem lett volna kivételes
helyzetben – mivel a férje tanár volt, állami
özvegyi nyugdíjat kaphat – rákényszerült
volna arra, hogy minél hamarabb hozzámenjen egy jó partinak számító férfihoz.
Ráadásul, megtörténhetett volna az is, hogy
– mivel mindenképpen szükségük lett volna
gondviselőre – el kellett volna fogadnia, ha
a férfi csak másod vagy harmad feleségnek
vette volna el. Ez a hagyomány különösen
a keresztyéneknek nagy hitpróba. Bana
Bwalyának is az volt, pedig akkoriban nem
is volt még keresztyén.
Kevés biztosítás, kevés végrendelet
Amióta Zambiában élünk, nem sok örökösödési viszálykodásról hallottunk. Ennek
két fő oka van:
Először is, a legtöbb zambiainak nincs mit
örökül hagynia, illetve örökölnie. Errefelé nem
túl gyakran kötnek biztosítást. Ugyanis itt
nem lehet sem az európai országokban ismert
élet- és betegbiztosítást, sem szociális állami
biztosítást kötni. Ezért öregkorában szinte min-

denki azt éli fel, amije van. Mivel a zambiaiak
várható élettartama sokkal rövidebb, mint az
európaiaké, itt nem annyira fontos, hogy az
életet minél kényelmesebbé és jobbá tegyék.
Nem központi kérdés, hogy mi lesz majd valakivel, és hogyan tudna életbiztosítást kötni.
Az embereket sokkal inkább foglalkoztatja a
mindennapi megélhetés. Egyébként a nyugodt
öregkor legjobb biztosítéka a sok gyermek.
Balra: Bana Bwalya (elöl, jobbról a második),
a nabwalyai fiatal özvegy a női bibliakör
tagjaival énekelve tér haza, miután
meglátogatták a szomszédos falu lakóit.
Foto: Margit Schwemmle
Alább: Sok hozzátartozó, barát és szomszéd
búcsúzik a felravatalozott elhunyttól.
A zambiaiak ezt halottnézésnek nevezik
(body viewing). Foto: Samuel Meier

Másodszor, úgy látom, a zambiaiak nem
sokat filozofálnak azon, hogy mi jön a halál
után, és a halál mit jelent az egyén, illetve
a hátramaradottak sorsára nézve. Különösen keresztyéneknél tapasztalom azt, hogy
az ő jövőképük egyértelműen a mennyhez
és az Istennel való közösséghez kötődik.
Őket talán ezért nem izgatja annyira, hogy
mi lesz majd az örökségükkel (már ha van
ilyen). Nincsenek örökösödési szabályok,
végrendeletet végképp nem írnak, már ami
azokat a régiókat illeti, ahol az embereknek
alig van valamijük. A városokban lassan
azért változik a helyzet. Ott egyre többen
vannak azok, akik magántulajdonnal rendelkeznek, és így örökséget is hagynak maguk
után. Természetesen léteznek a hagyatékot
és az örökösödést szabályozó törvények, az
azonban mindig kérdéses, hogy mennyire

veszik figyelembe és mennyire alkalmazzák
is azokat.
A jó benyomás tiszteletet vált ki
A zambiaiaknak fontos, hogy jókat mondjanak
róluk. Azt, aki elér valamit, tisztelet övezi, és
ki ne szeretné, hogy mások elismerjék. Azért
is elismerés jár, ha valaki a gyermekeit és az
utódait úgy neveli, hogy azok boldogulnak
az életben. Ezért is igyekeznek továbbadni
a tudást a következő nemzedéknek. Erről
az „örökségről” még az illető halála után is
csak elismerően beszélnek.
Zambiában tehát nemcsak az a lényeg, hogy
az ember anyagi javakat tudjon a gyermekeire hagyni, hanem az is, hogy megfelelően
nevelje az utódait.
Az elnök hagyatéka
Kenneth David Kaunda, Zambia első köztársasági elnöke 1964-ben kivívta az ország
függetlenségét és nagyszerű „örökséget”
hagyott az országra. Többek között gondoskodott arról, hogy mindenki, aki az állami
szektor alkalmazottja – mint pl. a tanárok
vagy az ápolónők – más vidéken dolgozzon,
mint ahol született.
Tehát a saját népcsoportjuk által lakott
területeken kívül alkalmazta őket, amivel
elérte, hogy törzsek keveredtek, és szinte
minden ember családját több népcsoport
tagjai alkotják. Ettől aztán konfliktus esetén nagyon nehéz az egyik vagy a másik
törzs oldalára állni. Ezáltal Zambia a 72 különböző népcsoport ellenére Afrika szerte
az egyik legbékésebb országnak számít.
A köztársasági elnök „örökségének” sokkal
több a pozitív hatása, mint a világ összes
pénzének.

Sok embernek, aki vidéken él,
az összes ingósága felfér egy
autóra, vagy akár egy talicskára
is, hiszen mindössze néhány
edényről, egy asztalkáról, két
székről, pár ruhadarabról, egy
kapáról, egy fejszéről és – tehetősebbek esetében – a szülők
ágybetétjéről meg matracáról
van szó. Az, akinek még biciklije is van, már vitte valamire. A
legtöbb zambiai máról holnapra
él. Nem sok lehetőségük van
arra, hogy megtakarítsanak (de
sokszor az akarat is hiányzik
hozzá).

Mivel a zambiaiak
várható élettartama
sokkal rövidebb, mint
az európaiaké, itt nem
annyira fontos, hogy az
életet minél kényelmesebbé és jobbá tegyék.

A témával kapcsolatban ilyen és ehhez
hasonló kérdések merülnek fel bennem:
Tulajdonképpen mit hagyok az utódaimra,
„Csak” anyagi jellegű örökséget vagy lelki
javakat, értékeket is? Melyik örökség miatt
fognak rám jobban emlékezni a gyermekeim és az unokáim, az unokahúgaim és az
unokaöcséim?

Samuel és Anke Meier 2005
szeptembere óta élnek Zambiában. 2012 novembere óta vezetik a liebenzelli misszionárius
csoportot. Előtte Nabwalyában
végeztek úttörő munkát. Egy
kisfiuk van.

És most térjünk vissza egy pillanatra
Bana Bwalyára. Időközben elkezdett járni
a Nabwalyában működő gyülekezetünkbe.
Ha jól tudom, még nem ment újra férjhez. Azt
a pénzt, amelyet a férje halála után kapott,
befektette: építtetett egy kis házat magának
és a gyermekeinek.
Samuel Meier

Adjunk hálát a
Zambiában szolgáló nyolc
liebenzelli misszionáriusért és
családjaikért! Imádkozzunk a
Nabwalyában élő sok gyermekért,
hogy meghallják és befogadják az
evangéliumot, és így örök életük
lehessen!
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Oroszország:

Mi a jobb: örökölni vagy
örökséget hátrahagyni?
Vajon annyira rendezett életet élnénk, hogy sem az egyik, sem a másik helyzet nem
érne minket váratlanul? Mostanában sokat gondolkoztam különösen arról, amikor
valaki örökölni szeretne, vagy amikor örökölhet, illetve amikor valakinek örökséget
kell hagynia az utódaira. Ki ne szeretne olyan gyümölcsöket élvezni, amelyekért
mások dolgoztak meg keményen?

Raikin és Uta Dürr sok éve
vesznek részt a Közép-Ázsiában
folyó különböző gyülekezeti
és képzési munkákban. 2008
óta szolgálnak a Liebenzelli
Misszióval. 2015 októberében
vették át a szibériai nagyvárosban, Jekatyerinburgban működő
gyülekezet vezetését. Három
fiuk Németországban illetve
Dél-Koreában él.

Adjunk hálát a Dürr
házaspárért, hogy
Jekatyerinburgban átvehették
a gyülekezet vezetését!
Isten adjon nekik bölcsességet
minden döntésükben és áldja
meg szolgálatukat!

Generációk közötti szerződés:
a legifjabb fiú kötelessége,
hogy gondoskodjon szüleiről
– életük végéig.

6 Külmissziói Híradó, 2016/03

Bachit, a csendes 14 éves fiú egy közép-ázsiai
hegyi faluban él. Egy nap majd szétveti az
öröm. Izgatottan és lelkesen meséli, hogy kisöccse született. Eddig csak egy bátyja és három
húga volt. Tulajdonképpen még sosem volt
ennyire boldog. De a mai nap a szabadulás
napja! Néhány órával korábban – a család
legkisebb fiúgyermekeként – még ő volt a
család elsőszámú örököse. Ez a „kiváltság”
azonban kötelezettséggel is jár. A legkisebb
fiúgyermeknek kell a szülőkről gondoskodnia
idős korukban. Ez végső soron azt jelenti, hogy
szülei haláláig a szülői házban kell laknia. Az
izgalmas, merőben más városi élet, amelyért a
falu serdülői annyira odavannak, a mai napig
Bachit számára elérhetetlennek tűnt. De most
megszületett a kisöccse!
Fontos-e, hogy mi, szülők hagyjunk valami
örökséget a gyermekeinkre?
Lehetséges lenne, hogy ránk, németekre – más
népekkel ellentétben – bizonyos nyomás ne-

hezedik, mert a társadalom úgy véli, kötelező
örökséget hátrahagynunk? Évekkel ezelőtt
hallottam egy történetet a híres dalszövegíróról,
Paul Gerhardtról. A történetnek egy részlete
mélyen megérintett. Amikor Paul Gerhardt 12
éves volt, édesapja a halálos ágyán feküdt, és
állítólag így szólt gyermekeihez: „Nem tudok
mást hagyni nektek, csak a nevemet, de az legalább
egy rendes, tisztességes név.” Akkoriban azt
gondoltam: Igen, ez a lényeg!
Mi marad utánam, ha egyszer elmegyek?
Én személy szerint vágyom arra, hogy a halálos
ágyamon azt mondhassam a gyermekeimnek
és az unokáimnak: Tisztességes életet éltem.
Ezzel nem arra gondolok, hogy ne követtem
volna el bűnt, hanem inkább arra, hogy a
helyes irányba vezető úton jártam, minden
erőmmel és tehetségemmel, amelyet Istentől
kaptam ajándékba, az egyedüli igaz Királynak
szolgáltam, ez töltötte be az életemet, és ez fog
átsegíteni a halálon is.

A legtöbben közülünk többet keresnek,
mint amennyit költeniük kell, vagy mint
amennyit el tudnak költeni. Ezért tehát takarékoskodnak, és a pénzt a lehető legkedvezőbb
módon befektetik. Aztán eljön az idő, amikor
az ember elkezd az öregedésről elmélkedni,
és megpróbálja egy kis pénzzel biztosítani a
saját jövőjét. Persze senki sem tudhatja, hogy
meddig él – mindenesetre a bankszámlán lévő
összeg elkezd növekedni.
Miért ragaszkodom akkor annyira a pénzhez?
Talán azért, mert ami a földi jövőmet illeti, nem
bízom Istenben? Vagy a gyermekeim jövőjével
kapcsolatban van bennem némi bizalmatlanság
Istennel szemben? Aki tegnap és tegnapelőtt
hűséges volt, az ma is hűséges és holnap is
az lesz! Pedig az, aki egy életen át kezében
tartotta az életemet és megtartott, a jövőben
is képes és kész rólam és a gyermekeimről
gondoskodni.
Hát nem Istent dicsőítem azzal is, ha egyre
inkább megtanulom a pénzemet „a legjobb
korban” az Ő országának az építésére fordítani
és abba befektetni? Tulajdonképpen egyáltalán
nem kellene ettől félnem, hiszen tudom, hogy
német állampolgárként – hála legyen Istennek!
–, sok más ország állampolgáraival ellentétben, később minden hónapban számolhatok
a rendszeresen érkező nyugdíjjal.
Jézus gyülekezeteként örököstársak va
gyunk!
Isten a halálunkig rakosgatja össze életünk
értékes részecskéit, és csodálatos ajándékot
állít nekünk össze azokból a csecsebecsékből.
Talán egy kissé azokhoz a naplókhoz tudnám
ezt hasonlítani, amelyeket a feleségem, Uta
hosszú évek óta hűségesen vezet. Néha felolvas belőlük, és akkor rég elfeledett dolgok
elevenednek fel bennünk: szép vagy éppen
nehéz történések, sőt válságos pillanatok is.
A legszebb az egészben az, hogy a történetek
a mi saját életünk eseményei, amelyeket Isten
segítségével átéltünk, megharcoltunk. Gyakran
valóban csak Isten kegyelmének köszönhettük, hogy mindennek ellenére folytathattuk
életutunkat. A jó gondolatokból, történésekből, élményekből milyen gazdag örökséget
gyűjtöget minden egyes gyermekének a mi
mennyei Atyánk!
Manapság a számítógép segítségével kön�nyedén utánanézhetünk annak, hogy egy
dokumentum milyen változtatásokon ment át
az idők folyamán. Hasonló módon képzelem
el a mennyet: ott meglátjuk majd a szavaink, a
tetteink, a pénzünk és az anyagi javaink egész
utóéletét, hatásmechanizmusát.

Fent: Bachit és a vele egyidős fiúk
Balra: Az Istenbe vetett bizalom
hordozta őket egész életükben, és
most a Jézussal való találkozásra
várnak.

Vannak dolgok, amelyek élettelenül és
haszontalanul bújnak meg valahol. Talán a
mennyben Isten is megmutatja majd nekünk
azokat a csodálatos terveit, amelyekben mi is
szerepeltünk meg a mi javaink, és meglátjuk,
hogyan akart volna minket használni, illetve
mi lett volna, ha rávettük volna magunkat,
hogy Isten országába beinvesztáljunk.
Aztán van olyan is, hogy valami megy a
maga útján, és nekünk a leghalványabb sejtésünk sincs arról, milyen nagy dolgokat tesz
Isten azzal, amit mi elengedtünk.
Bárcsak minden ilyen egyszerű lenne!
Abban a Jézusban bízzunk, akit még csak
nem is látunk! Ennél a pontnál újra meg újra
keményen meg kell vívnunk a hit harcát. De
mekkora lesz majd az öröm és az álmélkodás,
ha egyszer megtudjuk, milyen hatása, utóélete
volt a mi nagy vagy kis tálentumainknak,
befektetéseinknek, amelyeket Isten a maga
mesteri módján megsokszorozhatott. Micsoda dicső örökség halmozódik fel elrejtve a
szemünk elől a mi Királyunk, Jézus Krisztus
dicsőségére!
Azt kívánom magamnak – és a kedves Olvasónak is –, hogy nyitott szemmel járhassunk és megérthessük, konkrétan mit is vár
tőlünk a mi Királyunk, Jézus. Meg még azt is
kívánom, hogy ne hasonlítgassuk magunkat
másokhoz, hanem teljes örömmel tegyük azt,
amiről egészen személyesen megértettük, hogy
Jézusnak milyen fontos.
Raikin Dürr

Az, aki egy életen át
kezében tartotta az
életemet és megtartott,
a jövőben is képes és kész
rólam és a gyermekeimről
gondoskodni.

Látogatás az oroszországi
Jekatyerinburgban:
Aki látogatóba érkezik hozzánk,
annak az utcanevet, a házszámot, a lépcsőházat, az emeletet
és a lakásszámot is ismernie
kell, neveket ugyanis sehol
sem fog találni. Akinek sikerül
a két, elektronikus biztonsági
zárral ellátott ajtón át eljutni
a felvonóig, annak még el kell
magyaráznia a portáshölgynek,
hogy melyik családhoz érkezett.
Isten hozott nálunk!

A szibériai Jekatyerinburgban a
tél korán kezdődik és sokáig tart.
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Betonbunkerek Normandia parjainál

Franciaország:

Mi marad az utódainknak?
Alapvetően a szülők
azok, akik alakítják
gyermekeik világképét, értékrendjét,
magatartását.

Björn és Miriam Dehner
2012 óta él Franciaországban.
Nyelvi tanulmányaik befejezése
után egy kis ideig a nantes-i
gyülekezetben szolgáltak.
Jelenleg két gyermekükkel
Cherbourgban élnek és gyüle
kezetplántálásban vesznek
részt. Ezenkívül a körzeti
gyülekezetekben látnak el
különböző feladatokat.

„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!
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Az örökség szó hallatán sokan először egy házikóra vagy „egy kis” pénzre gondolnak. Pedig mi mindannyian osztozunk egy egészen másfajta közös örökségen.
Ez az örökség itt, Észak-Franciaországban nap mint nap a szemünk elé kerül.
Lépten-nyomon nagy, szürke bunkerek türemkednek ki a földből, amelyek a francia–
német múlt sötét korszakára emlékeztetnek.
Bár manapság sokaknak nincs már személyes
élményük a Második Világháborúval kapcsolatban, sok relikvia idézi azokat az időket,
amelyek Európát gyökeresen megváltoztatták és történelmi örökségünk részévé váltak.
Ezzel az örökséggel együtt kell élnünk, akár
akarjuk, akár nem, és ez az örökség kihat a
gondolkodásunkra és a cselekedeteinkre is.
A történelmi örökség azonban csak az
érem egyik oldal. A másik oldal az az örökség, amelyet mindannyian hátrahagyunk az
utánunk következő nemzedéknek. Életvitelünk és cselekedeteink akkor is kihatással
vannak utódainkra, ha ez a mindennapokban
nem tudatosul bennünk. Az ő életérzésüket
és identitásukat döntően befolyásolja majd
az, ahogyan mi éljük ma az életünket, illetve
az, amit ezzel kifejezésre juttatunk.
A Róma 8,17 Jézus Krisztus követőit Isten
örököseinek és Krisztus örököstársainak
nevezi. Ők Isten országának az örökösei,
ahogyan azt a Lukács 12,32 is világossá teszi.
Ez egy olyan ország, amely nem egyszer majd
a jövőben jön létre, hanem amely Jézus eljövetelével már elkezdődött. Hívő emberekként
örökösök, de egyben ennek az országnak a
képviselői is vagyunk.
Az örökség hatást gyakorolhat
A Biblia különböző értékeket mutat be, amelyek ennek az országnak a kultúráját alkotják.
A Róma 14,17-ben találunk egy olyan példát,
amely a békességet, örömöt és az igazságos-

ságot ilyen értéknek mutatja be. Rajtunk,
ennek az örökségnek a képviselőin múlik,
hogy békét teremtsünk ott, ahol viszálykodás
és meghasonlás uralkodik, igazságosságot
vigyünk oda, ahol az igazságtalanság az
úr, és megéljük az örömöt ott, ahol sokan
reménytelenségbe süllyedtek.
Még akkor is hatunk az utánunk jövők
életére, ha csak jelzéstöredékeket szórunk
el hétköznapi életünk során. Már egy család
kis keretein belül is nagy kihatása lehet egy
ilyen életgyakorlatnak. Alapvetően a szülők
azok, akik alakítják gyermekeik világképét,
értékrendjét, magatartását. Ilyen módon is
örökséget hagynak hátra, amely meghatározza majd gyermekeik életét.
Az elmúlt hónapok eseményei, a szűnni
nem akaró menekültáradat, a párizsi merényletek stb. Európát nagy kihívás elé állítják.
Minderről sok vita folyik a médiában, és
világos, hogy a holnapot, így az elkövetkező
nemzedék örökségét nagyban befolyásolja
az, ahogyan ma viszonyulunk a dolgokhoz.
Isten országának biblikus alapelveit éppen
a mai időkben, egy olyan világban helyénvaló
megélni, amely a gyorsasága és változékonysága miatt a bizonytalanság érzését közvetíti
felénk. Mindegy, hogy a Jeremiás 29 alapján
a saját városunk javát keressük, szeretettel fordulunk felebarátainkhoz (Máté 22),
vagy felszabadultan éljük mindennapjainkat
(Máté 6)… Ha Isten örököseiként mennyei
országunk értékeit tesszük kézzelfoghatóvá,
tartósan alakíthatjuk utódaink örökségét, és
örököseinkre pozitív örökséget hagyhatunk.
Björn és Miriam Dehner

Japán:

Kié lesz mindaz, amit felhalmoztál?
Az utolsó ingnek nincs zsebe… Senki sem vihet magával semmit odaátra… A túlvilágon más a valuta…
És még sorolhatnánk a temérdek elmés szólásmondást, életbölcsességet és tanácsot földi kincseinkkel
kapcsolatban, illetve arról, hogy végül mi lesz velük. De vajon a gyakorlatban van-e valami hatásuk?
Már több mint tíz éve mindig felkavar, amikor eszembe jut az eset, és a bolond gazdaghoz intézett kérdés jut eszembe Lukács
evangéliumának a 12. fejezetéből. Mindenki
tudta, hogy I. asszony napjai meg vannak
számlálva. Minél jobban közeledett élete
utolsó napja, annál hevesebb harc dúlt benne,
mert nem tudta eldönteni, kire hagyja a vagyonát. Az egyetlen fia meghalt leukémiában
a 39. születésnapján. A közeli rokonaihoz
fűződő kapcsolata nem volt jó. Az örökösödés körüli hercehurca valószínűleg még
ma is tart. A birtok, amelyen tulajdonosa
értékes műkincseket halmozott fel, most ott
áll elhagyatottan Tokióban.
A japán törvények értelmében a halottakat el kell hamvasztani. I. asszony testét
drága esküvői kimonójába öltöztették, arany
és ezüstékszerekkel ékesítették. Az értékes
koporsó is azt hirdette még egyszer, utoljára, hogy tehetős családról van szó. Aztán
a holttestet a koporsóval együtt betolták a
hamvasztó kemencébe. Egyedül a műtétileg
behelyezett csípőprotézis maradt meg. Micsoda az ember? Még égett a holttest, de a
várakozó „gyászolók” között már kirobbant
az örökösödési vita.
Vágyott és felkínált örökség
Miután a T. házaspár mindkét saját gyermeke kirepült a fészekből, a házaspár úgy
döntött, befogad egy rászoruló gyermeket
a családba. A mozgásában erősen korlátozott Hideo gondozása nagy terheket rótt T.
asszonyra. Sok éven át, mindennap, még az
iskolában is gondját viselte a fiúnak, akinek
az agressziója kamaszkorában néha még
tettlegességig is fajult. T-né ennek ellenére
leírhatatlan türelemmel volt mellette, mert
szeretett volna jó anyja lenni Hideonek, és
szerette volna Jézus Krisztushoz vezetni.
Ám úgy tűnt, fáradozásai nem hozzák meg
a várva várt gyümölcsöket.
Minél inkább közeledett Hideo 18. születésnapja, annál égetőbbé vált a kérdés,
hogy örökbe fogadják-e és felruházzák-e őt
az ezzel együtt járó jogokkal? Mert ha igen,

akkor az örökséget nemcsak kétfelé, a két, vér
szerinti gyermeknek, hanem háromfelé kell
osztaniuk. Nevelt fiuk előzetesen már több
alkalommal is nyilatkozott. Ő mindenekelőtt
azt szerette volna, ha felveheti örökbefogadó
szülei nevét. Az örökbefogadáshoz mindkét,
felnőtt, vérszerinti gyermek hozzájárult, és
T. asszonynak sem volt ellenvetése. T. úr
azonban sokat vívódott.
Aztán váratlanul meghalt. A gyászszertartáson mindenkit megindított a látvány,
amint Hideo ott áll a koporsó mellett, megözvegyült nevelőanyja és mostohatestvérei
oldalán. Többen elmondták, milyen mély
benyomást tett mindenkire az elhunyt döntése, miszerint nevelt fiát felruházza a vér
szerinti gyermekeket megillető jogokkal,
mert így örökséget és nevet is adott neki.
Ami valóban számít
Ach, sagt mir nichts von Gold und Schätzen (Ó,
aranyról, se kincsről ne szólj nekem…) – énekeltük régen gitárkísérettel ezt a szép német
evangéliumi éneket. Paul Gerhardt ezt írta
a végrendeletében: „… Egyetlen hátramaradt
fiamra a földi javakból keveset hagyok, ám örököl
egy becsületes nevet is, amely miatt nem kell majd
különösebben szégyenkeznie.”
Az I. család tagjai alighanem még mindig
a veszendő örökségen vitatkoznak. Velük
ellentétben Hideo T. máris kapott egy kevés
földi vagyont és egy
családnevet. Azért,
hogy az Élet könyvébe is bekerüljön
kitörölhetetlenül a
neve, az Úr Jézus
Krisztus az életét
adta. Ennek T. as�szony és mi is tanúi
vagyunk, és azért
imádkozunk, hogy
– itt, Japánban is –
sokan részesüljenek
az Ő múlhatatlan
örökségéből.
Traugott Ockert

Traugott és Dorothea Ockert
1980 óta él misszionáriusként
Japánban. Korábban gyülekezetalapítás, ill. csoportvezetés volt
a feladatuk. 2006 nyara óta ők
vezetik Okutamában a Fukuien
no le (Az Evangélium Háza) konferenciaközpontot. Két felnőtt
fiuk Németországban él.

Imádkozzunk Hideóért,
hogy mielőbb hittel
rábízza magát az Úrra és így
neve az Élet könyvébe is
bekerüljön!

Felravatalozott koporsó egy keresztyén temetésen, az okutamai
konferencia-központban
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Pápua Új-Guinea:

Ilyen-olyan örökségek
Örökség?! Egyáltalán létezik ilyen Új-Guineában? Hiszen itt mindenki csak a mának él. Senki sem hagy hátra az utódainak egy Mercedest vagy egy csinos kis summát. Téma tehát lezárva. De valóban ilyen egyszerű
lenne az egész?

A természet kizsákmányolása:
a légifelvételen jól látható
„folyosókon” vontatják ki és
szállítják tovább az erdő
belsejében kivágott, értékes
trópusi fákat. Ezek az irtások
más célra nem szolgálnak.

Örökség?! Egyáltalán létezik ilyen Új-Guineában? Hiszen itt mindenki csak a mának él.
Senki sem hagy hátra az utódainak egy Mercedest vagy egy csinos kis summát. Téma tehát
lezárva. De valóban ilyen egyszerű lenne az
egész?
Az utcán egy őszülő szakállú öreg papóka
áll rogyadozó lábakkal, és igyekszik jelentőségteljesen fellépni. Egy földcsuszamlás maga
alá temetett egy fontos főutat. Az öreg most
kártérítést követel az államtól. Igazán szerény,
mert első nekifutásra 4 millió kinát szeretne.
Nyilván nem tudja, mennyi az 1 millió, arról
meg pláne fogalma nincs, hogy hány nullát
kell utána írni. De a földterület az övé, az
ősöktől szállt rá. Ezért a követelés. Az effajta
„jogi jellegű igényléseket” is megválaszolják,
még ha nem is érkeznek utána a milliók.
Aztán ott vannak a hatalmas kiterjedésű
őserdei területek a maguk ásványi kincseivel és
értékes fáival. Természetesen mindennek van
tulajdonosa. Nem feltétlenül magánemberek,
hanem családközösségek vagy törzsek. Jaj
annak, aki csak úgy, egyszerűen kiszolgálja
magát! A földért mindig is harcoltak, és a
harc ma is folytatódik, csak éppen másfajta,
körülményesebb és nem feltétlenül civilizált
eszközökkel.

A kina, a pápua új-guineai valuta egy gyöngykagylóról kapta a
nevét, amelyet félhold alakúra
csiszolnak. Régen igen értékesnek tartották, és fizetőeszközként is használták.

A kulturális örökség
Pápua Új-Guineában azonban léteznek olyan
„hagyatékok” is, amelyek nekünk teljesen
idegenek. A kulturális örökséget csodálkozva
szemléljük – távolról. Hiszen ha valaki vét a
tabuk és tilalmak ellen (amelyek többnyire a
nőket sújtják és a férfiak javát szolgálják), a
legrosszabb esetben halálbüntetésre is számíthat. Errefelé mindenki retteg, nehogy eltérjen
az örökölt hagyományoktól, és már maga ez
a félelem is jelentősen korlátozza az emberek
életminőségét.

A 20 kinás bankjegyet disznófejnek is szokták nevezni, mert egy
vadkanfejet ábrázol, és 30 évvel
ezelőtt egy egész disznót vehetett érte az ember. Ma egy kina
mindössze 30 eurócentet ér.
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A hagyományos viselkedési normák
Mindenre kiterjednek: a házasságkötésre, a
szülésre, a nőkhöz való viszonyra, a gyerek-

nevelésre, a betegségekre, de legfőképpen is
a halálesetre és a temetésre. Ezeknek a betartását, így tanulja mindenki kisgyermekkorától
fogva, árgus szemekkel felügyelik az ősök
szellemei. Egy példa: az egyik faluban napok
óta fekszik egy házban egy holttest, melynek
már szaga is van. A tífuszban elhuny férfi
mindkét feleségének, jobbról és balról ott kell
feküdnie mellette, a lepedő alatt. Mert ugyebár
a halottnak társaságra van szüksége, akkor
különösen is, amikor a lelkének hozzá kell
szoknia az új körülményekhez…Az már senkit
nem érdekel, hogy mit jelenthet ez annak a
két asszonynak.
A megörökölt gyűlölet
Az ellenség iránti gyűlölet mélyen a múltban
gyökerezik. Olykor-olykor még azt is tudják,
mi váltotta ki. Lényeg a lényeg: az ellenség
ellenség, mindegy, hogy ismeri-e őket valaki
vagy sem. Korábban a tari népcsoport „csak”
íjjal és nyíllal mészárolt, és nyílhegyeiket nagy
előszeretettel, elég szadista módon úgy alakították át, hogy azok a legnagyobb fájdalmat
okozzák. Manapság már M16-os gépkarabélyt
használnak. Emberileg nézve lehetetlen az
ellenségi iránti bizalmatlanságon és gyűlöleten felülemelkedni. És ez sötét árnyékként
vetül az emberek életére országszerte. De
azért lehet békét kötni. Csakhogy az horribilis
összegekbe és tengernyi disznó életébe kerül.
Ez egy olyan „örökség”, amely megnehezíti az
életet, lefoglalja az embereket, és gyakran csak
bánatot szül a családokban. Azok a régi idők
még közel sem múltak el, hiába váltotta fel a
levelekből szőtt ágyékkötőt a farmernadrág.
Az öröklött titkos tudomány
Végezetül szeretnék még megemlíteni egy
hasonlóan gonosz gyakorlatot: az öröklött
spirituális vagy spiritiszta „titkos praktikákat”,
amelyek tőlünk nagyon idegenek.
Az ölésnek és a gyilkolásnak ezt a művészetét mindenki Sangumaként ismeri. Az itteni
barátaim azt mondogatták, hogy az ördögi

képesség, amellyel valaki képes egy embert
akár még a távolból is meggyilkolni, gyakran a
„vérvonalban van”. Az anya örökíti a lányára,
majd annak a lányára egészen addig, amíg a
Sangumaszellem végül a saját „tulajdonosán”
teljesíti be gonosz művét.
A Sangumától még ma is retteg idős, fiatal,
diplomás, tanulatlan, rettegnek a hagyománytisztelők és a modern felfogásúak, az egyszerű gazdálkodók és a sikeres üzletemberek.
Az irigység – az emberiség egy másik káros
öröksége – is nagy szerepet játszik ebben.

Aranymosó
Sumwariban.

Bikarui férfiak vaddisznóvadászat után.

Mert ezeket a gyilkoló művészeket fel is lehet
bérelni, és ők az anyagi haszon reményében
tesznek is valamit. De jaj, ha valaki kijelenti, hogy rátalált egy Sangumára. Olyankor a
helyi rendőri szervek felszívódnak, és teret
engednek a lincseléses igazságszolgáltatásnak. Micsoda egy szörnyű örökség, amely a
szemünk láttára burjánzott el villámgyorsan,
akárcsak egy rákos fekély a testben!
Amit nem lehet örökölni
Néhány évvel ezelőtt Pápua Új-Guinea még
túlnyomórészt „keresztyén ország” volt, azonban ez ma már nem igaz. Mennyire megkön�nyebbültek az emberek akkor, amikor félre
tudták tenni a gyűlöletet, az ellenségeskedést,
a gyanakvást vagy a félelmet! Mennyire felszabadult az életük, még ha az egész nem is
volt olyan egyszerű nekik!
Sajnos a segítő, gyógyító és mindent megújító Istennel való élő kapcsolatot nem lehet

örökölni. Minden nemzedéknek saját magának
kell megtalálnia a hozzá vezető utat. Még a
keresztyén tradíciókban és a jó szokásokban
sem fog senki Istennel találkozni. Őt csak
JÉZUS által lehet megtalálni, aki az ajtó, az út,
az igazság, az élet, a világosság, a táplálék és a
jó Pásztor, egy megbízható és segítőkész Vezető. Mi róla beszélünk, és ezt akarjuk továbbra is
tenni. Minden nemzedék tagjainak maguknak
kell megragadniuk annak a lehetőségét, hogy
Isten gyermekeivé váljanak. Mindenkinek
magának kell Isten szavát meghallania, megértenie és befogadnia.
Megéri a sok áldozattal járó szolgálat?
Megéri egy életen át tartó fáradozás távol az
otthontól még mindig elég mostoha vagy időnként egyenesen veszélyes körülmények között?
Szilárdan meg vagyunk győződve arról, hogy
ez a feladatunk. Igen, megéri egy teljesen
másfajta örökséget felmutatni az embereknek.
Erről az örökségről írta Pál és Péter, hogy a
mennyben van (ApCsel 26,18; 1Pt 1,4). Ezt az
örökséget senki nem fogja elvitatni tőlünk.
Ám először meg kell szerezni a jogosultságot.
Örökség csak a gyermekeknek jár (Róm 17).
Ezért dolgozunk tovább töretlenül az ös�szes munkatársammal Pápua Új-Guineában!
Bárcsak a következő nemzedékek is egyszer
átvehetnék ezt az örökséget, amely Isten akarata szerint való, tökéletes, örök, és amelynek
nincs keserű utóíze. Teljesen más, mint amit
atyáiktól örököltek!
Gerhard Stamm

Bikarui idős férfi, aki sok vargabetű után elsőként jutott hitre
a falu vénei közül.

Gerhard és Brigitte Stamm
1988 óta él Pápua Új-Guineában.
Jelenleg főként a Sepik-területen
és a Felföldön tevékenykednek.
Elszigetelt közösségeket látogatnak, továbbképzéseket tartanak
az ott lakó főállású és önkéntes
munkatársaknak, házassággondozó szemináriumokat tartanak
és lelkigondozást végeznek.

Kérjük Istent, hogy áldja
meg a Stamm misszionárius házaspár és munkatársaik
szolgálatát, hogy a következő
nemzedékek is egyszer átvehessék
azt az örökséget, amely Isten
akarata szerint való!
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Malawi:

Nana, az özvegy és
a hiéna, akinek az
örökségre fájt a foga
Az örökség nem egyszerű téma. Az egyiknek óriási segítség,
míg a másiknak lidércnyomás. Amikor Nana férje néhány éve
meghalt, mindent elvettek tőle.

Vroni: Kedves Nana, köszönöm, hogy kész vagy
elmondani, ami veled történt. Kérlek, mondd el a
kedves Olvasónak, hogy ki vagy, és mit éltél át!
Nana: Szívesen elmondom. A nevem Esinala
Phiri, de mindenki csak Nanának hív. Malawiban, a Palombe-vidéken születtem. Hogy pontosan mikor, azt sajnos nem tudom. Akkor még
Esinala Mavutónak hívtak. Anyám meghalt,
amikor kislány voltam, és így a nagybátyáméknál nőttem fel. Amikor nem maradhattam
tovább a családjában, apám magához vett. Az
életkörülmények ott sem voltak könnyűek.
Egyszer a rokonok úgy gondolták, hogy a nevem vonzani fogja a nehézségeket, ugyanis
a Mavuto jelentése probléma. Így egy másik
nevet választottam. A Phiri azt jelenti, hogy
hegy. Amikor a férjemet, Thomasit megismertem, minden jobbra fordult. Ő gondoskodott
rólam, és nagyon jó volt hozzám. 1981-ben
kötöttünk házasságot.
Vroni: Tehát Malawi egészen távoli részéről származol. Hogy kerültél Chilongába?
Nana: 1986-ban költöztünk ide, amikor munkát
kerestünk. Akkor már négy kisgyermekünk
volt. A férjem néhány rokona már itt élt. Ők
mondták nekünk, hogy errefelé, a farmokon,
tanyákon van munkalehetőség. Phirilongwe
körzetében telepedtünk le, és háromszori költözés után végül Chilongában kötöttünk ki.
Abban az időben született még négy gyermekünk.
Vroni: Tehát nyolc gyermeket hoztál a világra?
Nana: Nem, kilencet! A legfiatalabb lányom a
második férjemtől van, aki elhagyott engem
és a gyermeket is. A kilenc gyermekhez időközben 25 unoka is hozzájött!
Vroni: Akkor ez egy jó nagy család! Nekem elmesélted már, hogy 1999-ig, a sok szükség és nagy
szegénység ellenére is nagyon boldogok voltatok.
Mi történt akkor?
Nana: 1999-ben a férjem, Thomasi megbetegedett. Sajnos hiába járkált orvosokhoz, és hiába
kapott kezeléseket, egy évvel később meghalt.
Vroni: Itt, Malawiban az embereket általában a
szülőfalujukban temetik el, ahonnan eredetileg
származtak. Ti is visszamentetek Palombéba a
temetésre?
Nana: Nem. A férjem néhány rokona már itt
lakott, ezért mi már itt éreztük otthon magunkat. A temetést is itt terveztük.
Vroni: Tehát a rokonok egyetértettek ezzel?
Nana: Hát, a többség igen. A férjem legidősebb
bátyja azonban eljött Palombéból és el akarta
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vinni a holttestet. A többi rokon nem értett
ezzel egyet, így a temetést végül itt tartottuk.
Vroni: Mi történt a temetés és a gyász letelte után?
Nana: Eljött a sógorom a házunkba. Úgy vélte,
minden, amink van, a meghalt férjem tulajdona
volt, ezért minden őt, a legidősebb fiútestvért
illeti. – A többi rokon, sőt még a törzsfőnök
is megpróbált közbenjárni az érdekemben.
El akarták érni, hogy a hagyaték igazságosan kerüljön elosztásra. De a sógorom hallani
sem akart erről. Amikor egyszerűen mindent
elvett tőlem és a gyerekektől, mindenki csak
állt és végignézte. Elhajtotta a kecskéket és a
gyöngytyúkokat az ólakból. Elvitte zsákokban
az összes kukoricát és földimogyorót, amit
abban az évben megtermeltünk. Azt a kevés
kukoricalisztet is elvitte, amim még volt. Egyszerűen mindent elvitt! A gyerekeknek meg
nekem nem maradt semmi. Az egész rettenetes volt.
Vroni: És senki nem tudta megakadályozni? Borzasztó helyzet lehetett! Mit csináltál ezek után?
Nana: Azzal az emberrel nem lehetett beszélni.
Minden kísérlet kudarcba fulladt. – De nagyon
hálás vagyok a gyülekezetünknek. Ők valóban
megpróbáltak nekem és a gyerekeknek segíteni. Tulajdonképen én is vissza akartam menni
Palombéba a rokonságomhoz, de képtelen voltam kilencünknek az utazási költséget előteremteni. Maradtunk, és valahogy átvészeltük
a legnehezebb időket. A gyerekekkel együtt
dolgoztam a földeken, és alkalmi munkákat
vállaltunk. Mi mást tehettem volna?
De azokban a nehéz években megtapasztaltam, hogy Isten valóban megsegít és nem felejt
el bennünket. A belé vetett bizalom nagy segítséget jelentett nekem abban az időben. Aztán
elindult az Ubwenzi-projekt Chilongában, és
ott tudtam még egy kis pénzt keresni. Debora
(Debora Jägers misszionáriusnő) is sokféle-

Nana az Ubwenzi falufejlesztési program
általános iskolájának a konyhasátrában.
Jobbra: Nana néhány gyermekével, mellettük
Vroni Urschitz. Novemberben egy forgószél
levitte téglaházuk tetejét. Ezt a fűkunyhót a
gyülekezet építette nekik szükséglakásnak.

képpen támogatott minket. Az, hogy most az
általános iskolában takaríthatok, nagy segítség
a családnak, hiszen ez a munka rendszeres
jövedelmet jelent.
Vroni: Kedves Nana, te aztán egészen kézzelfoghatóan megélted, hogy Isten az özvegyek és az árvák Atyja. Köszönöm, hogy elmondtad mindazt,
amit átéltél. Örülünk, hogy munkatársunk vagy
az iskolában!
Nana sorsa itt, Malawiban nem számít kivételnek. Malawi egy matrilineáris társadalom.
Az örökség rendszerint az asszony családját
illeti. Ezért például nem a vér szerinti apa,
hanem az anyán kívül annak férfitestvére
felelős a gyermekekért. Malawi felfogás szerint a gyermekek tehát az anya családjához
„tartoznak”. Gyakran a férfi nősül be a nő
családjába. Ha meghal az asszony, az egész
örökség, beleértve a gyermekeket is az asszony
családjában marad. A megözvegyült férfit nem
ritkán visszaküldik a saját családjába. Nem
csoda hát, hogy szép számmal vannak férfiak, akik nem sokat áldoznak a családjukra,
gyermekeikre. Mivel fennáll a lehetősége annak, hogy mindent elveszítenek, semmi nem
motiválja őket erre.
A városokban újabban már él az állami örökösödési törvény. Egyre gyakrabban készülnek
végrendeletek is, elsősorban a jobb módú emberek körében. A falvakban egy rokon halála
gyakran továbbra is csak nehézséget és adósságot jelent a hátramaradottaknak elsősorban
azért, mert nagyon sokba kerül az elhunyt
hazaszállítása szülőfalujába, illetve mert szinte
mindig örökösödési viták robbannak ki. Ha
viszont egy nő követi a férjét, mint ahogyan
Nana tette, gyakran az asszony az, aki mindent
elveszít, és aki minden segítség nélkül marad
a gyermekekkel.
Vroni Urschitz

Johannes és Vroni Urschitz
1996 óta él Malawiban. Először
az ottani testvéregyházunkban
szolgáltak fiatalok között, majd
Songában egy AIDS-árvákat
segítő munkát kezdtek el, illetve
létrehozták az Ubwenzi falufejlesztési projektet. A házaspárnak egy lánya van, aki jelenleg
Németországban tanul.

Adjunk hálát Istennek,
hogy Nana egészen
kézzelfoghatóan megélte, hogy
Isten az özvegyek és az árvák
Atyja! Áldja meg továbbra is a
munkáját az iskolában!

„Egyszerűen
mindent elvitt!
A gyerekeknek meg
nekem nem maradt
semmink! Az egész
rettenetes volt.”

Az Ubwenzi (barátság) falufejlesztési projekt Chilongában,
a Malawi-tótól délre fekvő, elszigetelt területen indult.
Ma már egy óvodát, egy általános iskolát is működtet, és
több lelki programot is kínál:
tartanak itt ifi-köröket, gyermeknapokat, továbbképzéseket gyülekezeti vezetőknek, ill.
gyülekezetközi találkozókat.
Az ott folyó munkáról az érdeklődők megtekinthetnek
egy rövid kisfilmet az alábbi
honlapon:
www.liebenzell.org/ubwenzi
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Japán:

Egy válság vagy összeköt vagy elválaszt
Egy ici-pici lakásban, a 03.11-es katasztrófa egyik túlélőjének átmeneti szállásán. Mizushima* halász, méghozzá egy büszke halász. – Mi, halászok itt, Északkelet-Japánban mindig összetartunk. Jöhet, ami akar –
mondja, és én hiszek neki.
A 03.11. jelzés 2011. március 11-ére utal. 14.46kor egész Kelet-Japánban megmozdul a föld.
Mizushima azonnal tudja: nemsokára itt az
árhullám. A kikötőbe rohan, a halászhajójáért.
A hajó legalább olyan fontos neki, mint a felesége.
– Ezért is neveztem el a hajómat a feleségem
után. Ők ketten jelentik nekem az életet.
A halászok menteni akarják hajóikat, ezért
amilyen gyorsan csak tudnak, kieveznek az
öbölből. A nyílt tengeren akarnak lenni, amikor megemelkedik majd a víz.
Tobias és Sabine Schuckert
14 évig élt Japánban mis�szionáriusként. 2015 ősze óta
Bad Liebenzellben élnek, mert
Tobias a misszió központjában
dolgozik mint munkatárs. A házaspárnak három gyermeke van.

Imádkozzunk a
Liebenzelli Misszió
munkájáért, amelyet a
cunamival sújtott területeken
végez. Isten áldása kísérje
a Strauss házaspár és az
impact-csoport szolgálatát!
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Mizushima megmenekül
A tengerről figyeli a hullámok pusztító erejét.
Egy ház sem marad épen. Végignézi, ahogy
szeretett városa a lángok martalékává válik.
Mizushima három napon át sodródik a tengeren. Az összes ennivalója egy zacskó köhögés
elleni cukorka és egy doboz kávé volt. Nem
tudja, mi lett a feleségével. Hogy hogyan élte
túl a három napot a tengeren?
– Úgy örültem a halásztársaimnak. Nélkülük biztosan megbolondultam volna. De mi
mindig összetartunk.
Három nap után az összedőlt épületek tengeren hánykolódó maradványai között evickél
vissza a kikötőbe. Vigyáznia kell, nehogy a
hajója megsérüljön. Hatalmas az öröm, amikor rátalál a feleségére. Nemrégiben épült

házukat elmosta az ár. Mizushima súlyos
lépésre szánja el magát. Elhagyja otthonát és
feleségével Tokió közelébe, Chibába költözik,
ahol a gyermekeik laknak. Ma úgy emlékszik
vissza döntésére, hogy hátat fordított a szülővárosának. Nyolc hónapot tölt a gyerekeinél.
– Mialatt a barátaim éheztek, én elfogadtam, hogy jól megy a sorom. Én a jó melegben
ültem, miközben ők itt fagyoskodtak.
Aztán eljön a nap, amikor Mizushima és
felesége ismét dönt: Irány haza!
Mizushima fél
Hogyan fogadják majd a barátai, a többi
halász? Elvégre is ő magukra hagyta őket.
Mizushima nehéz szívvel ballag ki a kikötőbe,
és keresi a hajóját. 2011 szeptembere van, a
tájfunok ideje. Megtalálja a hajóját, de nem
hisz a szemének: a hajót erősen kikötötték,
hogy a viharok ne tehessenek kárt benne, és
meg is mosták. Látszik, hogy gondját viselték.
– Akkor kezdtem kapiskálni, mit is jelent
a barátság. Habár én a többieket magukra
hagytam, ők gondoskodtak arról, ami nekem a legértékesebb: a hajómról. Hűségesek
maradtak hozzám annak ellenére, hogy én
nem voltam az – foglalja össze Mizushima
a történteket. A kapcsolatai, amelyek töretlenek voltak a krízishelyzet előtt, utána is
azok maradtak.

Gerd Strauss és az impact-csoport istentisztelet keretében
mutatkoznak be.

Beszélgetés emberekkel, akik a katasztrófa miatt bajba kerültek.

Megumi* egészen mást élt meg. Amikor az árhullám eléri a partokat, ő éppen a munkahelyén van, 30 km-re
a lakóhelyétől. Elhatározza, hogy amilyen gyorsan csak tud, hazamegy, és majdnem belehajt az árhullámba.
Egy teherautós azonban feltartóztatja, és kirángatja az autójából. Ezzel az életét menti meg.
Négy nap múlva, 16 óra autózás után végre
hazajut. A háza még áll, de ennivaló nem sok
van benne. Elkezdődik az éhezés ideje. Egy
hét múlva minden elfogy. Mivel Megumi háza
épségben maradt, mindig elküldik, amikor
ételt osztanak. Pénzt nem tud felvenni, mert
nincs üzemanyag az autójában, és nem tud
eljutni a bankhoz. Amikor a „mozgó kisbolt”
feltűnik, nincs pénze vásárolni. Mindeközben
a szomszédok összetartanak és megosztják
egymással, amijük van. Meguminak azonban
mindig ugyanazt mondják:
– Te nem is vagy a cunami igazi áldozata,
hiszen megmaradt a házad.
– Fogalmuk sem volt arról, milyen nehéz
helyzetben voltam – emlékszik vissza szomorúan Megumi.
A szakadék egyre mélyül
A szakadék azok között az áldozatok között,
akiknek megmaradt a házuk, és azok között,
akiknek a házát elmosta az ár, egyre mélyül.
Az átmeneti lakónegyedek lakói arról panaszkodnak, hogy azok, akik a saját házukban lakhatnak, érzéketlenek és közömbösek.
Azok viszont, akiknek megmaradt a házuk,
ezt mondják:
– Az állam mindennel azokat támogatja,
akik átmeneti otthonokban élnek, mi soha
semmit nem kapunk.
– Minden háztartási eszközöm az első emeleten volt, és odalett a cunamikor. Azok, akik
Kasetsuban (átmeneti lakónegyedben) laknak,
mindent ingyen megkapnak. Nekem sem volt
hűtőm és tűzhelyem, de nekem mindent meg
kellett vennem – írja le a maga helyzetét az
egyik túlélő.
Milyen jó, ha a túlélőknek olyan barátaik
vannak, mint Mizushimának. Sajnos azonban
* A neveket megváltoztattuk.

sokan a saját nyomorúságukért másokat hibáztatnak. Azok, akiknek megmaradt a házuk, és
azok, akik fedél nélkül maradtak, ujjal mutogatnak egymásra. A fájdalom és gyász mellett
megjelent a viszály és az ítélkezés.
Mire van az áldozatoknak szükségük?
Van azonban egy hely, ahol mindkét csoport
békében megfér egymással, és ez a hely a
gyülekezet. A túlélők ott Istennek panaszolják el fájdalmukat, és nem egymást vádolják.
A gyülekezetben megismerik Jézust, aki a
legjobb és leghűségesebb barát még akkor
is, ha mi hűtlenek vagyunk. Arra a kérdésre, hogy mire van szükségük az embereknek
Tohokuban (Északkelet-Japánban), egy lelkész
ezt válaszolta: – Az evangéliumra.
Jézus evangéliumára, amely összeköti őket
egymással, és amely a nagy szükségben Istennel is összeköti őket.
Sajnos a remélt ébredés a cunamival sújtott területeken ez idáig elmaradt. De tudjuk,
hogy Isten munkálkodik. Köszönöm, ha együtt
imádkozhatunk azért a munkáért, amelyet a
Liebenzelli Misszió ezeken a területeken végez.
Gerd és Heike Strauss az impact-csoporttal a
helyszínen vannak.
Tobias Schuckert

A fájdalom és gyász
mellett megjelent a
viszály és az ítélkezés.

Kávézó az átmeneti lakó
negyedekben:
A Strauss házaspár és az im
pact-csoport rendszeresen felkeresi az átmeneti lakónegyedekben élő embereket.
A közösségi helyiségekbe két
órás kávézásra hívnak mindenkit. A cunami túlélői találkozhatnak egymással, kérdéseket
tehetnek fel vagy egyszerűen
csak beszélgethetnek. A kávézós alkalmakon sok fontos
kapcsolat született már.
A misszionáriusok sok túlélőnek segítettek már abban, hogy
új reménység ébredjen a szívükben.
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Spanyolország:

Nemzetközi gyülekezet
Amikor 2005-ben Németországból kiutaztunk Spanyolországba, azt gondoltuk,
hogy mindenekelőtt spanyolokkal dolgozunk majd együtt és spanyol gyülekezeteket alapítunk. Amikor azonban megérkeztünk a Földközi-tenger partvidékére,
hamar világossá vált, hogy a valóság más, mint amit mi előre elképzeltünk.

Andreas és Simona Eckel
2005 óta él a spanyol Costa
Azaharban. A nyelvtanulás után
először ifjúsági munkát végeztek. 2008 óta egy új gyülekezet
megerősödését, önállósodását
segítik Benicarlóban. A házaspárnak három gyermeke van.

Imádkozzunk, hogy
azok az emberek, akiknek
valamilyen okból maguk mögött
kellett hagyniuk megszokott
életüket és környezetüket, az új
országban a keresztyének
Jézusban és gyülekezeti
közösségeikben tudjanak nekik
stabilitást és támaszt adni!
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Az ország akkoriban gazdaságilag nagyon jó
helyzetben volt. A munkanélküliségről alig
esett szó. Ezért mindenhonnan érkeztek ide
munkát kereső emberek, de elsősorban DélAmerikából, Romániából és Marokkóból. Ez
a gyülekezetek életében is éreztette hatását.
A dél-amerikai és romániai evangéliumi keresztyének Spanyolországban gyülekezeteket
alapítottak vagy már meglévő közösségekhez
csatlakoztak. 2005-ben, Románia határain kívül Castellónban volt a legnagyobb román
gyülekezet!
Jelenleg a gazdasági helyzet már nem olyan
rózsás, és többen visszaköltöztek szülőhazájukba. De a társadalom még ma is nemzetközi,
és a gyülekezeti munkáról is csak nemzetközi
vonatkozásban lehet gondolkodni. A külföldiek gyakran előbb válaszolnak az evangéliumra
– nem utolsósorban azért, mert az áttelepülés miatt elveszítették gyökereiket. Ez a tény
egyben nagy lehetőség is, ezért nem kellene
figyelmen kívül hagyni.
Gyülekezetünkben sok különböző ország
és kultúra képviselteti magát. Járnak hozzánk spanyolok, argentinok, venezuelaiak,
ecuadoriak, kubaiak, románok, nigériaiak,
franciák, németek, de ugyanazt az Istent
keresik, és ugyanazt az Istent szólítják meg

imádságban. Ez sok mindenben gazdagítja a
közösséget, ugyanakkor kihívásokat is állít
elénk. Mivel mindenki hozza magával a saját
kultúráját és hitgyakorlatát, ügyelnünk kell
a sajátosságokra.
Milyen jó tudni azt, hogy Jézusban összetartozunk, és alapjában véve mindannyian,
mint jövevények, csak vendégek vagyunk itt,
a földön (Zsid 13,4 és 1Pt 2,11). Fontos megértenünk: nem az a feladatunk, hogy egy német,
egy spanyol vagy egy akármilyen királyi birodalom megszilárdításán fáradozzunk, hanem
az, hogy másokkal egyetemben, a különbözőségek ellenére is kivegyük a részünket Isten
országának az építésében. Már a gyülekezetépítés történetének első gyülekezeteiben is különböző kulturális és szociális háttérből érkező
embereknek szólt a felhívás, hogy alkossanak
egy közösséget: „Mert hiszen egy Lélek által mi
mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár
zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok
vagyunk, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk
meg“ (1Kor.12,13).
A nemzetközi népvándorlási hullám és a
menekültáradat arra készteti a keresztyéneket,
hogy kukucskáljanak ki kerítésük mögül és
alkossák meg Jézus nemzetközi gyülekezetét.
Ebben az értelemben az Apostolok cselekedetei 17,26–27 egy nagyon érdekes bibliai rész,
mert arról beszél, hogy Isten jelöli ki és alakítja
a határokat, mert azt szeretné, ha az emberek
keresnék és megtalálnák Őt.
Azok, akik maguk mögött hagyják megszokott életüket és környezetüket, az új országban
stabilitásra és támaszra vágynak. Ezt a keresztyének Jézusban és gyülekezeti közösségekben
tudják felkínálni nekik. Így azok az emberek,
akik olyan zárt országokból jönnek, ahol a
misszió lehetetlen, egyszeriben a szomszédjainkká válnak. A kérdés most így
hangzik: Be tudjuk-e nekik mutatni
az a Jézust, akiben hiszünk, és aki
őket annyira szereti, hogy meghalt
értük? Készek vagyunk-e bizonyos szokásokat
„beáldozni” azért, hogy más kultúrából jövő
embereket is felvehessünk közösségeinkbe?
Andreas Eckel

Németország:

És mi van, ha elindul egy viszálykodás?
Amikor egy hagyatékon több örökösnek kell osztozkodnia, akkor borítékolható, hogy elindul egy viszálykodás. Ki mit kapjon, és miből mennyit? El kell-e
adni vagy meg kell-e osztani valamit, ki kell-e fizetni valakit?
A kölcsönös bizalom óriási szerepet játszik,
és a különböző kulturális háttérből érkező
emberek nagyon különbözően gondolkodnak. Míg a németek hamarabb megbíznak
másokban, addig a kínaiaknak ehhez több
időre van szükségük. Végeredményben a
bizalom mértéke dönti el azt is, hogy örökösödésnél kik fognak előnyt élvezni.
A Kínai Népköztársaság örökösödési törvénye szerint, örökösödés esetén az örökhagyás törvényes rendje szerint folytatják le az
eljárást. Ha van végrendelet, akkor az abban
megállapított örökösödési sorrendnek megfelelően vagy a végrendeletben megállapítottak szerint osztják fel az örökséget. Az
eltartási szerződéseket is figyelembe veszik.
A törvényes rend szerint a túlélő házastárs és a gyermekek az örökösök. A hagyatékot az azonos szintű örökösök között
egyenlő mértékben kell felosztani. Viszont
azokat az örökösöket, akiknek nehézségeik
vannak, például munkaképtelenek, különös
figyelem illeti meg. Nagyobb örökségre számíthat az is, aki az örökhagyóval együtt élt,
vagy akit az örökhagyó eltartott.
Azt az örököst, akinek az örökösök közül
megvolt ahhoz a képessége és a lehetősége
is, hogy az örökhagyót támogassa, mégsem
tett eleget kötelezettségének, ki lehet hagyni
az örökségből, de mindenképpen kevesebb
örökrész illeti meg. Ezen túlmenően az örökösöknek a kölcsönös engedékenység és
békés egyetértés szellemében szabályokat
kell lefektetniük. A különböző időpontokról, technikai részletekről, részesedésekről
közös megbeszéléseken döntenek. Amen�nyiben ezek a tárgyalások eredménytelenek
maradnak, lehetőség van arra, hogy a Népi
Döntőbizottság rendezze el az ügyet, de panaszt is lehet emelni a Népbíróságon.

ra sem sikerült a hagyatékról békés egyetértésben megállapodniuk. Mivel a Y. házaspár
egyetemistaként meglehetősen szűkösen él,
és a családtól is alig kap valami támogatást,
egy kis örökség bizony jól jött volna nekik.
Amikor azonban a megbeszéléseken heves
családi vita robbant ki, Y. úr úgy döntött,
hogy lemond az őt megillető örökrészről.
Vajon mi késztette őt erre? Y. úr rövid
gondolkozás után így válaszolt:
– Én vagyok az egyetlen keresztyén a
családban, és döntésemmel a testvéreimnek
szerettem volna bizonyságot tenni. Természetesen jó lett volna kapni valamicskét az
örökségből. Ennél azonban sokkal fontosabb volt, hogy továbbra is békesség legyen
köztem és a családom közt. Ők jól tudják,
milyen szerényen élünk a feleségemmel. Éppen azért döntöttem úgy, hogy mindenről
lemondok. Így a családom megértheti, hogy
az életben nem a gazdagság és a tulajdon a
legfontosabb. Isten gondoskodik rólunk. Ezt
már eddig is megtapasztaltam tanulmányaim során. És vajon nem Ő fog továbbra is
gondoskodni rólunk? Ő egészen más értékmérőket használ. Aki az Ő gondjaira bízza
magát, soha nem fog hiányt szenvedni. Épp
ellenkezőleg: bővelkedni fog, méghozzá
annyira, hogy még ő adhat másoknak.
Klaus-Dieter Volz

Klaus-Dieter és Erika Volz 1993
és 2009 között misszionáriusként dolgozott Taiwanon. 2010
óta kínaiak között szolgálnak
Németországban. Klaus-Dieter,
aki misszionárius szülők gyermekeként Pápua Új-Guineában
nevelkedett, a Liebenzelli Mis�szió interkulturális csoportjait
vezeti.

Adjunk hálát az Y. úr és
felesége döntéséért, hogy
lemondtak mindenről, amit
örökölhettek volna! Bárcsak a
családjuk megértené, hogy az
életben nem a gazdagság és a
tulajdon a legfontosabb, mert
Isten gondoskodik róluk!

Vita és lemondás
Nemrég Y. úr elmesélte, hogyan zajlott családjukban egy örökösödési ügy. Ő maga két
éve Németországban tanul, és feleségével
együtt rendszeresen eljön a gyülekezetbe.
Sajnos az örökösöknek többszöri nekifutásKülmissziói Híradó, 2016/03 17

Franciaország:

A forradalom öröksége
„Liberté, Egalité, Fraternité”
– a forradalom jelmondata
az 1 eurós érmén
(az 1 eurós hátoldala)

Albrecht és Annegret Hengerer
1989 óta él Franciaországban.
Korábban Avranches [ávrans]
városában alapítottak gyülekezetet. Most Caen-ben [kaen]
élnek. Albrecht a Normandia
területén szolgáló misszionáriusok vezetője, egyben
Alençon [álönszon] és Mortagne
[mortány] gyülekezeteinek a
lelkésze. Annegret a nők között
végez szolgálatot.

Könyörögjünk azokért,
akik szenvednek és
gyászolnak! Imádkozzunk azért
is, hogy Isten adjon bölcsességet
az ország politikusainak és
felelős vezetőinek. Adjunk hálát
azért a szabadságért, hogy
misszionáriusaink megélhetik és
kifejezésre juttathatják hitüket!
Gyülekezeti tagok
hat vagy még több nemzetből.
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Egy újságíró nem sokkal a borzalmas párizsi november 13-a előtt azt nyilatkozta,
hogy a franciák rövid időn belül elveszítik az általuk oly nagyra értékelt szabadságot, egyenlőséget és testvériséget. A pénz értéke fontosabb nekik, mint a francia forradalomnak a francia 1 eurós pénzérme hátoldalára vésett jelmondata.
Azon az éjszakán aztán minden megváltozott.
A támadásban 130 ember vesztette életét, és
több mint 350-en megsérültek. Mindenkinek
újra eszébe jutottak a köztársaság rájuk örökített értékei, és most közös erővel akarják
azokat védelmezni, hogy véget vessenek az
értelmetlen gyilkosságoknak. Franciaország
minden erejét mozgósítja és rendkívüli állapotot hirdetett.
Normandiai gyülekezeteink is érintettek.
Az egyik család egy közeli rokonát veszítette
el, egy fiatal hölgy a barátnőjét. A templomok
újra megtelnek gyászoló és félelemtől szorongó
emberekkel. Gyülekezeti tagjaink azt kérdezgetik maguktól, hogyan kellene helyesen
viszonyulniuk a kereső emberekhez. Kollégáik
például nyíltan érdeklődnek hitük felől.
Az a valaki, aki az Iszlám Állam részéről
vállalta a merényleteket, Alençonban nőtt
fel, és 2014-ig csupán ötpercnyire lakott a
gyülekezeti termünktől. Amióta a rendőrség
megjelent a terrorista családjánál, érezhetően
nőtt a feszültség az emberekben.
Többnemzetiségű örökség
Ebben a feszültségben éli mindennapjait az
a kb. 20 gyülekezeti tag, akik a világ minden
részéből, Nigériából, Csádból, Kongóból, Hollandiából, Franciaországból és Németországból érkeztek hozzánk. Ennek a tarkabarka
társaságnak minden tagja hozza magával a
saját „örökségeit”, és felteszi a kérdést: Milyen
egy tisztességes istentisztelet, és meddig tart?
Hogyan kell viselkedni imádság és éneklés
közben? Ülve kell maradni, vagy lehet állni,

tapsolni és dobolni is? Éneklés közben men�nyire mozoghat a csípőnk, és milyen rövid
lehet a szoknya? Hogyan és milyen gyakran
van úrvacsora, és ki vehet részt benne? Kérdés
kérdés hátán, majd a megállapítás, hogy természetesen a kérdező hazájában mindent jobban
csinálnak. Előfordult olyan is, hogy néhányan
átmentek egy másik gyülekezetbe, de aztán
az a gyülekezet sem felelt meg az eszményi
gyülekezetről alkotott elképzeléseiknek.
A gyülekezet vezetőségének, amely 4 afrikai
és 3 európai tagból áll, közös megoldásokat kell
találnia. A nagyon érdekes beszélgetéseinknek
és a nagyon mély imaközösségeinknek nem
csak az a céljuk, hogy a közösséget építsük
és jól működő istentiszteleteket tartsunk.
Az a dolgunk, hogy a világ legnagyszerűbb
örömhírét másoknak továbbadjuk, életünkkel
bemutassuk, majd arra hívjuk az embereket,
hogy bízzák az életüket Jézusra. Az utóbbi
hónapok szörnyűségei még jobban összekovácsoltak bennünket. Együtt könyörgünk
és esedezünk azokért, akik szenvednek és
gyászolnak. Imádkozunk azért is, hogy Isten
adjon bölcsességet politikusainknak és felelős
vezetőinknek. Mi a magunk szemszögéből
beszélünk a „szabadság, egyenlőség, testvériség” értékeiről. Hálásak vagyunk azért a
szabadságunkért, hogy a keresztyénség utáni
Franciaországban megélhetjük és kifejezésre
juttathatjuk hitünket. Egyben reméljük, hogy
a rendkívüli állapot nem fogja túlságosan
beszűkíteni lelki életterünket.
Jézus megszabadított bennünket a bűneinktől, a terheinktől és az aggodalmainktól. Tőle
tanuljuk egymást elfogadni és megbecsülni
még akkor is, ha a bőrszínünk és a kiejtésünk
különbözik. Jézus előtt teljesen egyformák
vagyunk. Olyan jó ezt tudatosítani olyankor
is, amikor afrikai testvérem szenvedélyes
imádságban könyörög értem, én meg csak a
magam „visszafogott” módján próbálom őt
bátorítani. Nagy feladatunk ugyanaz marad:
közösen építeni a gyülekezetet, megélni és
továbbadni a legfontosabb örökséget: Isten
szeretetét.
Albrecht és Annegret Hengerer

Missziói beszámoló körút 2016
Simon Herrmann Mánuszon szolgáló liebenzelli misszionárius április 7. és 20. között Hajdúböszörményben, Nyíregyházán, Mezőpeterden, Biharkeresztesen, Jánoshalmán, Nagyszékelyben, Tamásiban, Pécsett,
Palotabozsokon, Dunaszekcsőn, Budapesten, Nagytarcsán, Cegléden és Gyulán, összesen 11 gyülekezetben, 5 iskolában, három kultúrházban, egy szeretetotthonban és egy óvodában számolt be érdekes előadásban, vetített képekkel a missziói munkájáról. Simont Kevezsda Szilvia tolmácsolta.
Kevezsda Szilvia beszámolója a misszói körútról
Nagy öröm és bátorítás volt számomra Simon Herrmann
mánuszi misszionáriust tolmácsolni két hetes áprilisi körútján Magyarországon. Azért is volt különleges ez a beszámolói körút, mert megtudhattuk, hogyan folyik a jelenlegi
szolgálat azon a helyen, ahol úttörő misszionáriusunk,
Molnár Mária is sok éven át tevékenykedett, amíg mártírhalált halt. Nagy dolog látni, hogy Isten mi mindent végzett el az első misszionáriusok által, hogy a nehézségek
és viszontagságok ellenére a szolgálat fejlődött és növekedett. Bár a misszionáriusok életét a második világháború
során kioltották, azonban az Evangélium terjedését senki
sem állíthatta meg. Az az emberek szívében tovább élt és
élni is fog. A mai napig nagy szeretettel gondolnak vissza
az emberek Molnár Máriára Mánuszon és Pitilu szigetén,
ahol róla nevezték el a gyülekezetet is.
2014-ben a helyi gyülekezetek közösen is megünnepelték az első misszionáriusok megérkezésének 100 éves évfordulóját azon a helyen, ahol azok partra szálltak és ahol
most a Liebenzelli misszió központja van. Ennek kapcsán
egy emlékművet is felavattak, melyen valamennyi egykori
Mánuszon szolgáló misszionárius neve szerepel. Az elsők
között van feltüntetve Molnár Mária neve, az utolsó pedig
Simon Herrmann és családja.
Ilyenkor nekünk, magyaroknak elérzékenyül a szívünk és büszkék vagyunk arra, hogy 1928-ban ki tudtunk küldeni Magyarországról egy úttörő misszionáriust az egykori kannibálok földjére. Mi célból? Azért,
hogy hirdesse az Úr Jézusról szóló örömhírt, mely által
emberi életek változhattak meg: hitre juthattak, megkeresztelkedhettek, megszabadulhattak a szellemektől való
félelmeikből. Molnár Mária egészségügyi nővérként is
szolgált, egy újonnan megalapított iskolában tanított és
kemény kétkezi munkát is végzett, mint pl. a templomépítés. Simon Herrmann hangsúlyozta, hogy nemcsak
akkor volt szükség ilyen bátor emberekre, hanem ma is!
Meg kell lépni bátorsággal ezt az első lépést a hitben!
A külmissziói szolgálat akkor sem volt egyszerű és
most sem az. Ezer okunk lenne arra, hogy miért ne küldjünk ki misszionáriusokat. Simon a következő igeverssel
bátorította a magyar gyülekezeteket arra, hogy igenis van
értelme ennek a szolgálatnak, minden akadály és nehézség ellenére is: ”Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr mun-

kájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az
Úrban” (1Kor 15,58).
Isten bebizonyította az elmúlt 100 év során Mánuszon,
hogy nem hiábavaló az, amit Őérte teszünk. Ő gyümölcsözővé tette a mánuszi szolgálatot, s ugyanezt ígéri a jövőre
nézve is.
Ezért ne hagyjuk magunkat elbátortalanítani és ne adjuk fel, ha gondok merülnek föl. Azok mindig is voltak és
mindig is lesznek. Bízzunk az Úr hűségében, hogy Ő betartja ígéretét és átsegít majd azokon, ahogy eddig is tette.
Manapság Mánuszon a gyülekezeti szolgálatokat már
helyi lelkészek és önkéntesek végzik. Ezáltal is nyilvánvalóvá vált, hogy az ottani gyülekezetek már tudnak önállóan működni. A misszionáriusok fő feladata most inkább a
teológiai képzésben összpontosul. Helyi tanárokkal együtt
végzik a jövő lelkészeinek és diakónusainak képzését, mivel azok sokkal jobban megértik a saját kultúrájukat. Így
segítségül lehetnek a külföldi misszionáriusoknak abban,
hogyan álljanak hozzá az őket érintő fontos kérdésekhez,
mint pl. a varázsdoktorok által való gyógyítás, vagy a szellemektől való félelem. Az ottani hívők nem tudják egy az
egyben levetni a múltat és elfelejteni a kultúrájukat azáltal,
hogy megtértek. Segítségre van szükségük abban, hogyan
éljék meg keresztyénségüket a hétköznapokban. Ebben
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helyi érett keresztyének tudják őket tanácsolni, akik abban
a bibliaiskolában kaptak képzést, melyben Simon is tanít.
Jó volt hallani, hogy a bibliaiskola végzős diákjai a diplomaosztó után rendszerint visszamennek a kis eldugott
őserdei falujukba, ahol a helyi gyülekezetben szolgálnak
mint lelkészek, bibliaoktatók, diakónusok. Megtehetnék,
hogy a városban maradnak, s úgymond élvezik a civilizáció vívmányait. De ők inkább viszik Isten Igéjének üzenetét egy olyan helyre, ahova általában nem jutnak el mis�szionáriusok, nincsen bolt, posta, kórház, rendőrség, stb.
Simonnak egyébként az iskolai szünet alatt már két alkalommal is lehetősége adódott ellátogatni egy-egy őserdei gyülekezetbe, távol a civilizációtól. A legnagyobb kihívás számára az utazás volt. Amikor az első alkalommal
indult útnak, repülőgéppel könnyen meg tudta közelíteni
a helyet. Másodszorra azonban a leszállópályát annyira
benőtte a fű, hogy a gép nem tudott leszállni. Sajnos a korrupció ebben is megmutatkozik: az illető személy, akinek
a feladata lett volna a fű rendszeres kaszálása, munka helyett csak zsebre vágta a pénzt.
Így hát Simonnak kalandos utazásban volt része. Először vadidegen embereknél kellett megszállnia, majd 3
órát kenuzott, s aztán jött még csak a java... néhány kísérővel gyalog nekivágott az őserdőnek. Akkor még nem

is sejtette, hány órás gyaloglás vár majd rá: hegynek fel,
hegynek le, át a patakon. S ez így ismétlődött órákon keresztül, míg Simon úgy döntött, hogy kibontja hálózsákját
és ott éjszakázik az őserdőben. Aztán egy arra elsikló kígyó gyorsan meggyőzte arról, hogy ez mégsem annyira
jó ötlet. Erőt vett magán és összesen 7 óra gyaloglás után
megérkeztek az őserdei faluba.
Az ottani emberek már nagyon várták őket. Azt hitték,
hogy senki sem érdeklődik irántuk, teljesen el vannak
feledve. Mivel ez a gyülekezetlátogatás éppen karácsony

táján történt, Simon rámutathatott, hogy ők Istennek men�nyire fontosak, hiszen egyszülött Fiát küldte el értük ebbe a
világba. Sőt a saját példája is nagy bátorítás volt számukra,
hiszen fáradságot nem kímélve vállalta hozzájuk a kalandos utat. Egy gyülekezeti alkalmon megáldott több mint 50
gyermeket és 7 házaspárt adott össze. Ezen kívül idősekhez is ellátogatott, akik nem tudtak eljönni a gyülekezetbe.
Együtt imádkoztak, Bibliát olvastak, Úrvacsoráztak.
Feltehetnénk a kérdést, hogy mi motiválta Simont akkor és ma egy ilyen út megtételére? Mi az, ami miatt azt
mondják, érdemes augusztusban újra visszamenniük és
folytatniuk a szolgálatot ott, ahol abbahagyták? A kalandvágy egyedül kevés lenne hozzá. Simon elmondása szerint
a motivációjuk nem más, mint az Isten által megváltozott
emberi életek és sorsok. Mivel látják, hogy például azok az
emberek, akik régen egymás ellenségei voltak, egymást ölték, egymás feleségeit rabolták, most együtt ülnek a gyülekezetben és dicsérik Istent. Az emberek rádöbbentek arra,
hogy mivel egy közös Atyjuk van a mennyben, ezért ők
egymásnak testvérei. Meg tudnak bocsátani és nem dúl
bennük a bosszúvágy. Nemcsak személyes életük változott meg az Evangélium befogadása által, hanem az egész
társadalmuké. Ezért érdemes reggel felkelni és tovább végezni a munkát!
Még egy fontos dolgot szeretnék megemlíteni, ami számomra megfogó volt a körút során. Mégpedig az, hogy
a mánuszi gyülekezetek meglátták a fontosságát annak,
hogy ne mindig csak fogadjanak misszionáriusokat, hanem hogy végre küldeni is tudjanak.
Így történt az, hogy 2010-ben egy majdnem 6 évig tartó
szolgálatra kiküldték a Pondrun családot Malawiba, Afrikába. Természetesen számukra sem volt minden egyszerű,
mert más volt a kultúra, az étel, a nyelv, de Isten megáldotta szolgálatukat. Emberek jutottak hitre, s később még a
malawii bibliaiskolába is meghívták őket, hogy segítsenek
a lelkészképzésben.
Jelenleg pedig a hozzájuk közel fekvő Indonézia
a missziós célpont, s felkészítést tartanak azoknak a
mánuszi misszionáriusjelölteknek, akik majd az ottani muzulmánokat szeretnék elérni az Evangéliummal.
Imádkozzunk ezért a lehetőségért is, hogy mielőbb kiküldhessék őket!
Ma már a külmisszió nem egy egyirányú út csupán.
Már nemcsak északról indulnak el dél felé a misszionáriusok, hanem bárhonnan bárhova. Tehát nemcsak európai és amerikai misszionáriusok mennek a fejlődő országokba, hanem onnan is érkeznek misszionáriusok ide.
Például Németországban már most is szolgálnak afrikai
misszionáriusok. Milyen jó, hogy Isten ilyen színessé tette
a külmissziót és mi is épülhetünk az ő hitük által! Szükségünk van rá!
Kevezsda Szilvia
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Dr. Keszi Krisztina – Zambia

A húsvéti gyülekezet.

A világosságot hozó Krisztus próféciák.

Vasárnapi iskolás gyermekek mondják
a próféciákat.

Az Úr Jézus utolsó szavai a kereszten.
Énók és Nelya áll a kép előtt.

Méltó a megöletett Bárány...
Jézus Krisztus dicsőítése.

Húsvét után, a kasamai kórházból hazaérve.
Hans-Peter, kasamai misszionárius segített.

