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Köszönjük, ha támogatja lapunk terjesztését, hogy eljuthasson minél többekhez!

Merre tovább?
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Malawi:
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Pápua Új-Guinea:
Tudást a tudatlanság
helyébe!

Mit mond a Biblia?

GYERMEKSAROK

Hogyan működik
az embereknél?

Tényleg? Minden ígéretedet meg tudod
tartani? Vagy volt már olyan, hogy
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Az igér tartják,
ha meg
!
úgy jó

csalódtál, mert valaki nem tartotta
meg az ígéretét, amelyet neked tett?
Sajnos az a helyzet, hogy mi, emberek
képtelenek vagyunk minden ígéretünket
megtartani.

De Istennél más a helyezet!
Milyen jó, hogy Isten egészen más, mint mi vagyunk!

Őrá igaz az, hogy ha valamit ígér, azt soha nem szegi
meg. A Biblia tele van ígéretekkel, amelyeket Isten adott
nekünk. Amikor imádkozunk, újra meg újra emlékeztet
hetjük Istent az Ő ígéreteire, amelyeket a Bibliában
olvashatunk. Isten azt szeretné, ha komolyan vennénk az
ígéreteit, és nyugodtan rájuk hagyatkoznánk.

Fontos ígéretek

Íme néhány nagyon fontos ígéretet a Bibliából. Ezeket
feltétlenül olvasd el! Mindjárt meg is jelölheted őket a
Bibliádban!
Isten
megőriz!
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Minden
jó lesz!
Jelenések 21,3–4
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Isten
megbocsát!
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Most Daniel Sowa nyitotta
li
zel
neked a Bibliát. Ő a Lieben
Gyermekközpontjá
Misszió
ban dolgozik. Sokat utazik
Németország szerte, hogy

gyermekeknek beszéljen
Istenről, Jézusról és a
Bibliáról. Danielt sokfelé
szmájlis bácsiként isme

rik. Feleségével, Katrinnal
és három gyermekükkel, a
13 éves Joellel, a 9 éves Ja
l
ninával és a 7 éves Jonáva
Bad Liebenzellben lakik.

Kedves
Testvérek!
Mint azt már korábban is jeleztük, idén lejár a Molnár Mária Külmissziói Alapítvány kuratóriumi
tagjainak megbízatása. Az alapító Németországi Liebenzelli Missziónak új kuratóriumi tagokat
kell kineveznie a következő négy évre. Az új vezetőség kijelölésre került, jelenleg a változás bírósági jóváhagyására, bejegyzésére várunk.
A magam részéről úgy döntöttem, hogy a továbbiakban nem vállalom az Alapítvány vezetését. Nehéz volt meghoznom ezt a döntést, mivel a Liebenzelli Misszió 26 éve az életem része
(1991/92-ben a Liebenzelli Szeminárium hallgatója, 1999-től az Alapítvány titkára, majd 2003tól az elnöke vagyok). Isten sok mindennel megajándékozott a Liebenzelli Misszió által az elmúlt években. Rengeteg meghatározó tapasztalatot gyűjtöttem a „Misszió Hegyén”, majd később,
a misszió vezetőivel, misszionáriusaival való kapcsolatokban és természetesen a különböző
missziói országokban tett látogatások alkalmával.
Isten itt tanított meg arra, hogy világméretekben gondolkodjam az evangélium ügyéről; hogy
az imádság az életem és a szolgálatom természetes része legyen; hogy van olyan vezetőség,
amely bizalomra, tiszteletre és egyfajta partneri kapcsolatra épül; hogy az evangélium megváltoztathatatlan, de hirdetésének módjában és eszközeiben alkalmazkodnunk kell azokhoz, akiket
el akarunk érni; hogy keresztyénségünkben rengeteg kulturális dolog keveredik, sok minden tapad a bibliai igazságokra, amiket meg kell különböztetnünk egymástól… Lehetetlen lenne mindent felsorolni, de mondhatom, hogy mindezek döntő módon formálták teológiai, missziói látásomat, lelkiségemet. Hálás vagyok, hogy éveken át tagja lehettem ennek a missziói szolgálatnak.
Jelenlegi elsődleges feladatom a Fiúság Akadémia felépítése, és mivel más országos és nemzetközi szolgálatokban is vannak elkötelezettségeim, úgy érzem, hogy az Alapítvány egyre kiterjedtebb szolgálatának vezetését – amelyet munka mellett, önkéntesként láttam el – nem tudom
felelősen vállalni.
Istennek hála 2 misszionáriusunk van, újságunk kéthavonta jelenik meg, missziói körutakat
szervezünk gyülekezetekbe, kis közösségekbe, iskolákba, óvodákba, fiatalok jelentkeznek az
Impact-programra, német fiatalok jönnek Magyarországra gyakorlatra, kisebb csoportok látogatnak el Liebenzellbe.
Mindezek szervezése, az Alapítvány jogi, pénzügyi működése, a 30–35 önkéntes munkatárs
összefogása, koordinálása, pásztorolása több energiát és időt igényel, mint amennyit én felelősen fel tudok vállalni. Nem szeretnék maradásommal a misszió további növekedésének akadálya
lenni. Az a reménységem, hogy utódom, Török András képes lesz új, lelkes munkatársakkal a
misszió fejlődését tovább segíteni.
Köszönöm a Misszió vezetőségének, alapítványi munkatársaimnak és a támogató testvéreknek a bizalmát, amelyet élvezhettem az elmúlt évek alatt! Hálás vagyok, hogy Isten munkatársai
lehettünk ezekben az években a külmisszió szolgálatában. Kívánom, hogy Isten áldja meg az új
vezetőséget bölcsességgel, látással, hogy tovább erősödjön Isten népének missziói gondolkozása és aktivitása!

Sípos Alpár Szabolcs
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Liebenzell, Németország

Pünkösd a Hegyen
„Menjetek el! Íme, elküldelek titeket” (Lukács 10,3).

Ezzel a mottóval a szívünkben vettünk részt az idei pünkösdi ünnepen, amely most kiemelkedő jelentőségű volt a Molnár Mária Alapítvány életében és a mi életünkben is. Újra sor kerülhetett egy
magyar misszionárius kibocsátására is Kevezsda Szilvia személyében, akiről már sokat olvashatott,
ill. hallhatott a kedves Olvasó.
Hazánkat négyen képviseltük: Lovasné Emese, Szász L. Dóra
és mi ketten.
Nekünk eddig is mindig felemelő élmény volt a Misszió
Hegyén lenni, de most különösen nagy várakozással indultunk útnak.
A missziós ünnep bevezető igehirdetése az Ezékiel 36,26
alapján hangzott: „Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek.”
Az igehirdetést egy Szudánból származó lelkipásztor tartotta, aki jelenleg Németországban szolgál. Bizonyságot tett
arról, hogyan formálta Jézus az ő gyűlölködő szívét érző és
istenfélő szívvé. A több ezres gyülekezetet felrázták a prédikátor hiteles szavai, amelyek arra bátorítottak minket, hogy
minden nehézség, üldöztetés ellenére is kövessük Jézust.
A délután folyamán mutatkoztak be a misszionáriusok,
köztük Szilvia is. Egy riport formájában kellett felvázolnia
eddigi szolgálatait, ill. jövőbeli terveit. Nagy élmény volt,
amikor minket, magyarokat is köszöntöttek, akik elkísértük
őt a kibocsátó ünnepségre.
Zárásként mindegyik misszionárius annak az országnak
a zászlajával vonult be a hatalmas sátorba, ahol hamarosan
megkezdi vagy folytatja szolgálatát. Mivel Malawi nemzeti

lobogóját egy házaspár kapta, amely most indul oda külmis�szióba, Szilvia a magyar zászlót tarthatta.
Különös érzés volt látni a magyar zászlót, amely nekünk
azokat a magyar hívőket jelképezte, akik a mi országunkban fontos háttérszolgálatokat végeznek a bel- és a külmis�szió ügyéért. Arra is emlékeztetett, hogy – nemzetiségünktől
függetlenül – a missziónak minden hívő szívügyévé kellene
válnia.
A kint tartózkodás alatt több magyar és német testvérrel
is sikerült találkoznunk. Hálával gondoltunk azokra a hitbeli elődeinkre is, akik hazánkban is több áldott szolgálatot végeztek. Így álltunk meg, többek között, Alfred Gajan
lelkipásztor és teológiai tanár, illetve Ernst Vatter korábbi
missziós igazgató sírjánál.
A lelki programok mellett kirándulásokat is tettünk. Jártunk Heidelbergben, ahol Isten utunkba hozott egy kiállítást
a 450 éves Heidelbergi Kátéról.
Isten iránti mérhetetlen hálával emlékezünk meg a kint
töltött néhány napról. Mind a lelki, mind a testi feltöltődésért, mind pedig azért, hogy kegyelmesen megőrzött minket
a közel 2500 kilométeres úton, neki mondunk köszönetet.
Pistai-Király Erika és Pistai László

Kedves Olvasónk! Tekintse meg az eseményről készült fotóinkat a hátsó borító belső oldalán!

A heidelbergi várkastély

Heidelbergi látkép
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Budapest, Magyarország:

Kibocsátó Missziói
Konferencia – 2017

Kedves Olvasónk!
Tekintse meg az
eseményről készült
fotóinkat az újság
hátsó borítóján!

Új kezdetek címmel idén is megrendezésre került a Missziói Konferenciánk a Kelenföldi Montázs
Központban. Sípos Alpár Szabolcs mint a Molnár Mária Külmissziói Alapítvány elnöke köszöntötte
az egész országból megjelent és a missziói munka iránt érdeklődő testvéreket, választ adva arra is,
hogy miért kapta a konferencia az Új kezdetek címet.
Először is, az Alapítvány ezen az alkalmon készült kibocsátani Kevezsda Szilvia misszionárius-jelöltet Malawiba, másodszor, Keszi Krisztina missziói munkájában várhatunk új „utakat”, valamint a Kuratórium életében is változások zajlanak.
A program kezdetén Török András imádságban kért áldást a napra. Majd Apostagi Adorján vezetésével dicsőítettük Istent. Ezután Edgar Luz igehirdetése következett, aki
kedves feleségével, Gyöngyvérrel 13 évig szolgált Ecuadorban gyülekezetépítésben. Jelenleg az ITA (Interkulturális Teológiai Akadémia) egyik vezetője, ill. oktatója Bad
Liebenzellben. Szolgálatában kiemelte, hogy az 1517. év,
Luther Márton megjelenésével új kezdetet jelentett Európának és a misszió ügyének. A reformátorok újra megértették, mit jelent az, hogy Isten a hit engedelmességére hív
minden népet kegyelemből. Pál apostol Rómába írt levele
alapján Edgaz Luz hangsúlyozta, hogy a külmisszió mindig
az egészséges tanítással kezdődik, és a tiszta tanítás mindig külmisszióhoz vezet. Azonban „De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban,
akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül?”
(Róma 14,10). Ma is három lehetőség áll előttünk: az első,
hogy valaki személyesen kap elhívást a missziói munkára
és elindul, a második, ha mi nem megyünk, akkor gyülekezeti közösségként valakit misszióba küldünk és támogatunk
vagy – sajnálatos módon – engedetlen vagyunk Isten mis�sziói parancsával szemben. Pál megértette, hogy Isten személyesen küldi őt hirdetni az evangéliumot, de Isten küldő
elhívása ránk is érvényes.
Ezt értette meg Kevezsda Szilvia, aki egy gyülekezetébe
látogató misszionárius bizonyságtételére megtért, és akinek a szívét Megváltó Ura a misszió iránt kezdte megnyitni.
A németországi Brake Bibliaiskolában, majd a magyar, ill.
cseh Élet Szava Alapítványnál eltöltött évek után jutott el
Kenyába, ahol több éven át, több alkalommal is önkéntesként dolgozott gyerekek között. Ezután talált rá a Libenzelli
Misszió magyarországi szervezetére, a Molnár Mária Külmissziói Alapítványra. A kiküldetés megkezdése előtt részt
kellett még vennie egy több hónapos felkészítő képzésen,
Kanadában. Ezután Magyarországon bemutatkozó körútra
indult, amelyen 37 alkalommal beszélhetett elhívásáról és
az előtte álló feladatokról. Szilvia Malawiba, a világ ötödik
legszegényebb országába készül, ahol gyermekek és asszonyok közt szeretne szolgálni. A 16 millió lakos 47%-a 15 év

alatti gyermek, a születéskor várható átlagos élettartam 42
év. A népesség 37%-a írástudatlan és 300 000 főre jut egy
orvos! A társadalmi és a gazdasági problémák miatt óriási
szükség van az országban az Krisztusról szóló örömhír terjesztésére, amire Szilvia elhívást kapott: „Maga az Úr megy
előtted, Ő lesz veled. Nem hagy el téged és nem marad el
tőled” (5Mózes 31,8). Szilviának először el kell sajátítania
a helyiek nyelvét, a csicsevát, és meg kell ismerkednie az
ottani kultúrával, hiszen fontos, hogy beilleszkedjen a malawi életformába. Mivel az országban már húsz éve folyik
missziói munka, Szilvia a misszionáriusok csoportjának lesz
a tagja, és már hosszabb-rövidebb ideje folyó missziói tevékenységekbe kapcsolódik majd be.
A misszionárius-jelölt beszámolója után ünnepélyes pillanat következett: az Alapítvány elnöke fogadalomtételre
kérte Kevezsda Szilviát és a jelenlévő gyülekezetet. A fogadalom egyben szövetségkötés is volt azzal a Krisztussal, aki
a missziói parancsot adta, és aki másokhoz küldi az Övéit.
Ezután több gyülekezet lelkipásztora egy-egy igével áldotta
meg Szilviát.
A fogadalomtétel után Sípos Alpár Szabolcs beszámolt
Keszi Krisztina zambiai missziói munkájáról. Az ebéd előtt
imaközösségben vehettek még részt a konferencián megjelentek. Délután Sándor Kincső az Impact-programban szerzett tapasztalatairól és a Jüngerschaftschule hallgatóinak
magyarországi gyakorlatáról tartott egy rövid, és igen élvezetes ismertetőt. Ezután Hartmut Wackert, a Liebenzelli
Misszió képviselőjét hallgattuk meg, aki képekkel illusztrált
missziós imakéréseket ismertetett, ill. néhány küszöbön álló
missziós projektről beszél.
A Missziói Konferencia végén Sípos Alpár Szabolcs, a
Kuratórium elnöke megköszönte az eddigi bizalmat, és elmondta, hogy a Kuratórium vezetését Török András veszi
át. Hartmut Wacker a németországi vezetők és munkatársak
nevében, barátként is megköszönte a leköszönő elnök közel
15 éves tevékenységét, és Isten áldását kérte életére, további szolgálataira. Az új elnök röviden bemutatkozott és ő
is köszönetet mondott a leköszönő elnöknek és kuratóriumi
tagoknak.
A konferencia végén szeretetvendégségre hívták a szervezők az egybegyűlteket, akik kötetlenül beszélgethettek még
Kevezsda Szilviával és egymással is.
Szász Lídia Dóra
Külmissziói Híradó, 2017/04
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Zambia:

Örömök
Amint a Testvérek tudják, a 2017-es évvel befejeztem az egészségügyi szolgálatot, és most már teljes
időben lelki szolgálatot végzek. A klinikán végzett orvosi munka befejezésének időpontját illetően
Isten vezetett, és ez a misszió jövőt illető terveivel is egybecseng.
De azért nem könnyű. Negyven évig dolgoztam orvosként,
és ebből 10 évet ezen a klinikán. A klinika életem egy részévé vált, hiányoznak a betegek, a mosolygós bébik a gyermekosztályon. És persze én is hiányzom nekik, mert úton,
piacon megállítanak, örülnének, ha újra ott lennék. A segítség nekem az, hogy ezt a korszakot Isten zárta le. Ez az
egyik oldal.
A másik oldal a mély hála, amiért mindvégig megtapasztalhattam Isten védelmező, oltalmazó szeretetét az eltelt tíz
év alatt. Nagy kihívás volt ilyen helyen dolgozni, hordozni
a felelősséget minden egészségügyi tevékenységért, a nővérek munkájáért, az otthonitól eltérő műszerezettség, laborháttér és gyógyszer-lehetőségek között gyógyítani, hűséggel
helytállni.
Azt is megértettem, hogy Isten innen, Mungwiból majd
tovább szeretne vezetni, küldeni. Mikor? Nem tudom. Hová?
Nem tudom. Mivel egyelőre nem jelentette ki, hogy hol van
a jövőbeli új helyem, várok és végzem továbbra is itt a szolgálatot. Várok, amíg a „felhőoszlop felszáll”, mert csak akkor indulhatok tovább.
Azt mindenki tudja, hogy a várakozás, a várakozás bizonytalansága nem könnyű, különösen ha nem csak sokáig,
de túl sokáig kell várni. Mégis azzal, hogy készek vagyunk
várni, várni mindaddig, amíg az Úr kijelenti akaratát, kimutathatjuk az iránta való tiszteletünket, szeretetünket,
megmutathatjuk, hogy készek vagyunk feltétel nélkül bízni Őbenne. Ő beteljesíti az ígéretét a maga idejében. És ez
a „maga ideje” mindig az általa elkészített idő. Jó átélnem,
hogy miközben várok, Ő beszél, folyamatosan bátorít az Ő
Igéje és Lelke által, és kitartásra buzdít.
Az eltelt időben Isten nagyon sok örömmel ajándékozott meg. Mivel autóm nincs, a ngululai gyerekeket ritkábban látom. Csak akkor, amikor valami közös alkalom van a
mungwi anyagyülekezetben. Így viszont jobban észre lehet
venni a változást rajtuk. Örömmel állapítottam meg, hogy
változnak. Még nagyobb örömöt adott az, hogy nem csak én
látom így, de a szülők is. Mondták is Énóknak, hogy milyen
hálásak, amiért a gyerekeik változnak.
Amikor a ngululai gyerekek valamit intéznek itt, Mung
wiban, mindig meglátogatnak, hogy köszöntsenek, üdvözöljenek. Én magam is bátorítom őket, főként a tavalyi,
nyári csendeshét alkalmával megtérteket, hogy a héten legalább egyszer üljenek le, és olvassák együtt a Szentírást.
Örömmel hallottam, hogy a vasárnapi istentiszteleti alkalom
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után közösen is olvassák a Bibliát. Mivel Ngululán nincs
lelkipásztor, hálás a szívem, hogy maga az Úr pásztorolja
őket ilyenformán is.
Azért, hogy valamennyire mégis a szemem előtt legyenek
– és azért is, hogy megszerettessem velük az olvasást –, egy
Olvasó Klubot indítottam. Pesze itt, Mungwiban. Mondtam,
hogy a ngululaiakat is szeretettel várom. És jöttek! Pedig ez
nekik komoly áldozatba kerül. Annak ugyanis, aki gyalog
jön, oda-vissza 20-25 km-t kell megtennie. Van, aki Ngulula
még távolabbi helyéről jön. Így például múltkor három lány
jött kerékpárral, de úgy, hogy egy kerékpáron hárman ültek.
Így kellett megtenniük 30 km-t!
A húsvéti előadást a rendszeresebb próbák miatt csak a
mungwi gyerekekkel tudtam megoldani. Isten megajándékozott azzal, hogy az egyik fiú, aki az Úr Jézus szerepét játszotta, ezen a Húsvéton elfogadta Őt személyes Megváltójának.
A testvére, aki a nyári csendeshéten tért meg, idősebb, és
nem jön már a vasárnapi iskolai alkalomra, de csatlakozott
az idősebbekhez, és rendszeresen részt vesz a vasárnap
reggeli bibliatanulmányozó alkalmon.
A klinikára ritkán megyek. Csak akkor, ha a gyerekek
közül valamelyik segítséget kér. Legutóbb, amikor az egyiknek segítettem, hogy ne kelljen a kasamai kórházba mennie,
megkérdeztem, hogy szeretne-e evangéliumi könyvet olvasni. Azt mondta, nem, ő inkább Bibliát szeretne kérni,
hogy azt olvashassa. Jó látnom a vágyat a szívükben, hogy
akarják a Bibliát olvasni, Isten Igéjét megismerni. A szülők
is örömmel újságolják, hogy örülnek, amikor látják, hogy a
gyerekek vasárnap délután Bibliát olvasnak; még egyszer elolvassák a délelőtt hallottakat.
Mivel befejeztük az Ószövetséget, néhány héttel ezelőtt
nagy Ószövetségi Vizsgatesztet csináltam két alkalommal. Az első teszten még mindenki részt vehetett, aki akart.
Először, a kezdéskor, a zambiai „rugalmas” időnek megfelelően még csak öten voltak, de aztán végül is tizennégyen írták meg a tesztet. A második nagy teszten, amely
egy héttel később volt, csak az vehetett részt, aki az elsőt
70% fölött írta meg. A második nagy teszt megírásán így
kilencen vettek részt. Újra csak megrendült szívvel láttam,
hogy jönnek, és készek a hosszú gyaloglásra, az ilyen áldozatvállalásra is.
Általában szegény gyerekekről van szó, akik többségében olyan helyen laknak, ahol nincs áram. Újra csak ámultam, amikor hallhattam az odaszánásukról, hogy milyen
komolyan veszik a vizsgateszt megírását. Az egyik szülő

mondta – akiknél nincs áram, bár egy gyenge szolárégővel
este azért tudnak olvasni –, hogy a két lány kérte, még ne
oltsák el a lámpát, mert ők még szeretnék olvasni a Bibliát, hogy jól felkészüljenek. Az egyik lány volt az, aki aztán 97%-ra írta meg a tesztet. A fiúk panaszkodtak a sok
esszékérdés miatt; közülük került ki az utolsó, aki 32%-os
tesztet írt.
Aztán egy nagy bemutatót tartottunk a mungwi gyülekezetben, ahol szóban is bizonyságot tehettek a tudásukról. A gyerekeket is, de ennek kapcsán az egész gyülekezetet is bátoríthattam, hogy Isten Igéjét ismerni mennyire
fontos (és persze gyakorlatba is át kell tenni.) Az Ószövetség azért is fontos, mert tele van csodálatos előképekkel
az Úr Jézus Krisztusról. Azonkívül, ha ismerjük Isten Igéjét, ezen keresztül is kimutathatjuk azt, hogy szeretjük és
tiszteljük Őt, és az Igéjén keresztül Őt Magát szeretnénk
megismerni.
Örültem, hogy aztán az igehirdető példaképül állította
ezeket a gyerekeket, a tudásukat, és ő is bátorította a gyülekezet a sokkal komolyabb bibliatanulmányozásra.
A szolgálatuk után hálaadó alkalom volt ajándékokkal, de
az igazi nagy ajándékot majd most, ezután kapják: megígértem nekik, hogy megjutalmazom az áldozatvállalásukat, és
elviszem őket a Csiszimba-vízeséshez. Erre a napokban kerül
majd sor.
A tanultak ugyan elméleti tudást jelentenek, de imádkozom értük, hogy közben a szívük és az Úr Jézus iránti, Isten
iránti hozzáállásuk változzon. Icitemwiko, ukuyibimbamo,
ubufumacumi, icumfwila – vagyis szeretet, odaszánás, hűség, engedelmesség. Az Úr Jézus Krisztus élete a példa számunkra.
A munka sok, és egyelőre még mindig heti pihenőnap
nélkül dolgozom (ezen a jövőben változtatni szeretnék),
mivel, a szokásos gyermekek közötti szolgálat mellett, lefordítottam két könyvet bembára, természetesen segítséggel. Az egyik Bunyan A zarándok útja c. regényének ötvenoldalas, rövidített változata, a másik egy asszonyoknak
készült könyvecske. Volt ugyan régen bemba kiadása is, de
most egyelőre csak angolul volt elérhető. Az itteniek nagy
része viszont nem tud angolul, csak bembául. Hiszem, hogy
Isten megáldja majd az itteniek közötti szolgálatban ezt a
kiadványt.
A munkaidőm most nem kötött, hanem rugalmasabb.
Örülök, hogy így alkalmam nyílik néha látogatásra. Elsősorban a gyülekezet szegényei, az özvegyasszonyok jönnek
szóba.
Alázatban tart, és nagy hálaadásra indít, amikor látom,
hogy nekik milyen körülmények között kell élniük.
Most, hogy életvidám, kedves kutyám elpusztult, és nincs
mellettem (a gyerekek is hiányolják), az egyik hálaadó alkalom után az egyik tini fiú megjegyezte:
– Doktor, ideköltözünk hozzád, hogy ne legyél egyedül!
Mondtam neki, hogy én nem vagyok egyedül, mert az Úr
velem van. Így ígérte meg. De kedves volt tőle, és jólesett,
hogy segíteni akart nekem.

Az, amit az egyik gyülekezeti asszony mondott, még nagyobb örömöt adott:
– A doktor nem lakik egyedül, ő az Úr Jézussal él együtt.
Ahogy visszanézek a mögöttem álló időszakra, hálával
telik meg a szívem, mert látom, hogy a hiányok és az akadályok ellenére a szolgálat megy előre. Újra csak abban erősödhettem meg, hogy a misszió nem emberi ügy. A misszió
Isten ügye. Isten szívügye!

IMATÉMÁK:
HÁLA:
1. Isten hűségéért, megtartó kegyelméért, hogy a szolgálat
az autó hiánya ellenére is megy előre.
2. A két kis könyv lefordításáért. Énók segítségéért.

3. A gyerekek és a tinik odaszánásáért, áldozatkészségéért.
4. Pephiás megtéréséért.

5. A gyülekezet előtti, jól sikerült bizonyságtételért.

6. Johannes Luitle (német vezető) és Samuel látogatásáért
Mungwiban.

7. A zambiai team munkatársainak összetartásáért, a jó
légkörért.

KÉRÉS:
8. A Csiszimba-vízeséshez tervezett kirándulásért, hogy ne
legyen baleset.

9. Az autó javításával elkészüljenek, mert a csendeshét
megszervezéséhez elengedhetetlen.

10. A nyári vasárnapi iskolai csendeshét lelki mondanivalójáért.

11. A zambiai segítő szolgálókért.

12. Az All-Africa misszionárius csendeshétért.
13. A gyülekezet özvegyeiért.

Szeretettel köszöntöm minden Testvéremet, Isten áldását, jelenlétének
megtapasztalását
kívánva életükre:
dr. Keszi Krisztina
Külmissziói Híradó, 2017/04
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Mi lesz abból, ha különböző országokban dolgozó misszionáriusok Isten elé állnak és útmutatást kérnek a munkájukhoz? Milyen fő stratégiák
kristályosodnak ki, amikor kicserélik tapasztalataikat, közösen keresik a válaszokat és együtt
figyelnek Istenre?

Merre tovább?
Új kezdetek –

Jézussal
Ilyen helyzetet éltünk át az elmúlt nyáron.
A Nemzetközi Liebenzelli Misszió országos ágai
nak igazgatói és a missziós országok csoportvezetői tanácskozásra gyűltek össze Ecuadorban.
Gondolatainkat, imádságainkat és tapasztalatainkat több száz oldalon írtuk össze. A kiértékelésnél
az derült ki, hogy modern korunkban az egyik
legnagyobb gondot az iránytévesztés jelenti. A 19
országból érkezett résztvevőknek ez volt az egybehangzó véleménye.
Iránytévesztés – megrendülten gyűltünk össze
2016. június 8-án, kora reggel az Amazonas-medence területén álló vendégházunk verandáján,
hogy Istenhez könyörögjünk a világon élő embertársainkért. Ő pedig megerősített minket, a
Liebenzelli Missziót jelenlegi és jövőbeni küldetésünkben: irányjelzőknek kell lennünk, és végeznünk kell a világban a legfontosabb szolgálatot –
annak az új életnek a távlatait kell felmutatnunk
az embereknek, amelyet a világ Urától és Szabadítójától kaphatnak. Ezért képezünk ki misszionáriusokat, akik odaállnak az emberek mellé életük
sötét és nehéz időszakaiban, sorsközösséget vállalnak velük, továbbá alkalmas és alkalmatlan időben hirdetik nekik azt a Jézust, aki egyedül képes
helyes irányba vinni őket.
A közöttünk tapasztalt egyetértés és összhang egyben útmutatás is volt. Jézus Krisztus világosan megerősített minket abban, hogy missziós küldetésünket
továbbra is erre kell összpontosítanunk. Ezért tehát úgy járjuk
tovább utunkat modern, kaotikus világunkban, mint irányjelzők, és úgy tekintünk
Önökre, mint akik támogatnak minket ebben a
küldetésünkben.
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A Külmissziói híradó mostani száma az útkeresés, iránymutatás kérdésével foglalkozik. Minden
cikk ugyanazt a választ adja: abban kell segítenünk az embereket, hogy Jézus Krisztushoz találjanak. A kedves Olvasó pedig elolvashatja, hogy a
különböző kultúrákban az egyes misszionáriusok
milyen módszerekkel próbálkoznak:

▪▪ Tanítsuk az embereket, szánjunk rájuk időt és szeressük őket! (Pápua Új-Guinea)

▪▪ Valljuk meg a hitünket! (Közép-Ázsia)
▪▪ Legyünk világító tájékozódási pontok másoknak!
(Oroszország)

▪▪ Imádkozzunk megkötözöttségektől való szabadulásokért! (Irániaknak készülő tévéműsorok)

▪▪ Hirdessük Jézust az élet útvesztőjében! (Malawi)
▪▪ Mutassunk irányt a gyülekezetnek!

Ami a világnak segítség, az érvényes a kedves
Olvasó életére nézve is: Isten Igéje és Lelke vezessen minket, és mutassa meg, merrefelé vegyük az
irányt.
Dávid imádsága a Zsoltárok 86,11-ből, amelyet
Thomas Eger meg is zenésített, évtizedek óta kísér
engem: „Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet.”
Kérem a kedves Olvasót, imádkozzon velünk
misszionáriusainkért és egész világunkért. Ezáltal
aktívabb részese lehet a nagy küldetésnek, és hatékonyabban segítheti az iránymutatást.
Szívből köszöntök mindenkit, akivel a világtörténelem legnagyobb vállalkozásában lehetünk
munkatársak:

Martin Auch, missziós igazgató

Oroszország:

Tájékozódás Isten Igéje alapján
„Honnan tudhatnánk, hogy kik az igazi evangéliumiak? Olyan sok különböző
csoport van!”
Városunk egyik hivatalnoka fogalmazott így,
amikor bejelentkeztünk nála. Igaza volt: olyan
sok különféle közösség nevezi magát evangé
liuminak, hogy a laikusok csak nehezen tudják kisilabizálni, hogy a sok különbözőség
közepette mit is hiszünk mi tulajdonképpen.
Ráadásul létezik errefelé egy olyan csoport
is, amely Jézust nem fogadja el Istennek. Egy
másik közösség fiatal lányokat édesgetett magához, hogy aztán idősebb férfiakhoz kényszerítsék őket feleségül.
Nagy kérdés persze, hogy az emberek vajon
miért nem kezdenek el információkat gyűjteni, amelyek alapján megítélhetnék, mi is a keresztyén hit valójában. Az internet segítségével ma már mindenki hozzájuthat azokhoz az
ismeretekhez, amelyekre kíváncsi. És egyáltalán miért nem olvassák az emberek a Bibliát,
hogy megtudják, mi Isten akarata, és mi az,
amit csak az emberek és az egyház talált ki?
Azt értettük meg, hogy itt, Oroszországban
a legtöbben nem akarnak ezeknek utánajárni.
Megelégszenek a jól ismert közhellyel: Minden
evangéliumi ember szektás! Sokkal egyszerűbb
ezt ismételgetni, mint energiát fektetni annak
kiderítésébe, hogy az ember mit hisz, illetve
miben akar hinni. Ugyanakkor sokan keresik a
biztos kapaszkodót az életben!
Ez a helyzet újra meg újra arra késztet bennünket, hogy átgondoljuk, mi hogyan segíthetünk azoknak, akik tájékozódási pontokat
keresnek az életben. Megannyi különböző
világnézet és vélemény össztüze zúdul rájuk.
Azokat, akiknek az életük nem Isten Igéjében,
a Bibliában gyökerezik, óhatatlanul elsodorja
az ideológiák árja. Találkozásaink és beszélgetéseink során két véglet között mozgunk:
vagy állandóan védeni akarjuk a hitünket,
vagy hallgatunk. Mert bizonyságot akarunk

tenni Jézus Krisztusról, ugyanakkor bátorítani is akarjuk az embereket arra, hogy maguk
járjanak utána az igazságnak, és kutakodjanak
a Bibliában.

Bárcsak korábban tudtam volna…
Az, hogy az orosz emberek nem tudnak eligazodni, nemcsak a hit dolgaira vonatkozik,
hanem az élet minden területére: a gyereknevelésre, a családi életre, az életvezetésre, a
pénzkezelésre, a munkára és a munkaerkölcsre, no meg persze a vissza-visszatérő nagy kérdésekre is: Ki vagyok én? Honnan jövök? Mi az
életem értelme? Merre tartok?
A 119. zsoltár 104. és 105. versében ezt olvassuk: „Utasításaid értelmessé tettek… Lábam
előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.”
Ezért kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a hétköznapi találkozások során és a gyülekezeti
beszélgetések alkalmával is a Biblia olvasására
buzdítsuk az embereket. Abban ugyanis Isten
maga szólít meg minket, mert vezetni, irányítani akar bennünket, és meg akarja válaszolni a kérdéseinket. Nagyon szépen fogalmazott
nemrég egy asszony a gyülekezetünkben:
– Amióta olvasom a Bibliát, a gondolkodásom is és az életem is sokat változott. Bárcsak
korábban tudtam volna, hogy mi áll a Bibliában! Az egész életem másképp alakult volna.
Nem lett volna benne annyi gond és tévedés.
Mint gyülekezet szeretnénk egy hegyen
épült világítótoronyként (Máté 5,14) mutatni az utat a félelmekkel és reménytelenséggel
küszködő embereknek. Azt szeretnénk, ha sokan átélnék, hogy Jézus Krisztus megszabadítja őket függőségeikből, kötözöttségeikből, bűneikből, és új élettel ajándékozza meg őket. Ez
a mi vágyunk, ezért imádkozunk.
Matthias Schindler

Tél a faluban. Az Urálban gyak
ran májusig megmarad a hó.

i
2016 novemberében a teljes
Biblia orosz nyelvre való lefordításának 140 éves évfordulója alkalmából bibliakiállítást
rendezhettünk Nyizsnyij Tagil
városi könyvtárában.

Matthias és Lena Schindler 2006
óta él Oroszországban. Nyelvi tanulmányaik befejezése után gyülekezetépítő szolgálatot kezdtek
el az Urálban található Nyizsnyij
Tagilban.

Imádkozzunk azért, hogy
minél több orosz ember
kezébe vegye a Szentírást, és
megismerje az evangéliumot!
Isten Lelkének áldását is kérjük
a liebenzelli misszionáriusok
számára, hogy minél világosabban tudják hirdetni az örömhírt!
Külmissziói Híradó, 2017/04
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Pápua Új-Guinea:

Tudást a
tudatlanság
helyébe!

Peter, a bibliaiskola tanára oktat

Ebédidő van, megvolt a mai tanítás. Az itteni jellegzetes szövött szütyőt a két Bibliával és a két nagy
mappába lefűzött jegyzeteimmel – vagyis „az egyszerű emberek” bibliatanárának a motyóját – beviszem
a házunkba. A fejem tele van a délelőtt szerzett benyomásaimmal. Vajon mit értettek meg a diákjaim?
Robert nagy szemekkel, ártatlan tekintettel néz mindig. A kérdésekre szellemes válaszokat ad, amelyekből mindig van néhány a tarsolyában. Időnként jó ötleteivel is meghökkent minket. Az iskolában nem sokat tanult. A tanárok gyakran elbliccelték az órákat, vagy részegek voltak, vagy csak azt kérték a
diákoktól, hogy papagáj módjára mondják utánuk a tananyagot. Az itteni tanárok gyakran alulmotiváltak, mivel nem kapnak fizetést, és talán azért is, mert senki sem törődik azzal,
hogy mit csinálnak. Így történhetett, hogy senkit sem izgatott
egy csöppet sem az, amikor Robert elkezdett iskolát kerülni.
A negyedik osztály után aztán végleg kimaradt. Rossz társaságba keveredett, és marihuánával kábította magát. A drog
hatásai nem múltak el nyomtalanul.
Robert csak itt, a bibliaiskolában tanult meg olvasni. Most
már nagy lelkesen vállal hangos felolvasást is, még ha esetenként inkább csak megpróbálja kitalálni, mi is lehet az a szó.
Igazán keményen küzd, és még akkor is az osztályteremben
ül és tanul, amikor a többiek már régen egymással beszélgetnek. Amikor gyakorlati munkára kerül sor, akkor aztán Robert alaposan megdolgoztatja edzett izmait, és sokkal többet
teljesít, mint a többiek. Társai is a környékről származó, egyszerű fiatalemberek. Szinte mindannyian közelebbi ismeretségbe kerültek már a marihuánával, és kisebb vagy nagyobb
mértékben tapasztalták is annak káros hatásait. Olyan fiúkról
beszélünk, akik az itteni fiatalok nagyobbik részét alkotják, és
akiknek nem adatott meg, hogy egy jó városi iskolába járjanak. Azzal kellett beérniük, ami volt.

a feje tetejére állítsák az egyházat és a nemzetet is? Ehhez itt
nem adottak a feltételek! Egy itteni bibliaiskolai tanár nem
villoghat, hogy „na, ezek az én srácaim”. De szeretni nagyon
lehet őket – és lehet változást vinni az életükbe! A bibliai tananyag mellett sok olyan hasznos dolgot is megtanulnak, amelyek javítják az esélyeiket: hogyan kell viselkedni, beszélni,
tanulni, mérlegelni, dolgozni, a napokat észszerűen megtervezni. Mindez nekik nagy előrelépés! Teljesen mindegy, hogy
egyszer teljes munkaidőben az egyházban dolgoznak-e majd
vagy sem.
Hogyan is volt ez Jézussal és a tanítványokkal? Jézus halászokat, partizánokat, vámszedőket és egyszerű embereket vett
be a csapatába. Nem voltak hősök. Szinte minden vizsgánál
csődöt mondtak. Tanítójuk mégsem zavarta el, hanem mindvégig türelmesen elhordozta őket. Értékes életét rájuk pazarolta, és igyekezett megértetni velük, hogy miért is jött.
A felsőbb rétegeket nem igazán érdekli a bibliai oktatás.
Nem vágynak a szürke hétköznapok küzdelmeire; az üzleti
életben vagy a politikában kívánnak érvényesülni. Ott kön�nyebben megkaphatja az ember, amit mindenki akar: tekintélyt, pénzt és egy látszólagos jó életet. És mi a helyzet az
egyházban? Sok az olyan idősebb lelkész, aki ahelyett, hogy
igyekezne jó példa lenni a fiatalok előtt, inkább a saját méltóságával van elfoglalva. Gyakran beszélnek ugyanarról, a gyermekek és a fiatalok nem igazán érdeklik őket, nem tudnak és
nem is akarnak már változni. Ilyen körülmények között vajon
milyen jövő vár itt Jézus gyülekezetére?

A tanítás segít eligazodni
Mi értelme van olyan ideális oktatásról álmodozni, amely az
eszes és tehetséges tanulókat egyszer képessé teszi arra, hogy

Tanítás kontra hazugság
Sok itteni vezető nem is gondolkozik el ezen. Nyugodt lelkiismerettel halászgatnak tovább a zavarosban. Ez csak keveseket
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Robert (jobbra) csak a
biliaiskolában tanult
meg olvasni

Lelkigondozás várakozás közben,
a kifutópálya mellett

nyomaszt, de tanítótársamat és kollégámat,
Pétert nagyon. Ezért mondogat ilyeneket:
– Annyi embert kell tanítanunk, amennyit
csak bírunk! Ne elégedjenek meg annyival,
hogy van Bibliájuk, olvassák és tudnak belőle idézni, hanem értsék is meg azt, ami abban
le van írva. Meg kell tudniuk különböztetni az
igazságot a hazugságtól.”
Megdöbbentő, hogy még a legvadabb agyszüleményekben is vannak, akik hisznek.
Egyesek például azt hangoztatják, hogy Benjámin törzséből származnak, elzarándokolnak
a Szentföldre, és nemcsak a Jordán „gyógyító”
vizével térnek haza, hanem a legnyakatekertebb elméletekkel is. Szentségtelen életmódot
folytató sarlatánok hivatkoznak a Szentlélekre, aki állítólag álmukban különleges kijelentéseket adott nekik. Az itteni keresztyének közül rengetegen dőlnek be az álomlátóknak és
a jósoknak.
Peter és én a Pápua Új-Guineai Evangéliumi Szövetség egyik konferenciáján olyan férfiakkal találkoztunk, akiknek majd meghasad
a szívük szeretett hazájuk szükségeit látva.
Hogy kik ők? Missziós pilóták, a rádiómisszió
technikusai, egyházi képviselők, de közéjük
tartozik még a lutheránus egyház püspöke is.
Össze akarnak fogni azért, hogy Jézus egyháza felelősséget vállaljon az országért, befolyást gyakoroljon rá, és így „a föld sójává”
válhasson.
Az egyre nagyobb méreteket öltő boszorkányüldözés, amely világszerte rossz fény vet
az országra, szintén szerepelt a napirendi pontok között. Az önbíráskodásnak olyan formája
ez, amely megkerüli a kormányt, a rendőrséget, az igazságszolgáltatást és sajnos még az
egyházakat is. Ezt az új, barbár „sportot” nem
csak a kieső vidékeken űzik, ahol a sangumavarázslást már régóta gyakorolják. Nem, most
már a városokban és azokon a területeken is
felüti a fejét, ahol a terrornak ezt a fajtáját eddig még nem ismerték. A kultúrából adódóan
az emberek könnyen hitelt adnak a jósoknak
meg a pletykáknak, majd olyan züllött fiata-

lokhoz fordulnak, akik abban találnak pokoli
örömöt, hogy embereket – szabadon és nyilvánosan, egy néma, megfélemlített tömeg szeme
láttára – középkori módszerekkel megkínoznak. Hála Istennek azért tudunk Jézus olyan
bátor követőiről, akik ilyenkor kiállnak és ezt
mondják:
– Csak a testemen át!
Abban mindannyian egyetértettünk, hogy
– legyünk bár bennszülött lelkészek, egyházi
vezetők, vagy külföldi misszionáriusok – újra
kell értelmeznünk megbízatásunkat, és ott
kell szolgálnunk, ahol különösen nagy a gond.
Biblikus tanításra van szükség, illetve olyan
emberekre, akik Isten akaratát meg tudják ismertetni a nép egyszerű fiaival. Ki kell képeznünk olyan fiatalokat, akik szolgálni tudják a
gyülekezetet. Nem szabad megfeledkeznünk
a külvilágtól elzárt területekről sem, ahogyan
azt a kormány teszi gyakorlati okokra hivatkozva. Az ország vezetése egyszerűen fekteti
az iskolarendszer és a betegellátás ügyét, az
infrastruktúráról, például az utak használhatóságáról nem is beszélve. Számukra az a fő,
hogy jó képet mutassanak az országról kifelé,
ugyanakkor gátlástalanul jókora hasznot fölözzenek le maguknak mindenből.
Így búcsúztunk egymástól:
– Amikor majd újra találkozunk, elmondjuk egymásnak, mit végeztünk az addig eltelt
időben.
Peterrel fellelkesedve tértünk haza. Jó helyen jó cél érdekében munkálkodunk. Ott
vagyunk, ahol szükség van ránk, és nem úgy
segítünk, ahogyan az nekünk jó és minket
megelégít. Személyesen is bátorítást kaptam
arra nézve, hogy folytassam az oktatás szolgálatát ezek között az egyszerű és aluliskolázott
fiatalemberek között.
Na de most már kikapcsolom a számítógépet és megnézem a fiaimat, akiknek most, a
tanuló idejük alatt éppen néhány kemény diót
kell megtörniük.
Gerhard Stamm

„Nem ti választottatok ki
engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek
és gyümölcsöt teremjetek,
és gyümölcsötök megmaradjon“ (Jn 15,16a)

Gerhard és Brigitte Stamm közel
29 éve tevékenykedik Pápua ÚjGuineában. A Felföldön, a Popun
Bibliaiskolában tartanak tömbösített órákat, ill. látogatják a kieső területeket. Ott lelkészeket
és gyülekezeti vezetőket képeznek, valamint életvezetési tanácsokat adnak fiataloknak, időseknek egyaránt.

Kérjük a Szentlelket,
hogy a pápuai bibliaiskolások lelkében szomjat ébresszen
az igazság megismerésére.
Imádkozzunk azért, hogy a
szolgálattevők kétkezi munkája
ne hátráltassa őket a hivatásukban, hanem tegye őket hitelessé
az emberek szemében!
Külmissziói Híradó, 2017/04
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Közép-Ázsia:

Ez nem tehén!
Éppen a városban megyünk valahová, amikor váratlanul kizökkent valami a gondolatmenetünkből. Szemben, a parkban egy nő! Egy tinilánykát
ütlegel. Amikor az már a földön fekszik, a nő dühösen rugdossa.

A boldogság utáni
hajsza is sokszor
vezet zsákutcába:
miután minden lehetetlen
megvalósult és minden
határ ledőlt, marad egy
határtalan céltalanság.
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Ki ez a fúria? Az anyja, vagy egy nagynénje?
És vajon mit követett el a lányka? Miért nem
akadályozza meg senki ezt az igazságtalanságot? És miért csak akkor hagyja abba a nő a
dühödt támadást, mikor egy rendőr – anélkül,
hogy egy szót szólna – elballag mellette?
Az elmúlt négy évben egy olyan országban
éltünk, ahol a család jóléte és tekintélye fontosabb, mint az egyéné. Aki nem a normáknak és a szabályoknak megfelelően viselkedik,
vagy csorbát ejt a család becsületén, nem számíthat a rokonok jóindulatára. Az emberek
gyakran mérhetetlenül nagy nyomás alatt élnek. A lányok inkább belemennek egy kényszerházasságba, hiszen egy hajadon nagy szégyen a szülőkre nézve. Családok adósodnak
el, csakhogy a környezet elvárásainak megfelelő esküvőt vagy temetést tudjanak rendezni.
Amikor a családban valaki felvállalja, hogy
Jézus Krisztushoz tartozik, elviselhetetlen terhet rak a rokonságra. Attól kezdve mindenki
attól retteg, hogy a család elveszíti társadalmi pozícióját és tekintélyét. Ezért nyomást
gyakorolnak a „megtévedt” egyénre. A család
csak akkor érzi magát ismét biztonságban, és
a családtagok csak akkor tudnak újra felemelt
fejjel járni, ha a „szégyenfoltot” eltávolítják
maguk közül. Ezek a szorítások gyakran kilátástalan helyzetekhez vezetnek. A korlátlan
méretű korlátozás végül kiúttalanságba torkollik.

Megtörténhet, hogy hamis az, ami boldoggá
tesz?
Német fejjel ez a gondolkodásmód elképzelhetetlen. Mi hálásak vagyunk a szabadságért,
amelyben élünk, és amiért minden embernek
joga van kialakítania a maga életét. Anyagilag már rég nem vagyunk a családi háttérre
ráutalva. Függetlenek vagyunk. A mi társadalmunk alapvető hittétele az, hogy mindenki a
maga elképzelése szerint keresheti a boldogságát. Nálunk a „boldogságvágy” uralja a terepet, és sokakat foglyul ejt. Ez a kötözöttség is
kiúttalanságba torkollik.
A nyugati világban átlépik a határokat és
megszegik a tilalmakat, hogy kielégítsék a személyes boldogság és az egyéni kielégülés utáni vágyakat. Mindenkinek magának kell felismernie, hogy mi teszi őt boldoggá. És ha az a
valami boldoggá tesz, akkor az biztosan nem
lehet rossz… Ennek ellenére a boldogság utáni hajsza is sokszor vezet zsákutcába: miután
minden lehetetlen megvalósult és minden határ ledőlt, marad egy határtalan céltalanság.
De nem is ökör!
Németországi otthon tartózkodásunk első heteiben pár napot a barátainknál töltöttünk
falun. Az egyik kirándulásunkon egy karámhoz értünk, ahol meglehetősen furcsa külsejű
kecskék legelésztek. Váratlanul egy fiú csat-

Juhnyáj Közép-Ázsiában

lakozott hozzánk. Nézte, nézte a vad kinézetű, bozontos bakot, elgondolkozott, majd
komoly arckifejezéssel, jelentőségteljesen
megállapította:
– Ez nem tehén! … Ez egy ökör!
Nem tudtuk magunkba fojtani a mosolyt.
A fiúnak tulajdonképpen igaza volt: nem tehén állt előttünk. Végkövetkeztetésével azonban alaposan melléfogott. Nem volt megfelelő
ismerete, ezért nem tudta helyesen megítélni
a helyzetet.
Jézus tanítványaként soha nem légüres
térben éljük az életünket. Folyamatosan egy
adott kulturális, történelmi, politikai és családi környezetben mozgolódunk. Minden helynek és minden időnek megvannak és meg is
voltak a maga kihívásai. De a tévedéseket
nem elég csak felismerni és néven nevezni: Ez
nem tehén! Ahhoz, hogy helyesen reagáljunk
egy-egy helyzetben, megfelelő ítélőképességre és eligazodási pontokra van szükségünk: De
nem is ökör, hanem egy kecske!

Mi befolyásolja a gondolkozásunkat, a látásunkat és a cselekedeteinket?
Péter írja az első levelében: „De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok
vagytok; a fenyítésüktől pedig ne ijedjetek meg,
se meg ne rettenjetek. Ellenben a Urat, a Krisz-

tust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek
készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki
számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet”
(1Pt 3,15).
A Biblia arra bátorít minket, hogy ne
ijedjünk meg, ha ellenszélbe kerülünk, amiért nem a környezetünk értékrendje szerint
élünk. Arra kaptuk az elhívásunkat, hogy
Krisztust tartsuk szentnek a szívünkben. Ez
azt jelenti, hogy minden dologban, ami az
életünkben van és befolyásolja azt, az Övé
legyen a kiemelt hely. Jézus nekünk szent.
Övé az első hely, így joga van alakítani a
gondolkozásunkat, a véleményformálásunkat
és a cselekedeteinket. Azzal tudjuk naponta
kifejezni, hogy szentnek tartjuk, ha letesszük
a büszkeségünket, és elfogadjuk azt, amit Ő a
kereszten elvégzett értünk. Ha Jézust állítjuk
életünkben az első helyre, akkor Ő a Biblia
és a Szentlélek által vezet minket, nagykorúságra nevel, és megtanít bizonyságot tenni a
hitünkről. Nem maradunk olyanok, akik nem
tudnak eligazodni az élet dolgaiban, hanem
meg tudjuk találni annak a módját, hogy az
adott körülmények között hogyan éljünk Isten mércéje és akarata szerint. Akkor nem
maradnak ki az életünkből azok a helyzetek,
amikor meg kell, sőt meg is szabad magyaráznunk és indokolnunk a viselkedésünket.
Az ilyen pillanatok teremtik meg annak a lehetőségét, hogy a bennünk lévő reménységről lelkesen bizonyságot tegyünk. Ez fogja
megváltoztatni az embereket – Németországban is és az egész világon.
A szerzőket a szerkesztőség ismeri.

A Biblia arra bátorít
minket, hogy ne ijedjünk
meg, ha ellenszélbe
kerülünk, amiért nem
a környezetünk
értékrendje szerint élünk.

Imádkozzunk azokért az
ázsiai keresztyénekért,
akiket megvet a családjuk a hitük
miatt! Imádkozzunk azért, hogy
minél több közép-ázsiai ember
megismerje a keresztyén
szabadságot!
Külmissziói Híradó, 2017/04 11

Malawi:

Asszonyok dolgozni indulnak
a földekre

Mi a norma?
A száraz évszakban teljesen jól lehetett látni a malawi falut; a földeken
megvolt az aratás, a szép rendben sorakozó sárkunyhókat már messziről észre lehetett venni. Most viszont, az esős időszakban teljesen más
látvány fogad: a magasra nőtt kukorica között kitaposott ösvényekről
semmit se látni, olyan érzése van az embernek, mintha egy labirintusban bolyongana.

Valódi műszaki vizsga vagy
inkább csak kenőpénz-plakett?
„Családi ház” kukoricafölddel egy
hatalmas majomkenyérfa előtt

Aztán van úgy, hogy ahol két éve még egy
sárkunyhó állt, ma már nincsen semmi. A sárkunyhók élettartama ugyanis csak néhány év.
Ebből kifolyólag állandóan új „házak” nőnek
ki a földből, miközben sok régi a földdel válik
egyenlővé. Ilyen körülmények között bizony
elég nehéz tájékozódni. Ezért az a legbölcsebb, ha egy olyan emberrel indulunk útnak,
aki jól ismeri a helyi viszonyokat. De még a
jobban kiépített városokban is – ahol pedig
a műemlék épületek adnak némi támpontot
– akadhat néhány csapda, amelyek teljesen
megzavarhatják azt, aki egy meghatározott
helyre szeretne eljutni.

Melyek az igazodási pontok a malawi társadalomban?
A malawi nemzetet történelme során sok
hatás alakította. Az egykori angol gyarmatbirodalom erős befolyása még mindig sok
területen érezhető. Ilyen terület például a
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mértékegység-rendszer. A Dél-Afrika felé történt nyitásnak is vannak nyilvánvaló következményei. Ott van azután a kereskedelem,
amelyet nemzedékek óta indiai származású
üzletemberek irányítanak. Az iszlám által dominált területek viszont az arab világgal építik a kapcsolatokat. Mostanában pedig egyre
több boltot vezetnek kínaiak, akik ezáltal egy
csipetnyi Kínát csempésznek Malawiba.
Azok a fiatalok is új színt hoznak az országba, akik valamilyen fejlesztési segély keretén belül külföldi ösztöndíjat kaptak. Amikor
tanul
mányaik befejezése után visszatérnek
hazájukba, Malawiba, velük jön valami abból
az országból, ahol tanultak: a nyugati életstílus, az arab vagy az ázsiai kultúra egy szelete.
A túl sok igazodási pont számos területen megzavarja a tájékozódást, és érezhetően kihat az
egyes emberek életérzésére is: Tulajdonképpen
mi is egy általánosan elfogadott norma? Mihez
kellene igazodni? Melyik vallás a jobb?

Malawiban ajánlott egy tájékozott helyi emberrel
útnak indulni

Hogyan érzékelik a misszionáriusok, hogy
nincsenek tájékozódási pontok?
Miközben végezzük különböző feladatainkat,
igyekszünk Jézus nagyságát bemutatni és arra
bátorítani az embereket, hogy ők is elfogadják Jézust életük alapjának, akihez mindent
igazíthatnak. Az ubwenzi óvodában és általános iskolában a gyerekek megismerkednek
a bibliai történetekkel és megismerik Jézust.
A bibliaiskolában is Jézusra összpontosítunk
a tanítás során. Az adminisztrációs munkákban úgy próbálunk meg jó példával elöl járni,
hogy nem fizetünk kenőpénzt és valós adatokkal dolgozunk.
Jézusnak a Hegyi beszédben elhangzott szavai a sóról és a fényről mérvadóvá váltak nekem, mivel Malawi sajnos igen előkelő helyet
foglal el a világ Korrupció Értékelési Indexén.
Minden keresztyén, aki Jézushoz igazítja az
életét, só lesz a levesben, világosság lesz a világban, és igazodási pontként tekintenek rá a
kívülállók. Justice-ra [dzsásztisz] gondolok, a
lelkészre, akinek a neve igazságosságot jelent,
és aki évek óta kitartó hűséggel látogatja több
börtönben is a rabokat, hogy Jézust mint az
emberi élet egyetlen eligazodási pontját megszerettesse velük. És teszi mindezt minden
különösebb felhajtás nélkül – sem önmagát,
sem szolgálatát nem akarja a figyelem középpontjába állítani. Vagy ott van Mary, aki mint
gyülekezetének a pénzügyi felelőse fontosnak
tartja az átlátható, tisztességes pénzkezelést,

még ha emiatt időnként népszerűtlenné válik
is. – Amikor valaki „sok sikert” kíván a munkánkhoz, akkor én azokra az emberekre gondolok, akik Jézusra összpontosítanak, és úgy
tekintenek rá, mint életük legfőbb eligazodási
pontjára.
Sajnos újra meg újra meg kell küzdenünk
azzal a téves hozzáállással, hogy az emberek
a misszionáriusra, nem pedig a misszionárius
üzenetére figyelnek. Sok malawi keresztyén
szinte soha nem tudja elhagyni a saját faluját.
A misszionáriusok az egyedüli fehér emberek,
azunguk, akiket ismernek. Ebből aztán kön�nyen eljutnak odáig, hogy talán az azunguk
nem is tudnak vétkezni. Fájdalom, de egy
ilyen környezetben szinte elkerülhetetlen,
hogy ne úgy tekintsenek a misszionáriusokra,
mintha ők különleges, felsőbbrendű emberek
lennének. Innen pedig már csak egy lépés az,
hogy amikor „imakérésekkel” fordulnak a
misszionáriusokhoz, azok rendszerint anyagi
jellegű kívánságok.
Félő, hogy Malawiban sokan járnak úgy,
mint én, amikor az esős évszakban bekeveredek a kukoricaföldek labirintusába; sehol sem
látok semmilyen tájékozódási pontot, és ha
nincs helyi kísérőm, aki ismeri a terepet, tanácstalanul kell bolyonganom.
Azért dolgozunk és imádkozunk, hogy a malawiak
megtalálják azt a Valakit, aki az emberi
élet biztos tájékozódási pontja, és aki végig tudja őket vezetni életük labirintusán;
a Szentlélek befolyása alá kerülve ne a
misszionáriusokra fókuszáljanak;
ne várjanak olyanokat a misszionáriusoktól, amiket azok nem tudnak nekik megadni;
Jézusban találják meg életük alapját, és
így jó példák lehessenek azoknak, akik Jézust még nem ismerik.
Michael Volz

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Igazodási pontok nélkül Malawiban?

Michael és Cornelia Volz 1996
óta szolgál Malawiban. Michael a
helybeli lelkészeknek tart továbbképzéseket és a partneregyház
gyülekezeteit segíti mint igehirdető. Cornelia gyerekmunkát végez.
A házaspár két fia Németországban él, lányaik Malawiban járnak
iskolába.

Imádkozzunk, hogy a
malawiak
megtalálják azt a Valakit, aki
az emberi élet biztos tájékozódási pontja, és aki végig tudja
őket vezetni életük labirintusán;
a Szentlélek befolyása alá
kerülve ne a misszionáriusokra
fókuszáljanak;
ne várjanak olyanokat a mis�szionáriusoktól, amiket azok
nem tudnak nekik megadni;
Jézusban találják meg életük
alapját, és így jó példák lehessenek azoknak, akik Jézust
még nem ismerik.

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

i

▪▪ Melyik írásmód a helyes? A német jogosítványunk lejárati dátumát, ami
▪▪
▪▪
▪▪

21.03.31. (tehát 2031. március 21.), a malawi közlekedési rendőrök olvashatják így is: 2021. március 31.
Melyik dugós csatlakozó a jó? Az új elektromos készülékeket származási
helyüknek megfelelően különböző csatlakozóval látják el.
Melyik mértékegység érvényes? A vízvezeték szerelő által meghajlított
fedőlemez túlságosan nagy lett, mert a tervrajzon megadott centiméter
helyett hüvelykben számolt a mester.
Melyek a kötelező biztonsági feltételek? Egy teherautó vezetője elmondta nekem, hogy nincs pénze rendbe hozatni a kocsiját a műszaki vizsga
előtt. Ezért inkább fizet egy kis „felárat”, és így vizsga nélkül is megkapja
a plakettet.
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Közép-Ázsia:

Keresztyén tévéadás
mint eligazodási pont

Iránban főleg a fiatalok azok, akik elveszítették a reményt és akiknek kicsúszott a talaj a lábuk alól.
Csalódtak a politikában, de a vallásban is. Sokan tele vannak haraggal, megkeseredtek, nem látják
semminek az értelmét, illetve célját, és a kábítószerekben keresik azt, amit máshol nem találnak.

i
Az irániak jól tudják, milyen
gazdag történelmük van, és
egészen az Ószövetség idejére nyúlik vissza. Elsősorban Ezsdrás és Dániel könyvében olvasunk Círusról és
Dáriusról, akik perzsa uralkodók voltak. Eszter könyve
arról tudósít, hogy Xerxész
perzsa király zsidó felesége
közbenjár a birodalom területén élő és halálra ítélt zsidókért. Iránnak ma 82 millió
lakosa van, ebből négy millió
kábítószerfüggő. Ez érinti a
családokat is, így mintegy 20
millió embert Iránban. Számos

kábítószerstatisztika

szerint Irán a listát vezető
országok között szerepel. Az
ENSZ Kábítószer-ellenőrzési
és Bűnmegelőzési Hivatalának (UNODC) adatai azt mutatják, hogy Iránban a lakosság évi ópium fogyasztása
450 tonna.
Ebben a jövőkép nélküli állapotban sokan szomjúhozzák az igazságot és készek
új életet kezdeni Jézus Krisztussal. Az Iránban működő
földalatti gyülekezetek a világ egyik legdinamikusabban
növekvő egyházát alkotják.
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Kollégám, Miltan Danil hetente egyszer egy
olyan élő adást moderál, amely a kábítószerfüggőket szólítja meg perzsa nyelven, és nekik
akar segítséget nyújtani. De vajon képesek-e a
SAT-7 keresztyén adásai valóban utat mutatni? Erről kérdeztem Miltant.

Milyen segítséget tudsz felkínálni?
Sok iráni életében nincsenek biztos támpontok. Ennek elsősorban vallási okai vannak.
Egy hamis hitvilágban élnek, és nem ismerik
az igaz Istent. Az Iráni Iszlám Köztársaságban
szigorú muszlim szabályok vannak érvényben.
Ez főleg az asszonyokat sújtja. Az iráni nők
szeretnének úgy élni, mint a nők a világ más
tájain, ám ez Iránban nem lehetséges. Például ha valaki „illetlen” öltözetben jelenik meg
nyilvánosan, vagy túlságosan ki van bontva a
haja, vizsgálati fogságba kerülhet, ahol sokakat arra kényszerítenek, hogy a kormánynak,
vagyis a saját honfitársaik ellen dolgozzanak.
A SAT-7 adó igen sokrétűen munkálkodik
az irániakért. Vannak olyan programjaink,
amelyek az egész családnak szólnak. Hihetetlen, hogy milyen egységbe tud kovácsolni egy
családot a Jézusba vetett hit! Nála nincsenek

ezek a külső korlátozások. És attól, hogy valaki Jézussal él, nem kell hátat fordítania a saját
kultúrájának. Hiszen Jézusnak semmi baja a
kultúrákkal: megmaradhatunk németnek vagy
iráninak vagy bármilyen nemzetbelinek. Jézus
a szívünket, a gondolkozásunkat és az életmódunkat akarja megváltoztatni,

Mi a célod azzal a műsorral, amellyel a kábítószerfüggőket akarod megszólítani?
A nézők tudják, hogy én magam is kábítószerfüggő voltam. A kábítószereseknek a leginkább olyan valaki tud segítséget és reményt
adni, aki maga is a kábítószer rabja volt, de
megszabadult. Ha egy orvos mondja, hogy
tedd ezt vagy azt, az csak részben segít. De
igazán csak az tudja elmagyarázni, hogy a

Élő adás Miltannal

szabadulás hogyan történik, és mit is kell tenni, aki maga már megszabadult a kábítószertől. Sokszor átélem, hogy rám inkább hallgatnak az érintettek.

Hogy néz ki ez a gyakorlatban?
Az adásokban a mindennapi élethez javaslunk
megoldásokat, és emellett teológiai témákat is
ismertetünk. Mivel azoknak, akik figyelemmel
követik a programjainkat, igen veszélyes kapcsolatba lépniük velünk, erre csak minimális
lehetőség van. Ugyanakkor tudjuk, hogy milliók néznek bennünket. Sokan a kábítószerfüggő
férjükkel vagy fiukkal kapcsolatos kérdéseikre
szeretnének választ kapni. Megbíznak bennem,
még ha személyesen nem is vagyok jelen.
Amikor elkezdtem a sorozatot, azt mondtam magamnak: Ne a drogokról beszélj! Arról
beszélj, hogy kik vagyunk mi, emberek, kicsoda
Isten, mi végre lettünk megteremtve, és mit veszítettünk el! Az első kérdés tehát, amelyet feltettem, ez volt: Ki vagyok én? Ember vagyok?
Ehhez tudni kell, hogy aki Iránban valamilyen
függőségben szenved, az a többiek szemében
nem ember.
Tehát így bátorítom a nézőimet:
– Isten szemében értékes vagy és ember
vagy! De olyan ember, aki a drogok rabja lett.
Néha kapok telefonhívásokat az ilyen adások után:
– Ezt még sohasem hallottuk. Valóban emberek vagyunk?
Mire én ezt válaszolom:
– Hát persze hogy még mindig ember vagy!
Én magam is kábítószerfüggő voltam, de Jézus megszabadított, ezért elmondhatom neked: rajtad is csak Jézus segíthet.
Sokakat ismerek, akik az Ő segítségével
megszabadultak.
Tudnál egy példát mondani?
Egy fiatalember, nevezzük Alinak, azzal hívott
fel, hogy heroint szed. Valahogyan eljutott

hozzá a mi, függőségről szóló, keresztyén műsoraink híre. Nagy bátorságot merített abból,
amit azokban hallott: Jézus segít, Jézus gyógyít, Jézus megment. Azt mondta magában:
Na jó, akkor kipróbálom. Holnap abbahagyom.
De másnap, amint a készülő ebéd illatát megérezte, felkapta a fazekat a rezsóval
együtt, elment és eladta. Az árán kábítószert
vett. Iránban nem gond pár percen belül droghoz jutni.
Hazament. A gyerekei csalódottan nézték, a
felesége pedig sírva így szólt:
– Hát milyen férfi vagy te? Férjként és családapaként felelősen kellene élned, ehelyett
eladtad a mai ételünket egy kis kábítószerért.
Mi lesz most velünk?
Ettől Ali annyira megrendült, hogy könyörögni kezdett Istenhez. Kérte, hogy segítsen
neki megváltozni és megszabadulni a kábítószertől. Attól a perctől kezdve megtapasztalta Jézus segítségét. Ali ma egyike azoknak a
nagyszerű embereknek, akik Iránban személyes beszélgetésekben tesznek bizonyságot Jézusról. Persze vannak olyanok is, akik Jézussal megpróbálták felvenni a harcot a drogok
ellen, de a drog utáni vágy erősebb volt bennük, és újra legyőzte őket. Ettől függetlenül
én őket is szoktam biztatni, mert tudom, hogy
Jézus minden kötözöttség béklyóját szét tudja
törni.

Mit tehetünk mi?
Imádkozzatok azért, hogy az amúgy teljes
reménytelenségben élő iráni kábítószerfüggők előtt is felcsillanjon a remény! A kábí
tószerfüggőség egy nagyon összetett kötözöttség, és rendkívül erős láncoknak kell
lehullaniuk. Imádkozzatok azért, hogy megszabadulhassanak, és Jézusban az életük egy
új és jó irányt vegyen! Imádkozzatok azért is,
hogy sok iráni élet sötétségébe bevilágítson
Jézus világossága!
Paulus Hieber

„Mert benne lakik az
istenség egész teljessége
testileg, és benne jutottatok
el ti is ehhez a teljességhez,
mert ő a feje minden fejede
lemségnek és hatalmas
ságnak” (Kol 2,9-10).

Paulus és Gabi Hieber
Angliában él. Paulus a SAT-7 keresztyén tévéadónál a perzsa
nyelvű világnak sugárzott adások
elkészítésében vesz részt. Gabi
szerkesztői feladatokat lát el a
Mártír Egyházat segítő szervezetben (HMK).

Adjunk hálát Istennek
azért, hogy Iránban egyre
több ember szíve nyílik meg az
evangélium előtt! Imádkozzunk
azért, hogy minél több iráni
drogfüggőhöz eljusson a
megváltás jó híre!!
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Egy Impact-es élményei:
A „bevetés” első időszakában Caro és Hannes
Wälde gyermekeit tanítottam, mert nem járnak iskolába, hanem otthon tanulnak. A családnál laktam
az ország északi partján, Wewakban. A másodikos
Jireh és az elsős Dara a német távoktatás keretén
belül végzik az iskolát, és én a tanulásban segítettem nekik. Március közepe óta Mánusz szigetén
lakom. Jonathan Jaus-szal, egy másik impactessel
együtt, egészen az impact-program végéig Yvonne
Herrmannak segítünk, aki szintén otthon, távoktatás keretein belül tanítja három kisgyermekét.
Vannak itt olyan misszionáriusok is, mint például Gerhard és Brigitte Stamm, akik még pelenkás
koromból emlékeznek rám, mert akkor a családommal Új-Britannián laktunk. Nemrég lehetőségem
nyílt arra, hogy a Stamm házaspárt elkísérhessem
egy útjukra.

Nikszekből…
Nikszekben énekléssel és rengeteg kézfogással
üdvözöltek minket. Egy cölöpökön álló házban
szállásoltak el minket, öt méternyire a föld felett.
Nikszek egy csodálatos falu: balra a méltóságteljes
Április-folyó, jobbra a lenyűgöző őserdő. Délutánonként értem jöttek a fiatal lányok. Leúsztunk a
folyón a szomszéd faluba egy-egy rövid látogatásra. Nekem feltűnt egy lány. Mindig dacosnak látszott, elég katonás hangnemben beszélt, és semmi
nem érdekelte. Tizenhat évesen teherbe esett. Az
édesanyja rosszat sejtett, ezért megkérte a lánya
barátnőit, szóljanak neki, amikor a lánya elmegy
az erdőbe, hogy megszülje a gyermekét. Mire értesítették, a kisbaba már megszületett. Amikor a
nagymama odaért, az újdonsült fiatal anyuka éppen vízbe akarta fojtani a kisbabát. Ez már két éve

Amikor a Karácsony és
Annika Schmalzhaf egy évet tölt Pápua Új-Guineán mint „kistanító néni”. Mivel az
országban töltötte a gyerekkorát, elég jól kiismeri magát. Ám amikor ellátogatott
a „világ végére”, az, amit látott és átélt, felülmúlták minden addigi elképzelését.
Brigitte Stammal
egy cölöpökön álló
álomházban
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Az Impact a Liebenzelli
Misszió rövid távú mis�sziós szolgálata. Évente
mintegy 100 fiatal felnőtt segíti a hosszú
távú misszionáriusokat
missziós, szociális és
gyakorlati munkával.
Bővebb
információk:
www.liebenzell.hu és
www.impact-einsatz.de

Egy cölöpház erkélyén Nikszekben

a Húsvét egybeesik...
történt. Azóta a nagymama neveli a kislányt, nagy
szeretettel. A biológiai anya még csak rá sem néz,
pedig egy fedél alatt élnek.

… Bikaruba
Bő egy hét múlva egy kis kenuval hat órát utaztunk
az esőerdő belsejébe. A motort nagyon „kreatív
módon” barkácsolták össze. Útközben többször is
újra kellett indítani. Miután kikötöttünk, az utazás utolsó szakasza következett: kétórás gyaloglás
hegyre fel, hegyről le, aztán a folyó mentén. Végre ott feküdt előttünk Bikaru – a világ végén, egy
álomszép öböllel, ahol lehet mosni, mosakodni,
úszni és búvárkodni is. A templom minden istentisztelet alkalmával megtelt: eljöttek a gyerekek, a
fiatalok, a felnőttek – mindenki, aki csak járni tudott. Az Úr Jézus élete volt a téma, így az alatt a
három nap alatt ünnepeltünk Karácsonyt is és Húsvétot is.
Segítenek-e a napelemek?
Mint sok más faluban, itt is a bénító félelem az úr.
Éjszaka minden kunyhó alatt bekapcsolták a napelemes lámpákat, hogy így ijesszék el a szellemeket és a démonokat. Milyen csodálatos ígéretünk
van a Kolossé 2,15-ben! „Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott
rajtuk.” A következő éjszakákon rendkívül sötét volt.
A napelemes lámpák most nem égtek, mert az emberek a világ igazi világosságára akarták bízni magukat, nem pedig emberkéz által készült lámpákra.

A visszaúton, amikor egy folyón vagy egy hegyen kellett átkelnünk, vagy piócát kellett levenni
a lábamról, sokan segítettek. A két hét után, amikor minden este hétkor már „ágyban” voltunk,
pottyantós vécét használtunk, és sótlan zöldféléket
ettünk, nagyon megörültem Wewaknak. Nagyon
élveztem, hogy kipróbálhattam a bennszülöttek
életét. A falvakban tapasztalt állandó rettegés és a
sokféle szenvedés azonban sokkolóan hatott rám.
Minden arc mögött ott rejtőzik egy történet, amely
gyakran szomorú, mint a kétéves kicsi lány, a fiatal
anyuka és a nagymama története. Sokat imádkoztunk konkrét emberekért és helyzetekért, és a kedves Olvasó szívére is ezt szeretném helyezni: Imádkozzunk együtt Nikszek és Bikaru lakóiért
Annika Schmalzhaf
A nagy „fürdőkád” Bikaruban

Imádkozzunk
azért, hogy a
rövidtávú missziós
szolgálatra jelentkezők
a kint töltött idő során
világos útmutatást
kapjanak Istentől
a jövőjükre nézve!
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Hogyan találom meg a helyes utat az életben, a gondolkodásban és a hitben?
– Ma is azt kell csinálnunk, amit akarunk? – kérdezi egy óvodás kissé ingerülten az óvónőtől.
Ezzel azt fejezi ki, amit korunk embere is gyakran megtapasztal: senki nem mondja meg, hogy
mit kell tennünk, és hogy az életünk hogyan is
működik. Nagyon sok mindent magunknak kell
eldöntenünk.
Visszatekintés: A modern kor
Korábban az állam, az egyház, a társadalmi viszonyok vagy
az oktatási rendszerek számítottak mértékadó erkölcsi tájékozódási pontoknak. A tudomány azért kutat, hogy az emberiség javát szolgálja, és megoldja a nagy problémákat,
például az orvoslásban. Az állam irányítja a társadalmat.
Az egyház megmutatja az utat az üdvösségre. A technikai
fejlődés megkönnyíti az életet. A társadalmi hovatartozás
meghatározza a társadalmi státuszt. A felsőbbség tudja, mi
a helyes és az igaz, ezért szabályokat hoznak, amelyeket
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mindenkinek követnie kell. A becsületes emberek tisztában vannak azzal, hogy erkölcsileg mi a helyes. A hagyományos (nukleáris) családi háztartás a társadalom alapegységét képezi. A férfiak férfiasak, a nők pedig nőiesek,
és mindenki pontosan tudja, hogy ez mit jelent rá nézve.
Pályaválasztás? Az leszel, ami az apukád vagy az anyukád
volt. Lakóhelyváltoztatás? Szinte minden ember abban a
faluban hal meg, amelyikben született. Felekezeti hovatartozás? Csak a reformáció óta van választási lehetőség – és
abból mindenekelőtt egy csomó háborúskodás következik.
Az 1555-ös augsburgi vallásbéke a Cuius regio, eius religio
(akié a föld, azé a vallás) szabályát fekteti le, vagyis a földesúr dönti el, hogy a birtokain élők melyik hitágazathoz
tartozzanak. Ennek ellenére, még a 19. században bevezetett vallásszabadság bevezetését követően is szinte minden
ember abban az egyházban marad, amelybe gyermekként
belekeresztelték.
Ez látszólag nem jelentett gondot annak a nagy többségnek, amely – mai szemmel nézve – birka módra azt tette,
amit elvártak tőle. Ám azoknak, akik valami miatt nem
ütötték meg a mércét, ez bizony jó nagy gondot jelentett.
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Megmondaná végre valaki,
hogy merre tartok?

Falun a házasságon kívül született gyermeket élete végéig
fattyúnak gúnyolták, édesanyját pedig mélyen megvetették.
Ugyanakkor a földesúrnak, aki megerőszakolta a cselédjét,
a pozíciójának köszönhetően nem kellett semmilyen következménnyel számolnia.

Üdvözöljük a posztmodern korban!
A 20. században alapvetően megváltozik a társadalom és
a kisebb közösségek felépítése. 500 évvel a reformáció és
a felvilágosodás után ugyanis már nem modernek, hanem
posztmodernek vagyunk és egy olyan nagykorú állampolgár
a kiindulási pontunk, aki szabadon hozhat döntéseket, akinek meg kell valósítania önmagát, és aki csak saját magának tartozik elszámolással.
▪▪ Megszűnt a mindenki által egyöntetűen tekintélyként elfogadott felsőbbség.
▪▪ Az egyház és az állam már nem írhat elő erkölcsi szabályokat.
▪▪ Már nem lehet a „józan észre” hivatkozni (hiszen az emberek úgyis egy kicsit irracionálisak).
▪▪ A szexuális aktussal kapcsolatos erkölcsi kategóriák eltűnnek a törvénykönyvekből, és nem csak jogi értelemben válnak marginális kérdéssé (mint például a hűtlenség
vagy a pornográfia). Ugyanakkor új, szigorúbb szabályok
születnek arról, hogy egy szexuális kapcsolat miként jöhet létre: most a „kölcsönös beleegyezés” a morál alapja,
tehát az a fő kérdés, hogy a partnerek ki tudják-e nyilvánítani a beleegyezésüket, és ha igen, ki is nyilvánították-e. Így például a házasságon belüli nemi erőszak 1997
óta bűncselekmény.
▪▪ Egy erős állam veszélyt jelent.
▪▪ A tudomány és a technika ki tudná irtani az emberiséget.
A posztmodern életszemlélet kialakulása logikus következménye annak, hogy a modern társadalmi rend a maga államával, egyházával, tudományával és politikájával együtt
erkölcsileg kudarcot vallott. A könyörtelen háborúk embermilliók életét követelték, az állami haláltáborokban tömeggyilkosságok történtek, a végtelen gazdagság ellenére világszerte szegénységgel és éhínséggel szembesülünk, az emberi
gondatlanság környezeti katasztrófákat okoz, de kicsiben is
hasonló a helyzet: sok átlagos családban szinte mindennapos a családon belüli erőszak és a szexuális zaklatás, nincs
egyenjogúság és igen gyakori jelenség a hatalommal való
visszaélés. A rendezett társadalomba vetett hit Verdunnál
[verdan] és Auschwitzban, Hirosimában, és a Gulágon, Vietnámban és Csernobilban meghalt, illetve a sarki jéggel
együtt szép lassan olvad, és elkeseredik minden gyermek
láttán, akit a gyámügynek állami gondozásba kell vennie.
Az intézmények nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Voltak egyházak, amelyek tömeggyilkosokat és
embercsempészeket támogattak teológiájukkal, sok oktatási rendszer különféle eszmerendszerek készséges kiszolgálójává lett, a tudomány és a technika pedig biztosította
mindehhez az eszközöket. Egyeseket viszont hősökké tett a
hitük és a bátorságuk. Ők a mi példaképeink: John Newtontól kezdve Dietrich Bonhoefferen vagy Albert Schweitzeren
át egészen Teréz anyáig. Tehát amikor az intézmények nem

töltik be küldetésüket, az egyénnek kell eldöntenie, hogy mi
a jó és mi a rossz. Mindenkinek ki kell alakítania a saját
erkölcsi rendszerét. És ezzel együtt meg kell találnia a saját
útját az üdvösségre: vagyis mi választjuk meg, hogy hívők
leszünk-e vagy sem, és ha igen, akkor milyen úton. A hittel
együtt búcsúzik az igazság is: hiszen többé senki sem jelentheti ki, hogy nála van az igazság. Mindenkinek megvannak
a valóságról alkotott elképzelései: azzal, ami szerinted igaz,
nekem nem kell feltétlenül egyetértenem.

Élj a mostban és a mának!
Ezen lehet siránkozni, ennek lehet örülni, mindenesetre az
idő kerekét nem forgathatjuk vissza. Feltehetőleg még azok
sem akarnának cserélni a történelem egy másik időszakában
élt emberekkel, akik visszasírnak egy korábbi társadalmi
rendet. Gondoljunk csak az 50-es évekre, amikor minden
traumát és bűntudatot a gazdasági csodával próbáltak elkendőzni, vagy a Harmadik Birodalomra, vagy a császárság
korának vég nélküli háborúira, iparosítására és munkavállalóinak nyomorára – nem igazi alternatíva egyik sem. A középkort már ne is említsük!
De: Nem igazán vagyunk gyakorlottak abban, hogy az életünket önállóan és felelősségteljesen alakítsuk. Nézzünk hát
szembe a kihívással! A gyülekezetben, az igehirdetésben és
a lelkigondozásban, a hivatásunkban és a társadalomban:
korunk gyermekeiként meg kell értenünk, hogy Isten állított
minket ide, éppen ebben az időben. Egy olyan korszakba,
amely – minden más korhoz hasonlóan – szintén része Istennek az emberrel közölt szeretet-történetének.
És ez a kor lehetőségeket is kínál: mert minél kevésbé
képesek intézmények és szervezetek segíteni az embereknek abban, hogy eligazodjanak, annál inkább vágynak az
emberek valamire, amivel azonosulhatnak, és ami hiteles
a szemükben. A „nyitottság minden iránt” jelentheti a Jézusba vetett hit iránti nyitottságot is. A posztmodern egyben posztkeresztyén, de posztszekuláris is: az egyház mint
meghatározó intézmény kilőve, ám a spiritualitás, vagyis a
lelkiség nagyon is fontossá vált. A szexuális erkölcscsőszködés értelmét veszítette, viszont óriási a vágy a tartós emberi kapcsolatok iránt, és szinte mindenki a hogyan kérdésére
keresi a választ. Az A Terv, az egyetlen és egyedül helyes
döntés a hivatás, a szerelem és a hit területén jól hangzik
ugyan, de az, amire mindenkinek szüksége van, az a B Tervben szereplő kegyelem és könyörületesség útja.
Teljes körű tájékozódás
Mai világunk annyira összetett, hogy a legtöbb döntést szinte lehetetlen biztos határozottsággal meghozni. Ki tudja,
hogy ebben a radikálisan digitalizálódó világban egyáltalán
szükség lesz-e még az én szakmámra öt év múlva? Ki tudja, hogy a gyülekezetem a következő lelkészválasztás után is
megmarad lelki otthonomnak? Ki garantálhatná azt, hogy az
én házasságom vagy a gyermekeim házassága tartós lesz-e?
Hogyan reagálok majd arra, ha egy nap a gyermekem bemutatja nekem a vele azonos nemű partnerét, akit szeretne
elhozni hozzánk Karácsonyra? De ugyanez a helyzet társaKülmissziói Híradó, 2017/04 19

dalmi és politikai kérdésekben is: Mi a biztosíték arra, hogy
négy év múlva ugyanarra a pártra szavazok majd?
A modern korban általános volt az a felfogás, hogy az
élet viszonylag jól látható előre – persze betegségekkel, háborúkkal és természeti katasztrófákkal mindig lehetett számolni, de többnyire érvényesült a vasúti modell: ha Stuttgartban 17:25 kor, az 5-ös vágányon felszállok az IC-re,
akkor 18:52 kor megérkezem Frankfurtba. Ha sínen vagy,
és a megfelelő irányba haladsz, akkor el is éred a megfelelő célt. Szerezz képesítést, légy szorgalmas, és akkor sikeres
leszel a munkádban. Keress magadnak egy megfelelő társat,
alapíts családot, és akkor boldog leszel. Járj a megfelelő
templomba, és akkor a mennybe jutsz.
Manapság mindez már a vasúti utazásra sem igaz, az
életről nem is beszélve! Olyan, mintha egy vitorláson utaznánk. A széljárás változásait, az áramlatokat, a zátonyokat,
a túl sekély vagy a túl mély vizeket nem lehet előre látni.
Mindig be kell pötyögnünk a pozíciónkat, mert GPS nélkül
megáll az élet, és a célt nem veszíthetjük szem elől: az útirány szempontjából lényegtelen, hogy honnan jövök, egy a
fontos: merre tartok. Az állásom egy pénzügyi válság vagy
egy tőzsdekrach miatt zátonyra fut. Ha nem járok állandóan valamilyen képzésre, hamar az utcán találhatom magamat. Azt senki sem tudhatja biztosan, hogyan alakul majd a
házassága, és jól neveli-e a gyerekeit, az azonban rendkívül
fontos, hogy nyitott szemmel, füllel és szívvel járjunk, különben nem tudjuk elég hamar észrevenni az áramlatokat.
Ugyanez érvényes a személyes hitéletünkre is: Isten örökkévaló és változhatatlan, én azonban úton vagyok, és állandóan változom. 20 évesen még (majdnem) mindent tudtam.
40 évesen már sok mindenben nem voltam olyan biztos.
Most pedig, 60 évesen nagyobb hatással van a hitemre az
öröm, hogy Isten Jézusban kijelentette nekünk az Ő kegyelmét, szeretetét és irgalmát, mint az a gondolkodás, amely
csak a helyes és a helytelen kategóriája mentén tud haladni.
Ez persze nem jelenti azt, hogy személyes teológiám önkényessé és tetszőlegessé vált volna.

Célegyenest előre!
Mivel állandóan újra kell tájolni magunkat, sokan úgy próbálják a túlbonyolított életet leegyszerűsíteni, hogy önmagukat szorítják korlátok közé. Például „észlényekké” válnak:
csak az eszükre támaszkodnak, és racionális, észszerű, emberi elképzelések szerint élnek. Másokat a hasuk vagy az
érzéseik irányítanak. Vannak ezzel szemben keresztyének,
akik a világon mindent lelki síkra terelnek, és amikor igazából kockázatot kellene vállalniuk, vagy bátran el kellene
dönteniük valamit, vagy aktív lépéseket kellene tenniük, inkább megpróbálnak gondolattalanul, ötlettelenül és kétségbeesve valamiféle belső világosságot kikönyörögni Istentől.

Valójában mindhárom terület fontos. Az értelem vagy intellektus megszerzi az ismereteket, átgondolja a tényeket
és felméri józanul a helyzetünket, majd miután tanácskozott néhány hozzáértővel, képes megindokolni, hogy miért
jutott egy adott végkövetkeztetésre. Ezt követi az beleérző
képesség vagy intuíció, amely egyre kifinomultabban érzékeli a hangárnyalatokat, hangulati elemeket és az érzelmeket, amely nem logikus gondolatmenet szerint érvel,
hanem az intelligencia egy másik területén bontakozik ki,
de a működését emberi szavakkal nem is nagyon lehet megmagyarázni. És végül, de nem utolsó sorban következik a
lelki ihletettség vagy inspiráció, amely Isten szavára figyel
az imádkozás és a bibliaolvasás közben, megerősíti az Írásokból nyert benyomásainkat, és emellett egészen bizonyos
abban, hogy Isten a szavával és a cselekedeteivel beavatkozik gyermekei életébe.
A kutató elme vagy intellektus, a kifinomult beleérző
képesség vagy intuíció és a lelki ihletettség vagy inspiráció
mellett van még egy negyedik i is, amelyről nem szabad
megfeledkeznünk: a tévhitek, babonák vagy hamis ideák
világa, amelybe bármikor belesétálhatunk. Megtörténhet,
hogy valamivel kapcsolatban az intellektusom téves ítéletet hoz, az intuícióm félrevezet, és még ha Isten soha nem
téved is, az én inspirációm – és ezt néhány keresztyénnek
fontos szem előtt tartania – egy rögeszmére támaszkodik.
Ebből kifolyólag még akkor is tévedhetek, miközben Istenre
hallgatok.
Fontos betájolnom magamat? Igen! Úgy, hogy alázatosan
hallgatok Istenre és az Ő Igéjére, tudatosan figyelem a belső
hangokat és hangulatokat, és kész vagyok megkérdőjelezni
tényeket és információkat. Ehhez kapcsolatokra és kommunikációra van szükségem, valamint arra, hogy kész legyek
változni, illetve elfogadni a kiigazítást – meg még valamire:
bátorságra. Ez könnyebben megy, ha hiszünk abban az Úrban, aki azt mondta, hogy előttünk jár majd és elkísér minket a végcélig. Egészen biztosan!
Prof. Dr. Ulrich Giesekus
Prof. Dr. Ulrich Giesekus 1957-ben
született. Pszichológiát, lelkigon
dozást és tanácsadást oktat a
Liebenzelli Nemzetközi Főiskolán
(IHL), és Freudenstadtban tanácsadóként praktizál. Boldog családi
életet él feleségével, Heidrunnal,
négy gyermekükkel és azok házastársaival, valamint öt unokájukkal.
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Pünkösd a Hegyen – Liebenzell
Képek a 2. oldalon olvasható cikkünkhöz

Pünkösd a Hegyen – Missziói ünnep a festői Bad Liebenzellben

A konferencia résztvevőinek népes csoportja

Interjú Kevezsda Szilvia misszionáriusunkkal

Látogatás a Magyarországról származó Emma nővérnél

Szilvia és a magyarországi kiránduló csapat

„Új kezdetek” – Kibocsátó Missziói Konferencia – 2017
Kelenföldi Montázs Központ

Kevezsda Szilvia ünnepélyes misszionáriusi
fogadalomtétele

Kis csoportokban, buzgón imádkozik a gyülekezet
Kevezsda Szilvia küldetéséért, és a Liebenzelli
Misszió világszerte folytatott szolgálatáért

Sípos Alpár Szabolcsot (balra), a Molnár Mária
Külmissziói Alapítvány eddigi elnökét köszönti
a hivatalba lépő új elnök, Török András

Fotók: Holecz Endre

Ede Luz igei üzenete: menni vagy küldeni, avagy engedetlennek lenni – Gyöngyvér Luz tolmácsol

Kisházy Mária tolmácsolja Hartmuth Wackert, a
Liebenzelli Misszió (Németország) képviselőjét.
A kezében „édes” ajándék a Sípos-gyerekeknek

Sándor Kincső Impact-es élményeiről tartott képes
beszámolót, melyben beszélt a fiatalok missziós
szolgálati lehetőségeiről is

