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CSODÁLATOS
ALKOTÓ!
1
MÁSOK KIGÚNYOLTAK

Johannának hívnak, és Németországban születtem. Ott jártan óvodába és iskolába. Német vagyok
tehát, és németnek is érzem magamat. Anyukám
azonban Thaiföldről, apukám pedig Olaszországból származik. Természetesen azonnal látszik
rajtam, hogy az egyik szülőm thaiföldi. Emiatt
sok kellemetlen élményem is volt. Néha az iskolából hazáig futottam, annyira felbosszantottak idegen gyerekek, amikor utánam kiabáltak:
Kínai, kínai! Ez elszomorított és nagyon fájt.
Annak ellenére, hogy német voltam, gyakran
mégsem úgy kezeltek, mint a többi gyereket.
Ezért időnként nem éreztem Németországot
a szülőföldemnek, noha német vagyok.
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MÁR MEGINT KÖLTÖZÜNK!

Kilencéves koromban apukám sajnos meghalt. Az nagyon-nagyon rossz volt. Egyszerre nem volt többé apukám, és mintha
vele együtt az otthonomból is eltűnt volna
egy darab. Ráadásul apukám halála után
gyakran kellett költözködnünk. Soha
nem volt könnyű megszokni az új környezetet, az új otthont, az új iskolát
és új barátokat találni.
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MEGÉRTEK VALAMIT

Ma, sok évvel később misszionáriusnőként Indonéziában lakom a férjemmel. A külsőm itt nagy segítség, mert mindenki helybelinek gondol. Kíváncsian
várom, mit akar ebből Isten kihozni. Én idegennek
érzem magamat, hiszen nem beszélem még a nyelvet
olyan jól, és az emberek gondolkodását is tanulnom
kell. Tehát itt sem érzem magamat igazán otthon.
Megértettem, hogy a mi otthonunk nem itt a földön
van. Igazán otthon majd csak a Mennyben leszünk.
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„És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is...”
(2Thessz 3,1a).

Kedves
Testvérek!
Csak Maga Isten nyithat utat az evangéliumnak. E csodának a tanúi pedig csak azok lesznek, akiknek a
szívében elevenen él az Isten mentő szeretete, és felkészültek arra, hogy meghozzák azt az áldozatot,
amelyet a hiteles vallástétel és az alakuló gyülekezetek gondozása megkövetel. Ezt az elkötelezettséget a Szentlélek imádságaink során érleli meg bennünk, majd lehetőség ad arra, hogy gyakoroljuk.
A fejlődési folyamat része, hogy csatlakozunk azokhoz, akiknek ugyanaz az imádságuk. Így találjuk
meg helyünket Krisztus testében. Más és más lesz a helyünk s a feladatunk, de ugyanattól az Úrtól
nyerjük el azt. Egy lesz az álmunk, együtt dolgozunk, együtt harcolunk. Ezért kéri Pál a thesszalonikai
gyülekezetet (végül, de nem utolsósorban) arra, hogy imádkozzanak érte és munkatársaiért.
Az apostol sokat volt távol az érte imádkozó testvérektől. Nagyon sok döntést önállóan kellett
meghoznia és sok lehetetlen helyzetből a kiutat megtalálnia. A missziós szolgálatnak ez a természetéhez tartozott. Erre csak úgy lehetett képes, hogy sziklaszilárdan meg volt győződve isteni elhívásáról. Amikor ezt Korinthusban kétségbe vonták az önjelölt apostolokhoz dörgölődző emberek,
akkor ő értésére adta az egész gyülekezetnek, hogy nem tart igényt senki ajánlására, végképp nem
az igazolására. Neki nem mástól, mint Krisztustól van ajánlólevele, írja válaszában, amely nem más,
mint a gyülekezet maga (vö. 2Kor 3,11–12). Amikor szükségesnek érezte, arra is emlékeztette olvasóit,
hogy odaadásban és áldozatvállalásban egyáltalán nem maradt el a legnagyobb apostolok mögött;
sőt egyenesen így fogalmaz: „többet fáradoztam, mint ők mindnyájan; de nem én, hanem az Istennek
velem való kegyelme” (1Kor 15,10b). Ám ugyanilyen szilárdan meg volt győződve arról is, hogy missziós szolgálata csak úgy képzelhető el, ha a gyülekezetek tagjai egy emberként állnak mögötte, és egy
akarattal imádkoznak érte és munkatársaiért. Ezért amikor felidézzük őt, az apostolt, aki a világ számos pontján elsőként hirdette az evangéliumot is, ill. a népek tanítóját, aki minden szellemi tehetségét latba vetette, hogy Isten kegyelmének páratlan gazdagságát felmutassa a Krisztust követőknek,
jussanak eszünkbe azok is, akik imádságaikkal szolgálatában és harcaiban a társai lettek!
Dr. Keszi Krisztina április 21-e és június 17-e között beszámoló körúton volt 31 helyszínen: 19 anyaországi és 7 határon túli gyülekezetben (Felvidéken, Kárpátalján, valamint Partiumban és Erdélyben),
3 iskolában, egy óvodában és egy szeretetotthonban. Több mint háromezren hallották a beszámolóját. Felemelő volt a találkozás olyan testvérekkel, akik a szívükön hordozzák szolgálatát és imádkoznak érte. Hála Istennek, egyre többen csatlakoznak misszionáriusaink támogatóinak s újságunk olvasóinak a táborához határainkon innen és túl. Ezúton is köszönetet mondok minden gyülekezetnek
és intézménynek, amelyet dr. Keszi Krisztina meglátogatott, a kedves fogadtatásért, a közös imádság
alkalmáért és adományaikért, amelyek az Alapítvány munkáját segítik. Őszinte vágyunk, hogy Isten
áldja meg gazdagon valamennyi gyülekezet, oktatási és szociális intézmény szolgálatát. Továbbá kérjük Istent, hogy Krisztinát szolgálati szabadsága idején testi-lelki feltöltődéssel ajándékozza meg.
Kevezsda Szilvia továbbra is Zombában tanulja a nyelvet és ismerkedik a kultúrával – nem csak
a bennszülöttek, de a malawi misszionáriusok együttműködésével is. Júliusban hazajött, s néhány
hetet a családja körében tölt. Az augusztus 25-ei Missziói napunkon dr. Keszi Krisztina mellett vele is
találkozhatnak a kedves Olvasók!
Kitartó imádsággal legyünk társaik szolgálatukban!
Testvéri köszöntéssel:
Török András, elnök
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Kevezsda Szilvia beszámolója Malawiból:

Kedves Olvasók!
Szeretettel köszöntöm a Testvéreket. Köszönöm a sok érdeklődést szolgálatunk iránt.
Két eseményről szeretnék most beszámolni, mindkettő a Csizomó Központban zajlott.
Az egyik egy munkatársi hétvége volt május 25-e és 27-e
között. Azért volt különleges alkalom, mert volt időnk
közös beszélgetésekre, imádkozásra, egymás bátorítására. Egyébként csak 6 hetente szoktunk találkozni fél
napra. Olyankor minden Malawiban szolgáló liebenzelli
misszionárius eljön, de sajnos nincs lehetőség mélyebb
beszélgetésekre az idő rövidsége miatt. Ezen a hos�szú hétvégén voltak köztünk visszatérő misszionáriusok
is, akiket jó volt közelebbről is megismerni: az Urschitz
házaspár a férj 2 éves németországi egészségügyi kezelése után, a Pfrommer házaspár pedig egy kb. 5 hónapig tartó németországi betegszabadság után tért vissza.
Mindkét házaspár az Ubwenzi falufejlesztési projektben
tevékenykedik, Pfrommerék jelenleg nyelvet is tanulnak.
Urschitzék már átvették Mülleréktől a projekt vezetését,
mert Müllerék augusztus végén Zombába költöznek a
Volz család helyére, mert ők július 14-én, 22 évi szolgálat után végleg visszatértek Németországba. Zombában
folyik az adminisztratív munka, melyet most Katie König
végez, miután Michael Volz sikeresen át tudta neki adni
az ezzel járó tudnivalókat. Az adminisztráció nem kis feladat és felelősség, hiszen nemcsak a misszionáriusokkal,
hanem a két fő szolgálattal kapcsolatos papírmunka is
mind Katie-re hárul.
Még két családról szeretnék írni: a Kränzler család
már két éve Mangocsiban végez egy evangéliumi rádiós
szolgálatot az OM missziós társasággal karöltve. A rádió
neve: Lilanguka – Legyen világosság! Érdekes programjaik
révén közkedveltek lettek a térségben, nem beszélve arról, hogy a nagytöbbségű muzulmánok által beszélt nyelvet, a csijaót használják.
Mirjam és Joachim Berger, akik a Csizomó Központot
vezették egészen ez év júliusáig, egy évre hazautaztak
Németországba. Visszatérésük után Joachim Berger lesz
a liebenzelli misszionáriusok vezetője Malawiban. Várhatóan Blantyrébe költöznek majd, ahol új szolgálatba
kezdenek, a városi gyülekezetek támogatásába. Ezidáig
leginkább az EBCM-hez (Evangelical Baptist Church of
Malawi – Malawi Evangéliumi Baptista Egyházhoz) tartozó, vidéki gyülekezetekkel működtek együtt, most
azonban szeretnének nyitni a városiak felé is.
Az itteni munkatársi csapat életét tehát a sok változás
jellemezi most. Mi, az újak még a beilleszkedés fázisában vagyunk. De van, aki költözik és új szolgálatot kezd,
van, aki végleg itthagy bennünket. Ezért is fontos imában hordozni mindannyiunk ügyét, hogy az Úr jelölje ki
mindenkinek a szolgálati helyét, Ő készítsen fel és használjon bennünket az Ő dicsőségére. A munkatársi hétvégén természetesen volt közös áhítat, imádság, éneklés is.
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Vasárnap délelőtt a helyi gyülekezet istentiszteletén
vettünk részt. A játékdélutánt jómagam készíthettem elő
(a képeket lásd a hátsó borítón). Jó, hogy a gyerekek is
részt vettek a vetélkedőn, és érdekes volt a felnőtteket új
oldalukról megismerni.
Fontos, hogy egység legyen a csapaton belül, de meg
is kell dolgozni érte. Természetesen különbözőek vagyunk, különböző háttérből, kultúrából jövünk, és különbözőképpen gondolkodunk. Ennek ellenére közösen kell
döntéseket hoznunk, amihez elengedhetetlen a kompromisszum: néha engedni kell, hogy a másik igaza érvényesüljön. Ez nem mindig könnyű.
Köszönöm, ha a Testvérek is imádkoznak csapatunk
egységéért, az egymás iránti szeretetért, amiért Jézus így
imádkozott: „hogy ők is egyek legyenek mibennünk: hogy
elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” (Jn 17,21).
A másik jelentős alkalom, amelyen részt vehettem, a
Csizomó Központ diplomaosztó ünnepsége június 30-án
volt. 12 végzős diák vette át a diplomáját, miután sikeresen lezárták 10 hónapos bibliai tanulmányaikat az iskolában. Reméljük, a tanulást otthon is folytatják. Michael
Volz hirdette az Igét, többen mondtak ünnepi beszédet,
sokat énekeltünk, és volt közös ebéd is.
Mivel az iskolában délutánonként egy szakmát is elsajátíthatnak a diákok (pl. az asztalos mesterséget), ajándékba megkapták azt a szerszámosládát a tartalmával
együtt, amellyel ők dolgoztak. Ez szintén nagy segítséget
jelent, hiszen a falusi gyülekezetekben önállóan el kell
tudni tartani magukat. Érdekes látvány volt, amint a feleségek a fejükön vitték a ládát.
Azért is volt különleges ez az alkalom, mert igazgatóváltás is történt. Joachim Berger az iskola története során először adta át a vezetést malawi vezetőnek, Kandoje
lelkész úrnak, aki egyébként a bibliaiskola tanára, és aki
megkapta a megfelelő felkészítést erre a nem kis feladatra. Rajta kívül még egy férfi és egy női tanár van; utóbbi
a feleségeket tanítja.
Imádkozzunk a diákokért, hogy hűek maradjanak az
Úrhoz, és áldás lehessenek az otthoni gyülekezetükben!
Könyörögjünk Kandoje lelkészért is, hogy segítse őt az
Úr a bibliaiskola vezetésében, adjon neki bölcsességet,
látást, türelmet, megértést, szeretetet!
Hálás vagyok az Úrnak, hogy a nyáron pár hétre hazalátogathatok szabadságra, találkozhatom a családommal,
barátokkal, és testileg-lelkileg felfrissülhetek. Remélem,
a Missziói Napon viszontláthatjuk egymást. Az Úr áldja
és őrizze a Testvéreket!
Szeretettel: Szilvi

Ugye mindannyian éltünk már át hasonlót?
Tudjuk jól, hogy a mi Istenünk erős. Ennek
ellenére „lehetetlent” leginkább csak végszükségben kérünk Tőle. Máskor inkább
saját hatáskörben járunk el. Az imádkozók azonban megláthatják, ahogyan Isten
történelmet ír. De azért az nem úgy van,
hogy megy minden, mint a karikacsapás,
és egyik csoda követi a másikat. Emiatt
azonban nem rendülhet meg a mindentudó
és mindenható Istenbe vetett bizalmunk,
hanem éppen ezért kell magunkat testestől-lelkestől rábíznunk. Misszionáriusaink
beszámolói, amelyeket a következő oldalakon olvashatunk, őszinték, megindítóak,
bátorítóak, és megmutatják, milyen az élet
Istennel.
A fiatal nemzedék, ahogyan itt, Bad
Liebenzellben megismerem őket, követendő példa előttem az imádkozásban. Egy
technikailag jóval fejlettebb világ veszi
őket körül, mint engem az ő korukban. Ők
sokkal képzettebbek, és többet láttak a világból, mint én annakidején. A világ egyik
leggazdagabb társadalmában élnek, mégis
sokat és bensőségesen imádkoznak. Imakonferenciáinkra mindig nagy számban
eljönnek, néha még túljelentkezés is van.
És bár nyilván lehet a fiatal keresztyének
életét és kultúráját kritizálni, abban mindenesetre a példaképeim, ahogyan teljes
bizalommal és türelmes várakozással tárják Isten elé minden kérésüket. Eközben,
akárcsak a többi imádkozó ember, mindenfélét átélnek: csodákat is, de nem minden
alkalommal. Ugyanúgy érzékelik a hit feszültségeit, amelyek az apostoli kor óta jellemzik a keresztyének életét.
Az évek múlásával az imaszokásaim is
változtak. Tizenévesen a német Bethánia
Szövetségben tanultam meg, hogy rendszeresen imádkozzam és olvassam a Bibliát. Ezt az alapot ma is rendkívül fontosnak
tartom. Hozzájött azonban egy új dolog:
egyre-másra azon „kapom” magamat, hogy
mennyei Atyámhoz beszélek. Hívő életem
évtizedei alatt ez már annyira természetessé vált, hogy a legkülönfélébb dolgokról és
a legkülönfélébb időpontokban beszélgetek vele: miközben a munkahelyre tartok,
vagy e-mailt írok, vagy telefonálok. A telefonomon évek óta ott egy emlékeztető
felirat: Meghallgat (ERhört). A hétköznapi
rutin során, de az egymást gyorsan követő
történések közben is szeretném tanulni azt,
hogy Istent mindenbe bevonjam.
Hogy mi lett a vége az autós történetünknek? A motor gond nélkül beindult
– miután néhányszor próbálkoztam, és az
önindító csak jellegzetes pöfögő hangot

„Ó, hogy még ezt is
megérhettem!”: Így
hallgatja meg Isten
az imádságokat
– A józan eszem az akadály – jegyeztem meg kurtán,
amikor a feleségem az autónk mellett imádkozott és
hangosan arra kérte Istent, hogy a lemerült akkumulátor ellenére indítsa be a motort.
adott. Nagy lecke volt ez nekem – éppen
aznap, amikor ezeket a sorokat papírra
vetettem! Krisztus tanítványaiként mindig
van mit tanulnunk! A hit olyan kapcsolat,
amely az Isten iránti bizalom által erősödik, és amelynek az Istennel folytatott párbeszéd az alapja. A mi Istenünk úgy akar
minket vezetni, hogy újra meg újra rácsodálkozzunk az Ő végtelen hatalmára és
erejére. Mindenképpen meghallgat. Forduljunk Hozzá bizalommal!
Szívélyes üdvözlettel, a kedves Olvasóval
együtt bízva a hűséges, imádságot meghallgató Istenben:

Martin Auch, missziós igazgató
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Ecuador:
„Nem azért imádkozunk,
hogy Istent felvilágosítsuk, mert ez azt jelentené,
hogy Ő nem tudja!
Nem azért imádkozunk,
hogy Istent befolyásoljuk,
mert ez azt jelentené,
hogy Ő nem akarja!
Nem azért imádkozunk,
hogy Istent mozgósítsuk,
mert ez azt jelentené,
hogy Ő nem képes!
Azért imádkozunk, mert
szükségünk van az
Atyával való beszélgetésre és arra, hogy a saját
akaratunkat összhangba
hozzuk az Ő akaratával!”
(Siegfried Kettling).

Ramona Rudolph egy kecsua asszonnyal, Aliciával látogatja a Tunibambában
élő családokat. Aztán ellenállásba ütköznek. A szolgálat elakad. Kemény dió!
Alicia és a férje, Alejandro egy keresztyén
rádióadás közben hitre jutott, és Jézus kereszthalála által bűnbocsánatra és békességre leltek. Ezek után nagyon szerették volna,
ha a falujukban, Tunibambában élő emberek
is meghallhatták volna az örömhírt. Mi, a
Cotacachiban működő gyülekezet misszionáriusai és helybéli tagjai segíteni akartunk nekik ebben. Összejöttünk imádkozni, és kértük Isten útmutatását. Aliciával felkerestük a
falu elöljáróit, és ők megengedték, hogy heti
rendszerességgel gyerekórát, ill. ifjúsági alkalmat tartsunk.
A tunibambai gyerekek mindig örömmel
jöttek az összejövetelekre, ahol énekeltünk
és játszottunk velük, majd elmondtunk nekik egy bibliai történetet. A fiatalokkal hétköznapi témákról és a Biblia értékrendjéről

Isten tervei
nagyobbak

beszélgettünk. Aliciával rendszeresen látogattam az asszonyokat, imádkoztunk a betegekért, élelmiszert vittünk a családoknak és
felolvastunk a Bibliából.
Egy idő után mégis egyre kevesebben
jöttek el az alkalmakra, mert magasabb helyekről eltiltották tőlünk a falubelieket.
A rendelkezésünkre bocsátott épületet sem
használhattuk többé, és leállították az áramszolgáltatást is. Éreztük, hogy az ellenállás
egyre erősödik és az akadályok egyre gyakoribbak.
Kétségeskedés és értetlenség
Mindennap, reggeli után a lakótársammal
rendszeresen imádkoztunk konkrét személyekért a faluból, de nem történt változás.
Aztán Jézus szavait olvastam a Máté 10,14ben: „Ha pedig valaki nem fogad be titeket,
és nem hallgatja meg beszédeteket: menjetek
ki abból a házból vagy városból, még a port is
verjétek le lábatokról!” Megszerettük az ottani
embereket, sokakkal sikerült jó kapcsolatot
kiépítenünk, mégis be kellett fejeznünk a
szolgálatot, és nehéz szívvel bár, de el kellett
jönnünk Tunibambából.
A következő hetek nem voltak könnyűek.
Tele voltam kétséggel és nem értettem Istent. A helyzet még inkább imádkozásra és a
tőle való függésre késztetett.

Elena (balra)
nyitotta meg az
ajtót Calerába
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„Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz
bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok
neki az ő szabadításáért!” (Zsolt 42,6).
Nem mindig egyszerű csendben várakozni. A ráhagyatkozás nekem valaminek az elviselését, eltűrését, elszenvedését is jelenti.
Amikor kitartunk annak ellenére, hogy nem
kezdeményezhetünk aktívan, mert érezzük,
meg van kötve a kezünk. Ám ez a fajta bizalom egyben elengedés is, annak a tudatosítása, hogy nem kell mindent kézben tartanunk, irányítanunk, hanem kivárhatjuk a
pillanatot, amikor Ő lép. Vagyis minden reménységünket Isten szeretetébe, hatalmába
és jóságába vetjük.
A várakozásba ugyanakkor sok elvárás is
vegyül. Hiszen Isten akkor is munkálkodik,
amikor én azt gondolom, hogy nem hallgatja
meg az imádságaimat. Néha utólag meglátjuk, hol és hogyan cselekedett Isten, de van
úgy is, hogy minden rejtve marad előlünk.

FOTÓK: RAMONA RUDOLPH

Az orvostudomány és az evangélium
Nem sokkal a tunibambai munka befejezése
után egy amerikai orvosokból álló csoport
érkezett hozzánk. A kecsua falvak indiánjait akarták orvosi kezelésekben részesíteni, és
megkértek, segítsek nekik a tolmácsolásban
és a gyógyszerek szétosztásában Calerában.
A váróteremnek kialakított helyiségben a
helyes táplálkozásról beszéltem az embereknek, és a Jézusról szóló evangéliumot is elmondtam. Az asszonyok és férfiak érdeklődve hallgattak. Néhányan a kezelés után vagy
délután visszajöttek, mert még többet akartak hallani. Ilyet azelőtt soha nem tapasztaltam még. Látszott, hogy nagyon nyitottak
Istenre és az Ő Igéjére.
Elena Calerából
Egyszer csak megpillantottam egy szomorú
asszonyt, akinek kiült az arcára az aggodalom. Három náthás gyermekével ült ott, és
arra várt, hogy behívják. Elbeszélgettem
vele, majd a búcsúzásnál megajándékoztam
egy Újszövetséggel. Felírtam a nevét és kitűztem otthon az imafalamra, hogy könyörögjek érte és a családjáért.
Három hónappal később ismeretlen számról hívtak. Női hang szólt bele a telefonba:
– Elena vagyok. Emlékszel még rám?
Calerában, a váróteremben ismerkedtünk
meg. Még Cotacachiban laksz? Feltétlenül
beszélnünk kell.
Megállapodtunk, hogy másnap meglátogatom.
Könnyek közt mesélte, hogy a férje testileg is és lelkileg rosszul bánik vele, és meg
is csalja. Aztán egy pillanatra eltűnt. A tőlem
kapott Újszövetséggel tért vissza, amely eléggé elhasznált állapotban volt már. Elena elmondta, hogy azóta olvassa, és hogy az Igé-

Balra:
A megnövekedett házi csoport
Calerában
Balra lejjebb:
Jelenleg nem tudjuk hirdetni az
evangéliumot Tunibambában

ben vigaszt talál. Felajánlottam neki, hogy
szívesen olvasom vele hetente a Bibliát.
A harmadik alkalommal beszélt nekem a
testvéréről, Edisonról, akit szintén nagyon
érdekelne Isten Igéje. Még aznap délután átmentünk Edisonékhoz. Amikor elmondtam
nekik, mit tett Jézus a kereszten, még többet
akartak hallani. Így kezdődtek Elenával, Edisonnal és a családjával a heti közös bibliaolvasások.
A focitól a házi csoportig
Minden alkalommal, amikor megérkeztem
Calerába, gyerekek vettek körül, mert focizni akartak velem. Mindig többen és többen
lettek, így aztán a játék után elkezdtem Jézusról tanítani őket. Néha szülők is jöttek, és
megköszönték, hogy foglalkozom a gyerekeikkel. Voltak, akik megkérdezték, nem látogatnám-e meg őket, hogy Istenről beszéljek
nekik. Nemsokára már tíz házban olvastunk
Bibliát az asszonyokkal. Megismerték Jézust,
és néhányan behívták Őt az életükbe. Hamarosan az első három asszony meg akart
keresztelkedni. A keresztelés után az egyik
asszony ezt mondta:
– Nincs szükségem többé az alkoholra,
mert megtaláltam Jézust.
Az elutasítás Tunibambában fájdalmasan
érintett. Mégis, ha visszanézek, megérthettem, hogy Isten tervei sokkal nagyobbak,
mint az enyémek, vagy mint bármi, amit én
ki tudok gondolni. Calerában megtaláltam
a helyemet. De reménykedem abban, hogy
Istennek Tunibambával is jó tervei vannak.
Fontos és megéri kitartani az imádkozásban
és bízni Isten hatalmában, amely szomjúságot tud adni az embereknek.
Ramona Rudolph

Elena esküvői ebédet készít.
Az esküvő három napig tart és több
százan jönnek mindennap.
Az ilyen közös eseményeken mindig
sok az önkéntes segítő.

Ramona Rudolph 2012 óta él
Ecuadorban. A kecsua indiánok
között szolgál, és egy gyülekezet
létrehozásán fáradozik.

Imádkozzunk azért, hogy
a calerai házi körök olyan
gyülekezetté nőjjék ki magukat,
ahová bizalommal fordulnak az
emberek!
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Burundi:

Az egész élet egy nagy
imameghallgatás
A Torres család
udvarának kapuja

i

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem
romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.” A Jeremiás
29,11 nagy betűkkel, az ország hivatalos nyelvén, kirundiul ott díszeleg a kapu
fölött, amely előtt állunk.

A TCOAC 2017 nyara óta a LM hivatalos partnere Burundiban.
A szervezet elsődleges feladata
a hátrányos helyzetű lakosság
teljeskörű segítése. A szervezetet
2008-ban alapították az Egyesült
Államokban, 2009-ben érkezett
Burundiba és 2010-ben jegyezték
be. Az érdemi munka 2011-ben
kezdődhetett el a Bukeyében található Jeremiás-faluban.
A településen az eltelt időszakban két, egyenként 8 fiú és 8
leány elhelyezésére alkalmas lakóépület, egy közösségi helyiség
és egy 18 ágyas klinika létesült.
Jelenleg épül még egy átmeneti
otthon, amelyben 12, a felnőttkor küszöbén álló fiatalt lehet
majd elszállásolni. Jelenleg 20
gyermek és fiatalkorú felügyeletét látjuk el. Az idősebbek vagy
középiskolába járnak vagy szakmai képzéseken vesznek részt.
A TCOAC-nál biztos helyük van,
amelyet joggal nevezhetnek az
otthonuknak.
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Amerikai misszionárius kollégáinknál, Isai
és Samantha Torresnél vagyunk vendégségben. Tőlünk mintegy 100 méterre élnek
két gyermekükkel. 2009-ben ismerkedtünk
meg, amikor szinte egy időben költöztünk
Muramvyába, és csak néhány háznyira laktunk egymástól. Nekünk akkoriban született meg a legidősebb kislányunk, Noémie.
Samantha és Isai majdnem egy évvel korábban veszítették el első gyermeküket, egy
kisfiút, aki halva született még az Államokban. Ám minden fájdalom, szenvedés és a
sok kérdés ellenére teljes engedelmességgel
és Istenbe vetett bizalommal léptek rá a Burundiba vezető útra, hogy kitaszított és elhagyatott gyermekeknek hirdessék a men�nyei Atya szeretetét. Az ehhez szükséges
erőt az imádságból merítették.

Jeremiás falu Bukeyében

Regisztráció kenőpénz nélkül
Miközben mi az első tapasztalatokat szereztük az országgal, az emberekkel, a nyelvvel
és a kultúrával kapcsolatban, ők több minisztériumon is átküzdötték és átimádkozták magukat, hogy szervezetüket, a TCOAC-ot hivatalosan is bejegyeztethessék az országban.
– Előre figyelmeztettek bennünket, hogy
itt is, ott is oda kell csúsztatnunk egy-egy
kitömött borítékot, mert csak így lehet az
illetékeseket tettekre „ösztökélni” – számol
be Isai, aki az alapítója és egyben a nemzetközi igazgatója is a TCOAC-nak. – Mi erre
nem voltunk hajlandóak, ezért inkább imádkoztunk. Csaknem két év elteltével imáink
meghallgatásra találtak, és a szervezet megkapta hivatalos jogi státuszát az országban.
Isten jó! Végre elkezdhettük a munkát, és
válaszolhattunk a sok-sok gyermek segélykiáltására. Ez összhangban áll a TCOAC céljával, amelyet Isten helyezett a szívünkre:
Válaszolunk az elfeledettek kiáltásaira.
A saját terhelő múlt bélyege
Hogyan értették meg elhívásukat? Samantha
és Isai mindenre jól emlékszik:
– Mindkettőnk múltját az állandó bulizás, drogozás és ivás jellemezte. Egyre mélyebbre süllyedtünk, és sok kötözöttséggel
küzdöttünk. Pontosan tudjuk, mit jelent,

amikor Jézus megszabadít valakit, mert mi
már szabadok vagyunk! Erre a szabadságra
szeretnénk sok sorstársunkat elsegíteni, illetve szeretnénk abban segíteni másoknak,
hogy ne kerüljenek hasonló helyzetbe. Ezért
alapítottuk meg az Egyesült Államokban a
TCOAC elnevezésű közhasznú szervezetet.”

FOTÓK: SAMUEL ANDERSON

Voltak-e különleges imameghallgatások?
A kérdésre egyöntetű választ adtak:
– Ha úgy nézzük, az egész életünk egy
nagy imameghallgatás: a megtérésünk, a
TCOAC létrejötte, a regisztráció Burundiban, a munkatársaink, a lakhatási lehetőségek ott, ahol korábban semmi nem volt,
a földterület a Jeremiás-falunak, a hit és
engedelmesség által épülő klinika, amelyre nem volt még meg a pénz… Mindent Istentől kaptunk ajándékba! Gyakran sok és
kitartó imádkozásra válaszul, de néha csak
úgy, „bőségesebben, mint ahogy mi kérjük
vagy gondoljuk” (Ef 3,20). Ma már áll a klinika épülete. Az ápoló személyzet célzottan
imádkozik a betegekért. Tanúi lehetünk kisebb-nagyobb csodáknak is. Nem véletlenül
buzdít minket Pál az 1Thesszalonika 5,17ben úgy, hogy szüntelenül imádkozzunk.
Megéri kitartani az imádságban!
Mikért imádkoztok most?
Isai és Samantha sok területen reménykedik
pozitív válaszban:
– Még nagyon sok gyermeken kellene segíteni. Imádkozunk egy iskoláért is, mert az
iskolai képzés színvonala nagyon leromlott.
Arról is álmodunk, hogy megteremthetjük
egy jó szakképzés feltételeit is. Mindenek-

előtt azért könyörgünk,
hogy közvetlen környezetünkben még láthatóbban
épüljön Isten országa. Azt
szeretnénk, ha sokan odatalálnának Jézushoz, ha ébredés lenne sok családban,
háztartásban, ha falvak,
térségek élete megváltozna
és egészen gyakorlati módon megtapasztalnák, amit
Isten ígért: „Mert csak én
tudom, mi a tervem veletek
– így szól az Úr –: jólétet és
nem romlást tervezek, és reményteljes jövő
az, amelyet nektek szánok” (Jeremiás 29,11).
A TCOAC összes tevékenységének ez az igevers az alapja.
A családi lakóközösségek és a klinika
mellett nyilvános krízisközpontot is működtetünk azoknak, akiknek az élete zsákutcába futott. Ebben a munkában Sabine
is felelős részt vállal. A helyieknek egy
burundi munkatársakból álló csapattal
együttműködve, a legjobb tudásunk szerint
igyekszünk segíteni: a munkatársak Bibliát
olvasnak az emberekkel, imádkoznak értük,
és átgondolják, milyen gyakorlati segítség
lenne a legmegfelelőbb.
Isai Torres és Samuel a Biblia alapján kidolgozott tananyag szerint oktatják a munkatársakat, illetve a környékbeli gyülekezetek vezetőit és lelkipásztorait. Független
szervezetként szabad utuk van a különféle
keresztyén egyházak felé is. Ez nagy kiváltság és egy nagy imameghallgatás!
Samuel és Sabine Anderson

Noémie, Lia, Eline Anderson
és Isabella Torres falusi
gyermekek társaságában

Sabine és Samuel Anderson
2008 óta él Burundiban. Egy
gyermekeket segélyező, támogató szervezettel (TCOAC) dolgoznak együtt. Samuel emellett az
anglikán egyház Muramvyában
található bibliaiskolájában is
tanít. A házaspárnak három kislánya van.

A Torres család
(A cikket kissé szerkesztve adjuk közre.)

Imádkozzunk, hogy az
Anderson házaspár és
munkatársaik a bukayei
krízisközpontban minél több
embernek nyújthassanak
hathatós segítséget!
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Mikronézia:
Isten
jóságának
örülni azt
jelenti, hogy
új nézőpontot
kapunk.
Kenneth Boa

Steve, Anna és a lányuk,
Hanna Németországban
Urtéval – A család Guamon
ugyanabba a gyülekezetbe
jár, mint a Scherer házaspár.

Hartmut és Urte Scherer 1997
óta él Mikronéziában. Először
Chuuk szigetén dolgoztak.
Jelenleg Guamon élnek, és a
Mikronéziai Teológiai Egyetemen oktatnak.

Imádkozzunk, hogy
Isten adjon erőt Urténak
édesapja ápolásához a férje
távollétében és a bizonytalanságban!
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Átélni Isten jóságát
Milyen az, amikor egy házaspárnak már majdnem másfél éve külön kell élnie?
Hartmut és Urte Scherer időben beadták a vízumkérelmüket, de még mindig
nem kaptak választ. Így Urte 2016 vége óta szülővárosában, Kölnben él, Hartmut
pedig a csendes-óceáni Guam szigetén.
A tartózkodási vízum meghosszabbítását idejében megkértük. A Mikronéziai Teoló
giai
Egyetem igazgatója reménykedett benne,
hogy 2016 december közepéig meg is kapjuk az újabb vízumot. Attól függött ugyanis,
hogy továbbra is taníthatunk-e az egyetemen. Egyre közeledett a 2016. december 11e. Aznap járt le Urte tartózkodási engedélye,
miközben én még 2018 decemberéig maradhatok az országban. Amikor 2016 december
elején még nem érkezett meg a vízuma, Urte
vett egy repülőjegyet Németországba. Sokan
imádkoztak, hogy a papírok időben megérkezzenek: az egyetem munkatársai és diákjai, a misszió imatámogatói, németországi
barátok és rokonok. De Isten nem hallgatta
meg az imádságokat, és Urténak el kellett
hagynia Guamot!
Ezután a hivatal további dokumentumokat kért be. Azokat is beküldtük. Az iratok
beérkezését visszaigazolták, és mi megnyugodtunk. Részünkről mindent megtettünk,
amit csak lehetett. Ügyünk további elbírálását Istenre bíztuk. Szívünkből szólt Timothy
Kellernek és feleségének egyik imádsága,
amelyet egy áhítatos könyvben olvastunk:
A kereszt azt bizonyítja, hogy szeretsz, így
bízhatom benne, hogy hallod az imádságomat, és úgy hallgatod meg, ahogyan én is
kívánnám magamnak, ha enyém lehetne a te
bölcsességed.
Elválás és bizonytalanság
Urte tehát Németországban rostokolt, én pedig Guam szigetén ragadtam. Érvényes vízum nélkül a feleségem nem utazhatott be
az országba. Én pedig, noha Guam szigetén
maradhattam, hiába szerettem volna meglátogatni Urtét, a visszatéréshez új tartózkodási engedélyre lett volna szükségem, amelyre
amúgy is vártunk. Így tehát maradtam. Továbbra is taníthattam az Egyetemen és átvállalhattam néhány dolgot, amiket egyébként
Urte végzett volna el itt, helyben.
Feleségem elutazásával megkezdődött
házasságunk leghosszabb időszaka, amelyet egymástól elszakítva kellett töltenünk.
Eleinte azt hittük, hogy a vízum ügy hamarosan elintéződik. Újra meg újra átirattuk
Urte repülőjegyét, és mindig azt reméltük,

hogy az új időpontban már tényleg visszatérhet Guamra. Minden időpontmódosítás a
viszontlátás örömét vetítette előre, de mindig csalódás lett a vége, hiszen a vízum csak
nem akart megérkezni. Ez az állandó egyszer fenn, egyszer lenn állapot és a bizonytalanság, hogy mikor láthatom viszont Urtét,
igencsak megviselt. Mindketten szeretünk
terveket készíteni, de a mi esetünkben már
nem volt mit eltervezni. A dolgok egyszerűen kicsúsztak a kezünkből. A kérdést pedig
naponta feltették nekünk: Történt valami előrelépés a vízumotokkal kapcsolatban? De nem
volt semmi új fejlemény, amelyről beszámolhattunk volna.
Isten jósága: Nem vagytok egyedül
Amikor már több hónapja távol kellett élnünk egymástól, felerősödött bennem a
vágy, hogy átéljem Isten jóságát. Imádságaimban gyakran ismételtem Isten felhívását a Zsoltárok 34,9-ből: „Érezzétek és
lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember,
aki hozzá menekül!” És Isten válaszolt. Rokonok, barátok írtak nekünk és kifejezték
együttérzésüket. Váratlan telefonhívásokat
kaptunk, néha még az éjszaka kellős közepén is, mert nem mindenki volt tisztában az
időeltolódással. Minden támogató gesztus
örömmel töltött el, hiszen az Úr jóságának
a jelei voltak. Isten arra emlékeztetett engem, hogy nem vagyok egyedül: emberek
imádkoznak értünk, tekintetünket Jézusra
irányítják, erősítenek minket, hogy Isten
dicsőségére élhessünk és bízhassunk az Ő
bölcsességében.
Isten jósága: ápolásra is jut idő
Az egyik istentisztelet után az itteni gyülekezetünkben Steve-vel és Annával beszélgettem. Európai útjuk során meglátogatták
Urtét Kölnben és együtt vacsoráztak. Most
megkérdezték, hogy vagyunk, és történt-e
már előrelépés a vízumunk ügyében. Nagyon szíven ütött Anna egyik mondata, amelyet Urte mostani helyzetéről, illetve azzal
kapcsolatban mondott, hogy Urte jelenleg a
97 éves édesapját ápolja:
– Urte nem fogja megbánni, amit most az
édesapjáért tesz.

Isten jósága: ingyenes videohívások
A mindennapos skype-olás lehetősége is Isten jóságának a megnyilvánulása, hiszen
olyankor hallhatjuk és láthatjuk is egymást.
Természetesen azokat az iskolával kapcsolatos gyakorlati kérdéseket is megbeszéljük,
amelyeket egyébként Urte intézne, ha itt
lenne. Külön öröm, amikor olyan személyes
élményeket oszthatunk meg egymással, amelyek megerősítettek, vagy éppen elkeserítettek minket. Még ha az ingyenes videohívás
nem is helyettesíti a házastársi kapcsolatot,
a technika mégis nagy segítség a várakozás
hosszú időszakában.

Idővel azt vettem észre, hogy kevés nekem
a havi egyszeri úrvacsora. Akkor jött a gondolat: mi lenne, ha az otthoni étkezések alkalmával is hálát adnék Istennek a mindennapokban megtapasztalt jóságáért? Hiszen
amikor csendességet tartok, a bibliaolvasásra összpontosítok, és Isten vezetését tudakolom az új napra. Így váltak az étkezések
előtt imádságaim megszokott formalitásból
igazi élménnyé. Legtöbbször hangosan imádkozom, még akkor is, ha egyedül vagyok.
Hálát adok, amiért Isten arra hív, hogy megkóstolhassam és átéljem az Ő jóságát és kedvességét. Egyedül Isten képes megelégíteni,
és ez több, mint az asztalon lévő étel, vagy
mindaz, amit a nap folyamán elvégeztem.
Ezekben az imádságokban hálát adok Istennek az újért, amit már elkezdett megvalósítani, azért, hogy beavat az Ő munkájába,
és hogy a megkezdett munkát egy nap be
is fejezi majd. Ezek az étkezés előtti percek
felbecsülhetetlenek. Az imádság jót tesz a
lelkemnek. Olyankor Isten közelségének és
kedvességének örülhetek.

Isten jósága: az Ő közelsége és kedvessége
Guami gyülekezetünkben minden hónap
első vasárnapján úrvacsorázunk. Ezek az
alkalmak még inkább emlékeztetnek engem Isten jóságára és üdvözítő kegyelmére,
amely Jézusban lett nyilvánvalóvá. A hos�szú várakozás miatt is várom annyira ezeket
a vasárnapokat, amelyek most szinte jobban
erősítenek, mint Isten Igéjének a hallgatása.

„Van valami újság?”
Igen, Isten új látással ajándékozott meg,
noha a vízummal kapcsolatban még mindig
nem kaptunk választ. Azt, hogy átélhetem
Isten jóságát, többet jelent minden imameghallgatásnál. Hálatelt szívvel nézek a
jövő elé, és nagyon örülök, hogy Isten Jézus
Krisztusban a mi mennyei Atyánk lett.
Hartmut Scherer

FOTÓK: URTRE ÉS HARTMUT SCHERER

Anna szavai hirtelen egészen más megvilágításba helyezték mostani állapotunkat.
Egyikünk sem gondolta volna, hogy Urte
ilyen sokáig marad Kölnben. De Isten úgy
rendezte a körülményeket, hogy Urte tehermentesíthette a bátyját, aki addig egyedül
ápolta az édesapjukat. Ebből a szemszögből
új értelmet nyert a várakozás, és ebben egy
újabb jelét láttam Isten jóságának.

A tengerparti szállodasor
Guamon – Amatőr sportolók
modern kenukkal

Az egyetem diákjai rendszeresen összejönnek imádkozni és énekelni.
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Spanyolország:

Imameghallgatás
Istánban

„Imádkozzatok
egyúttal értünk is,
hogy Isten nyissa meg
előttünk az ige ajtaját,
hogy szólhassuk
Krisztus titkát”
(kolossé 4,3).
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Évek óta örömmel járunk Istánba, a
Marbellától északra emelkedő hegyekben
megbúvó festői pueblos blancos, azaz a fehér falvak egyikébe. Gyakran mentünk vízért
az istáni forráshoz. Húsvétkor ott rejtettük
el gyermekeinknek az apró ajándékokat.
A hely a szívünkhöz nőtt. Több gyülekezeti
kirándulást is szerveztünk már oda, előadtunk ott musicaleket, és rendeztünk más
alkalmakat is. Jó ideje imádkozunk azért,
hogy Isten nyisson kaput Istánba.
– Ma nem sokan leszünk. Hétfő van, és az este
szokatlanul hideg.
Ilyen és ehhez hasonló megjegyzéseket lehetett hallani csoportunkban 2017. december 18-án.
Három előadás volt már mögöttünk: a karácsonyi
musical elhangzott már Perianában, Marbella bevásárlóközpontjában és Montejaqueban, az egyik
hegyi faluban. Ott az előző nap mindössze 10 gyermek jött el. A bevásárlóközpontban viszont több
mint 400-an látták az előadást. Nehéz előre megmondani, hányan fognak eljönni, és hogy „megérte-e” a felhajtás.
Inkább az utcán
Istán falu alpolgármestere, aki korábban megígérte, hogy használhatjuk a város színházát, ezzel fogadott:
– Menjetek ki inkább az utcára, a templom elé,
mert ott többen lesznek!
Elfogadtuk az ajánlatot. Miközben felépítettük
a színpadot, besötétedett, és a levegő igencsak lehűlt. A déli éghajlathoz képest nagyon hideg lett.
Mi azonban nem törődtünk a körülményekkel, hanem megcsináltuk a hangosítást, a világítást, felállítottuk a könyves asztalt, és mindent megcsináltunk, amit kellett.
Alig raktam ki néhány Bibliát, máris odajött
hozzám egy idősebb úr és kért egyet.
– Kezdetnek nem rossz – gondoltam –, nem túl
gyakran történik ilyen.
Hangosan ezt mondtam neki:
– Szívesen adok Önnek egy Bibliát, ha megígéri,
hogy olvasni is fogja.
Biztos akartam lenni benne, hogy nem akarja
eladni. Beszélgetésbe elegyedtünk.
– Évekkel ezelőtt – mesélte – valaki a falunkból
evangélikus lett. Ez persze nagy szenzációnak számított. Attól kezdve minden lépését árgus szemekkel követtük.
– És? – kérdeztem.
– Hát engem meggyőzött az életvitele. Sajnos
pár éve meghalt egy közúti balesetben. De mivel
olyan hiteles életet élt, most én is szeretnék egy
Bibliát.
A hallott történet nagy hatással volt rám, és természetesen adtam az úrnak egy Bibliát.

Ilyesmi, főleg egy faluban, nagyon ritkán történik. És a férfi nem az egyedüli érdeklődő volt.
Kis idő múlva idősebb asszonyok egy csoportja
rohamozta meg a könyves asztalt.
Közben megtelt a tér emberekkel. Az alpolgármester nem tévedett. A hideg és a hétfő ellenére mintegy 50 gyermek és legalább
ugyanannyi felnőtt jött el. A musicalt nagy
figyelemmel kísérték. Hitetlenkedve néztünk
egymásra csoportunk tagjaival. Ekkora lelkesedésre nem számítottunk! Már csak azért sem,
mert a mi előadásunkkal egy időben egy futballmérkőzés is zajlott, amelyen egyébként a
polgármester is részt vett, ahogyan azt előre be
is jelentette nekünk.

Theo Hertler beszámolója
a különböző előadásokról:
A Los Olivos általános iskolában, Marbellában több mint
400 diák és tanár hallhatta az
evangéliumot. Már maga az is
csoda volt, hogy az igazgató
engedélyezte az alkalmat,
hiszen már egyik gyermekünk
sem jár oda. Hála ezért az Úr
Jézusnak!

FOTÓK: THED HERTLER

Nagy kereslet naptárakra és traktátusokra
Az előadás után elmondtuk az evangéliumot a
Szavak nélküli könyvvel. Közben a könyves asztalról majdnem minden elfogyott, alig maradt a
naptárakból és a traktátusokból. Biztosan voltak
gyermekek, akik túl sokat vittek az ingyenes
anyagokból, de az irodalom nagy része olyan
emberekhez került, akiknek valóban sikerült felkelteni az érdeklődését.
Azóta jó kapcsolatokat ápolunk ezzel a fehér
faluval. Az egyik látogatásunk alkalmával beszélgetés alakult ki köztünk és a bár kiszolgálója közt. A bár Spanyolországban inkább egy
kis kávézónak vagy pubnak felel meg. A fiatal
nő ugyan nem a faluból való, de a musical nagy
hatással volt rá.
– A kislányom – mondta – már legalább ötvenszer átolvasta a vidám kis képregényt, amelyet tőletek kaptunk. Bár még csak két éves, nagyon érdeklik a betűk, és állandóan kérdezget,
hogy ez melyik betű, az melyik betű. Annyiszor
felolvastam neki, hogy az egészet kívülről fújja.
Szinte hihetetlen!
Ritkán kaptunk eddig ilyen pozitív visszajelzéseket. A legtöbb esetben soha nem ismerjük meg
a missziós események „utóéletét”. Alkalmainkra
úgy tekintünk, mint reményteli vetésre. De közben tudjuk, hogy Istennek mindennel terve van,
ezért az ilyen „bevetéseket” is arra használja,
hogy gyülekezetek alakulhassanak. Hálásan köszönjük, ha együtt imádkozhatunk Istánért és a
többi faluért Málaga környékén!
Theo Hertler

Theo és Carolin Hertler 1996 óta az andalúziai Marbellában szolgál egy általuk alapított
gyülekezetben. Szeretnék elsegíteni a gyülekezetet a teljes önállóságra. Emellett számos missziós rendezvényen vesznek részt.
Theo a Spanyolországban szolgáló LMmisszionáriusok vezetője is. A há
zas
párnak
négy gyermeke van.

Miután három helyen elutasítottak, bemutathattuk a musicalt Marbella központjában
is, közvetlenül a legnagyobb
katolikus templom, az Iglesia
de Encarnacion mellett. Egy
helyi tévéadó felvette az
előadást és Karácsonykor az
interneten leadta. Ezt is egy
szuper imameghallgatásként
éltük meg!

Istánban, egy hideg téli estén
teljesen meglepett minket a
nagy nyitottság. Az 1400 lelkes
falu kb. 100 lakója nézte
meg a karácsonyi musicalt
Istenről, aki Jézus Krisztusban
emberré lett, hogy megváltson minket.

i

Imádkozzunk a
marbellai gyülekezet
missziós szolgálatáért!

A Szavak nélküli könyvvel nemcsak gyermekeknek, de felnőtteknek is igen szemléletesen el
lehet magyarázni az evangélium
lényegét. A különböző színű lapok
fontos üzeneteket jelképeznek: az
arany oldal Istenre, az Ő szeretetére és a Mennyre emlékeztet, a
fekete oldal a bűnre, amely elválaszt Istentől, a piros oldal Jézus
értünk hozott keresztáldozatára,
a fehér oldal arra, hogy azokat,
akik hittel elfogadják Jézus helyettes áldozatát, Isten megtisztítja,
a zöld oldal pedig arra, hogy a hívőknek növekedniük kell a hitben.
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Zambia:
Este van, 21 óra 15 perc, amikor a 25
fiúból álló, tarka-barka, sok nemzetiségű kollégiumi csoport közös imádságra gyűlik össze. Óriási dolog, bár
néha döcögve indul.

Nagy kép középen:
Joseph és Eun Chan
Alatta:
Imakör a kollégiumi
csoportban

Itt szállásoltuk el a fiúkat

Imafal az esti imatémákhoz
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Amikor
a tanulók
imádkoznak

Az imakérések lassan gyülekeznek, és időbe
telik, amíg néhány tanuló hajlandó elkezdeni imádkozni. Egyeseknek máshol járnak
a gondolatai, mások mennének már aludni
vagy csak szeretnének visszavonulni a szobájukba – hiszen tinik.
Természetesen az imádkozás a Jézussal
való kapcsolat egyik megnyilvánulása is. Néhány fiú azonban még nem válaszolt Jézus
hívására, így az imádsággal sem tudnak még
mit kezdeni. Azokkal azonban, akik már
döntöttek Jézus mellett, öröm együtt imádkozni. Nyilvánvalóan tudják, kivel beszélgetnek olyankor! Imakéréseiket nyíltan és
őszintén tárják Isten elé.
Ennek ellenére az esti imaközösség rutinná „csontosodott” némileg a csoportban.
A kérések is gyakran ismétlődtek: ki beteg,
ki ír másnap dolgozatot, ki megy valamilyen
sportversenyre… Mindig ugyanazok a témák
– és ettől sok fiú bizony kiakadt.
Megpróbáltam ezért az imaidőbe egy kis
életet lehelni. Most már konkrét témákért is

imádkozunk minden este, például az üldözött keresztyénekért. Fontos, hogy tágítsuk a
fiúk látókörét. Kis csoportokban is szoktunk
könyörögni együtt és egymásért. Így megtörténik, hogy valaki meg mer nyílni, és mer
egészen személyes dolgokkal is „előrukkolni”. Ezek a változtatások kicsit megújították
imaalkalmainkat.
Aztán arra is gondoltam, hogy nemcsak
én írok a fiúcsoport imaéletéről, hanem
megkérdezek néhány „illetékest” is.

„Az imádság nem
Istent változtatja meg,
hanem engem!”
c. s. lewis

Hajlamosak vagyunk arra,
hogy csak a legvégső esetben
éljünk az imádság lehetőségével,
Jézus viszont azt akarja, hogy
az imádság legyen a legelső
és legfontosabb lépésünk.

FOTÓK: SVEN MITSCHELE

oswald chambers

Mit jelent neked az imádság?
„Nekem az imádság az, hogy csak úgy beszélgethetek Istennel” (Eun Chan, 10 éves, a szülei dél-koreai misszionáriusok).
„Az imádság által meghívhatom Jézust az életembe, és akkor is imádkozhatom Istenhez, ha
nem érzem jól magamat” (József, 11 éves zambiai fiú, akit a Támogatási Alap segélyez).
Általános iskolásainkkal minden este közösen elolvasunk egy áhítatot, majd együtt
imádkozunk. A múlt tanévben Eun Chan és

Joseph volt csak általános iskolás a fiúkollégium csoportjában. Eun Chan szeretett volna
több általános iskolást is a csoportba. Ezért
az esti áhítat után gyakran imádkozott azért,
hogy az új tanévben jöjjön még egy általános iskolás fiú.
Amikor januárban elkezdődött az új tanév, két új általános iskolás fiú érkezett az
iskolába. Eun Chan addigra elfelejtette már,
hogy miért is imádkozott, ezért hangosan
panaszkodni kezdett a mindössze két új fiú
miatt. Joseph erélyesen rászólt:
– Eun Chan, emlékezzél csak vissza, miért
imádkoztál tavaly! Még egy általános iskolás fiúért! Isten kettővel is megajándékozott
minket, és te még mindig panaszkodsz.
Eun Chan pár pillanatig gondolkozott,
majd felragyogott az arca, és ezt mondta:
– Igazad van!
Ez az eset elgondolkoztatott. Mikor nem
vettem észre, hogy Isten válaszolt egy imádságomra? Mikor nem adtam hálát Istennek
egy meghallgatott imádságért? Milyen gyorsan túl tudunk lépni azon, hogy Isten meghallgatta ezt vagy azt az imádságunkat!
Mit jelent az imádság Philipnek?
A 17 éves végzős fiú szülei dél-afrikai mis�szionáriusok. Philip így fogalmazott:
– Az imádság nekem az, amikor az Atyával beszélgetek. Az Istennel való kommunikáció isteni útja.
És hogy miért imádkozik Philip?
– Azért, mert tudom, hogy az imádságban
erő van. Meg azért is, békességet, bölcsességet és értelmet kapok. Isten minden nehéz
helyzeten átsegít általa.
Philip tovább mesél: – Egyszer azért imádkoztam, mert nagyon nyugtalanított valami.
Büszkének éreztem magam, mert azt gondoltam, jobb vagyok egy másik fiúnál. Tudtam,
hogy ez nem helyes. Hirtelen világosan megértettem, hogy Isten azt akarja, kérjek bocsánatot a fiútól. De az nem ment olyan egyszerűen. El kellett telnie egy kis időnek, míg
bocsánatot tudtam kérni a fiútól. Először kissé meglepődött, de aztán elfogadta a bocsánatkérésemet. Utána felszabadultam. Kicsit
később kinyitottam a Bibliámat és a Filippi
2,3-ban ezt olvastam: „Semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal
különbnek tartsátok egymást magatoknál.” Teljesen lenyűgözött, hogy Isten ilyen személyesen beszélt hozzám, és megértettem, hogy
a legmélyebb gondolataimat is tökéletesen
ismeri.
Este van, 21 óra 35 perc. Az imaközösségnek vége, és a fiúk elvonulnak a szobáikba.
Én pedig tovább imádkozom azért, hogy
mindannyian megismerjék Jézust, és kezdjenek el beszélgetni Istennel.
Sven Mitschele

i

Az Amano Iskola (ACS) a
övezet sűrűn lakott tarréz
tományában, az egyik központ, Chingola külterületén
létesült a Liebenzelli Mis�szió segítségével. Az iskola
350 férőhelyes, és fele-fele
arányban tud fogadni általános-, illetve középiskolásokat. Jelenleg kb. 150 tanuló
jár ide. A fiú-, ill. a lánykollégiumban összesen 55-en
laknak.

Sven és Mareike Mitschele két
lányukkal, Carlával és Martával
2017 januárja óta élnek Zambiában, az Amano Iskola területén.
Előtte egy évet a pápua újguineai csoporttal szolgáltak.
Jelenleg az Amano Iskola fiú
kollégiumának nevelőszülei.

Imádkozzunk, hogy az
Amano Iskola diákjai
közül minél többen megismerjék
az imádság átformáló és
felszabadító erejét!
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Németország:

Melletted állok, vagyis
imádkozom érted
8 éve élünk és dolgozunk Bad Doberanban a Keleti-tengernél. Itt, Mecklenburgban a gyülekezetépítés nagy kihívást jelent. Itthon vagyunk, Németországban,
de ebben a régióban a legtöbb ember sok évig vallástalanul élt; semmilyen
kapcsolatuk nem volt egyetlen vallással sem. A templom sokaknak nem jelent
semmit. Ez részben még ma is így van.

Christoph és Inka Scharf 2010
nyarától Bad Doberanban élnek
a Keleti-tengernél és gyülekezetalapító missziót végeznek.
Öt, részben már felnőtt gyermekük van.

Imádkozzunk, azért,
hogy a Békesség Házába
hétről hétre többen térjenek be!

A fiatalok az EC ifi-pincében
jönnek össze
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Csapatunk az első egy-másfél évben rengeteget imádkozott, tanulmányoztuk a Bibliát és
jó könyveket olvastunk. Azt világosan tudtuk, hogy imádság nélkül semmi sem megy,
és Jézus az, aki felkészíti az embereket az Ő
Igéjére. Ezért kezdtünk el imádkozni.
A csapatban mindenki azt a feladatot kapta, hogy írja össze azoknak a nevét, akikkel
napközben összefut: a szomszédokét, a munkatársakét, az osztálytársakét, a családtagokét,
az emberekét a zeneiskolából, az évfolyamtársakét az egyetemről. Természetesen adódott a
kérdés: Hogyan lehetne őket megszólítani és
elhívni a gyülekezetbe? Addigra sok elutasításban volt már részünk, ami nagyon elbátortalanított minket. Én mégis ezt kértem:
– Kezdjetek el, ha lehet, mindennap imádkozni értük! Kérjétek Jézust, hogy tegyen
csodát az életükben! Engedjük meglepni magunkat azokkal a változásokkal, amelyeket
Ő fog véghezvinni.
Fontosnak tartottam hangsúlyozni: nem
mi változtatjuk meg az embereket, hanem
Jézus. Ő a Győztes, aki erre képes.
Még ha néhány esetben elég sokáig tartott vagy még tart is, Jézus nagyon sok
élettörténetet átírt. Váratlanul feltűntek
emberek, akikért imádkoztunk. Kérdéseket tettek fel, és elkezdtek érdeklődni a hit
dolgai iránt. Házicsoportok alakultak, bibliai tanfolyamokat tartottunk – persze (még)
nem mindenki mondott határozott igent Jézusnak. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ott
álljunk az egyes emberek mellett. Odaállni
valaki mellé azt jelenti elsősorban, hogy
imádkozunk az illetőért

„Tudja, mi van a
sötétségben, és nála
lakik a világosság”
(dániel 2,22).

Imádság minden időben
Mindhárom gyülekezetépítési szakaszunkban, az oktatási, a növekedési és a kiküldési
szakaszban is első helyre tettük az imádságot. A gyülekezeti munka során semmitől
sem várjuk azt, hogy egyszer elkezdjen magától, rutinszerűen menni. Jézus minden
embert személyesen szeret, és mindenkinél
időbe telik, amíg felteszi a kérdéseit. Nincs
olyan látogatás vagy találkozás, amelyet ne
imával kezdenénk és fejeznénk be.
Időközben itt, Bad Doberanban egy igazi
gyülekezet jött létre. Az istentiszteletet mint-

egy hatvanan látogatják, és ebbe néhány
család is beletartozik. Izgalmas látni, hogy
a rendszeres templomba járók közt mindig
akadnak olyanok, akik még nem „tisztázták
a dolgukat” Jézussal. Viszont jól érzik magukat a közösségben, és tudják, hogy nálunk
mindenkire odafigyelünk, és mindenkit szívesen látunk.
Lelkipásztorként és misszionáriusként
gyakran teszem szabaddá a délelőttjeimet
arra, hogy „csak” imádkozzam emberekért
és a gyülekezetünkért. Ebbe a munkatársak
éppen úgy beletartoznak, mint azok, akiknek
még sok kérdésük van, vagy akik még nem
Felső kép: Bibliai kávézás Hilde
Häckel missziós nővérrel
Képek balra:
Az istentiszteletre kb. 60-an
járnak
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Az istentiszteletet a zene
mellett egy jelenet előadása is
gazdagítja.

rendszeresen járnak közénk. Évente egyszer
minden munkatárssal leülök egy személyes
beszélgetésre. Abból sem állunk föl úgy,
hogy előtte ne imádkoznánk egymásért.
A köztünk szolgáló missziós nővér, Hilde
Häckel külön imafüzetbe írja föl azoknak a nevét, akikkel napközben bármilyen
dolga akad. Ő is mindennap imádkozik
minden egyes emberéért, és szép lassan
mindannyiunkat „megfertőz” ezzel a szokásával.
Pár hónapja gyülekezetünkben alakítottunk egy WhatsApp-csoportot is, ahová imakéréseket lehet beküldeni. Micsoda áldásos
alkalmazás! Mindegy, hogy nappal van-e
vagy éjszaka, ezen az online felületen – nem
ritkán igen sürgős és komoly – imatémákat
megoszthatunk egymással. Mindig van, aki
olvassa azokat, akár még az éjszaka kellős
közepén is.
Gyülekezetünkben a házasságok például hatalmas támadás alatt állnak. Az ördög számtalanszor próbált már meg tönkretenni embereket. De Jézus erősebb, és
csoportunk minden tagja figyeli a másikat,
és imádkozik is érte. Így mindenki tudja,
hogy nincs egyedül!

Hogyan hallgatta meg konkrétan Isten az
imádságainkat?
Új emberek kezdtek járni a gyülekezetbe és
új munkatársakat kaptunk. Kitartó imaharc
után megtarthattuk a Békesség Házát gyülekezeti központnak. Emberek gyógyulásokat
éltek át. Mi is, akik a gyülekezetet vezetjük,
tudjuk, hogy sok munkatárs, gyülekezeti tag
és a misszió számos barátja hordoz minket
imádságban. Ez a motor hajtja az egyre jobban kiteljesedő gyülekezeti munkát. Imádság közben nemcsak én beszélek Jézushoz,
hanem engedem, hogy Ő is szóljon hozzám.
Ezért kell az imádsághoz idő.
Itt, Bad Doberanban nemcsak én váltam
komoly imádkozóvá. Jézus a hosszú évek
alatt megajándékozott azzal a bizonyossággal, hogy Ő valóban hallja minden imádságunkat. Az imádság a kulcs ahhoz is, hogy
Jézus minden tekintetben elhagyott területeken és vallástalan környezetben is új gyülekezeteket hívjon életre. Akkor élhetünk
át csodákat, amikor nem magunkra, hanem
kizárólag Jézusra hagyatkozunk, mindent
rábízunk, és abban reménykedünk, hogy Ő
akarja az új gyülekezeteket.
Christoph Scharf

„Én világosságul
jöttem a világba,
hogy aki hisz énbennem, ne maradjon
a sötétségben”
(jános 12,46).
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?
Több
igazságot!

Az igazak kertje a jeruzsálemi Jad Vasemben

A politikai és egyházi párbeszédekben sokat hallani az igazságról, és a tennivalók
listája minden évvel egyre nő: ökonómia, ökológia, Gender, szexualitás, faj, képzés,
egészség, erőszak – minden területen előjön az igazság kérdése, és a diszkrimináció elleni fellépés fontossága.
A keresztyéneknek ki kell állniuk az igazságért – ez a váradalom mindkét oldalon, egyházi és világi berkekben egyaránt, mondván:
valakinek mégis csak törődnie kell azokkal,
akik magukban nem boldogulnak. Az ember
azzal nyugtatja meg a lelkiismeretét, hogy
hangosan igazságért kiált, majd rámutat
azokra, akiknek az a dolguk szerinte, hogy
„törődjenek”. A keresztyének gyakran talán
túl gyorsan akarnak megfelelni ennek az elvárásnak. Azt gondolják, ha megmutatják,
hogy jót tesznek, és síkra szállnak az igazságért, a világ akceptálja majd őket.

Prof. Dr. Roland Deines
2017 szeptembere óta a
Liebenzelli Nemzetközi
Főiskola Bibliai teológia
és Antik judaizmus professzora. Előtte a tübingeni, a jenai, a bersebai
és a nottinghami egyetemen is tanított. Nős, egy
fia van.
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Némelyek még abban is reménykednek,
hogy az ilyen látványos jótékonykodással
pozitív válaszra késztethetnek embereket,
amikor a Jézusban való hitre hívják őket.
Természetesen ezt a „másodlagos” „lelki”
buzgólkodást a nyilvánosság jóval kevesebb
elismerésben részesíti. Emiatt is nő a veszélye
annak, hogy a lényeget elhallgassuk, elhagyjuk, sőt még szégyenkezzünk is: a misszió
elég kínos téma, a megtérés elég kínos téma,
de az igazság, az igen, az igazság az jó.
Nem ezt mondja Pál is? „Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság
szolgáivá lettetek” (Róma 6,18). Mivel, illetve azzal, hogy felszabadultunk a bűn alól,
az igazságot szolgáljuk. Tehát jogos a kérés:
több igazságot!

Az igazság megvalósítása valóban fontos
küldetésünk, hiszen igazság nélkül az élet nem
működik. De messze nem elég csak kiállni az
igazságért. Hiszen hogyan is valósulhatna meg
az igazság igaz emberek nélkül? Ezért annak,
aki az igazság után kiált, igaz emberek után is
kell kiáltania! Itt azonban máris nehézségekbe
ütközünk, hiszen sokkal könnyebb követelni
az igazságot, mint igaznak lenni. Ezért amikor
az igazság témája kerül szóba, akadály állja
utunkat: mi magunk. Hirtelen rájövünk, hogy
mi bizony bűnösök vagyunk.
Éppen ezért az igazság mellett az engedelmesség a másik problematikus szó a Római
levélben. Az 1. fejezet 5. versében Pál így fogalmazza meg apostoli küldetését: „hogy az ő
nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel
minden népet”.
Pál a saját tapasztalatai alapján jól tudja,
hogy először Istennek kell rajtam „dolgoznia”, mielőtt én – mint az Isten munkája által
megigazított ember – bármit is hozzátehetnék az igazsághoz ezen a világon. Azért kell
először Istennek beavatkoznia, mert a mérhetetlen önzésemben megnyilvánuló bűn olyan
mélyen gyökerezik bennem, hogy én képtelen vagyok magamat megszabadítani.
Az emberek gyakran már észre sem veszik, milyen nagy mértékben növelik ők
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maguk az igazságtalanságot, amely ellen
felemelik a szavukat. A szociális nyomor –
és ezt sokan meg sem akarják hallani – nagyon gyakran a magunk vagy mások helytelen életvitelének – biblikus szóval élve
bűnének – a következménye. Az új igazság,
amelyre Isten Pált elhívta, Jézus Krisztus
evangéliuma, aki „meghalt a mi bűneinkért” (1Korinthus 15,1–3). Ezért az igazságért a világtól Pál nem jótetszést, hanem
veréseket, köveket, bilincseket és halált kapott. Ennek ellenére örömmel vallja: „Mert
nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát
nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint meg
van írva: »Az igaz ember pedig hitből fog
élni«.” (Róma 1,16–17).
Mi több igazságra és korrektségre vágyunk ebben a világban, és jól is van ez így.
Ám ehhez olyan emberek kellenek, akiket
Jézus már megigazított. Egy Isten nélküli
igazság mindig csak időszakos és nem tartós
szükségmegoldás. A tartós igazság ettől függetlenül ott virágzik ki, ahol emberek megszabadulnak bűneikből, és beállnak az igazság szolgálatába. Ez azonban nem megy a
bűnbocsánat és az újjászületés evangéliuma
nélkül. Ezért van szükség misszióra; hiszen a
misszió gyümölcsei azok a megigazított emberek, akik körül „szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást”
(Zsoltárok 85,11). A legnagyobb szolgálat,
amelyet ennek a világnak tehetünk, az az,
hogy keresztyénségre segítünk embereket,
akik majd az igazság szolgáivá lesznek.

Lienhard
Pflaumra
emlékezünk
A Liebenzelli Misszió Lienhard Pflaumot gyászolja, aki hos�szú éveken át volt a szervezet igazgatója, és aki 2018. március 4-én, 91 éves korában elhunyt. Lienhard Pflaum 1966-tól
nyugdíjba vonulásáig, 1992-ig vezette missziónkat. Ezzel párhuzamosan, majd 1993-tól ő volt a Liebenzelli Misszió teológiai
szemináriumának is a feje. Feleségével, Renátával, aki egy éve
halt meg, négy gyermeket neveltek fel. Nyugdíjas idejüket Bad
Liebenzell-Unterhaugstettben töltötték. Lienhard Pflaum több
folyóiratban is publikált, és ameddig ereje engedte, istentiszteleteket is tartott.
2018. március 12-i temetésére Lienhard Pflaum a Zsoltárok
119,76. versét választotta: „Vigasztaljon meg engem szereteted,
ahogyan megígérted szolgádnak.”
Abból élünk, hogy Isten hozzánk fordult. Életünk az Ő teremtő erejének a megnyilvánulása. Megmentésünket Jézus Krisztusnak köszönhetjük. Az Ő halálában Isten túláradó szeretete
ragyog felénk. Ez a mi vigaszunk életünkben és halálunkban is.
Az az imádságunk, hogy a 119. Zsoltárnak ez a fő üzenete hassa át továbbra is a Liebenzelli Misszió szolgálatát. Hálát adunk
Istennek Lienhard Pflaum életéért, és itt maradt hozzátartozóit
Isten kegyelmébe ajánljuk.
Johannes Luithle lelkész

Pflaum lelkész részletes,
német nyelvű életrajzát
a következő e-mail címen
lehet kérni:
direktion@liebenzell.org
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Kedvelem az imameghallgatásról szóló történeteket. A YouPC-n1 egy fiatalasszony elbeszélte, hogy
az orvosok ámulattal közölték vele: veséje, amelyet rákos megbetegedés miatt el kellett távolítaniuk, szokatlan módon ismét a helyén van.
Néhány barátnőmmel hónapokig imádkoztunk egy közös barátnőnkért. Házassága a végét járta, és emberi megítélés szerint menthetetlen volt. Ekkor azonban Isten csodát tett vele
és férjével. Igazából egyikük sem tudta a történteket megmagyarázni. Néhány hónappal később az ezüstmenyegzőjük
egy egészen különleges ünnep volt.
Evan Roberts összesen 11 évig imádkozott egy wales-i ébredésért, míg aztán hetente 5 ezer ember jutott hitre, és a
végére együttvéve 84 ezren lettek.
Ilyen az Isten: Ő meghallja az imát! Az efféle történetek
megerősítik hitemet és merész imádkozásra késztetnek, mert
amit Isten egyszer megtett, azt ismét meg tudja tenni.
Isten valóban meghallgatja imámat?
A Biblia telve van ígéretekkel, melyek az imádsággal kapcsolatosak. Ilyen például a Máté 7,7k: „Kérjetek, és adatik
nektek… Mert aki kér, mind kap…”. A közös imádsághoz
szintén kapcsolódik egy különleges ígéret. A Máté 18,19-ben
ezt mondja Jézus: „ha közületek ketten egyetértenek a földön
mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én men�nyei Atyám”. Hogy az imameghallgatás miért olyan egysze-

rű, annak indoklását a János 16,27-ben találjuk meg: „Mert
maga az Atya szeret titeket…”. Isten szeret minket, és ezért
szereti meghallgatni imáinkat.
De ez valóban ilyen egyszerű? Milyen sok történetet tudnánk elbeszélni arról is, hogy Isten nem úgy lépett közbe,
ahogyan mi azt kértük. Hányszor nem változtak meg a körülmények? Hányszor nem következik be csodás gyógyulás?
Milyen gyakran tűnt úgy, mintha imáink egyáltalán meg
sem érkeztek volna Istenhez?
Ő meghallgat!
Az ilyen gondolatok mélységesen emberiek. Kérdezősködni
és kétkedni kezdünk. Ez természetes. Ha ilyen gondolatokat fedezünk fel magunkban, segítségünkre lehet, ha megkérdezzük, miképpen akarjuk a saját igazságunkat hitelesíteni. A körülmények határozzák-e meg az „igazságokat”,
amelyekben hiszünk és amelyekhez ragaszkodunk, vagy
pedig Isten Igéje az, ami igazságainkat meghatározhatja?
A Biblia teljesen világosan megírja, hogy Isten „meghallgat
minket” (1Jn 5,14.) Az egyetlen kérdés csak az, hiszünk-e
ebben.

FOTÓ: ELKE PFROMMER

Isten hall minden imádságot
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1 A YouPC (Youth Prayer Congress) egy ifjúsági imakonferencia Bad Liebenzellben, amelyen
minden évben több mint 1000 fiatal vesz részt.

Ő meghallgat – azonnal
Az egyik legszebb imameghallgatásos történet az Apostolok
cselekedetei 12. részében olvasható. Péter börtönben van, és
a gyülekezet imádkozik érte. Csodálatos módon Péter még
azon az éjszakán kiszabadul, ám a gyülekezet alig tudja ezt
elhinni, olyannyira, hogy egy ideig hagyják az ajtó előtt álldogálni. Mily gyakran történik ez meg velünk! Imádkozunk
és teljesen meg vagyunk lepődve, ha Isten tényleg meghallgatja imádságunkat. Egy asszony kacsintva mondta nekem:
„Az imádság veszélyes – Isten meg is hallgathatja.” Nem utolsósorban ezért szabad és kell úgy könyörögnünk, mintha már
meg is lenne az, amit kérünk (1Jn 5,15).
Meghallgat – később
Kétségtelen, hogy néha ez hosszabb ideig is eltarthat.
A Máté 15. elbeszéli egy asszony történetét. Háromszor kérte Jézust, hogy leányát gyógyítsa meg, míg végre megkapta
azt, amire annyira vágyott. Lina Stahl, egy idős diakonissza,
aki Bad Liebenzellben élt, 11 évig imádkozott azért, hogy
Isten változtassa a csöndes liebenzelli dombot a misszió
„lángoló” hegyévé, mielőtt Heinrich Coerper a munkatársai
val együtt megérkezett, hogy a Hamburgban megkezdett
munkát ott folytassa. Müller György teljes 63 éven át imádkozott azért, hogy a legjobb barátja megismerje Jézust. Az
imameghallgatás pillanata végül is éppen Müller György temetésén következett be. A Térdeplő keresztyén című könyvben2 ez olvasható: „Egy biztos: Isten csak azért nem hagy
minket hatvanhárom évig imádkozni, hogy a végén azt mondja: NEM.” Isten tehát meghallgatja az imát, és ha minket
éveken keresztül egy mélységes vágy arra indít, hogy egy
ügyért imádkozzunk, akkor bizonyosak lehetünk abban,
hogy Isten meg fogja hallgatni azt az imát.
Meghallgat – másképpen
Néha másképp történik valami, mint ahogyan azt elképzeltük. Ezt Pál apostol is átélte (l. ApCsel 16,6–9). Ő Ázsia
provinciába szeretett volna eljutni, de a Szentlélek meggátolta ebben. Akkor Bitinia felé vette útját. A Lélek azonban
megakadályozta. Ekkor Pál egy álmot látott: egy macedón
férfit pillantott meg, aki arra kérte, hogy menjen hozzájuk.
Tehát Isten útjai néha másképp alakulnak. Visszatekintve
sem mindig érthetőek számunkra. Azonban akár értjük, akár
nem: az Ő útjai nekünk a legjobb utak.
Hogyan imádkozom helyesen?
Ha szemügyre vesszük a Bibliában a különféle imaígéreteket,
akkor hamar olyan „feltételekkel” találjuk szembe magunkat,
amelyekhez egy-egy imameghallgatás kapcsolódik. Így például feltételként említtetik a hit (Mk 11,24; Jak 5,15), vagy
pedig az, hogy mi az Ő akarata szerint imádkozzunk (1Jn
5,14) és Jézus nevében (Jn 14,14). Az ilyen bibliai helyek
némelyeket – ha nem tapasztalnak imameghallgatást – mély
válságba döntenek. Eszerint nem volt elegendő hitem? Vagy
nem volt helyénvaló az általam használt megfogalmazás?
2 Der
 kniende Christ (A térdeplő keresztyén, Szerző ismeretlen), 89. o.
3 Ole Hallesby, Vom Beten. Eine kleine Schule des Gebets (Az imádságról), 7. o.

A görög nyelv a hitre ugyanazt a szót használja, mint a bizalomra. Ám bízni csak abban tudok, akit ismerek. Egy más
valakinek a szándékát csak akkor ismerhetem meg, ha azt
az illetőt személyesen ismerem. És ha őt ismerem, akkor képes vagyok arra, hogy az ő nevében kérjek dolgokat. Tehát
nem a megfogalmazással van baj, hanem a viszonyulással.
És akkor eljutottunk az imádság legmélyebb lényegéhez. Ole
Hallesby szerint „Az imádság Jézus bebocsátása”.3 Ha tehát
Jézusnak megnyitom az ajtót, akkor ezzel megnyílik előtte
a lehetőség, hogy megmutassa nekem, mi az Ő szívügye, ill.
azt is, hogy miért és hogyan imádkozzam.
Kell-e egyáltalán imádkoznom?
De hiszen Isten úgyis mindent tud! Ez természetesen igaz.
De ha abból indulunk ki, hogy az imádság Istennel való
életkapcsolat, a válasz nagyon hamar megvilágosodik előttünk. Ez természetesen több annál, mint „feladni egy megrendelést” és „várakozni a kiszállításra”.
A Bibliában az Istennel való beszélgetés ember voltunk
teljesen magától értetődő tartozéka. Ádám Istennel társalog
az Édenkertben. Ábrahám, Mózes és a próféták ismételten
beszélgettek Istennel. A Zsoltárok olyan könyv, amely telve
van imádságokkal.
Jézus életében az imádság jelentős szerepet játszott, és az
újszövetségi levelek tele vannak imádságra késztető kérésekkel és buzdításokkal. Ez vonatkozik a személyes kérésekre
(Fil 4,6) vagy a közbenjáró imádságra másokért, akiket
a szívünkön viselünk (2Tim 1,3), és a misszióért mondott
imádságra is, amely már a hajdankorban is magától értetődő volt (ApCsel 4,29).
Sok akkori levél tartalmaz hasonló imakéréseket, mint
amilyeneket mai misszionáriusaink körlevelei. Így pl. ezt
kéri Pál a Kolossé 4,3.5-ben: „Imádkozzatok egyúttal értünk
is, hogy Isten nyissa meg előttünk az Ige ajtaját, hogy szólhassuk Krisztus titkát… Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint
nékem szólnom kell”. Jézus arra kéri tanítványait, imádkozzanak azért, hogy Isten küldjön munkásokat az Ő aratásába
(Lk 10,2). Pál arra is felszólít, hogy könyörögjünk minden
emberért – különösen a királyokért és a feljebbvalókért. Ennek az imának a célja az, hogy terjedhessen az evangélium,
mert ez minden embert megsegít abban, hogy eljusson az
igazság megismerésére (1Tim 2,1–4).
Nagy Istenünk van – tehát várjunk is és kérjünk is Tőle
nagy dolgokat! Isten akarata az, hogy imádkozzunk, és
csodáljuk Őt, ill. az Ő nagyságát. Azt akarja, hogy imádság által mi is részeivé váljunk az emberiséggel és a világgal kapcsolatos történetének.
FOTÓ: MARC SCHWIPS

Az Isten igazságába vetett hit olykor meghasonláshoz vezet: egyfelől tudjuk, hogy Ő meghallgat minket, másfelől átéljük azt, hogy ő (látszólag) nem válaszol. „Offline – Miért
nem válaszolsz, Isten?” c. könyvében Pete Greig nagyon jól
körüljárja ezt a meghasonlottságot, és hasznos tanácsokat
ad, hogy miként is kezelhetjük mindezt.

Britta Greiff ifjúsági referens 2012
óta dolgozik tizenévesek között a
Liebenzelli Misszió ifjúsági mis�sziós munkatársaként. Fő szolgálati területe az evangélizáció
és az imádság. Többek között ő
szervezi a YouPC-t, és ő a Bad
Liebenzellben található Imádságház társalapítója is. Szívesen tölti
idejét Isten jelenlétében.
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Közel-Kelet:

Ezt a hatalmas területet éri el a SAT-7 a Yahsat műholdjaival

Sziasztok!
a képernyőn megjelent a
Nagyon megörültem, amikor
attantam és felírtam.
telefonszámotok! Azonnal felp
a műsoraitokat. Akkor
Nagyon érdekesnek találom
a csatornák között
találtam rátok, amikor egy nap
átaimnak elmeséltem, hogy
kapcsolgattam. Amikor a bar
, azt hitték, megőrültem.
most már szeretem Jézust
ször a kapcsolatot. Kicsit
Ezután vettem fel veletek elő
k rájönnek. Nem is gonféltem, hogy a titkosrendőrö
jött tőletek egy üzenet,
doltam, hogy válaszoltok. De
tt nekem. Nagyon egyedül
amely nagy bátorítást jelente
el Jézusba vetem minden
vagyok. De a ti segítségetekk
nézek a jövő elébe.
reménységemet, és bátran
Hadi, egy SAT-7 néző Iránból

Kétszeres adókörzet az evangéliumért

Paulus és Gabi Hieber Angliában él. Paulus a SAT-7 keresztyén tévéadó munkatársa, mely
a perzsa világnak sugároz különböző adásokat. Jelenleg a
londoni stúdió adásszerkesztője.
Gabi idegennyelvű levelező.

Imádkozzunk azért,
hogy a SAT-7 műsorain
keresztül minél több muszlim
embertársunk kapjon hiteles
képet a keresztyén hitről s hallja
meg az evangéliumot!

Egy nem, amely nem marad nem
A SAT-7 vezetői régóta álmodoztak arról,
hogy a perzsa programokat ne csak az európai Hotbird műholdakon keresztül, hanem

egy helyi szatelliten keresztül is sugározhassák. Ez azonban utópiának tűnt, hiszen a Közel-Kelet országaiban a muszlim dominancia
a jellemző. Ugyan melyik műholdüzemeltető
engedélyezne egy keresztyén csatornát?
Ennek ellenére a SAT-7 illetékes részlegvezetője mégis rákérdezett a Yahsat tulajdonosainál. Válasz nem érkezett. Többszöri rákérdezés után aztán jött egy határozott nem.
Ám a SAT-7 alapítója és vezetője, Terence
Ascott nem érte be ennyivel. A vezetőség
folytatta az imádkozást. Majd Terence felhívta a Yahsatot, és kapott egy lehetőséget,
hogy kimerítően elmagyarázza a SAT-7 céljait és stratégiáját. A részleteket még írásban
is beterjeszthette. Újabb várakozás. Később
Terence Ascott az Egyesült Arab Emirátusokba repült, és felhívta a Yahsatot. Nem kapott időpontot. Újabb szünet. Aztán meghívták egy megbeszélésre. Kis idő múlva pedig
megjött a jóváhagyás.
Csak ámulunk azon, ahogyan Isten munkálkodik. Megnyitja a zárt ajtókat, hogy az
olyan emberek, mint Hadi, Jézusról hallhassanak
Paulus és Gabi Hieber

●1994
●
óta tilos a parabolaantenna használata Iránban. Az IRIB, az állami tévé becslése
szerint a háztartások 70 százaléka figyelmen kívül hagyja a tilalmat.1

i

●Sok
●
kritika éri a még ma is érvényben lévő tiltó törvényt, ugyanis a teherániak 70%-a és az ország
többi részében élő lakosság fele műholdas tévét használ. 2
●Az
● IRIB legfrissebb felmérései szerint az irániak naponta átlagosan 3 órát olyan tévéműsorokat
néznek, amelyeket külföldről sugároznak. 3
1
2
3

https://en.wikipedia.org/wiki/Television_in_Iran
https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2015/7/13/watching-satellite-tv-in-tehran
https://www.ncr-iran.org/en/news/iran-resistance/14464-iran-regime-admit-over-40-iranians-view-satellite-tv-despite-crackdown
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FOTÓK: SAT-7, PAULUS HIEBER

Így készül egy gyerekműsor

Egy évvel ezelőtt meghökkentő imameghallgatásban volt része a SAT-7 PARS-nak, amely
a SAT-7 perzsa nyelvű csatornája. A Yahsat
nevű társaság, amely az adót üzemelteti, engedélyezte keresztyén programok sugárzását
is. Hogy ebben nincs semmi különleges?! De
bizony van! A Yahsat székhelye ugyanis az
Egyesült Arab Emirátusokban található.
A Yahsat tévéadásai Iránban nagyon kedveltek. Már egy kicsi parabolaantennával is
könnyen foghatók. Bár a műholdas televízió
zás tilos az országban, 20 millió háztartásban néznek műholdas adásokat. Ezeknek a
fele a Yahsatot használja. Nézőink visszajelzései azt mutatják, hogy a SAT-7 PARS tényleges nézőinek a száma több mint a kétszeresére nőtt!
A SAT-7 PARS az egyetlen keresztyén
csatorna, amely a Yahsaton keresztül sugároz. Ettől kivételes a helyzete is a piacon. Ez
azonban nem „csak úgy” lett!

LIEBENZELLI MISSZIÓ

Molnár Mária Külmissziói Alapítvány

Missziói nap

Krisztus Afrika forró szívében
Előadóink:
Hartmut Wacker (Németország), Michael Volz (Malawi),
dr. Keszi Krisztina (Zambia), Kevezsda Szilvia (Malawi)

Találkozzon személyesen a misszionáriusainkkal!
Legyen tanúja annak, ami Krisztus nyomdokában
történik a fekete kontinensen!

Pasaréti református templom
2018. augusztus 25. (szombat), 10:00
Az ebéd regisztrációhoz kötött.

Jelentkezés:
info@liebenzell.hu, 20/822-8658 (Pistai-Király Erika).
Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 17.

Kevezsda Szilvia – Malawi

Közös éneklés a munkatársi találkozón

Ki gyűjt több vizet?

A toronyépítő verseny győztesei

Michael Volz Igét hirdet a diplomaosztón

A kiérdemelt ajándék-szerszámosláda

A régi és az új igazgató házaspár

