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GYERMEKSAROK

Kis barátok

Nagy barátok

MALAWI

Papa, előre
megyünk, jó?

A legjobban mezítláb szeretek lenni.

Sziasztok!
Emily vagyok.

Malawiban mindig jó meleg van, és – sok európai
országtól eltérően – ott soha nem hull hó.

Emily a szüleivel és két kishúgával egy afrikai
országban, Malawiban él.
Itt éppen a barátaimm
al hallgatjuk
az istentiszteletet a
templomban.

Mint minden vasárnap,
Emily ma is útra kel a
családjával, hogy elmenjenek a templomba.
Jaj de viccesek
vagytok!

Ő itt a barátnőm,
Miriamu.

Emily és
malawi
barátai
sokat
nevetnek.

Emily nem foglalkozik azzal,
hogy kis barátnőjének más a
bőrszíne. Malawiban szinte a
legtöbb ember ilyen sötét bőrű.

Az istentisztelet Malawiban más, mint
az európai országokban. Ott az éneklés
alatt mindenki táncol. Csak a prédikáció
alatt ülnek ilyen szépen... többnyire.

A gyerekek nagyon kedvesek Emilyhez, és mindig szívesen játszanak vele. Őket sem zavarja, hogy Emilynek más a bőrszíne.
Kíváncsi vagyok, mit fog
unk
most énekelni.

Malawiban, az óvodában a gyerekek egyenruhát hordanak. Így
Emily-nek és a barátainak legalább a ruhájuk
ugyanolyan.

Ő pedig itt Gabriel,
Ő Grace, a barátnőm Grace férje, aki min.
Pápua Új-Guineából dig jó kis történeteszármazik.
ket mesél Emilynek.

Grace szívesen énekel angol énekeket Emilyvel,
amit mindketten nagyon élveznek.

Képzeld, Emily-nek nemcsak gyerek barátai
vannak, hanem „nagy”, felnőtt barátai is!

A mellettem ülő gyerek
egyébként a testvérem, Joy. Ő is a bar
átaim közé tartozik.

Hú de izgalmas…

Joachim és Mirj
am Berger 2009 óta él
Malawiban.
Gyermekeknek
és felnőtteknek beszéln
ek az Úr
Jézusról és ezált
al is egyre több barátot
szereznek.
Három kislányuk
van: Emily,
Joy és Mia. A
nagyobbak
már jobban otth
on érzik
magukat Malawi
ban, mint
Németországban
.

Kedves
Testvérek!

A múltkori lapszámunkban előre jelzett változások folyamatban vannak.
Dr. Keszi Krisztina befejezte orvosi munkáját a klinikán, zajlik az új, vidéki lakhely keresése és az új lelki
szolgálat tervezése. Közben több próbatétellel is szembe
kellett néznie, amelyekről maga számol be cikkében. Hordozzuk imádságban a szolgálati hely- és otthonváltásnak
ebben a nem könnyű időszakában!
Kevezsda Szilvia, mint misszionárius-jelöltünk, felkészülésének utolsó fázisaként Kanadában vesz részt
(más
liebenzelli
misszionárius-jelöltekkel
együtt)
egy interkulturális és nyelvi képzésen. Májusban
tér haza, s ekkor fog beszámolókörútra menni júliusig, így lehetőségük lesz a testvéreknek személyesen is megismerkedni vele. Július 22-ére tervezzük
a kibocsátóját egy missziói csendesnap keretében.
Augusztus vége felé pedig – reménység szerint –
kiutazhat Malawiba, hogy megkezdje szolgálatát. Álljunk
mellé imádságban, hogy Isten készítse el kiutazását. Jelen
lapszámunkban egy interjú keretében mutatjuk be őt közelebbről is Olvasóinknak.
Az Alapítvány adminisztratív, szervező „háttér-szolgálatának” átalakítása is folyamatban van. Zajlik az új önkéntes munkatársak bevonása, a feladatok átadása-átvétele. Ebben is kérjük a Testvérek imatámogatását!
Még december folyamán a németországi impactes csapat autóbalesetet szenvedett. Hála az Úrnak már jól vannak. Sándor Kincső, a magyar résztvevő is lassan felépül
sérüléséből (részletes beszámoló körlevelét honlapunkon
olvashatják el az érdeklődők).
Március-április folyamán egy hét fős, fiatalokból álló
csapat érkezik Magyarországra Liebenzellből több hétre.

Tartalom
Interjú: Szilviát várja Afrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Zambia: Karácsony  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Aktuális téma: A Biblia és a Reformáció öröksége . . . . . . . .  5
Japán: A Biblia: erőforrás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Banglades: Egyháztörténet szári-tető alatt . . . . . . . . . . . . . .  8
IKTD, Németország: A Korán és a Biblia  . . . . . . . . . . . . . . .  10
Oroszország: Reformok helyett vallási szertartások . . . . . .  11
Malawi: Egy jó könyv... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Ecuador: Otthonosan a Bibliában  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Zambia: Felkészültség kontra tehetetlenség  . . . . . . . . . . .  14
Franciaország: A Miatyánk-allergia és egyéb akadályok  . .  15
Németország: A feladat világos, az utak még újak . . . . . . .  16
Ők az úgynevezett Tanítványság Iskola végzős diákjai, és
missziói gyakorlatukat töltik majd több magyar gyülekezetben, bekapcsolódva a gyülekezetek missziói munkájába. Örülünk ennek a lehetőségnek, mert azt reméljük,
hogy szolgálatuk áldást jelent majd az őket befogadó
gyülekezeteknek, erősíti a misszióval való kapcsolatot, és
mindeközben ők is áldást nyernek az itt töltött idő alatt.
A változások, feladatok, kihívások néha megrémítenek
bennünket. De azt gondolom, hogy ezek mind csupán az
Élet természetes velejárói. Ha pedig szolgálatunkban Élet
van, az a legjobb hír!
Köszönjük, ha a Testvérek továbbra is Alapítványunk
mellett állnak imádságukkal és anyagi támogatássukkal
egyaránt! Mindkettőre szükségünk van!
Sípos Alpár Szabolcs
Kuratóriumi elnök

Missziós körút – találkozási lehetőség Szilviával
A 2017. május 7-től július 20-ig terjedő időszakban Kevezsda Szilvia kész elmenni gyülekezetekbe bemutatkozni és beszámolni eddigi missziós szolgálatairól és tervezett malawi szolgálatáról. Szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy mindazok, akik eddig is nyomon követték, támogatták a Liebenzelli Misszió szolgálatát, megismerhessék új magyar
misszionáriusunkat és küldetését. Illetve szeretnénk felkelteni fiatalok érdeklődését, és
megnyerni őket Isten missziójának.
Kérjük azokat a gyülekezeteket, közösségeket, iskolákat, ifjúsági csoportokat, akik szeretnék meghallgatni
Szilvia bemutatkozó-beszámolóját, hogy jelentkezzenek legkésőbb március 31-ig Alapítványunk önkéntes
munkatárásánál: Pistai-Király Erikánál levélben (postai úton: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 38. 3/2/6. címen, vagy elektronikus formában az erikiraly0323@gmail.com címen, illetve telefonon a 06/20/822 86 58
számon), és szíveskedjenek megadni a meghívó közösség részéről a kapcsolattartó nevét és telefonszámát,
valamint jelezni, hogy milyen alkalomra, és mikor szeretnék meghívni a misszionáriust (lehetőleg több időpontot is megadva).
Külmissziói Híradó, 2017/01

1

Szilviát várja Afrika
Kedves Szilvia, szeretnénk bemutatni téged a Külmissziói Híradó olvasóinak. Kérlek, mondd el, mikor
és hol születtél! Milyen a családi háttered?

a világ minden tájáról és tartottunk imaórát az ő
szolgálataikért. Ott szántam oda magamat missziói
szolgálatra.

1980-ban születtem Pozsonyban. Szenc mellől, Hegysúrról származom. Hárman vagyunk testvérek, van egy
nővérem és egy öcsém. Apukám katolikus, anyukám
református vallású. Mi, gyermekek reformátusnak lettünk keresztelve, és konfirmáltunk is a jókai református gyülekezetben.

Eddig milyen szolgálatokban vettél részt?
Önkéntesként több évig a Gyermek-Evangélizációs
Közösségnek a felvidéki magyar ajkú gyerekek között
végzett szolgálatába kapcsolódtam be. Szerveztünk nekik táborokat és a Levelező Postaláda Klub leckesorozatait végeztük velük.
2006-tól 2011-ig a WOL Élet Szava Alapítványnál
szolgáltam Tóalmáson; az első éven gyakornok voltam, a további négy évben pedig missziós munkatárs.
Főleg a német nyelvű szolgálatokat koordináltam:
német klub, német nyelvoktatás iskolákban, német
nyelvoktatás szervezése a táborokban, de volt színdarab- és bábcsoportunk is. Sokat tanultam az ott töltött
idő alatt.
Azután pedig 3 évig a csehországi Élet Szava csapatát próbáltam erősíteni.

Mondanál valamit arról, hogyan jutottál hitre, hogyan
értetted meg, hogy Isten missziói szolgálatra hív el
téged?
A fordulat után szabad volt keresztyén ifjúsági táborokat, csendesnapokat szervezni, akkor jutottam
én is hitre. Alistálra jártunk ifjúsági csendeshetekre,
melyek mindig nagy lelki feltöltődést jelentettek.
Uwe Martin Schmidt német missziós lelkész szolgálata is nagyban hozzájárult a megtérésemhez. 2002től 2005-ig Németországban jártam egy hároméves
Bibliaiskolába – Bibelschule Brake –, ahol belénk oltották a külmisszió iránti érdeklődést, szeretetet, felelősséget. Heti rendszerességgel hallottunk mis�sziós beszámolókat, találkoztunk misszionáriusokkal

Vannak-e már missziói tapasztalataid?
Igen, önkéntesként már 4 alkalommal sikerült kijutnom
Kenyába: 2013-tól kezdődően minden évben. Főleg egy
gyermekotthonban segíthettem gyakorlati munkával,

Utazási lehetőség Liebenzellbe

A korábbi évek jó tapasztalatain felbátorodva biztatjuk mindazokat, akik szívesen ellátogatnának Bad
Liebenzellbe (Németország), hogy vegyenek részt a Misszió pünkösdi ünnepén (2017. június 4–5.).
Az utazás célja, hogy a résztvevők személyesen is átéljék azt a nagyszabású rendezvényt, amelyen – többek
között – ünnepélyesen fogadják a hazatérő misszionáriusokat és kiküldik az újakat. Kevezsda Szilviát is ekkor
bocsátják ki a német misszió részéről. De lehetőség nyílik arra is, hogy megismerjék az ún. missziói hegyet, a
misszió központját (főiskola, missziói múzeum, a környék egy-két érdekessége stb.).
A tervek szerint a csoport június 3-án reggel indulna bérelt autóval/busszal (létszámtól függően), és 6-án
vagy 7-én este érkezne haza Budapestre. Kinn a szállás, az étkezések, illetve az előadások és a programok
tolmácsolása biztosítva lesz. Az utazás önszerveződő, így a pontos idői keret, és költségek a résztvevők számának és szándékának függvényében alakulnak. (Támpontként: a korábbi években az utazás teljes költsége
– útiköltség, szállás, étkezések – kb. 60.000 Ft/fő volt.)
Aki szívesen csatlakozna az utazókhoz, kérjük, Alapítványunk önkéntes munkatárásánál, Pistai-Király
Erikánál jelentkezzen – legkésőbb március 31-ig – levélben (postai úton: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u.
38. 3/2/6.) vagy elektronikus formában (erikiraly0323@gmail.com), illetve telefonon (06/20/822 86 58)!
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de angol nyelvet is tanítottam és vasárnapi iskolában
is szolgáltam. A leghosszabb ott töltött idő fél év volt.
Hogyan készített fel az Úr a misszióra?
Azt gondolom, az Úr fokozatosan készít, pl. tanulom,
hogy minél jobban Őtőle függjek és benne bízzam, bármi jöjjön is. Elég sokáig kellett imádkoznom és türelemmel várnom, míg eljutottunk odáig, hogy lassan kiutazhatom. Isten próbákon és nehézségeken keresztül
vezetett, tanított, hogy elég nekem az Ő kegyelme és Ő
az, aki engem megerősít. Egyedül nem lennék minderre képes. Ő az, aki minden szükségessel ellát, vezet, tanácsol, előttem megy, így nem kell félnem. Ő hű marad
az ígéretéhez, elvezet egészen a célig. Én nem tartom
magamat különlegesnek, csak engedelmeskedem az
Úrnak. A missziói parancs ma is szól: „Menjetek el…,
tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt 28,19). Még rengeteg teendő áll előttünk, s addig kell cselekednünk,
amíg erre lehetőségünk van.
A Kenyában töltött idő is egy kis felkészítő volt, mert
szembesültem azzal, hogy folyamatosan tanulnom kell
a magány és a kultúrsokk leküzdését, a szegénységhez
való viszonyulást, a másfajta kultúra, ételek, gondolkodásmód megismerését, elfogadását.
Most milyen kihívásokkal nézel szembe?
Most a cél Malawi. A legnagyobb kihívás talán az,
hogy egy új szolgálatot kell majd kiépítenem, mégpedig a vasárnapi iskolai tanítók képzését több gyü-

lekezetben. Ehhez meg
kell tanulnom a helyiek
nyelvét, a csicsevát. Az
is nagy erőpróbát jelent,
hogy a mindennapjaimat egyedülállóként kell
majd élnem, család, gyülekezet, barátok nélkül.
Annak viszont örülök, hogy nem leszek egyből bedobva a mély vízbe. 2017. január 11-től május 3-ig egy
interkulturális felkészítő képzésen vehetek részt a kanadai Torontóban, ami – gondolom – óriási segítség
lesz pont az említett dolgok tekintetében.
Miért adhatunk hálát és miért imádkozzunk, amikor
rád gondolunk?
Hálás vagyok, amiért idáig elsegített az Úr, és hogy
hivatalosan is a Molnár Mária Külmissziói Alapítvány
misszionárius-jelöltje lehetek. Az is csoda, ahogy kapcsolatba kerülhettem ezzel a misszióval.
Kérem a kedves Testvéreket, imádkozzanak először
is azért, hogy az előttem álló felkészülési időszak hatékony legyen, és azért is, hogy időben megkapjam a
malawi munkavállalási engedélyemet, mert szeptemberben már szeretnék kint lenni. Köszönöm a Testvérek
imádságait!
Köszönjük, és kívánjuk, hogy az Úr áldjon meg, erősítsen és készítsen fel az előtted álló útra!

Zambia:

Karácsony
Évek óta Zambiában töltöm a Karácsonyt, ahol ilyenkor vagy esik az eső (az esős évszakban vagyunk
decemberben), vagy ragyogó napsütés van, zöldellő fákkal, nyíló virágokkal. Itt bajban lennének azok
az emberek, akiknek a Karácsony csupán szép téli hangulatot jelent, hóeséssel, zúzmarás hideggel.
A Karácsony nem a szép téli hangulat, még csak nem is a „szeretet ünnepe” vagy a „békesség ünnepe”,
hanem Jézus Krisztus születésének az ünnepe.
2016 Karácsonya különösen emlékezetes lesz az életemben, nemcsak az örömei, hanem a nehézségei miatt
is. Az egyik nehézség, hogy nagy autóbalesetem volt.
Olyan nagy, hogy az autó üzemképtelenné vált.
Úgy tűnt, meghiúsul az ez évi karácsonyi előadás.
Isten segítségünkre jött, a klinika igazgatója felajánlotta,
hogy használhatjuk a klinika autóját. Így még a szokásos
kasamai látogatásunkat és karácsonyi vásárlásunkat is
sikerült lebonyolítani.

Az idei Karácsonykor a Kasamai Baptista Gyülekezetbe mentünk. Ez a gyülekezet a legnagyobb baptista
gyülekezet az északi tartományban. Nagy gyülekezeti
terme van, ott tartják az északi rész konferenciáit is,
amikor minden kisebb baptista gyülekezetből jönnek
a testvérek.
A karácsonyi előadáson nem változtattunk, mert
hűen, biblikusan követi végig a karácsonyi történetet,
hogy segítségére legyen az embereknek a Karácsony
Külmissziói Híradó, 2017/01
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titkának a megértésében. Elkészülni az előadással még
így is nagy kihívást jelent a cserék, a késések és a nagy
távolság miatt. Az előadást a ngululai vasárnapi iskolásokkal készítettük, de három gyermek időközben már
Mungwiban lakik. Az össztávolság, amelyet meg kell
tenni Mungwi és Ngulula között, 22 km, és a legkisebb
lánynak, Áginak, egyszer gyalog kellett megtennie az
utat a próba miatt.
Hálás a szívem, hogy a nagyobbak is készek örömmel
részt venni az előadás előkészítésében, pedig látom,
hogy lassan kinövik a vasárnapi iskolát és teenager
fiatalok lesznek. Természetesen sok munka fekszik
benne, amíg elkészül az előadás, de azt figyeltem meg,
hogy a zambiai gyerekekkel könnyebb előadni valamit.
Az európai gyerekek általában jobban megilletődnek,
szégyenlősebbek, esetleg belesülnek, ha nagy tömeg elé
kell kiállniuk szerepelni. A zambiai gyerekek között jóval
kevesebb az ilyen. Sokkal bátrabban szerepelnek sok
ember előtt is, és valóban el tudják játszani, be tudják
mutatni egy történet különböző karaktereit. Örültem,
hogy a kasamai testvérek megdicsérték a gyerekek
előadását.
Próbálom mindig fegyelmezni magam és nem akarom szem elől téveszteni, hogy az előadás elsősorban
az Úrnak szól, és akárhogyan sikerüljön is, Ő túllát
azon. Nem az eredményt figyeli, hanem az iránta való
szeretetet, hálát, odaszánást.
A Karácsony Őróla, Jézus Krisztusról szól: önmegtagadásról, lemondásról, szenvedésről. Lemondás isteni
jogairól a testté lételben, az emberi lét elvállalásában,
a szenvedés elvállalásában. Isten létére belealázta magát az emberi létformába. Aki így látja a Karácsonyt,
annak van igazi Karácsonya, igazi ünnepe. Aki igazi
szeretetet, békességet szeretne megtapasztalni, annak
Őt kell befogadnia a szívébe. Az ilyen ember tud igazán
ünnepelni, túllátni a láthatókon, látni a láthatatlant, akár
nehézségek, problémák között is, mert Ő az, aki igazi
vigasztalást képes adni.
Egy másik nehézség, amelyet Isten belehelyezett az
én 2016-os Karácsonyomba, az Karácsony másnapján,
26-án történt. Este hét óra körül, amikor itt már teljesen sötét van, egy hatalmas kobra jött elő a kertben.
A kinti lámpa ellenére sem lehet igazán jól látni távolabb
a dolgokat a sötétség miatt. A kutyám harcolt vele. Én
is ott voltam, hogy segítsek. A kutya megölte a kígyót,
de most nemcsak a szemébe köpött, hanem bele is mart
a szájába, nyelvébe. Ez a kígyó túl nagy volt, túl sok
méreg, neuro-toxin került a kutyus szervezetébe. Pár
perc múlva összeesett, lebénult, és néhány óra múlva a
légzési nehézség, légzésleállás miatt elpusztult. Öröm
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teli, vidám természetével nyolc évig volt hűséges kis
társam. Sok kígyót megölt és soktól védett meg. Nyolc
évre kaptam őt ajándékba. Aki adta, most visszavette.
A keskeny út, amelyen Isten járat most, nem kön�nyű. De az Úr azt nem ígérte, hogy az Ő követése, a
keskeny úton könnyű lesz. Azt viszont igen, hogy Ő
velünk van, akár bánat, akár öröm ér. Minden napon,
e világ végezetéig.
Az 1János 4,9 üzenetével kívánok áldást testvéreim
életére:
„Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete
bennünk, hogy az Ő egyszülött Fiát elküldte
az Isten e világra, hogy éljünk általa.”
IMATÉMÁK:
HÁLA:
1. Isten ajándékáért, az Úr Jézus Krisztusért, az Ő értünk
való áldozatvállalásáért, testet öltéséért.
2. A kasamai gyülekezet meghívásáért.
3. A gyerekek áldozatvállalásáért, bizonyságtételéért.
4. Isten vigasztaló szeretetéért a nehézségek között.
KÉRÉS:
1. A látható nehézségekről Isten arra emelje a szememet, ami örök, ami nem múlik el.
2. Az autóra nagy szükség volt a szolgálatban, és a
mindennapi élet, hivatalos dolgok intézésében is.
Isten adjon megoldást ebben!
3. Felülről való vezetésért, Isten akaratának megértéséért mindabban, amit Ő vár tőlem.
4. Az orvosi munkát december végén befejezem. Világosan megértettem Isten akaratát ebben a kérdésben,
és ez békességet ad annak ellenére, hogy tudom,
milyen nagy szükség lenne orvosra a klinikán.
5. A betegek kapják meg a megfelelő kezelést, ellátást!
6. Sok dolog még bizonytalan előttem a jövőt illetően. Feltétel nélkül bízzam
magam az Úr Jézus vezetésére, és engedelmeskedjem neki hűségesen!

Testvéri köszöntéssel:
dr. Keszi Krisztina

A Biblia és a Reformáció öröksége
Tessék?! Hogy a zambiai egyházaknak is ugyanúgy reformációra lenne szükségük, mint nekünk
Németországban vagy Európában? Talán a kedves Olvasó is fennakad Frank Krämer megállapításán, amelyet mostani számunkban olvashat. Hát nem Afrika az a földrész, ahol a legnagyobb
mértékben tapasztalható a gyülekezetek növekedése? És nem Európa az egyetlen kontinens, ahol
– nagy fájdalmunkra – a keresztyén gyülekezetek és egyházak tulajdonképpen nem nőnek!?
Néha megfeledkezünk arról, hogy a Reformáció az egyházon belül, nem pedig az egyházon kívül történt. Vajon ez az alaptétel, a
belülről induló megújulás nem ugyanolyan
fontos és érvényes napjainkban és az egész
világon is? Különösen az Ószövetségben láthatjuk nagyon világosan, hogy az izraelita
hitközösség életében folyamatosan szükség
volt reformációra, lelki megújulásra. Aki
nem tanulja meg ezt a leckét, az megreformálhatatlan – amilyen a katolikus egyház is
volt Luther idejében. Ha valaki képes a lelki
megújulásra, az arra is képes, hogy alázattal
közeledjen Istenhez. Ez ugyanúgy vonatkozik a gyülekezetekre, mint az egyes emberre.
Jézus semmit sem ajándékoz akkora
örömmel, mint a megbocsátást és megújulást a bűnösöknek, akik minden vétkükkel
és elrontott életükkel őszintén hozzá fordulnak. Ez minden emberre és még arra a mis�szionáriusra is igaz, aki nyíltan és kendőzetlenül megírta nekem, hogy a saját hitélete
sürgős lelki reformációra szorul.

Amikor Salamon Jeruzsálemben az első
Templomot felszentelte, arra kérte Istent,
hogy örökkön örökké lakjon azon a szent
helyen. Isten, Salamon imádságára válaszul,
nem állított ki egy biankó csekket, hanem
ezt mondta: ha „megalázza magát népem,
amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek
gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom
országukat” (2Krón 7,14).
Isten válasza tehát felhívás volt megtérésre és reformációra. Ez ugyanúgy vonatkozik
az afrikai, ázsiai, ausztráliai, óceániai, latin-amerikai, észak-amerikai gyülekezetekre, mint a mi európai gyülekezeteinkre is.
Isten ismeri a mi óriási problémánkat, ami
az, hogy hűtlenek vagyunk hozzá és az Ő
Igéjéhez.
Talán a kedves Olvasónak is kicsit nehezére esik örömteli szívvel, felszabadultan
ünnepelni a Reformáció közelgő, 500. évfordulóját? Kétségkívül hálásak vagyunk az akkori teológiai felismerésekért, amelyek ma is
utat mutatnak. Ám érezve a nagy reformációs örökség egyre gyengülő hatását és látva
a torzulásokat a mai egyház és gyülekezet
életében, erőt vesz rajtunk az elkeseredés és
a fájdalom.
Itt az ideje, hogy sokkal bátrabban beszéljünk Jézusról, és a 2Krónikák 7,14-ben az
Isten által megfogalmazottak szerint imádkozzunk – országaink és keresztyén gyülekezeteink képviseletében. Isten Salamonnak
adott ígérete ránk is vonatkozik: „…én is
meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.”
Hálatelt szívvel bizakodva Isten korlátlan
hatalmában, küldöm baráti üdvözletemet:

Martin Auch, missziós igazgató
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Japán:

A Biblia: erőforrás
Japánnak 127 millió lakosa van.
És Jézus mindegyiküket szereti.

„Minden ember
a Biblia által talál
oda Istenhez”
R. Daniel Shaw

Tobias és Sabine Schuckert 14
évig szolgált misszionáriusként
Japánban. 2015 ősze óta Tobias,
a filozófiai doktori tanulmányok
mellett a Bad Liebenzellben
tanuló hallgatók életét szervezi,
segíti. A házaspárnak három
gyermeke van.

Imádkozzunk azért,
hogy a japán keresztyéneket jobban elismerjék a saját
társadalmukban, legfőképpen a
családjukban!
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Nagyobb különbséget alig tudnék elképzelni. Szaszaki* egy japán asszony,
aki mélyen gyökerezik a japán tradícióban. Én pedig egy német misszionárius vagyok, aki az életét a Bibliára építette.
A 70 év körüli asszony kávézás közben eleveníti fel a 2011. március 11-ei szörnyű napot.
A borzalmas cunamiban elveszítette a házát,
a gazdaságát és a reménységét. A víz mindent
elsodort, és az élete néhány óra leforgása alatt
teljesen megváltozott. Mindene odaveszett a
pusztító erejű áradatban, amely délután 3 óra
tájt letarolta Japán északkeleti részét.
Azt követően Szaszaki mély depresszióba
esett. Nem bírta elviselni az egyedüllétet és
az őt körülvevő sötétséget. A férjénél keresett
vigasztalást, aki tíz évvel korábban halt meg.
– Ő legalább mindig velem van – mondja, és
egy ihaira mutat, ami egy buddhista halotti
táblácska. – Ez volt a legelső dolog, amelyet
magamhoz vettem, amikor jött a cunami. Ez
az én férjem. A halotti táblácska révén mindig
velem van.
Érzem, hogy a japán hagyomány szinte ös�szenőtt Szaszaki életével. Miközben nekem
magyarázza, milyen fontos neki ez az egész,
a gondolataim egy pillanatra elkalandoznak.
Hogyan magyarázhatnám el neki az Úr Jézusról szóló evangéliumot? Hogyan kellene
elmondanom, hogy Jézus Krisztus erősebb
a halálnál, és örökkévaló szeretettel szereti
Szaszakit?
Aztán megint rá figyelek. Mit is mondott
éppen? – De azért mégis az a legfontosabb,
hogy a misszionárius mindig újra eljön, meg-

látogat minket, és magyarázza nekünk a Bibliát – közben Gerd és Heike Straußra mutat,
akik a szomszéd asztalnál éppen néhány emberrel beszélgetnek, akik szintén a cunami áldozatai. „A misszionárius magyarázza nekünk a
Bibliát.” Ez a mondat egészen felvillanyoz. Mi,
a Liebenzelli Misszió misszionáriusai valóban
a Szentírás örök érvényű igazságait próbáljuk
az emberek élethelyzeteire alkalmazni, lefordítani. Folytatjuk azt a nagy szolgálatot, amelyet Luther Márton a világmisszió érdekében
elkezdett. Neki volt bátorsága a Szentírást a
nép nyelvére lefordítani. Ezzel hitvallást tett
arról is, hogy nincs egyetlen nyelv és egyetlen
kultúra sem, amelyre ne lehetne átfordítani az
evangéliumot, mert alkalmatlan rá. Ezért tudjuk azt a Japán északkeleti részén élő emberek
kultúrájára is „áttenni”.
Ez persze óriási vállalkozás. Azok az emberek, akik Japán katasztrófa sújtotta területén élnek, teljesen máshogyan látják a világot
és az életet. Ezért aztán Isten Igéjét is egészen
másképpen hallgatják vagy olvassák. Más kérdéseket tesznek fel az Igével kapcsolatban,
mint mi, individualista közép-európaiak, illetve a kérdéseikre másfajta válaszokat is találnak, mint mi.
Luther híres mondata, hogy „csak a közemberek beszédére kell odafigyelni”, a világmis�szióban is érvényes. Ám én nemcsak a nyelvre
* A neveket megváltoztattuk az érintettek biztonsága érdekében.

gondolok, hanem minden kérdésre és problémára is, amelyek az itt élőket foglalkoztatják.
Az „egyedül a Szentírás” nem jelenti automatikusan „egyedül a német nyelvű Szentírást”.
A misszionáriusoknak itt nagyon nagy tapintatra és odafigyelésre van szükségük, máskülönben fennáll annak a veszélye, hogy olyasmit kezdenek feszegetni, amin az itteniek
egyszerűen átlépnek. Ahhoz bizony nagy türelem kell, hogy rájöjjünk, milyen belső gondolatok feszítik valójában az embereket.
Japánban más a sorrend
Bennem nem mindig volt meg ez a türelem.
Hiko, egy fiatal diák elkezdett érdeklődni a
Biblia iránt, és el is kezdtük közösen olvasni
a Szentírást. Nagyon szerettem volna mielőbb
Jézushoz vezetni. Aztán egy nap ezt mondta:
– Ennek semmi köze az életemhez.
Ezt nem a Bibliára értette, hanem az én
igemagyarázataimra. Szuemacu, a japán
missziológus így vélekedett erről, amikor elmondtam neki:
– Nem szabad és nem is kell a Biblia üzenetéből semmit elvenni, azonban Japánban más
sorrendben mennek a dolgok.
Ha ezt szem előtt tartjuk, tanúi lehetünk
annak, hogy a Biblia valós erőt képvisel, és
megváltoztat emberi életeket. Japánok, akik
teljesen más életkörülmények között élnek,
mint mi, egyszerre csak elkezdik Jézussal élni
a hétköznapjaikat.
A tipikus német vagy-vagy mentalitás
Azért is fontos a türelem, mert van, ami tőlünk, németektől idegen. Amikor Mizusima,
aki egy halászember, azt magyarázza nekem,
hogy milyen nagy szerepet játszanak a jószomszédi kapcsolatok ápolásában a hagyományos ünnepek, a macurik megtartása, azt
világosan értem. A férfi nem sokat konyít az
evangéliumhoz, hiszen sintoista szertartásokról beszél. De aztán ugyanez az ember azt is
elmondja, hogy mennyire fontos lett Jézus
Krisztus az életében, és keresztet adományozott a Yamada városában működő keresztyén
kávézónak.
Mivel német vagyok, nekem szinte csak a
vagy-vagy létezik. Vagy keresztyén vagyok,
vagy muzulmán. Vagy katolikus vagyok, vagy
evangélikus. A kettő egyszerre nem megy.
A japánok máshogyan gondolkoznak: nekik
a kapcsolatok elsődleges fontosságúak. Ezért
Mizusima nem lát abban ellentmondást, hogy
részt vegyen egy macurin, ugyanakkor elinduljon a Jézushoz vezető úton is.
Isten egy könyvet használ arra, hogy megszólítsa ezeket az embereket is. Egy könyvet,

amelynek lehet ellentmondani is. Egy könyvet, amely türelmesen visel minden kritikát.
Isten Igéje türelmes, és hosszú utakra is elmegy az egyes emberrel. A reformátorok hittek abban, hogy Isten szavának az ereje az
ember anyanyelvén mutatkozik meg igazán.
A japánoknak Isten megadta, hogy a saját
nyelvükön ismerhessék meg az örök érvényű
isteni szót, és ezzel megnyitotta előttük az
utat: a saját világukban ismerhetik meg egyre
mélyebben Isten szeretetét, éppen úgy, mint
én, a német az én világomban. Ebben is csak a
kegyelmes Istennek az irántam és a többi ember iránt érzett szeretetét látom.
Vajon hogyan tudják a misszionáriusok az
olyan emberekkel, mint Szaszaki és Mizusima
megszerettetni az Úr Jézust? Szerintem úgy,
hogy szem előtt tartják azt, ami Luthert is vezette a bibliafordításban. Vagyis az emberek
mellé szegődnek, és elkísérik őket azon az
úton, amelyen Isten vezeti őket az Ő élő Igéje
által. Eközben egyre jobban megismerik Jézus
Krisztust, az egyedüli Szabadítót, a „testté lett
Igét” (Jn 1,14). És függetlenül attól, hogy egy
misszionáriusról vagy egy tősgyökeres japánról van-e szó, ez az út mindkettőjüket átformálja, megváltoztatja.
Tobias Schuckert

Hol temessenek el?
Ez a kérdés nagyon foglalkoztatja a japánokat. A legtöbb
temető valamelyik buddhista
templomhoz tartozik, és nem
engedik, hogy megkeresztelt,
hitvalló keresztyének ott temetkezzenek. Ezért sok gyülekezetnek „semleges” temetőkben van néhány saját sírhelye,
amelyekben mintegy 200 urnát
lehet elhelyezni. Mivel a japánok hagyományosan családi
sírba temetik a halottakat, a
gyülekezet egy kicsit a család
szerepét is átveszi.

Felső kép:
Házi oltár a halotti
táblákkal
Középső kép:
Macuri-t ünneplők
Yamada utcáján
Alsó kép:
Tradicionális japán
családi sír
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A Biblia, William Carey
kereken 200 éves
fordításában

Banglades:

Egyháztörténet szári-tető alatt
15:30 – A tűző nap fénye átszűrődik a tarka szöveteken, amelyeket az ünnepi gyülekezet fölé feszítettek ki. Alighanem régi szárik, a bangladesi nők hagyományos, minden méretben hordható,
hat méter hosszú viselete. Örülök annak a kevéske árnyéknak, amelyet a leplek adnak nekem és
a környező településekről érkezett négyszáz látogatónak.
Az időjárás tényleg nem kímél minket: a levegő nedvességtartalma olyan nagy, hogy az izzadság egyszerűen nem tud
elpárologni; a hőmérséklete pedig magasabb a testhőmérsékletemnél. Egyszer csak csodálat ébred bennem bennszülött keresztyén testvéreim iránt. Nem mindenkinek van
magasabb iskolai végzettsége, sok lehet köztük a szegény és
elenyésző a befolyásosabbak száma. Ám rendkívüli a kitartásuk és a feszült figyelmük, amellyel Isten Igéjét hallgatják
csendben, a földön ülve. Ma már az ötödik hosszú prédikációt hallgatjuk végig, és mielőtt valahol álomra hajthatjuk a
fejünket, még legalább négy másik is vár ránk. Miért kell ezt
így szervezni? – Uram – gondolom magamban –, így nyerted
meg azt a háromezer lelket, amikor Péter rólad, a Feltámadottról prédikált (ApCsel 2)?
A Liebenzelli Misszió különféle gyermekfalukat támogat.
Ezekben a hátrányos helyzetű gyermekek megfelelő ellátást kapnak, miközben a Biblia üzenetét is hallhatják.
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Ezen a maratoni hosszúságú napon nekem személyesen
is nagy szükségem lenne egy igére. Az igehirdető a szószéken áll és a mikrofonba beszél. Bennszülött testvérünk ő, akit
liebenzelli misszionáriusok képeztek ki. Miközben hallgatom, arra gondolok, hogy a kultúrák közötti kapcsolatokra
vonatkozó régi igazságok, amelyekről a kanadai felkészítő
során tanultunk még mint leendő misszionáriusok, ma is
érvényesek. Itt van például ez: Ha engeded, hogy a bennszülöttek csillapítsák szociális és lelki szükségleteidet, egyre
hosszabb ideig és egyre szívesebben szolgálsz majd az adott
országban. Ezt én ma így fordítanám le magamnak: Szeretném tudatosan átengedni magamat annak az üzenetnek,
amelyet most Isten hűséges munkatársa közvetít a pulpitusról. Messze vagyok az otthonomtól. Nincs internetelérésem,

Balra: Ez a két kereszt az ajtón nem más,
mint nyilvános vallástétel a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusról egy
muszlim világban.

tehát nem tudok egyetlen „építő” igehirdetést sem letölteni. De nem is kell, mert én
most ezt a prédikációt akarom meghallgatni,
erre van szükségem.
A reformátorok gondolatai halló fülekre
találnak
Az igehirdető a Róma 5,1 alapján arról beszél, hogy egyedül a Jézus Krisztusba vetett
hit által igazít meg Isten. Hívja az embereket ahhoz a kegyelmes Istenhez, akinek a
szíve értük dobog. A prédikáció egészen
gyakorlati és jól alkalmazza az Igét a mindennapokra. Majd tesz egy kitérőt, és elmagyarázza, hogy az egyház ezt az üzenetet
nem mindig közvetítette és ma sem közvetíti mindig érthetően, egyértelműen. Beszél a
16. századi reformátorokról, mindenekelőtt
dr. Luther Mártonról, akik szintén csak ritkán hallhatták az evangéliumnak ezt a világos üzenetét, mert az akkori egyház inkább
olyan praktikákat népszerűsített, amelyek
nem vonzották az embereket a kegyelmes
Istenhez, hanem elfordították tőle. Elmondja, hogyan emelték fel a szavukat és miként
ragadtak tollat ez ellen, hogyan igyekeztek
egyedül csak a Szentírásra támaszkodni, hogyan ostorozták az egyházat a fennálló áldatlan állapotok miatt, és hogyan hívogatták
az embereket a megfeszített és feltámadott
Krisztushoz. Mindez, mondja a lelkipásztor
különös hangsúllyal, a bangladesi evangéliumi bibliaiskolában vált fontossá neki, amikor

az egyháztörténetnek ezt az időszakát tanulták, és amelyről aztán sokat olvasott.
Kollégám ott, elöl, a szószéken felsorolja
az „öt solát” (a latin szó jelentése: egyedül).
Azokat a tételeket veszi sorra, amelyekre az
alapvető keresztyén hitigazságok felfűzhetők. Talán ötszáz éve még nem így emlegették azokat, de egyértelműen következnek
a Reformáció korának írásaiból, igehirdetéseiből, egész szellemiségéből. A lelkipásztor
mind az ötöt felsorolja:

A keresztyén koferencián
összegyűlt hívők a hőség
ellenére is figyelnek az Igére.

Ha engeded,
hogy a bennszülöttek
csillapítsák szociális
és lelki szükségleteidet,
egyre hosszabb ideig
és egyre szívesebben
szolgálsz majd
az adott országban.

1. Sola scriptura (Egyedül az Írás!)
2. Sola gratia (Egyedül kegyelemből!)
3. Sola fide (Egyedül hit által!)
4. Solus Christus (Egyedül Krisztus!)
5. Soli Deo gloria (Egyedül Istené a dicsőség!)
Szavai a szívemig hatolnak. Isten beszél
hozzám. Tekintetünket egyedül Jézusra irányítja, aki értünk, emberekért mindent odaadott. Ez fellelkesít engem. Csodálkozva
nézem az igehirdető testvért. Kiválóan felkészült. Néhány dolognak minden bizon�nyal az interneten nézett utána, volt, aminek
alaposan utána olvasott, ami nem kis fáradsággal járhatott, hiszen ehhez angol nyelvű
könyveket is ki kellett kölcsönöznie. Jártam
már nála otthon, és egészen biztos vagyok
benne, hogy nincsenek könyvei a reformációról. Luthert pedig – legjobb tudomásom
szerint – még nem fordították le bengáli
nyelvre. Ám a reformátorok hangját nem lehetett teljesen elnémítani. Mind a mai napig
útmutatóként szolgálnak ennek a dél-ázsiai
népnek az életében, és én felettébb hálás vagyok azért, hogy ennek tanúja lehetek. Köszönöm, Úr Jézus, hogy te beszélsz. Legyen
egyedül a tiéd a dicsőség!
Samuel Strauß

Samuel és Anna Strauß 2004
augusztusa óta él Bangladesben.
Jelenleg ők vezetik az országban
szolgáló misszionáriusok csoportját. Három gyermekük van.

Imádkozzunk azért,
hogy Isten megáldja
azoknak a bengáli lelkipásztoroknak az erőfeszítéseit, akik a nehéz
körülményeik között is igyekeznek folyamatosan bővíteni a
Szentírással és az egyház
történelmével kapcsolatos
ismereteiket!
Külmissziói Híradó, 2017/01
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Németország:

A Korán és a Biblia
A muszlimokat arra kötelezi a
Korán, hogy a Korán irataiban
higgyenek. Ebbe beletartozik
a Tóra (Mózes 5 könyve, ill.
az Ószövetség) a Zebur (egy
Dávidnak tulajdonított könyv)
és az Indzsíl (Evangélium). Pl.
az An-Nisa szúra (4) 136. aya
ezt mondja: „Hívők! Higgyetek
Istenben, az Ő küldöttében,
higgyetek abban a könyvben
is, amelyet korábban küldött
le. Aki nem hisz Istenben, az
angyalaiban, a Könyveiben,
a küldötteiben és az Ítélet
Napjában, az messze eltévelyedett” (Serdián Miklós ford.).

Michael és Tamara két évig
Törökoszágban tanulmányozták
az ottani kultúrát és nyelvet,
azóta pedig Németországban
interkulturális szolgálatban
állnak. Két gyermekük van.

Imádkozzunk azért,
hogy minél több
Európában élő muszlim
kezébe vegye a Bibliát!
10 Külmissziói Híradó, 2017/01

Aki beszélgetett már muszlimokkal a Bibliáról, valószínűleg tudja, hogy
ők is hisznek a Szentírásban. Mégis ugyanazok a muszlimok el is utasítják a Bibliát azzal, hogy azt meghamisították. Mi a helyzet ezzel az
állítással, és mit válaszoljunk rá?
A muszlimok abból indulnak ki, hogy a
Koránt abszolút mértékben szóról szóra
diktálták és írták is le, majd így hagyományozták egymásra a nemzedékek, noha a
hadithok (az iszlám hagyományok) a Korán
keletkezését részletezik, és másképpen írják
le. Míg az Újszövetséget Kr. u. 50-től 96-ig
foglalták írásba, a Korán leírása Kr. u. 610
és 632 között történt. Maga a Korán a Bibliát
megbízhatónak és pozitívnak állítja be: AlImran (3) 93, Al-Maidah (5) 43, Yunus (10)
94. Néhány verse azonban arról tudósít,
hogy a zsidók és a keresztyének az Írások
tartalmát meghamisították azzal, hogy ros�szul idézték, eltitkolták vagy félremagyarázták: Al-Imran (3) 78, Al-Maidah (5) 68. A
muszlimok a Korán és a Biblia összehasonlításakor lényeges különbségeket fedeztek
fel, illetve Mohamed kijelentéseit egyáltalán
nem találták meg benne. Ebből vonták le a
logikus következtetést: a Bibliát jócskán elferdítették.
Számos muszlim abból indul ki, hogy a
Bibliának legalább a 90%-át átírták. Azt persze senki nem tudja, hogy mikor, hogyan és
hol. Mégis mindig azt hangoztatják, hogy
a Biblia tartalmát a Niceai zsinaton (Kr. u.
325 körül) megváltoztatták, és a végső formájáról is ott döntöttek. Pedig a Biblia ká-

nonja nem szerepelt annak a zsinatnak a témái között. A zsinat előtti és utáni kéziratok
sem mutatnak lényeges különbségeket. És
egyáltalán a 24 000 fennmaradt, régi, bibliai
kéziratban vagy töredékben sem találunk
jelentős változtatásokat. A bibliai iratokat
nagy körültekintéssel adták át egymásnak
az egyes nemzedékek, és az eredeti szöveget rendkívül pontosan és jól lehet rekonstruálni, még ha az eredeti példányok nem is
állnak már rendelkezésünkre.
Azt a tényt, hogy négy különböző evangélium létezik, szintén a hamisítás nyilvánvaló bizonyítékának tekintik. Hiszen a
Koránban csak egy indzsíl olvasható. Pedig éppen a Jézusról szóló négy beszámoló
nagyon is fontos, hiszen Isten többször is
kijelenti, hogy mindent két vagy három tanúval kell igazolni. A négy írásos tudósítás
oly módon egészíti ki és igazolja egymást,
hogy azokat bátran tekinthetjük egy Jézusra
vonatkozó bizonyítéknak.
A muszlimokat egy kérdéssel azért elgondolkodtathatjuk: Ha Isten mindenható,
hogyan hamisíthatják meg emberek az Ő
szavát? Mi hisszük, hogy Isten mindenható,
ezért képes hamisítatlanul megőrizni az Ő
Írásait
Michael

Oroszország:

Reformok helyett vallási szertartások
Melanchthon Fülöp Oroszországba is küldött leveleket, hogy az ortodox
egyházat is meggyőzze a reformáció fontosságáról. A dolog sajnos an�nyiban is maradt. Itt, Oroszországban gyakran az az érzésünk, hogy hasonló helyzetben vagyunk, mint Luther volt a Reformációt megelőzően.
Szinte egyértelmű nekünk, hogy mi indította
Luther Mártont téziseinek a kifüggesztésére,
hiszen a mai oroszországi vallási állapotok
igen hasonlítanak az akkori helyzethez:
adott egy nagy lélekszámú népegyház,
amely lelki és politikai hatalomra tör, ill.
ellenőrző szerepet kíván betölteni;
az emberek nem tudják, hogyan kerülhetnek kapcsolatba a kegyelmes Istennel;
az egyház tele van üres szertartásokkal;
a szentek és az ereklyék tisztelete a hétköznapok része.
Emiatt tartjuk nagyon fontosnak azt, hogy
amikor emberekkel beszélgetünk, vagy Igét
hirdetünk, vagy amikor évente megünnepeljük a Reformáció évfordulóját, rámutassunk
annak alappilléreire.

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Egyedül a kegyelem
Az itteni embereket fogva tartja a gondolat, hogy jócselekedetekkel befolyásolhatják Istent, és kiérdemelhetik az
üdvösségüket. Ezért szeretnénk nekik
elmagyarázni, hogy a jócselekedetekkel
Jézus iránti szeretetünket és hálánkat fejezzük ki, miután megértjük, mit is tett Ő
értünk. Gyakran megkapjuk persze, hogy
„egyedül a kegyelem” túlontúl egyszerű
megoldás lenne!
Egyedül a hit
Az embereknek nehezükre esik „egyszerűen csak hinni”, miközben úton-útfélen
azt hallják, milyen is a gyakorlati (ortodox) hitélet: előírás szerűen kell öltözködni, magunkért és másokért (még a halottainkért is) gyertyát kell gyújtani, helyesen
(előre megfogalmazott módon) kell imádkozni, az ünnepnapokat és a böjti időszakot meg kell tartani, a nyakunkba egy kis
keresztet kell akasztani stb. Némelyek azt
mondják, ők az „igazi keresztyének”, mert
pontosan követik az előírásokat. Ha azonban közelebbről megismerjük őket, sokszor meg kell állapítanunk, hogy bizony

a hitük és a hétköznapi életük köszönőviszonyban sincsenek egymással.
Egyedül a Biblia
Miután a Biblia sokáig csak ószláv nyelven
létezett, 1876-ban, az orosz Bibliatársulat
közbenjárására újra kiadták a Szentírást az
akkoriban beszélt orosz nyelven. Azóta is
az az egyetlen fordítás, amelyet az ortodox
egyház elfogad. Az emberek azonban ma
már nem értik azt a változatot. Ezért különösen is hálásak vagyunk, és örülünk
annak, hogy öt éve létezik egy új fordítás,
amelyet szívesen és haszonnal forgatnak
a mi gyülekezetünk tagjai is itt, Nyizsnyij
Tagilban. Erre az évre azt tűztük ki célul
magunk elé, hogy egy év alatt elolvassuk
közösen a Bibliát.
Sajnos az ortodox egyházban a Biblia
nem számít Isten egyedüli Igéjének, mert
kiegészítik azt az egyházatyák tanításaival.
Azok a hivatalos kinyilatkoztatások azonban
nincsenek mindig összhangban a Bibliával.
Mivel különböző alapokra építünk, nagyon
nehéz párbeszédet folytatni a hit tartalmi
kérdéseiről.
Egyedül Jézus Krisztus
Hitünk és életünk középpontja Jézus, az
egyedüli közvetítő Isten és ember között.
Szomorúan kell tudomásul vennünk, hogy
az emberek a halott szentektől és az ereklyéktől is megpróbálnak segítséget kapni.
Ezért, amikor csak lehet, igyekszünk Jézusra, az egyetlen Segítőre és Megmentőre
mutatni.
Azok az emberek, akik betérnek a mi gyülekezetünkbe, szinte kivétel nélkül elmondják, mennyire tetszik nekik a gyülekezet
bensőséges légköre, az érthető orosz nyelvű
prédikáció és a (közös!) éneklés. Ez ugyanis
a nagy többségnek teljesen ismeretlen és idegen. Az istentiszteletnek ezeket a részeit mi
a Reformáció értékes örökségének tekintjük
Matthias Schindler

Jelenet a Reformáció ünnepén

Gyülekezeti csoportkép

Matthias és Lena Schindler
2006 óta él Oroszországban.
Nyelvi tanulmányaik elvégzése
után gyülekezetépítésbe kezdtek
az Urál-hegységben található
Nyizsnyij Tagilban.

Imádkozzunk az élő
vízre szomjazó orosz
testvéreinkért, hogy a Szentírásból meríthessenek!
Külmissziói Híradó, 2017/01 11

Malawi:

Egy jó könyv...
Joachim és Mirjam Berger 2011
augusztusa óta él a Csizomoközpontban, ahol a malawi lelkipásztorok teológiai és szakmai
képzését felügyelik. Előtte két
évig a csicseva nyelvet tanulták
és az ország kultúrájával ismerkedtek. A házaspárnak három
kislánya van.

Imádkozzunk, hogy
Isten Lelke vezesse a
misszionáriusokat, amikor Isten
Igéjét magyarázzák a bennszülötteknek, akiknek nem csak a
nyelvük, de a gondolkodásmódjuk is nagyon különbözik az
európai emberekétől!

Az ország hivatalos
nyelvén alig lehet
keresztyén irodalmat
olvasni. Ezért aztán az
órákon szinte kizárólag a
Bibliával foglalkozunk.
Kincskeresés
a Chisomo Bibliaiskolában
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… igazi kincsnek számít. Ezt már Friedrich Haug költő is megállapította. Bad
Liebenzellben, tanulmányaim kezdetén gyakran mondták nekem: A könyvtár lesz a ti új otthonotok. Vagy: Látjátok ezt a könyvekkel teli paradicsomot?
Őszintén szólva én nem láttam, és elhatároztam, hogy a lehető legkevesebb
időt töltök majd abban a paradicsomban.
De aztán persze minél több időt töltöttem tanulással, annál több időt töltöttem abban a „lakószobában”, mert képtelenség volt megkerülni a „paradicsomot”. Ma, 13 évvel később
Malawiban élek, és egy bibliaiskolát vezetek,
amely egy csodás fennsíkon található. Milyen
boldog lennék, ha most is bejárásom lehetne
abba a paradicsomba! Boldogan nyitogatnám
a sok kincset, hogy tudásomat gyarapítsam, és
a diákjaimnak segítsek minél mélyebben megérteni a bibliai igazságokat. De legalább az irodámban van néhány jó német és angol nyelvű
könyv, amelyek segítenek nekem, ha valamiben elakadok.
De mi a teendő akkor, amikor nem tudom
megválaszolni diákjaim kérdését? Vagy amikor a különböző bibliai igazságokat nem tudom az ő anyanyelvükön kifejteni? Akkor
„csak” a Biblia segít – sola scriptura. Ki kell
nyitni és olvasni kell. A diákok többsége beszéli a csicsevát meg persze a saját törzsi nyelvét. Csak nagy ritkán akad köztük olyan, aki
angolul is beszél, és esetleg még írni-olvasni is
tud. A Csizomot, a mi kis bibliaiskolánkat már
20 éve támogatja a Liebenzelli Misszió, és bár
van egy szerény könyvtárunk, abban az „ott-

honban” alig akad olvasnivaló csicseva nyelven. Tulajdonképpen egy itteni lakószobát kell
elképzelni, amelyben nincsenek sem polcok,
sem kanapék, csak régi, ósdi ládák. Ez a meztelen igazság a mi könyvtárunk „kincseivel”
kapcsolatban. Az ország hivatalos nyelvén
alig lehet keresztyén irodalmat olvasni. Ezért
aztán az órákon szinte kizárólag a Bibliával
foglalkozunk. Ez a mi igazi kincsünk és nem a
kommentárok meg a lexikonok. Nem, egyedül
csak az Ige.
Türelemre és kitartásra van szükség, amikor a diákokkal a Bibliát olvassuk. Mindegyikük azt állítja, hogy ismeri a Bibliát, ismeri
Jézust. Ám amikor alaposan belemélyedünk
egy-egy részletbe, hamar kiderül, hogy a Bibliára eddig egyáltalán nem úgy tekintettek,
mint egy felbecsülhetetlen kincsre. Így az alatt
a 10 hónap alatt, amit a Csizomo-központban
töltenek, megpróbálunk nekik abban segíteni,
hogy jobban megértsék Isten Igéjét.
A hallgatók feleségének először magát az
olvasást kell elsajátítaniuk. Az ő órarendjükben olyan tantárgy is szerepel, hogy a Biblia
időrendisége. Fontos, hogy kapjanak egy általános képet az üdvtörténetről és legalább
nagyvonalakban átlássák az alapvető bibliai
összefüggéseket. A férjekkel mélyebbre ásunk.
Sokan közülük kiválóan értik a módját annak,
hogy egyes igéket kiragadjanak az adott szövegösszefüggésből, majd bravúrosan kapcsolják valami egészen máshoz. A tanítás nagy
részét ezért azzal töltjük, hogy megmutatjuk
nekik a bibliai összefüggéseket, mert szeretnénk, ha megértenék, milyen módon kapcsolódnak egymáshoz a Biblia különálló könyvei.
Egyszóval megtanítjuk őket értő módon olvasni a Bibliát. Sola scriptura. Mivel nincs (túl
sok) más könyv.
Így minden évben újabb kincskeresés kezdődik más kincskeresőkkel, akik nem is tudják, micsoda kincset tartanak a kezükben. Vajon a kedves Olvasó tudja?
Joachim Berger

Ecuador:

Otthonosan
a Bibliában
Milyen témával kezdjünk? Milyen anyagot
használjunk? Ilyen és ehhez hasonló kérdések kavarognak a fejemben, amikor egy
új házicsoportot szeretnék beindítani, mivel
némelyek szeretnék alaposabban megismerni a Bibliát.
Carchi körzetében van egy kis csapatunk,
amely rendszeresen látogatja az otthonokat;
Jézusról beszélgetnek az emberekkel és elmondják az evangéliumot. Találkozunk érdeklődőkkel, de olyanokkal is, akik már megtették az első lépéseket a hit útján. Őket fontos
figyelemmel kísérni. Ezért amikor valahol új
házicsoport indul, legtöbbször úgy döntök,
hogy az elején a Bibliával ismerkedünk: Mi az
a Biblia? Miért olvassuk? Hogyan olvassuk?
Segundo és Pati, két gyermekükkel együtt
azt szeretnék megérteni, hogy mi köze a Bib
liának az ő életükhöz. Hamar kiderül, hogy
már az első igehelynél elakadnak, mert nem
tudják kikeresni. Így aztán először a tartalomjegyzéket nézzük meg együtt. Megkeressük benne a Timóteushoz írt második levelet,
aztán az 1376. oldalra lapozunk. Megnézzük,
mit jelent a nagy 3-as szám, odamegyünk a 3.
fejezethez, majd megvizsgáljuk, mit jelent a
kis 16-os és 17-es szám, és megtaláljuk a verseket is. Ezután kezdünk el olvasni: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra,
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való
nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere,
minden jó cselekedetre felkészített.”
Előttünk van tehát mai témánk központi
gondolata: Meg kell értenünk, hogy a Bibliában tulajdonképpen Isten szólítja meg az embert. Arra akar minket felkészíteni, hogy jót
cselekedjünk. Más szavakkal: Isten azt akarja,
hogy tudjuk, mi szerinte a jó, és azt meg is tudjuk valósítani hétköznapi életünkben. A Biblia
mindebben sokféle módon lehet a segítségünkre. Általa tanulhatjuk meg, hogy Isten hogyan
is képzeli el az életünket. De meg is fedd, ki is
igazít, ha nem Isten akarata szerint élünk. Tükröt tart elénk, és megmutatja, mi nem helyes.
Így jobbít meg, így segít megtalálni az új irányt,

az új utat, amelyet Isten ad elénk. Ezt jelenti az
igazságban nevelés. Ha egymás mellé tesszük
a 2Timóteus 3,16–17-et és a Máté 6,33-at, láthatjuk, hogy közvetlen kapcsolat van Isten országa és az „igazságban való nevelés” között.
A nevelés, formáltatás tulajdonképpen Isten
országához alakít minket.
Hosszasan beszélgetünk a házicsoportban
az aznapi ige egyes részleteiről. Megpróbáljuk megérteni, mit is jelentenek mindezek a mi
személyes életünkre nézve. Fellapozunk még
pár igehelyet, hogy még jobban megvilágítsuk, még inkább hangsúlyozzuk az elhangzott
üzenetet. A két gyermek hamarosan már szinte egymásnak megy azért, hogy ki olvashassa
fel a soron következő igeverset. Én pedig újra
meg újra aláhúzom, hogy a Biblia Isten éltető
szava, életünkben a legfőbb tekintély.
Aztán elhangzik a kérdés:
– Akkor mi a helyzet a gyülekezetvezetők
szavával és más jó könyvekkel?
Vajon azoknak is alá kell rendelnünk magunkat? Luther Márton szava jut eszembe:
„Sola scriptura”, vagyis egyedül a Szentírás
a legfőbb tekintély, mert az mutatja az utat
Istenhez, és abban is eligazít, hogy hogyan is
járjunk azon az úton.
Segundo, Pati, a gyerekek és sokan mások
is tudják már, hogy a mi házicsoportjainkban
a beszélgetések alapjául csakis a Biblia szolgál. És most már az az érzésem, hogy ők sem
akarnak más alapról indulni. Annyira jó érzés
látni, hogy mennyire élvezik a Biblia tanulmányozását. Missziói munkámban engem is egy
cél vezérel: Isten Igéjét megérteni és megélni.
Az élet kérdéseit Isten Igéjének a fényében
szeretném megválaszolni, és másokat is erre
szeretnék tanítani, buzdítani.
Daniel Sick

Szabadtéri bibliaóra az ifjúsági
csoporttal

Egy igazi „dolgozós” Biblia

Daniel és Dana Sick 2007 októbere óta gyülekezetalapító munkát végez Ecuadorban, és helyi
munkatársak képzését is segítik.
Azelőtt Mikronéziában, Yap szigetén szolgáltak. A házaspárnak öt
gyermeke van.

Imádkozzunk azért,
hogy Segundo és Pati
példáját követve minél többen
kezdjék családostul olvasni a
Bibliát!
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Zambia:

előadásának vázlatát használja, és kiegészíti
néhány kommentárral, amelyeket egy rádióadásban hallott. Így ér véget az istentisztelet
délután fél 3 körül.

Felkészültség
kontra
tehetetlenség
Edward prédikál

Sajnos a legfőbb információforrások ma a rádió, a
tévé és újabban a szociális
médiák. A Biblia egyre inkább csak porfogóvá válik.

Frank és Juliane Krämer
2014 augusztusában utazott ki
Zambiába. A nyelvi tanulmányok után Kasamába költöztek,
és most is ott élnek két kisgyermekükkel.

Imádkozzunk a
zambiai lelkészek
kitartásáért a Szentírás
tanulmányozásában és
tanításában!
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Teljesen átlagos istentisztelet Zambiában. Több mint egyórás utazás
után érkezem meg a templom épülete melletti, füves területre és kiszállok a terepjáróból. Tíz óra van,
de még minden csendes. Senki sincs
a templomban.
A falu lakói most, télen szívesebben töltik a
hűvös reggeli órákat kunyhóikban vagy a tűz
közelében. Csak akkor indulnak el az istentiszteletre, amikor a nap már erősebben süt.
11 óra körül felcsendül egy gyülekezeti ének,
és leülünk a gyalulatlan fatörzsekre, amelyek
téglákon fekszenek és a templomi padokat helyettesítik. Várunk és várunk. Egy órával később már jóval többen vagyunk. Az egyik férfi
szemmel láthatóan készülődik, majd odamegy
a pulpitushoz. Bibliatanulmányozással kezdi és kicsit akadozva felolvassa a Római levél
egyik részletét. Ahhoz a szűk réteghez tartozik, akiknek van Bibliájuk és olvasni is tudnak.
Sajnos a régi bemba fordítás elég nehezen
érthető, és száraz előadásmódja nem sokat
lendít a helyzeten. Végül befejezi a felolvasást,
és kíváncsian várja a gyülekezet véleményét.
A fejek a padsorokban lassan előre billennek, és alig akad valaki, aki hozzá tudna valamit fűzni a felolvasott igeszakaszhoz. Így
haladunk versről versre, lassan, vontatottan.
Inkább csak akkor szólalnak meg néhányan,
amikor a szellemekkel és a varázslással kapcsolatban merül fel néhány kérdés. A végén
mindenki felszabadultan énekel és táncol.
A soron következő prédikációhoz ugyanaz a
testvér a legutóbbi egyházi konferencia egyik

Zambiában ugyanúgy szükség lenne reformációra, mint Németországban
Vannak gyülekezetek, ahol a lelki élet nagyon
vérszegény, de vannak olyanok is, ahol az embereknek élő kapcsolatuk van Jézussal. De a
legtöbben inkább a hagyományokhoz és a szokásokhoz ragaszkodnak. Az azonban nem lenne rossz, ha ezek a hagyományok és szokások
a keresztyénségben és a Bibliában gyökereznének. Sajnos a legfőbb információforrások ma
a rádió, a tévé és újabban a szociális médiák.
A Biblia egyre inkább csak porfogóvá válik.
Ezért képezzük a gyülekezeti elöljárókat
és diakónusokat, igehirdetőket és lelkipásztorokat. Megtanulják, hogyan kell a Bibliát
olvasni, értelmezni és a gyülekezetnek úgy
bemutatni, hogy az emberek növekedni is tudjanak. Figyelemmel kísérjük a gyülekezeteket,
és segítünk nekik abban, hogy egy döcögős
bibliamagyarázatból gyümölcsöző beszélgetés alakulhasson ki Isten Igéjéről. Segítünk
a munkatársaknak jobban eligazodni Isten
Igéjében és megérteni a Szentlélek vezetését,
hogy a gyülekezetekben végbe mehessen a
Biblia alapján a lelki élet megújulása, amelyre
oly nagy szükség van.
Edward a Kasama környéki falusi gyülekezetek egyik vezetője. Neki is adódtak nehézségei, amikor áhítatot, bibliamagyarázatot vagy
prédikációt kellett tartania. Kasanda lelkipásztorral együtt kidolgoztunk egy bemba nyelvű
vezérfonalat. Azt használjuk, amikor a lelki
vezetőket és munkatársakat tanítjuk, mint
amilyen Edward is. Minden istentisztelet után
újra átnézzük közösen a bibliatanulmányozás
vagy a prédikáció anyagát, és kiértékeljük. Így
a minőség lassan javul, a bibliai szöveg láttán
érzett tehetetlen tanácstalanságot felváltja az
öröm és a felkészültség érzése. Edward mindent, amit megtanult, továbbadhat az utána
következőknek. Imádkozzunk azért, hogy
még sok munkatársat taníthassunk, és hogy a
gyülekezetek lelkileg megújuljanak!
Frank Krämer
A következő nemzedék

Franciaország:

A Miatyánk-allergia
és egyéb akadályok
– Minden jelnek, amely Istenre mutat, el kell tűnnie! – követelte egy idős férfi. Mire egy másik rávágta:
– De azért remélem, legalább a csillagok ott maradhatnak az égen!
A Francia Forradalom idején drasztikus méreteket öltött az a törekvés, hogy mindent eltávolítsanak,
ami kapcsolatban áll a keresztyénséggel. Még ha a mai Európán egy keresztyénellenes hangulat kezd
is eluralkodni, azt, ami a kezdetek óta létezik, nem lehet eltávolítani.
Ez a kis párbeszéd, amely egy naptárban olvasható, szeretné a franciák tekintetét az élő
Istenre irányítani. Micsoda kiváltság, hogy
megszerettethetem velük Jézus Krisztust! Nála
nem egyházról vagy vallásról van szó, hanem
a személyes kapcsolatról. Sok francia nem érti
a vallás és a hit közötti különbséget. Bármilyen felekezetben nőhet is fel az ember, csak
akkor lesz Isten gyermeke, ha elfogadja Jézust
személyes Megváltójának.
Az egyik megbeszélésünkön, amelyen a
Luther-emlékévet készítjük elő, felmerül a
kérdés, hogy mi legyen a fő téma. Egy biztos: a középpontban Jézusnak és a Bibliának
kell állnia, nem pedig a különböző hitbeli
irányzatoknak. Mindenki elmondja, mit tesz
éppen azért, hogy megismertesse Jézust az
emberekkel. Rendkívül jó ötletnek tartom
azt, amit két asszony kigondolt: az egyik körzetben kéthetente összejönnek a kevés hívő
keresztyénnel imádkozni és Bibliát tanulmányozni – és azt látják, hogy az emberek
jönnek. Ez a szolgálat próbára teszi a kitartásukat. Másnap személyesen is bátorítom az
egyik asszonyt. Ő pedig elmondja, milyen sokat jelent neki az, hogy azonos alapon állunk,
és ugyanaz a cél mozgat minket: megszerettetni az emberekkel Jézust!
A Luther-emlékévre két rendezvényt tervezünk: az egyiken a Reformáció alapelveit,
a másikon pedig a múltra, illetve a jövőnkre
gyakorolt hatásait szeretnénk világossá tenni
az emberek előtt. Úgy tűnik, manapság nem
mindig egyértelmű, hogy mi a biblikus. Itt,
Franciaországban gyorsabban rámondják valamire, hogy „katolikus” vagy hogy „karizmatikus”. Ezért tartom fontosnak azt, hogy
mindennek utánanézzek a Bibliában. Bár hozom magammal a keresztyén hátteremet, talán én is átvettem pár dolgot, amelyeket nem
vizsgáltam előtte meg.

A Biblia alapján kialakított személyes meggyőződés
Nálunk vannak keresztyének, akik „allergiásak” a Miatyánkra, mert szerintük az tipiku
san katolikus. Akkor én a Bibliából megmutatom nekik, hogy ezt az imádságot Jézus
tanította a tanítványainak. Talán sokszor valóban csak eldarálják, mégis tudnunk kell, hogy
az imádság legfontosabb alapelemeit tartalmazza. Ennek ellenére gyülekezetünk egyik
leghűségesebb tagja továbbra is határozottan
ellene van. – A „Barátság Klubban” („kívülállóknak” tartott alkalmunkon) szintén magyarázom a Miatyánkot. Bátorítok mindenkit a
személyes imaéletre, és hangsúlyozom, hogy
nincs szükség közvetítőre, mindenki közvetlenül is odafordulhat Jézus Krisztushoz.
Ezért ért hideg zuhanyként, amikor egyszer
az egyik asszony utána kifejtette, hogy melyik
szentnek mi a feladata.
Az ilyen kérdésekben tehát segítenünk kell
az embereknek a Biblia alapján eljutniuk a saját meggyőződésükre. Mivel mi, gyülekezeti
tagok igen különböző háttérből jövünk, elengedhetetlen az alapos tanítás, a bölcsesség és a
sok személyes beszélgetés! És ez nagy kihívás!
Evelyn Theurer

Hitünk alapja a feltámadás. Sok
francia templomban láthatunk
ilyen szobrászati alkotásokat.
Az azonban sokszor nem világos,
hogy mit is akarnak ábrázolni.

Evelyn Theurer 2010 májusa
óta él Normandiában. Főleg az
Alençonban és a Mortagne-ban
működő két gyülekezet munkáját
segíti.

Imádkozzunk azért,
hogy a Reformáció
emlékévében Franciaországban
minél többen felfedezzék Isten élő
és írott Igéjét az intézményes
egyház mögött!
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Németország:

Integráció konkrétan

A küldetés már
világos – most
új utak kellenek
Már tudjuk a pontos számokat. A tornacsarnokokat,
amelyek a menekültek tömegszállásául szolgáltak,
visszaadták eredeti rendeltetésüknek. Az újságok címlapjait már nem csak ezek a témák uralják. Látjuk már
a politikai kihívások valóságát – és látjuk megvalósulni
Isten csodáit is ezeknek az embereknek az életében.

Martin Auch és Jassir Eric barátságosan állnak a kamera előtt.
A nemzetközi istentiszteleten Jassir ezt mondta:
– Martin, ha Szudánban találkoztam volna veled, amikor
még én is fanatikus muszlim voltam, meggyilkoltalak volna.
Ma pedig testvérek vagyunk Jézusban.

Az integrációval foglalkozó rovatunkban szerettük volna
kedves Olvasóinkat tájékoztatni a multikulturális missziói
munkában világszerte szerzett tapasztalatainkról. Most pedig szeretnénk Önökkel együtt elindulni, és Jézus szeretetével megszólítani az országunkban élő idegeneket. A küldetés,
hogy saját hazánkban végezzünk missziót idegenek között,
még újdonság számunkra. De ez nem vezethet oda, hogy elkerüljük vagy kihagyjuk ezt a lehetőséget!
Minket, keresztyéneket – úgy látom – az a veszély és kísértés fenyeget, hogy leragadunk a politikai vitáknál. De vajon aggódhatunk-e jobban a gazdaságért vagy a jövőnkért,
mint az Isten országának építéséért? Az Úr Jézusnak – látva
Izráel római elnyomását – talán inkább erről kellett volna
politikai vitákat folytatnia a tanítványaival? Milyen magatartást javasoljanak misszionáriusaink Pápua Új-Guineában,
Burundiban vagy Bangladesben a helybeli kollégáiknak, akik
maguk is szívesen elvándorolnának a biztonságos Nyugatra? Ezekben az országokban a napi rémhírek özöne és a sötétre festett jövőkép nyomasztó földi perspektívát nyújt. De
mindannyiunknak szól a felhívás, hogy az eljövendő „maradandó várost” keressük, mert Jézus ezt mondja: „Az én országom nem e világból való”. Az Ő országába lehetőleg sok embert
vigyünk magunkkal az egész világról! Aki engedi, hogy a
napi sajtó és annak ijesztő hírei irányítsák, az idegen befo-

lyás alá kerül, és nem válhat a megmentő Jézus jó hírnökévé. Jézus tudatosan válogatta meg a szavait, amikor búcsúbeszédében nagyon valósághű jövőképet rajzolt elénk. Mégis
vigasztalással és reménységgel végződnek szavai: „Ezeket
azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem.
A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem, a
világot” (János 16,33).
Júliusban, a legutóbbi nemzetközi istentiszteletünkön történt Bad Liebenzellben. Yassir Eric és én osztoztunk egymással az igehirdetésben. A résztvevők kínaiak, szírek, irániak,
pakisztániak, örmények és afgánok voltak, akik odataláltak
Jézushoz – itt, Németországban! A légkört áthatotta a megmenekülésük feletti örömük és az a vágyuk, hogy minél több
honfitársukkal ismertessék meg Krisztust. Még a szünetekben
is ez tette elevenné a beszélgetéseket. Mi is átérezhettük hálájukat és reményteli várakozásukat Isten munkálkodására. Ritkán éltem át, hogy külföldiek, Németországban ilyen hálásan
és bensőségesen imádkoztak volna – Németországért.
Isten pont most kezd valami újat – mi pedig átélhetjük és
munkálhatjuk is azt.
Martin Auch
Missziós igazgató
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Válogatás a Nemzetközi Liebenzelli Misszió kötelékében szolgáló misszionáriusok képeiből

Joachim és Mirjam Berger
Malawi

Danial és Dana Sick
Ecuador

Thomas és Irene Beck
Japán

Samuel és Anne Strauß
Banglades

Theo és Carolin Hertler
Spanyolország

Bernd és Irmgard Mortsiefer
Pápua Új-Guinea

Raikin és Uta Dürr
Oroszország

Hartmut és Urte Scherer
Mikronézia

Dr. Reinhard és Cornelia Frey
Zambia

Britta Greiff
Németország

Gretel Ruoff nővér
Japán

Folytatjuk...

Luise Meier nővér
Németország

Margit Schwemmle
Zambia

Dr. Keszi Krisztina – Zambia

A kert Karácsonykor

A kasamai bevásárlás

A kasamai baptista templom előtt

A kasamai gyülekezet új, református
lelkipásztora a vasárnapi iskola vezetőjével

Együtt a jászolnál

A kobra, amelyik halálosan megmarta a kutyát

