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Ecuador: 
Micsoda kilátások!

Indonézia: 
Kincseket gyűjteni  

a Mennyben

Burundi: 
Itt biztosítani a 

halhatatlanségunkat?

Németország: 
Isten vár rám!

Malawi: 
Már most örülni  
az eljövendőnek



GYERMEKSAROK

BURUNDI
(Afrika)

Te, kedves kis Olvasónk 
kb. 5 800 km-re vagy 

Burunditól!

VÉGRE VAN    MÁR 
 K IRUNDI  BIBLIA  IS!

A te imádságod:

Köszönöm, Úr Jézus, hogy 
olyan nyelven olvasha
tom a Bibliát, amelyet 
megértek. És köszönöm, 
hogy most már Burundi
ban is a saját nyelvükön 
olvashatják az emberek 
a Bibliát. Kérlek, segíts 
nekem is és a burundiak
nak is, hogy helyesen 
értsük a te Igédet. Ámen.

1.

2.

5.

3.

6.

4.

KIRUNDI ÉS KINYARUANDA

A KIRUNDI BIBLIA

MEGTALÁLOD A KÜLÖNBSÉGEKET?

A BIBLIAFORDÍTÓK

ÉRTED A BIBLIÁD SZÖVEGÉT?

ÉS MI LETT MÁS?

Burundiban vagyunk misszionáriusok. Ezért, természetesen, 
két évet azzal is eltöltöttünk, 
hogy megtanuljuk azt a nyelvet, amelyet Burundiban beszélnek. Ez a nyelv a kirundi. A szomszédos országban, Ruandában egy ehhez nagyon hasonló nyelvet beszélnek, de azért mégsem ugyanazt. Annak a neve kinyaruanda.

Egy évvel ezelőttig csak 
kinyaruanda Biblia létezett, kirundi 
nem. Ezért mi is és a Burundiban 
élő emberek is csak kinyaruanda 
nyelven olvashatták a Bibliát.  
Ez nem volt mindig könnyű, mert 
annak ellenére, hogy a kirundit 
megtanultuk, voltak bibliaversek, 
amelyeket nem jól, vagy csak 
részben értettünk. És a burundiak 
is sokszor csak nagyjából értették, 
de gyakran mondogatták:  
  – Ez a szó itt nem stimmel. Itt egy 
másik szónak kellene állnia.

Tudtuk, hogy vannak emberek, akik sok 

éve igyekeznek a Bibliát kirundi nyelv

re is lefordítani. Aztán tavaly eljött 

hozzánk az egyik munkatársunk, és 

elújságolta, hogy vett magának egy új 

Bibliát – mégpedig kirundi nyelvűt. Az 

örömtől cigánykereket tudtunk volna 

hányni. Másnap aztán útra is keltünk, 

és mi is vettünk egy kirundi Bibliát. 

Végre most már mi is és a burundiak is 

a saját nyelvükön olvashatják a Bibliát!

Biztosan neked is van Bibliád, ugye?  

Magyarországon is ma már többféle bib

liafordítás létezik, és néhányat a gyere

kek is jól megérthetnek. Mégis sokszor 

előfordul, hogy valamit nem értünk, igaz? 

Olyankor jó, ha meg tudunk kérni valakit, 

hogy magyarázza el, amit nem értünk. 

Te talán a szüleidtől vagy a gyülekezeti 

tanítódtól tudsz segítséget kérni.

Igazán nem sokat változtattak, de a helyesírást a kirundihoz igazították. Olvasás közben lehet érzékelni, hogy folyékonyabban tudjuk olvasni, és az igeversek ismerősebben csengenek. Az is nagy könynyebbség, hogy másokkal burundi nyelven tudunk Bibliát olvasni, és az emberek sokkal jobban megértik az egyes verseket. Mi is lelkesebben készülünk a kirundi nyelvű bibliakörökre, mert tudjuk, hogy a szöveg érthetőbb lesz a hallgatóknak, és könnyebben is fogják az Igét olvasni.

Alexander és Tabea Biskup 2010 óta él 
Burundiban. Azon fáradoznak, hogy sok 
burundi egyre jobban értse Isten szavát, 
a Bibliát. Most a CLM elnevezésű új gyü-
lekezetben dolgoznak. Sok fiatal jár oda, 
akik nagyon szeretnék egyre mélyebben 
érteni a Bibliát. A házaspárnak három 
gyermeke van: a 11 éves Johanna, a  
7 éves Salome és a 4 éves Micha.

Ha szeretnéd tudni, mi 
van itt leírva kirundi és 
kinyaruanda nyelven,  
kikeresheted a saját  

Bibliádban: Máté 14,23-28

Isten- 
tisztelet

Tabea  
történetet 

mond

Salome az 
istentisz-
teleten
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A fent idézett szavakkal fejeződik be a keresztyén egyház 
egyetemes hitvallása. Tehát a hitben, miszerint Isten örök-
kévaló, és a Benne hívő embereket örök életben részesíti, 
minden keresztyén osztozik. Ráadásul ez azon bibliai taní-
tások közé tartozik, amelyek teljesen áthatották az európai 
kultúrát. Ha sorra szednénk a(z) (zene)irodalom és a kép-
zőművészet remekeit aszerint, hogy milyen vallásos meg-
győződésből vagy eszméből merítettek ihletet (függetlenül 
attól, hogy hitet kívántak-e tenni mellettük, vagy egy-egy 
szempontból megkérdőjelezték-e őket), az örökkévalóság 
feltétlenül az elsők között volna. Ugyanakkor ez a téma a 
leginkább félreértett bibliai tanítások között is hasonlóan 
„előkelő” helyet foglal el. Hétköznapi életünkben is tetten 
érhető ez a kettősség. Az emberek ma már talán nem sü-
tik le a szemüket csalódottan, ha elmondjuk, hogy keresz-
tyének vagyunk. Olyan kort élünk, amikor társadalmunk  
ismét értékelni kezdi zsidó-keresztyén gyökereit, és egy-
re többen vallják magukat e gazdag kultúra örököseinek. 
Ám az örök életről nehéz úgy beszélni, hogy az embert ne 
könyveljék el naiv, tudatlan vagy vakbuzgó alaknak. Talán 
éppen azért lehet ez így, mert az örök élethez mindenki 
társít egy-egy summás mondatot és (legalább) egy-egy ké-
pet, ám azok rendszerint olyanok, amelyekkel sem eszmei-
leg, sem érzelmileg nem tud azonosulni. Ilyen értelemben 
népszerűek az érett középkori és a barokk képzőművészet 
jellemző alakjai (gondoljunk csak a templomok oszlopfőin 
gubbasztó démonokra vagy a tollas szárnyú, pirospozsgás 
angyalkákra), de a 20–21. század emberének a szemében, 
még ha technikailag lenyűgözőek is, az előbbiek groteszk-
nek, az utóbbiak mulatságosnak tűnnek. Talán még náluk 
is népszerűbbek a Menny és a pokol szatirikus ábrázolásai, 
amelyekkel immáron a második-harmadik nemzedék talál-
kozik rajz- és mozifilmekben, képregényekben és videojá-
tékokban. Azonkívül a 19. és 20. században robbanássze-
rűen megnőtt a tudásunk a fizika, a geológia és a biológia 
területén, s befolyásos gondolkodók komoly kísérletet tet-
tek arra, hogy az új felismeréseket a saját istentagadásuk 
alátámasztására kisajátítsák. Sajnos sok keresztyén teoló-
gus belesétált a csapdájukba: a modern természettudo-
mányt egy kalap alá vették az ateizmussal, s nem vették 
észre, hogy ellenfeleik malmára hajtják a vizet, hiszen 
maguk is azt a tévhitet erősítik meg a köztudatban, hogy 
a hit a tudás ellentéte. Más hittudósok átestek a ló má-
sik oldalára, és korszakos feladatukat abban látták, hogy a  
teoló  giának mint tudománynak a tekintélyét megőrizzék 
egy szűk intellektuális elit szemében. Azaz azt akarták be-

bizonyítani, hogy a keresztyén tanítás helyesen értelmezve 
semmit sem állít, ami egy művelt ember számára ne lenne 
minden további nélkül belátható. Mindkét csoport nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy az emberek többsége már nem a 
keresztyénségtől vár hiteles választ vagy éppen segítséget 
azokban az élethelyzetekben, amikor rácsodálkoznak arra, 
hogy a valóság nagyobb, mint ami szemmel látható belőle, 
vagy éppen szembesülnek erejük és idejük végességével.   
A Külmissziói Híradó jelen számában arról olvashat a ked-
ves Olvasó, hogy a világ különböző tájain milyen választ 
adnak az emberi élet legnagyobb kérdéseire. Elméleti se-
gítséget kap ahhoz, hogy a keresztyén reménység lényegét 
megragadja, és láthatja, hogy a misszionáriusok miként 
adják azt tovább a legkülönfélébb körülmények között. 
Kevezsda Szilvia beszámolóját is szeretettel ajánlom a ked-
ves Olvasó figyelmébe.

Az örök életbe vetett hitünk szabaddá tesz minket arra, 
hogy megosszuk javainkat olyanokkal, akik a szívességet 
nem tudják viszonozni. Ebben a lelkiségben történt az a 
gyűjtés is, amelyet a Liebenzelli Misszió 2019 októberében 
hirdetett meg a malawi éhínség enyhítésére. (Technikai 
okokból már nem volt lehetőség arra, hogy az újság ha-
sábjain hírt adjunk róla.) Joachim Berger regionális igaz-
gató beszámolója szerint a térséget érintő súlyos esőzések 
(amelyekről a kedves Olvasók a híradásokból is értesül-
hettek) kimosták a talajból a gabona- és zöldségpalántá-
kat Csilonga és Mbere környékén is. A malawi csoport öt 
iskola kb. ötezer tanulójának a napi egyszeri étkezteté-
sét, ill. száz nagycsaládos idős ember ellátását, továbbá 
a partneregyház (EBCM) lelkészeinek a megsegítését tűzte 
ki célul 3–4 hónapos időszakra. A gyűjtés sikeresen zárult.  
Alapítványunk forintszámlájára 2 517 100 HUF, devizaszám-
lájára 4 470 EUR folyt be erre a célra 2019. december 31-ig. 
Az adományokat továbbítottuk. Ezúton is köszönöm szépen 
a kedves Testvérek szíves és nagylelkű felajánlásait!

Örömmel jelentem, hogy Kevezsda Szilvia misszionárius-
nő a terveink szerint ez év második felében missziói beszá-
molókörutat tesz: szeptemberben Németországban, októ-
ber első felében Csehországban, a hónap második felétől 
november végéig pedig a Kárpát-medencében. A részletek-
ről folyamatosan tájékoztatjuk majd kedves Olvasóinkat.

Kedves 
Testvérek!

Török András, elnök

Tisztelettel:

„Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek egyességét, a bűnök  
bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet.” (Apostoli hitvallás, részlet)
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Nálunk most az „üvegházhatás” érvényesül; izzadunk 
a fülledt, párás melegben. Ilyenkor mindennel felér 
egy kis szellő, bent nem jó sokáig tartózkodni. Viszont 
amint elkezd esni az eső – ami bármikor bekövetkez - 
het –, lehűl a levegő is egy kicsit. Néha olyan sok eső 
zúdul le egyszerre, hogy az udvar tóvá változik. Viccelő-
dünk is, hogy ez a mi „Mcherezo-tavunk”. 

Pont december 23-án volt részünk egy nagy esőzés-
ben, amikor jég is potyogott, és hirtelen olyan nagy 
vihar támadt, hogy az óvodai tanterem tetejéről le-
szakított 3 hullámlemezt. Itt olyan pléhtetők vannak, 
amelyeket csak odaszögelnek a gerendákhoz. A nagyja 
beesett a terembe, viszont az értékes tanszerek – hála 
Istennek – nem áztak meg. Másnap, december 24-én az-
zal telt a délelőtt, hogy a gyerekek segítségével kirak-
tuk a nedves dolgokat száradni. Ilyenkor már a legtöbb 
munkatárs szabadságon volt, viszont a 24-e és a 31-e itt 
munkanapnak számít.

Az iskolában december 19-én volt a záró alkalom, 
ahol értékelték a gyerekek tanulmányi eredményeit és 

magaviseletét. Ezen páran a munkatársak közül is részt 
vettünk. Ezt megelőzően vizsgát írtak a gyerekek az első 
negyedév minden tantárgyából, ami megmutatja, me-
lyik tantárgyból kell majd jobban beerősíteniük. 

A karácsonyi ünnepségünk a gyermekközpontban 
december 20-án zajlott. A gyerekek és a fiatalok ismét 
készültek: eljátszották a karácsonyi történetet, majd a 
programban szerepelt még vers, ének, igeversfelmondás, 
gyermekzenekar és tánc is. Mi, munkatársak pedig egy 
négyszólamú csicseva éneket adtunk elő. A központ ve-
zetője, Anika Klassen a Filippi 2,7–8 alapján rámuta-
tott az ünnep lényegére, és arra, hogy Karácsony nincs 
Nagypéntek nélkül: „És mikor olyan állapotban találtatott 
mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, 
még pedig a keresztfának haláláig.” 

Meghívtuk a gyermekek legközelebbi hozzátarto zóit 
is. Ők a gyámok, angolul guardian-nak hívjuk őket. Ez az 
a rokon – általában egy nagymama, egy nagynéni vagy 
egy nagybácsi –, aki felelősséget vállal az árva gyerme-
kért. A szünetekben őhozzájuk mennek a gyere kek, és 

Kedves Olvasók!

Kevezsda Szilvia beszámolója Malawiból:

Szeretettel köszöntelek Benneteket első alkalommal az új évben és 
évtizedben a mdekai MALO A MCHEREZO gyermekközpontból. Jelenleg 
az esős évszakban vagyunk, és most van a szezonja az ananásznak, a 
maracujának és a mangónak.
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olyankor segítenek is nekik a földművelési munkákban: 
a föld előkészítésében, trágyázásában, a kukoricaülte-
tésben és a gyomlálásban. A munkát gépek és igavonó 
állatok nélkül, saját kezűleg végzik az emberek, és csak 
kapát használnak.

A helyi karácsonyi menü csirkehús rizzsel és szénsa-
vas üdítő, amit mi is tartottunk. Majd kiosztottuk a gye-
rekeknek a karácsonyi élelmiszer- és édességcsomago-
kat, amelyek mindig nagy örömöt jelentenek nekik. Így 
engedtük el őket a kéthetes szünidőre.  

Mivel sok családban élelmezési gondok vannak az 
idén, a konyhát nyitva tartottuk a szünetben is, hogy a 
külsős gyerekek reggelit és ebédet kaphassanak. Napon-
ta 10–15 gyerek vette igénybe ezt a szolgáltatást. Az it-
teni Karácsonyon, december 25-én és Újév napján hús is 
szerepelt a menüben! Játékokat is kiadtunk nekik, hogy 
jobban elfoglalják magukat, mert a kora délutánt is a 
központban töltötték. 

Advent negyedik vasárnapján, 22-én még egy bal-
esetes sérültet is kezeltünk. Az egyik 5 éves kisfiú rosz-
szul ugrott le a játszótéri mászókáról. A hátára esett, 
és az eszméletét is elveszítette. Miután magához tért, 
megfigyelés alatt tartottuk másnapig. A nehézség az 
volt a dologban, hogy az agyrázkódás veszélye miatt 
feküdnie kellett, de nem engedhettük, hogy elaludjon. 
Minden órában bele kellett világítani a szemébe, hogy 
ellenőrizzük, összehúzódik-e a pupillája, ami meg-
történt. Hála Istennek minden rendben volt, így nem 
kellett orvoshoz fordulni. Jó, hogy mindig voltak gye-
rekek is körülötte a nappaliban, meg pár játék, ami le-
foglalta és ébren tartotta. A korához képest nagyon jól 
viselkedett; engedelmesen feküdt, míg a többiek körü-
lötte nyüzsögtek.   

Amikor visszatekint az ember az elmúlt évre, több 
minden előjön, ami hálaadásra ad okot. Bennem például 
tudatosodott, hogy bár Malawi egy fejlődő, de szegény 
ország, én jó körülmények között élhetek itt, a gyermek-
központban. 

Mdekában jó az áramellátás, csak ritkán van áram-
szünet, jól működik a hűtőberendezés és a jégszekrény 
is. Így még az új évben is tudok enni az otthonról ho-
zott kolbászból! Van elektromos sütőm, és tudok többek 
között kenyeret sütni. 

El vagyunk látva tiszta ivóvízzel, nem kell a kútra jár-
ni, mint a helyieknek. A nap végén pedig nincs jobb egy 
frissítő zuhanynál, amely a száraz időszakban megsza-
badít a ránk rakódott portól, az esős évszakban pedig a 
sós izzadságtól.

Eddig még egyszer sem kellett ellátogatnom az orvos-
hoz. Nem kaptam el pl. a maláriát – ehhez valószínűleg 
az is hozzájárul, hogy éjjel szúnyoghálót, sötétedés után 
szúnyogirtót használok, megelőzésként pedig rendszere-
sen iszom a keserű artemízia teát. 

Csak gyomorbántalmakkal szoktam néha küszköd-
ni, ami általában pár napig tart, kivéve a legutóbbit, 
amikor két hétig diétáztam. A gyógyszertárban viszont 
kaptam erre megfelelő indiai gyógyszert, ami azonnal  
segített… és még sorolhatnám a többi dolgot is, például 
Isten őrző és védő kezét az utakon. 

Az Úrnak mondok köszönetet az Ő kegyelméért, 
azért, hogy az elmúlt évben is hordozott és megtartott.

Előre tekintve az új évre szívből kívánok mindenkinek 
sok áldást, örömöt és új megtapasztalásokat az Úrral:
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Örökkévalóság

Ezt mondta halála előtt a rákbeteg Reinhard 
Jung, az egyik gyülekezet lelkésze. Nem ada-
tik meg minden keresztyénnek, hogy ilyen sú-
lyos betegségben ekkora hittel tekintsen elő-
re. Ez a hozzáállás felkavar, de egyben arra 
ösztönöz, hogy az örökkévalóságba vetett 
biblikus reménységet már most építsem be 
a gondolkozásomba és az életembe. Gerhard 
von Teerstegen ezt így fejezte ki az egyik éne-
kében: „Egyik nap szól a másnak, / Az éltem 
vándorlás csak, / Öröklét vár reám. / Oh, drága 
örökélet, / Feléd sóvárog a lélek, / E földön nincs 
az én hazám.” 

Legutóbbi számunkban beszámoltunk ked-
ves misszionáriusunk, Gerhard Stamm haza-
meneteléről. Példaértékű volt számomra az, 
ahogyan ő mindig a jelenben élt, ahogyan az 
életnek örülni tudott, és amilyen lelkesen be-
szélt ugyanakkor arról, hogy egy egész örök-
kévalóságot tölthetünk majd Jézussal.

Tisztáztuk-e már magunkban, hogy az a la-
kóhely, amelyet Jézus most is éppen készít ne-
künk az új világban (János 14,1–3), felülmúl 
mindent, és mellette szürkének tűnik mindaz, 
amit mi magunknak kívánni, kigondolni vagy 
elképzelni tudnánk? Ezért az „örökkévalóság-
tudatos” élet egy örömteli várakozást is jelent. 

Lapunk mostani számában arról olvashat-
nak, hogy a világ egyes vidékein mennyire 
eltérően gondolkoznak az emberek az örök-
kévalóságról. De azt is láthatják, hogy amikor 
valaki új teremtéssé lesz Jézusban, a világké-
pe nem pusztán apróbb javítgatásokra szorul, 
hanem teljesen átformálódik, mint az Daniel-
lel is történt, aki Pápua Új-Guinea egyik tele-
pülésén, Bikaruban élt. 

Meggyőződésem, hogy az anyagiak-
ban gazdag, ám lelkiekben szegény Nyugat 
keresztyéneinek a világról alkotott felfogá-
sát is újra és újra meg kell tisztítani a hamis 
elképzelésektől. Hiszen a társadalom által 
vallott és kialakított világkép sokkal erősebb 
hatást gyakorol ránk, mint ahogyan azt sze-
retnénk! Ezért olyan életbevágó, hogy Jézus 
szüntelenül és elválaszthatatlanul velünk járja 
az utunkat. Ő vár az Övéire. Úgy „bebiztosít” 
minket, mint egy tartókötél, és a halálon át el-
vezet egészen a célig, ahol az örökkévalóság 
fogad minket. Ez az Ő küldetése. 

Hálásan köszönöm minden kedves Ol-
vasónk értékes imádságait és adományait, 
amelyek azt segítették, hogy Jézus váltság-
művének a híre 2019-ben eljusson a föld leg-
eldugottabb zugaiba is. A jó hírt sokan hallot-
ták, és sokan bízták rá magukat Jézusra mint 
Szabadítójukra.

 Azt kívánom, hogy tapasztalják meg az 
örökkévalóság reményteli várásának áldásait!

 
Martin Auch, missziós igazgató

– Nem kell olyan sokat imádkoznotok értem. A Mennyben már készítik elő a 
lakóhelyemet. Imádkozzatok inkább a fiatalokért!

Zsid 6,17–20

Jel 21 és 22,1–5

Köszönjük, kedves Yuko!
Sok éven át Yuko kreatív illusztrációit láthattuk 
ezen az oldalon. 2020-tól Johannes Luithléval 
felváltva írjuk ezt a bevezető cikket. De előre 
örülünk annak, hogy Yuko illusztrációi feltűn-
nek majd időnként az újság oldalain.
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Azonban reméli, hogy addig eltelik még 
egy kis idő. Mert előtte mindenképpen sze-
retné meglátogatni mindkét unokáját Dél-
Afrikában.

Jessynek nem kevés terhet kell cipelnie.  
A legfiatalabbik húga a második gyermeké-
vel várandós, de nincsen férje. Jessy gondos-
kodik a szinte vak anyukájáról is, aki nála la-
kik. Ezenkívül három unokahúg él még nála, 
közülük az egyik a gyermekével. A napokban 
ráadásul a vízművek elzárta nála a vizet, így 
most a szomszédból kell hordaniuk a vizet. 
Az élet gyakran egész egyszerűen túl nehéz!

Vajon Jessy 78 éves anyukája is öröm-
mel készül a Mennyre? A hangjában érződik 
némi méltatlankodás is: 

– Persze, természetesen! De azért nem va-
gyok még annyira öreg. Remélem, van még 
egy kis időm. 

Azt gondoltam, nehéz és hosszú földi élete 
vége felé jobban foglalkoztatja ez a kérdés. 
Ám az érződik a szavaiból, hogy a közeledő 
halál inkább félelemmel tölti el. 

Amikor az 1990-es évek elején júniusban, 
zambiai tartózkodásunk kezdetén meglehe-
tősen hideg volt, a kertész rendszeresen át-
jött hozzánk. Az iránt érdeklődött, hogy nem 
tudnánk-e neki venni egy gyapjútakarót? 
Májusban azért nem vett, mert akkor még 
nem volt rá szüksége… 

Amikor négy évvel ezelőtt visszatértünk 
Zambiába, azt tapasztaltuk, hogy az embe-
reknek nagyon nem akaródzik előre gondos-
kodni bármiről is. Csak azt tartják fontosnak, 
ami éppen időszerű, amit most kell elvégezni. 
Még a következő évvel kapcsolatban is csak 
nagy ritkán tervezgetnek. Akkor hát miért  
foglalkoztatná őket a nagyon is távolinak 
vélt örökkévalóság? 

Ha az örökkévalóságra terelem a szót, az 
emberek azonnal elkezdenek a Mennyről 
beszélni meg arról, hogy mindenki odajut 
és aztán Istennél lesz. Mert az általános fel-
fogás az, hogy minden vétekért és bűnért 
még a földi életben megkapjuk a büntetést. 
Ezért a halál után már nem lesz számon-
kérés. El lehet képzelni, mekkora szemeket 
meresztenek, amikor közlöm velük, hogy 
az örökkévalóságot egy másik helyen is el 

lehet tölteni. Ott nemcsak az örök tűz okoz 
majd szenvedést (Máté 25,41), hanem az is, 
hogy mindenki örökre el lesz szakítva az ir-
galmas Istentől. 

Csak ameddig az emlékezet tart
Az itteni hagyomány szerint a zambiaiak ha-
láluk után az ősök szellemének az országába 
kerülnek. Onnantól fogva tevékenyen részt 
vesznek a még itt élő családtagjaik életé-
ben: ha kell, megvédik, ha kell, megbüntetik 
őket. A túlvilágon csak addig élnek, amíg a 
nevükre a földön emlékeznek. Ezért olyan 
fontos, hogy egy párnak sok gyermeke és 
unokája szülessen, akik majd emlékezni tud-
nak rájuk. Szinte kötelező, hogy egy újszü-
löttnek valamelyik elhunyt hozzátartozójuk 
nevét adják, hogy az elhunyt a kisgyermek-
ben élhessen tovább. 

Egy hagyománytisztelő zambiai úgy gon-
dol az örökkévalóságra, mint valami kel-
lemes időre, amelyet az ősei társaságában 
tölt majd. A problémák akkor jelentkeznek, 
ha egy ember az életében nem követte a 
hagyományokat, vagy ha nem a kötelező 
szertartások szerint temették el. Az ilyen 
esetekben az elhunyt gonosz szellemmé vá-
lik, aki háborgatni fogja hátrahagyott csa-
ládtagjait.

A magát „keresztyén nemzetnek” nevező 
Zambiában alig találni valakit, aki beismer-
né, hogy valójában az ősök hagyományát 
követi. Azt látjuk, hogy a keresztyénség ke-
veredik a hagyo-
mánnyal – és ez 
biztosan még jó 
darabig így lesz. 
Ezért fontos fel-
adatunknak tart-
juk úgy hirdetni 
Isten Igéjét, hogy 
sok zambiai meg-
ismerje, mi is a 
helyzet az örök-
kévalósággal, és 
azt valóban Is-
tennel tölthesse 
majd. 

Cornelia Frey 

– Hogy mire gondolok, amikor meghallom az örökkévalóság szót? Örök öröm-
re, a Jézussal való együttlét örömére, ahol nincs többé gond, csak öröm.

Jessy ül velem szemben, és e szavaknál arca felragyog. 

Zambia:
FO
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Dr. Reinhard és Cornelia Frey 
13 évi németországi szolgá-
lat után 2015 őszén tért visz-
sza Zambiába. Korábban, 1986-
tól 2002-ig már szolgáltak ott 
misszionáriusokként. A gyüle-
kezeti és az iskolai munkában 
vettek részt. Reinhard most 
gyülekezetvezetőket képez 
Zambiában és a szomszédos 
Kongóban. Cornelia női biblia-
órákon és gyermek-istentiszte-
leteken tevékenykedik.

Imádkozzunk, hogy  
minél több zambiai 

keresztyénnek legyen szívügye 
felkészülni arra a pillanatra, 
amikor majd Krisztus színe elé 
kell állniuk!

Már most foglalkozzunk 
az örökkévalósággal?

Jessy, az anyukája és Cornelia 
(balról jobbra)
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Felmerülhet a kérdés: Egy ilyen mentalitás-
sal hogyan lehet értelmezni az örökkévalósá-
got, ill. hogyan lehet számolni vele? Egyálta-
lán lényeges-e az a mai élet szempontjából? 

Ezzel kapcsolatban szeretném elmesélni, 
hogy milyen különleges találkozásban volt 
részem Bikaruban. Amikor ellátogattunk 
ebbe a távol eső faluba, jót beszélgettünk a 
férfiakkal is. Egyiküket, egy idősebb férfit 
Danielnek hívták. Nemrég lett keresztyén. 
Elmondta, hogy az Úr Jézusba vetett hite 
hogyan változtatta meg az életét. Korábban 
varázslással és fekete mágiával foglalkozott, 
a törzsi háborúkban férfiakat és nőket ölt 
meg, és olyan rituálékon vett részt, ahol szel-
lemekkel és démonokkal léptek kapcsolatba. 

Animista világképe szerint halála után 
úgy térne vissza a falujába, mint egy holt 
szellem. Hatalma lenne segíteni a családjá-
nak és a falu közösségének. De árthatna is 
nekik, amennyiben nem kapná meg tőlük a 
megfelelő tiszteletet. Ez az állapot addig ma-
radna fenn, amíg a következő nemzedékek 
egy nap már nem emlékeznének rá. Akkor az 
elfelejtett szellemekhez kellene csatlakoznia. 
Ez várt volna tehát rá az örökkévalóságban: 

néhány évig szellemként kísérthetett volna, 
utána azonban elnyelte volna őt a feledés 
homálya. 

Az éjszakai rémálmok… 
De Daniel egyszer csak hallott arról, hogy 
Jézus tud rajta segíteni! Jézus meg tudja őt 
szabadítani a bűneitől, a vétkeitől és a rossz 
lelkiismeretétől; azoknak az embereknek az 
arca, akiket meggyilkolt, álmában minden 
éjjel kísértette őt, és a végén már nem mert 
elaludni. Jézus valóban meg tudná őt szaba-
dítani, és tényleg meg tudna neki bocsátani? 
Ez az üzenet teljesen új volt Danielnek. Vé-
gül Jézus kezére bízta az egész életét!

…a megváltás és az új távlatok 
Az idős ember nem csak azt élte át, hogy 
Isten megbocsátotta súlyos és nyomasztó 
vétkeit. Azt is meghallotta, hogy Jézus vele 
akarja tölteni az örökkévalóságot. Ettől nagy 
reménység töltötte be a szívét. Akkor nem 
kell holt szellemként egyszer majd a feledés-
be merülnie, hanem azzal a Jézussal töltheti 
az örökkévalóságot, aki szereti és megszaba-
dította. Azzal a Jézussal, aki az Atya jobbján 

Pápua Új-Guineában az emberek csak a mának élnek. Nem foglalkoztatja őket, hogy mi lesz holnap vagy a 
következő héten, még kevésbé az, hogy mi történhet néhány év múlva. Az idő nem számít, hisz elegendő van 
belőle. Akinek van pénze, az ma költekezik. Akinek van ennivalója, az ma jóllakik. Aki ünnepelni akar, az ma ün-
nepel.  Azt, hogy mit hoz a holnap, úgyis csak holnap lehet megtudni. És elég is akkor megtudni.

Az örökké
valóság  
fényében  
élj a mában!

Daniel kiöltözve  
a fogadásunkra

Daniel Bikaruból

Pápua ÚjGuinea:
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ül, és egyszer véget vet minden földi szenve-
désnek és nyomorúságnak.

Az új-guineai esőerdőben nehéz és fárad-
ságos az élet. Nincs orvosi ellátás. Az élel-
met kemény munkával kell az erdőben fel-
kutatni. Minden sarkon veszély leselkedik 
az emberre. Magas a gyermekhalandóság, és 
az életet nehezíti a gyakori éhezés és a sok 
betegség is. Ez alól Daniel élete sem volt ki-
vétel. A megtérése nem változtatott az élet-
körülményein. Ahhoz, hogy legyen egy kis 
kertje, ugyanúgy ki kellett irtania egy darab 
erdőt, és ő is meg a felesége is különböző be-
tegségekkel küzdöttek. Az ő környezetében 
is haltak meg emberek olyan nyavalyákban, 
amelyekből a megfelelő gyógyszerekkel ki 
tudtak volna gyógyulni.  

Daniel nézőpontja mindennek ellenére 
döntően megváltozott. Most már nem csupán 
a földi élet létezett számára. Volt már vala-
mi, ami több mint a kemény élet az őserdő-
ben. Egy napon véget ér minden szenvedés, 
és jön az örökkévalóság, amelyet Jézussal 
tölthet majd. Ezzel olyan reménység ébredt 
benne, amely örömmel töltötte el és megvál-
toztatta őt. A korábbi varázslóból és gyilkos-
ból olyan ember lett, aki a Jézusban megta-
lált reménységéről beszélt az embereknek.  

És nekem vajon fontos-e az örökkévalóság?
Amikor Danielre és az ő bizonyságtételére 
gondolok, eltöprengek azon, hogy velem mi 
is a helyzet. Foglalkoztat-e az örökkévaló-
ság, vagy csak úgy él bennem, mint a távoli 
jövőben majdan bekövetkező esemény? Mi-
lyen hatással van az életemre? Vagy a mos-
tani élethelyzetemben egyáltalán nem játszik 
semmilyen szerepet?

Úgy vélem, mi, keresztyének gyakran 
megfeledkezünk az örökkévalóságról. Éljük 
a mindennapokat, és jól érezzük magunkat. 
Amennyire lehetséges, megpróbáljuk elke-
rülni a nehézségeket, a gondokat, a szenve-
dést és a kellemetlenségeket – ami valahol 
érthető is. Ez azonban rejt magában némi ve-
szélyt: előfordulhat, hogy már nem azt tesz-
szük, amit Isten akar, mert az kellemetlen, 
mert nem illik bele a mi elképzelésünkbe, 
vagy mert valamit el kellene szenvednünk. 
Hol húzódik a határ a mindennapokban a ké- 
 nyelem és a között a tevékeny élet között, 
amelyet Istennel, ill. Istenért élünk? 

Időt és energiát nem sajnálva…
Azért nem vállalok semmilyen szolgálatot a 
gyülekezetben vagy az ifjúsági munkában, 
mert az estéimet szeretném nyugalomban 
tölteni? Azért nem látogatom meg a beteg, 
idős nénit a szomszédban, mert arra rámen-
ne a szabad délutánom? Azért nem akarok 
bébiszitterkedni annak az anyukának, aki 
egyedül neveli a gyerekeit, és akinek sürgő-

sen szüksége lenne egy kis kikapcsolódásra, 
mert nekem magamnak is rengeteg dolgom 
van? Pedig éppen mi, keresztyének tudnánk 
teljes bedobással, akár még a szabadidőnket 
is odaszánva szolgálni, mert tudjuk, hogy 
egy egész örökkévalóság vár ránk. Mit szá-
mít akkor, ha egy szombat délutánunkat oda 
kell áldoznunk?  

Isten arra hívott el minket, hogy most vé-
gezzük a feladatunkat. A munka sok, de min-
denki hozzáadhat valamit Isten országához, 
mindegy, milyen tehetséggel, képességgel 
vagy adottságokkal rendelkezik. Hát nem 
nagyszerű, hogy Isten használni akar minket, 
és a szolgálatába akar állítani, függetlenül 
attól, hogy éppen hol vagyunk!  

Igen, jöhetnek nehéz helyzetek. Például, 
amikor ki kell lépnünk a saját komfortzó-
nánkból, bele kell vágnunk valami teljesen 
újba, és Istenben bízva előre kell haladnunk. 
Jézus azonban megígérte, hogy mellettünk 
marad, és ezzel mindig számolhatunk.   

Pont nekünk, keresztyéneknek, akiknek 
ilyen örökkévaló reménységünk van, nem 
lenne szabad engednünk, hogy bármi eltán-
torítson attól, hogy Isten hívását kövessük. 
Egy egész örökkévalóság áll előttünk, amikor 
majd pihenhetünk, és elképzelhetetlen dicső-
ségben élhetünk. 

Daniel egyébként tavaly elhunyt, és most 
már abban az örökkévalóságban lehet, ame-
lyet oly nagy örömmel várt. 

Johannes Wälde
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Johannes és Carolin Wälde öt 
gyermekükkel együtt Wewakban 
élnek. A Shape Life elnevezésű 
missziós-szociális projekt mun-
katársai, és nehéz körülmények 
között élő gyermekekkel foglal-
koznak. További feladataik közé 
tartozik a kikötőváros börtöné-
ben végzett missziós munka, 
a munkatársak képzése és a 
misszionáriusok csoportjának a 
vezetése.

Imádkozzunk, hogy a 
szigetország lakói közül 

minél többen meglássák: 
mennyivel csodálatosabb az az 
örökkévalóság, amelyet az egy, 
valóban örökkévaló Isten ad 
gyermekeinek!

Fent:  
Úton Bikaruba – A falu a 
„senki földjén” terül el,  
a Felföld és a Szepik-folyó 
között, a hunsteini régióban.

Balra:  
Ködfelhők az esőerdőben

Daniel Bikaruból
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Ecuador:

Micsoda kilátások!

Isten eljövendő új világa hogyan hat a mos-
tani életedre? 
Angel: Sok ecuadori életfilozófiája a chulla 
vida. A chulla egy kecsua szó. Jelentése: egye-
di, egyszeri. A vida szó pedig az élet spanyol 
megfelelője. Az emberek tehát azt mondják, 
hogy az életet teljes mértékben ki kell élvez-
ni, hiszen „csak egyszer élünk”!

Korábban én is így gondolkoztam. De 
amióta megismertem Jézust, új távlatok 
nyíltak előttem. Az életemet Isten Igéjéhez 
igazítom. Az a fontos, ami Neki tetszik, és 
ami az Ő dicsőségét szolgálja. Nemcsak tud-
ni és mondogatni akarom, hogy keresztyén 
vagyok, hanem a hitemet szeretném egészen 
gyakorlati módon meg is élni a hétközna-
pokban. Például úgy, hogy őszinte vagyok a 
főnökömmel, vagy úgy, hogy a gyerekeimtől 
is kész vagyok bocsánatot kérni.

Kőművesként sok férfival dolgozom 
együtt. Bár ők is házasok, mindenféle kétér-
telmű megjegyzéseket tesznek más nőkre. Ez 
Isten előtt nem kedves. Ezért én nem veszek 
részt az ilyen pajzán viccelődésekben. 

Szabadidőmben a keresztyén barátaimmal 
járjuk a környező kecsua falvakat, és visszük 
az evangéliumot az embereknek. Nem tar-
tom titokban, hogy hiszek Jézusban. Amikor 
csak tudok, bizonyságot teszek Jézus mentő 
szeretetéről, amely megragadott engem, és 
értelmet adott az életemnek.
Sandra: Amikor a Mennyországra gondo-
lok, mindig mély békesség és öröm tölt el. 
Tudom, hogy ezen a földön csak „átutazó-
ban” vagyok. A Mennyben viszont örökké 
Istennel élhetek majd. Ezért itt és most Neki 
szeretnék szolgálni az egész életemmel. Sze-
retném, ha minden tettem és a viselkedésem 
Őt dicsőítené. Mindennap imádkozom azért, 
hogy ne a világ értékrendje és gondolkodás-
módja, hanem Isten akarata szerint tudjak 
élni. Látom, hogy a csoporttársaim hazud-
nak a tanárainknak, vagy mással csináltatják 
meg a leckéjüket.  Nekem fontos az, hogy 
ami az én dolgom, azt én csináljam meg, 

és legyek mindig becsületes. Miközben a töb-
biek bulikba vagy diszkóba járnak, nekem 
az jelenti a „szórakozást”, ha énekelhetek a 
gyülekezeti dicsőítő csoportban, vagy misz-
sziós szolgálatra mehetek a dzsungelba. Sze-
retnék napról napra közelebb kerülni Jézus-
hoz. Ehhez az is hozzátartozik, hogy őrzöm 
a tisztaságomat a házasságig. Vezérigém a 
Róma 12,2: „és ne igazodjatok e világhoz, ha-
nem változzatok meg értelmetek megújulásá-
val, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, 
mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”
Julieta: Nekem pusztán a tudat és a remény-
ség, hogy az örökkévalóságot Jézussal tölt-
hetem, nagy megerősítést jelent mindennap. 
Már itt és most szeretném az életemet mint 
az Ő képmása szentségben élni. Hiszen már 
most arra készülök, ami a Mennyben vár 
rám. Az, hogy Krisztusban szabadulást kap-
tam, naponként arra buzdít, hogy a hitemről 
beszéljek másoknak is. Szeretném, ha ők is 
élvezhetnék egyszer az örökkévalóság meny-
nyei áldásait. 

Mi az, ami a mostani életedben eszedbe jut-
tatja az örökkévalóságot?
Angel: Az én „gondolati mankóm” az, hogy 
felgyógyultam egy súlyos betegségből. Hete-
kig feküdtem a kórházban, felállni sem tud-
tam. Volt egy gyulladás a lábamban, amitől 
iszonyatos fájdalmaim voltak. Egy misszio-
nárius rendszeresen meglátogatott. Enniva-
lót hozott, felolvasott a Bibliából, és kifizette 
a vérkészítményeimet. Akkortájt ébredtem 

Angel, Sandra és Julieta kecsua indiánok, akik hitre jutottak Jézus Krisztusban. 
Most arról számolnak be, hogy az örök élet reménysége milyen hatással van 
mostani életükre.

A chirihuasi kecsua gyülekezet 
2018-ban ünnepelte fennállásá-
nak 40 éves évfordulóját. Ebből az 
alkalomból háromnapos ünnep-
ségsorozatot tartottak, amelyre 
kb. 500 vendég érkezett, akik 
sok megindító bizonyságtételt is 
hallhattak. Azok a falubeliek, akik 
elsőként lettek keresztyének, még 
rengeteg üldöztetést, hátratételt 
szenvedtek, mégis hűségesek 
maradtak Jézushoz, és állhata-
tosan jártak házról házra, hogy 
továbbadják az evangéliumot a 
többieknek. Ez sokszor hosszú és 
kimerítő gyaloglással is járt. De 
Imbabura körzetében hatalmas 
ébredés tanúi lehettek.

 i

A chirihuasi gyülekezet fenn-
állásának 40. évfordulója

Julieta (balra) és lakótársa, Lola. 
Guayaquilben laknak a tengerpart 
közelében, és ecuadori keresztyéneket 
készítenek fel úttörő missziós munkára.

Ramona Rudolph 2012 óta 
él Ecuador északi részén. 
Gyülekezetalapító szolgála-
tot végez a kecsua indiánok 
között.
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rá, hogy Jézus bocsánata nélkül elveszett 
vagyok, és átadtam Neki az életemet. Két 
hónap múlva gyógyultan hagyhattam el a 
kórházat. Megígértem Istennek, hogy több 
időt szentelek Neki. Csatlakoztam a gyüle-
kezeti kórushoz, és segítek az evangélizációs 
alkalmakon. 
Sandra: Naponta olvasom a Bibliát. Ez se-
gít a gondolataimat Istenre irányítani és 
engedni, hogy a Szentlélek vezessen és be-
töltsön. Isten Igéje újra meg újra emlékeztet 
arra, hogy Jézus hamarosan visszajön, és a 
Mennyben nem lesz már sem betegség, sem 
háború, sem sírás. 
Julieta: Valahányszor olvasom a Bibliát, Is-
ten szeretetét, irgalmát és kegyelmét mu-
tatja be nekem. Emlékeztet a missziói pa-
rancsra is: azért fontos bizonyságot tenni 
a hitünkről, hogy mások is halljanak Isten 
szeretetéről. Jézus azt mondja a Máté 24,14-
ben, hogy addig nem jön el a világ vége, 
amíg minden emberhez el nem juttattuk a 
megváltás üzenetét. Tehát ha azt szeretném, 
hogy Jézus visszajöjjön és Magával vigyen 
az örökkévalóságba, akkor mindenütt Róla 
kell beszélnem. Statisztikai kimutatások 
vannak arról, hogy hányan nem hallották 
még az evangéliumot. Ez napról napra arra 
ösztönöz és azt a vágyat táplálja bennem, 
hogy a remény nélkül élőknek továbbadjam 
az evangéliumot. 

Mi az, ami Isten eljövendő világával kapcso-
latban különösen is örömmel tölt el?
Angel: Előre örülök annak, hogy ott Isten 
jelenlétében és egymással teljes egységben 
élünk majd. Ott már nem lesz semmilyen 
gond, betegség és szükség – csak öröm. 
Sandra: Én annak örülök már most, hogy 

szemtől szembe láthatom majd Istent, és 
örökké élvezhetem a Mennyet. Jó lesz együtt 
énekelni az angyalokkal és találkozni más 
keresztyénekkel, azokkal a rokonaimmal, 
akik már meghaltak, de Ábrahámmal, Mó-
zessel, Pállal és Dáviddal is.
Julieta: A legszebb az lesz, hogy Istent di-
csérjük majd, és örvendezünk az Ő jelenlé-
tében. Semmilyen betegségtől, bűntől vagy 
háborútól nem kell majd szenvednünk, mint 
ebben a világban, ahol a gonoszság napról 
napra egyre nő. Mindezt magunk mögött 
hagyhatjuk, mert csak áldásban lesz részünk 
és örökké élhetünk. 

Ramona RudolphFO
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Erkölcsi alapvetés: Ama 
killa, ama llulla, ama shua. 
– Nem tétlenkedni, nem 
hazudni, nem lopni! Ez a 
három erkölcsi szabály 
határozza meg a kecsua 
indiánok életét. Aki vét 
e szabályok ellen, annak 
nyilvánosan egy hidegvizes, 
csalános „tisztítófürdőt” 
kell vennie, ugyanakkor os-
torcsapásokkal is megbün-
tetik és megfegyelmezik.

 i

Angel kőművesként dolgozik, 
de mellette földműveléssel 
is foglalkozik, mint a legtöbb 
kecsua.

Sandra és Ramona 
kukoricabetakarítás után

Imádkozzunk, hogy  
Angel, Sandra és 

Julieta szavára sok kecsua 
szívében felébredjen a vágy 
az örökkévalóság után!
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Ez az élmény egy nagy felkiáltójel volt; mint-
ha második esélyt kaptam volna arra, hogy 
elkezdjek azzal foglalkozni, ami valóban szá-
mít, és arra a helyre összpontosítani, ahol 
lenni akartam egykor: az örökkévalóságra 
Jézusnál. Így kezdtem az „örökkévalóság 
szemüvegén” át szemlélni az életemet. 

Az örökkévalóság szemüvege
Jó tizenkét éve már Németország egyik leg-
nagyobb biztosítójánál dolgoztam. Munkám 
nagyobbrészt abból állt, hogy elvegyem az 
emberek veszteségtől való félelmét. A félel-
met attól, hogy valami éri az autójukat, az 
otthonukat, a házukat, vagy akár az életü-
ket. Mindent be kell biztosítani! Jó, de mi 
van utána? A bolond gazdag példázata a 
Lukács 12-ben döntő fordulatot hozott szá-
momra: annak az embernek mindene meg-
volt, de Isten váratlanul elkérte a lelkét. Kié 
lesznek most a tele csűrök (vö. 20. vers)? 

Ezért nem kell aggódnunk az olyan földi 
dolgok miatt, mint az élelem vagy a ruházat  
(vö. 22. vers). Sőt, ha Isten országát keressük, 
ezek ráadásként mind megadatnak nekünk  
(vö. 31. vers). „Adjátok el vagyonotokat, és 
adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak 
el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kin-
cset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet 
hozzá, a moly sem emészti meg” (33. vers).  
„Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, 
és akire sokat bíztak, attól többet kérnek szá-
mon” (48b vers).  Ez úgy ért, mint a villám-
csapás. Tudtam, hogy le kell vonnom a kö-
vetkeztetéseket. De melyeket?

Hogyan gyűjthetek kincseket a Mennyben?
A Hegyi beszéd tanulmányozása közben ér-
tettem meg, mennyire fontos Jézusnak, hogy 
törődjünk a szegényekkel és a gyengékkel, 
adjunk alamizsnát, teremtsünk békét, keres-
sük az igazságot, mondjunk igazat és még 

Christian csomagol

Johannát lelki édesapja,  
Gerhard Stamm vezeti oltárhoz

Egy gyermekkori álom teljesül:  
propelleres géppel repülni 
a távoli szigetek felett

Indonézia:

Kincseket gyűjteni  
a Mennyben
Minden a balesetemmel kezdődött, amikor motorozás közben összeütköztem 
egy autóval. Hirtelen kiszakadtam a mindennapokból, és minden földi dolog az 
értékét vesztette. Mi van a halál után? Korábban már hallottam az Úr Jézus-
ról egy gyülekezetben, de idővel eltávolodtam a gyülekezettől, aztán a hittől is.  
A balesetemkor hirtelen tudatosult bennem: Johanna, ha most meghaltál volna, 
nem Jézusnál lennél.
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sok egyéb. A legnagyobb kihívásnak mégis 
azt éreztem, hogy szeressem az ellensé gei-
met, tűrjem el, ha sértegetnek, és lássam 
meg bennük az elveszett embert. 

Idővel Isten a Lukács 12,48b versével 
nemcsak arra mutatott rá, hogy mennyire 
ragaszkodik a szívem az anyagi javakhoz. 
Azt is megláthattam, milyen nagyon fontos 
NEKI, hogy valóban mindent, amit TŐLE 
kaptam – pl. a képességeimet – arra használ-
jak, hogy embereket nyerjek meg az örökké-
valóságnak.

Az örökkévalóságra összpontosítva 
C. S. Lewis egyszer így magyarázta ezt: „Ha 
mi, emberek az örökkévalóságra törekszünk, Is-
ten a földieket ráadásul nekünk adja. Ha valaki 
csak a földiekre törekszik, mindkettőt elveszíti.” 
Pontosan ezt éreztem a megtérésem előtt. 
Mint egyedülálló nőnek a legfőbb célom az 
volt, hogy megtaláljam az „igazit”, de lát-
nom kellett, hogy újra és újra csődöt mon-
dok. Csak Jézussal voltam képes félretenni 
ezt a témát, mindent rábízni és az Ő ügyére 
összpontosítani. 

Végül, a Lukács 12,31 ígérete alapján 
megfogadtam Istennek, hogy 40 hónapra 
szögre akasztom a „férj témát”, és csak arra 
koncentrálok, hogy ŐT minél jobban meg-
ismerjem és embereket nyerjek meg az Ő 
országának. Isten beváltotta ígéretét. Az ál-
talam „kitűzött” idő végén, napra pontosan 
levelet kaptam attól a fiatalembertől, aki 
ma már a férjem. A levélben ez állt: Eljönnél 
velem a misszióba? Isten nemcsak beváltotta 
ígéretét, hanem egyre tovább erősítette ben-
nem a küldetésemet, hogy embereket nyer-
jek meg az Úr Jézusnak.

Visszatekintve elmondhatom, eddigi éle-
temben az volt a legfontosabb, hogy voltak 
emberek, akik megszerettették velem Jézust. 
Az, aki alighanem a legmélyebb benyomást 
tette rám, Gerhard Stamm volt, aki Pápua 
Új-Guineában dolgozott misszionáriusként. 
Ellentétben sok más keresztyénnel, ő nem-
csak arról beszélt, hogy egy keresztyénnek 
mit kell, illetve mit nem szabad tennie. Ő en-
gem látott, az embert, érdeklődött irántam, 
és egyszerűen csak szeretett. Általa jutottam 
hitre, és ő fordította először az örökkévaló-

ság felé a szívemet. Mivel a saját apukám ki-
lencéves koromban meghalt, megkérdeztem 
Gerhardot, hogy mint lelki apukám nem ve-
zetne-e ő az oltárhoz az esküvőmön. 

Christiannal olyan esküvői igét szerettünk 
volna, amely egyszerre kihívás, bátorítás és 
segítség arra nézve, hogy mindig szem előtt 
tarthassuk a célt. Ezért a Losung akkori éves 
igéje, a Zsidók 13,14 mellett döntöttünk. 
„Nincsen itt maradandó városunk, hanem az 
eljövendőt keressük”. Jobb igét nem is választ-
hattunk volna. Házasságunk hat éve alatt ti-
zenkétszer költözködtünk, és hat országban 
éltünk már. A változás életünk kísérőjévé, de 
néha nagy kísértésévé is vált.   

A legnagyobb csoda
Missziós szolgálatunk első szakaszának 
lezá rultával, 2019 augusztusában hazatér-
tünk Indonéziából. Ez jó alkalom arra, hogy 
az ember visszatekintsen és hálatelt szívvel 
újra megállapítsa: Igen, Isten minden ígére-
tét valóra váltotta. A sok ide-oda utazgatás 
közben bizony sokszor nehezen tudtuk te-
kintetünket és szívünket az örökkévalósá-
gon tartani. Mégsem volt soha semmiben 
hiányunk, épp ellenkezőleg: Isten meg-
ajándékozott minket azzal, hogy rendkívü-
li embereket ismerhettünk meg, csodálatos 
vidékeken járhattunk, gyermekkori álmokat 
válthattunk valóra, és felfoghatatlan kalan-
dokban lehetett részünk. De a legnagyobb 
csoda mégis az volt, hogy találkozhattunk 
újjászületett emberekkel és meghallgathat-
tuk élettörténetüket.

Johanna Folkers

Christian és Johanna Folkers 
2015 és 2017 között Mikronéziá-
ban élt és a Chuuk, ill. Palau 
szigetén működő gyülekeze-
tek és iskolák munkáját támo-
gatta. 2018-ban költöztek az 
új-guineai sziget indonéz ré-
szébe, ahol a nyugat-pápuai 
egyházzal dolgoztak együtt. 
Olyan távoleső területekre jár-
tak tanítani, ahol szükség volt 
segítségre, de emellett a he-
lyi bibliaiskolákban is végeztek 
oktatói szolgálatot.

Imádkozzunk, hogy 
Isten áldja meg a 

jövőben is a Folkers házaspár 
életét és szolgálatát!
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Kincseket gyűjteni  
a Mennyben

Szerelmeslevél
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Egy bizonyos életkor után, különösen a bu-
rundi férfiakat az foglalkoztatja, hogy ha-
láluk után hogyan fogják őket emlegetni az 
emberek. Életük elsősorban a számos utód-
ban folytatódik. Ezért aztán a burundi asz-
szonyok átlagosan hat gyermeket szülnek, 
és ezzel Niger után a második helyen állnak 
világviszonylatban.  

Örökkön örökké?
Sok afrikai fél a változásoktól. Ha a szakmá-
jukban elértek egy jó pozíciót, meg vannak 
győződve arról, hogy azt örökre megtarthat-
ják. A biztonság kedvéért aztán csak a leg-
minimálisabb információkat osztják meg a 
munkatársaikkal, nehogy valaki megpróbálja 
megszerezni az ő helyüket. Ez sok nehézsé-
get és „állandó” csúszásokat eredményez, hi-
szen ha a felelős személy nem érhető el, rajta 
kívül nincs senki, aki tudná, mi is a teendő.  

A befolyásosabb és jobb módú férfiak 
úgy állítanak emléket maguknak, hogy in-
dítanak egy vállalkozást, vagy felépítenek 
egy épületet a köz javára. Általános cél az, 
hogy a nemzet hőseiről, politikusokról vagy 
politikaközeli személyekről utcákat, tere-
ket, kórházakat vagy sportstadionokat ne-
vezzenek el. 

Remény és örökkévalóság
Az örökkévalóság akkor kerül be az emberek 
látóterébe, amikor nagyon megnőnek a ter-
hek. Olyankor a burundiak ezt mondogatják:  
Egyszer minden megváltozik. Az amerikai 
gospelekhez hasonlóan itt is sok gyülekezeti 
énekben esik szó az örökkévalóság remény-
ségéről. 

Az évtizedekig tartó polgárháborúk, a min-
dig fenyegető malária – amelyben 2019 júliu-
sáig már 1800 ember halt meg –, HIV/AIDS  
és ebola, valamint a rendszeres éhínségek 
miatt a halál itt sokkal inkább része a hét-
köznapoknak. A várható átlagos élettartam 
61 év.*

Amikor valaki meghal, egy hétig nagyon 
gyászolják az illetőt. Ebben az időszakban 
a legközelebbi hozzátartozóknak nem kell 
dolgozni menniük. Egy hét után kerül sor a 
temetésre. A gyászidő egy évig tart, utána 
azonban az elhunytat „elfelejtik”. A megöz-
vegyült férfiak és nők újra házasságot köt-
hetnek. A temetőket felveri a gaz, és kecs-
kék, tehenek legelésznek bennük. A sírokat 
rendszerint nem látogatják, nem háborgat-
ják, és reménykednek (legalábbis a hagyo-
mányos hitvilág szerint), hogy a holtak nem 
térnek vissza.

– Burundi a világ legszegényebb országai közé tartozik. Ezért sok ember leg-
inkább azon gondolkozik, hogy az adott napot hogyan fogja túlélni – válaszolja 
P. lelkipásztor arra a kérdésemre, hogy mennyire izgatja az örökkévalóság a bu-
rundiakat. Aztán még hozzáteszi: – Mi rövidebb távlatokban gondolkozunk.

Ám további kutakodásom megdöbbentő eredményt hozott.

Itt biztosítani a 
halhatatlanságunkat?

* Forrás: index mundi 2017

Imádkozzunk, hogy  
azok a fiatalok, akik az 

ifjúsági hétvégén részt vettek, 
elköteleződjenek az örökkévaló 
Isten mellett!

Albrecht és Annegret Hengerer  
30 éve szolgálnak a Liebenzelli  
Missziónál. Először Norman-
diában segítették egy gyüleke-
zet munkáját, majd 2017 nyarán  
Burundiba utaztak. 
A helyi egyház működését  
igehirdetéssel, képzésekkel, 
adminisztratív munkával és 
lelkigondozással támogatják.

Burundi:

A Világörökség részét képező 
jellegzetes épületegyüttes, egy a 
számos rugo közül.
FOTÓ: HELGE HARTMANN
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„A halottak nem haltak meg”
Burundiban az emberek kezdettől fogva az 
egy Istenben, Imanában hittek, aki megáld-
ja, valamint gyermekkel, gazdagsággal és 
egészséggel ajándékozza meg őket. Imana és 
az emberek között Kiranga volt a közvetítő 
fél, akit az Igitabo elnevezésű istentiszteleti 
helyeken tiszteltek. A Biblia fordításakor az 
Imana szó lett az élő Isten megfelelője. 

Burundi ma keresztyén ország; a ke-
resztyének aránya kb. 80 százalék, bár 
az is igaz, hogy a keresztyénségbe sok 
minden vegyült az eredeti hitvilágból.  
A lakosság fennmaradó 20 százaléka  
afrikai vallásokat követ. 

„A halottak nem haltak meg” – így hang-
zik a szenegáli Birago Diop elhíresült af-
rikai versének egyik sora, amely az egész 
frankofon Afrikában beépült az emberek 
tudatába. A halottakat csupán elszólít-
ják, és haláluk után kijár nekik a tisztelet.  
Az emberek általában félnek attól, hogy a ha-
lottak ártanak majd nekik, ha nem követik a 
szabályokat.

Az elzárt mugambai régió
A Bujumburától 90 kilométerre délre talál-
ható Mugamba vidékén még ma is gyako-
rolják a halottkultuszt. Mugamba hegyei 
időközben Németországban is hírnévre tet-
tek szert, hiszen a németek egyik kedvenc  
videojátékának, a World of Warcraftnak az 
egyik színterét alkotják. 

Ebben a régióban a boszorkányság és a jós-
lás mindennapos tevékenység. Ott találjuk a 
híres, rugo elnevezésű, köralakú szalmakuny-
hókat, amelyek időközben felkerültek a Világ - 
örökség Jegyzékre. A főépület mellett különböző,  
kisebb épületek helyezkednek el a családnak, 
a háziállatoknak, és van közöttük egy kicsi 
kör alakú ház, amelyben az ősöket tisztelik. 

– Az anglikán egyház többször is próbált 
gyülekezeteket alapítani ezen a vidéken – tá-
jékoztat J. M. lelkipásztor –, de ezek a pró-
bálkozások nem jártak sikerrel. Egy asszony 

lett keresztyénné, és arra kérte a lelkipász-
tort, hogy égesse el a varázsláshoz használt 
tárgyait. Később azonban megjelent az asz-
szony férje, és kártérítést követelt. Hála Is-
tennek a nézeteltérést sikerült elsimítani.  

Céltudatosan az örökkévalóság felé
A Matanában megrendezett ifjúsági hétvé-
gén azzal a témával foglalkoztunk, hogy a 
döntéseink következményekkel járnak. Ho-
gyan lehet jó döntéseket hozni? Arra jutot-
tunk, hogy a legjobb döntések célirányosak. 
A keresztyén ember fontos célja, hogy életét 
Krisztushoz és az örökkévalósághoz igazítsa: 
„…tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és 
a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhata-
tossággal fussuk meg az előttünk levő pályát” 
(Zsid 12,1b). Az örökkévalóság már a szí-
vünkben elkezdődik, amikor helyet adunk 
benne Istennek (Préd 3,11).

Kíváncsian várjuk, hogy a mintegy száz  
fiatal résztvevő közül mennyien fogják ezt a 
saját életükre is alkalmazni. 

Albrecht Hengerer

Tudta Ön, hogy Burundiban…
 ▪ kb. tizenegymillió ember él 27 834 négyzetkilométeren, ami nagyjából Magyaror-
szág területének az egyharmada? 
 ▪ a népsűrűség (402 fő/km2) az afrikai átlagot tekintve kiemelkedően magas, 
és ezzel Burundi a Comore-szigetek és Ruanda után a harmadik legsűrűbben 
lakott országnak számít?
 ▪ a kirundi nyelvben a házasodni szó a felépíteni szóból származik?  
 ▪ nemcsak a testvéreket, hanem az unokatestvéreket is ugyanazokkal a szavakkal 
(fiútestvér, lánytestvér) jelölik? 
 ▪ a férfiak is és a nők is kéz a kézben mennek, ha valami személyes ügyről beszél-
getnek? Így jelzik másoknak, hogy ne zavarják őket. 
 ▪ ezzel szemben egy házaspárnak nyilvánosan tilos kézen fogva sétálnia?
 ▪ az amahere szó jelentése: pénz? Szó szerinti fordításban: valami, aminek gyor-
san vége van. A Monarchia Bécsi Pénzverdéjében készült birodalmi fillérnek, a 
hellernek a nevéből származtatják. 

Egy ifjúsági hétvége résztvevői
FOTÓ: ALBRECHT HENGERER

Egy nemrég megnyitott temető...

…és egy elhanyagolt,  
amelyből mára 
marhalegelő lett
FOTÓK: ALBRECHT HENGERER

Az emberek általában  
félnek attól, hogy  

a halottak ártanak majd 
nekik, ha nem követik  

a szabályokat.
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Majd így folytatja: – Két utcával arrébb csapó-
dott be egy bomba. Minden fekete és fehér színű  
füstben úszott. Alig tudtam lélegezni a renge-
teg portól és piszoktól. Tudtam, hogy amilyen 
gyorsan csak lehet, le kell jutnom a pincébe.  
Ugyanakkor átvillant az agyamon egy másik 
gondolat is: Mindjárt meghalok. Fölösleges futni,  
úgyis meghalok. Elöntött a halálfélelem. A lábaim  
mégis mozgásba lendültek, és lemenekültem a 
pincébe. A családtagjaim már ott voltak. Miköz-
ben összekuporodva, az életünkért reszketve  
ültünk ott, az egész ház úgy megremegett, mint 
még soha azelőtt. Pár perccel azután, hogy  
elhagytam a lakásunkat, bombatalálat érte a 
hálószobánkat. 

Itt már nem kell félnem
A lány anyja a könnyeivel küszködve veszi át 
a szót: – Borzalmas volt. Gyakran kényszerül-
tünk a pincébe. Olyankor szorosan átöleltem a 
három gyermekemet, akik félelmükben sírtak.  
A legidősebb kislányom sokszor még akkor is 
sírt, amikor a légitámadás befejeződött. Soha 
nem fogom ezt elfelejteni. A bombák hangját 
néha még a bankban is hallottam, ahol dol-
goztam. Olyankor rettegtem, hogy baja eshet 
a gyerekeimnek, akik otthon vagy az iskolában 
voltak éppen. Itt, Németországban jó. Néha 
magukra is hagyhatom otthon a gyerekeket. Itt 
már nem kell félnem. 

Futottunk az életünkért
Aztán újra a lánya folytatja: – Egyszer éppen 
vizsgáztunk az iskolában. Én már beadtam, 
amit írtam, és kimentem az osztályteremből. 
A barátnőmmel egy ajtónak támaszkodva áll-
dogáltunk. És akkor megint elindult a bombá-
zás. Az ajtó annyira rázkódott, hogy majdnem 
a földre estünk. Remegve várakoztunk. Elég 
hosszú idő telt el, mire minden elcsöndesedett, 
és a tanárok azt mondták, hogy hazamehetünk, 
ha akarunk. Így hát elindultunk haza a barát-
nőmmel. És akkor újra jöttek a bombák. Sikí-
toztunk, sírtunk és rohantunk előre. Balkonok 
alatt és kapualjakban kerestünk menedéket, 
miközben futottunk egyik kaputól a másikig. 
Halálfélelmem volt, de végül csak elértük a mi 
otthonunkat, ahol az én családommal együtt 
bevártuk a támadás végét. 

Hogyan kell búcsút venni?  
Miközben anya és lánya az életükről mesélnek, 
megdöbbenve gondolom: Valóban csoda, hogy 
még életben vannak! Sok rokonuk és barát-
juk elveszítette a karját, a lábát vagy a hallá-
sát a háború során. Néhányukat meg is ölték. 
– A nagynéném legidősebb fiát agyonlőtték – 
mondja az anya. – A felesége és a két gyermeke 
most Ausztráliában él. 

Ott motoszkál bennem a kérdés, hogy vajon 
háború idején el tudják-e az emberek búcsúztat-
ni a halottaikat. Hogyan búcsúznak Szíriában?  

– Igazából nekem már halottnak kellene 
lennem – meséli nekem egy szír kamaszlány, 
miközben a család lakásában teázunk az egyik 
lakóházban. – Még otthon, Szíriában éppen a 
lakásunk erkélyének az ajtaja előtt álltam, és 
néztem ki az utcára. Hirtelen fülsiketítő zajt 
hallottam, majd az erkélyajtó milliónyi szilánkra 
robbant szét.

Isten vár rám!

FO
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Interkulturális csoportok, Németország:
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A Reménység Házának lakói elmondják, hogy 
a szíriai keresztények hasonló módon bú-
csúznak, mint Németországban. Elmennek 
a templomba vagy a temető ravatalozójába, 
kápolnájába, gyertyát gyújtanak és imád-
koznak. 

Szíriában a gyertya annak a jele, hogy a 
halottat nem felejtették el. A lelkész arra kéri 
Istent, hogy fogadja el a halottat, és adjon 
neki szép életet a Mennyben. Az elhunytat 
Szíriában is koporsóba fektetik, majd elteme-
tik. A temetésen a nők feketébe öltöznek, ám 
a férfiaknak ez nem kötelező, de azért vissza-
fogott színű öltözéket viselnek. 

A háború előtt egy sötétzöld sátrat állí-
tottak fel az utcán, amikor haláleset történt.  
A felnőttek ott jöttek össze, és kávéztak, de 
a kávéba nem tettek cukrot. Egy tűztálban 
tűz égett. Mióta folyik a háború, ezt a hagyo-
mányt nem tudják ápolni, ezért az emberek 
egymás otthonaiban gyűlnek össze, hogy kö-
zösen gyászoljanak. Gyakran egy nagy képet 
is kiakasztanak az elhunytról a nappaliban. 
Az emberek szeretnék életben tartani el-
hunyt szerettük emlékét. Amikor ránéznek a 
képre vagy kimennek a temetőbe, beszélnek 
a halotthoz. 

Mit hisznek a szír keresztények az elhuny-
takról?
A lány így magyaráz: – Hiszem, hogy az el-
hunytak hallanak minket. Odafent vannak, 
mégis tudunk velük beszélgetni. Szíriában 
néha fehér pillangók röpültek be a házunk-
ba. Hisszük, hogy az például a már elhunyt 
nagymamánk volt. Örültünk a pillangóknak, 
és úgy beszélgettünk velük, mintha a nagy-
mamánk csakugyan ott lett volna.

– Hogyan képzelitek el a halál utáni éle-
tet? – teszem fel a kérdést az anyának és a 
lányának. 

– Az ember felmegy az égbe. Mindenki 
a Mennybe kerül, mert Isten szeret minden 
embert – vallják mindketten. 

– Én fehérnek képzelem el a Mennyorszá-
got – mondja a fiatal lány. – A fehér szín bol-
dogságot hoz. És a Mennyben mindannyian 
boldogok leszünk. 

Az anya ezzel szemben így vélekedik: – Én 
nem tudom, hogy néz ki az a hely. Egy biz-
tos: Isten vár rám. Mindig itt van mellettem. 
Vele minden problémámról beszélhetek. 

Hogyan képzelem el én a Mennyet? 
Az Aranyváros arany utcáira és pompás ka-
puira gondolok, hiszen így olvassuk a Bib-
liában, a Jelenések könyvében. Ezenkívül 
megjelenik előttem egy kép egy gyermek-
bibliából: idősek és fiatalok játszanak egy fo-
lyónál. Egy fa árnyékában élvezik az ízletes 
gyümölcsöket. Egy fiúcska egy oroszlánnal 
játszadozik. Az emberek elégedettek és örül-

nek egymás társaságának. Ez a kép békessé-
get sugall, egy tökéletes világot sejtet, amely 
után oly gyakran sóvárgunk itt, a földön.  

Annyira hálás vagyok, hogy nem csak egy 
gyermekbiblia képére kell hagyatkoznom. Az 
a kép csak azt próbálja meg kifejezni, amiről 
– többek között – a Jelenések 21,4-ben olva-
sunk: „és (Isten) letöröl minden könnyet a sze-
mükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem 
jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az 
elsők elmúltak.” 

A Menny a békesség és az öröm helye – és 
még annál is több: ott lakik Isten az öröklét-
ben az Ő gyermekeivel együtt: „Íme Isten sá-
tora az emberekkel van” (Jel 21,3). 

Még ha a Reménység Háza két lakójá-
nak néhány elképzelése és váradalma nem 
egyeztethető is össze a Biblia tanításával, az 
édesanya mégis megértett valami nagyon lé-
nyegeset: Ott Isten vár rám.              Sarah Zinser

A Reménység Házai projektet a leonbergi 
Reményhozó Alapítvány indította útjára a 
Liebenzelli Misszióval mint helyi partnerével.  
Az épületeket 2018 februárjában nyitották 
meg. A két házban jelenleg 48-an laknak hét 
nem zetből: elsősorban menekültek, de a lakók 

között van a Liebenzelli Nemzetközi Főiskola néhány hallgatója munkatársi minő-
ségben, a projektet vezető házaspár, Tobias és Sarah Zinser, valamint egy leendő 
szociális munkás, Hanna Keppler is.
A Reménység Házainak integrált lakóközössége az önsegítésben támogatja a 
lakókat, és a nagyon szoros emberi kapcsolatok, ill. az állásajánlatok folyamatos 
követése révén megkönnyíti a menekültek beilleszkedését. A legtöbb menekültnek 
sikerült már munkát találnia, és sok helyi embert is megismertek.

Tobias és Sarah Zinser 2012-
től 2015-ig Afganisztánban 
az ország felemelkedésé-
ért dolgoztak. 2016 óta Bad 
Liebenzellben tevékenykednek 
menekültek között. 2018 óta az 
ott működő Reménység Házai 
projektet irányítják. A házas-
párnak négy gyermeke van.

Imádkozzunk, hogy a 
bad liebenzelli menekül-

tek fel tudják dolgozni a 
háború borzalmas emlékeit, és 
gyászukat mind jobban Isten 
kezébe tudják tenni.

„Mi, munkatársak  
fontosnak tartjuk, hogy a hit, 

amely megnyilvánulhat beszédben 
vagy cselekedetekben, az Istennel való 
találkozásra hívogassa a kívülállókat. 

Ugyanakkor, látva a menekültek segítő-
készségét, az idősek iránti tiszteletét, a 

vendég szeretetüket, mi magunk is sokat 
tanulunk. Velük soha nincs az az érzése  

az embernek, hogy alkalmatlan  
időben toppan be.” 
        TOBIAS ZINSER

 i
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Így kezdődik az egyik mulatságos és nagyon őszinte nap-
lóbejegyzés Adrian Plass Egy kegyes kétbalkezes naplója c. 
könyvében. Szerintem pontosan és kendőzetlenül állítja 
sok keresztyén elé az örökkévalóság „dilemmáját”. Hi-
szen valóban életről és halálról van szó. És ha mindez 
nem lenne elég, felvillantja a pokol gondolatának fenye-
gető, nemkívánatos (és remélhetően) távoli horizontját is.  

Az örökkévalóság és a Menny tehát a legjobb esetben 
is csak B tervként jelenik meg, ugyanis az első opció, az  
A terv (vagyis az örök fiatalság és a halhatatlanság még 
ebben a földi életben) nyilvánvalóan nem jöhet össze. 
És ha már meg kell halni, akkor már inkább legyen a 
Menny, mint a pokol. 

Első pillantásra az A. Plass által megfogalmazott mon-
datok tűnhetnek (túl) sekélyes gondolatoknak is, ám a 
mélyben mégis felkavarnak valamit, ami sokunkat fog-
lalkoztat, talán jobban is, mint ahogyan érzékeljük: 
Nem vagyok-e rossz keresztyén, amiért nem igazán tudok 
mit kezdeni az örökkévalósággal? Pedig ez az a hely, ahol 
egykor tökéletes közösségben élhetek majd Istennel, és ezért 
valójában túláradó örömmel kellene vágyakoznom az örök-
kévalóság után… 

Jelentősége központi, kihatása elenyésző 
Aligha van még egy téma, amelynek keresztyén hitünk 
elméletében ennyire központi jelentőséget tulajdoníta-

nának, és amely ugyanakkor olyan elenyésző kihatással 
lenne mindennapi életünkre, mint az örökkévalóság, ill. a 
halál utáni túlvilág/Menny/Paradicsom/öröklét.   

Ezt nem lehet azzal indokolni, hogy nincs elég aka-
démiai eszmefuttatás, hiszen azt, hogy mi is az az örök-
kévalóság, számos filozófus és teológus kutatta, többek 
között – hogy csak a legnagyobbakat említsük – Platón, 
Arisztotelész, Augustinus, Boëthius, Anzelmusz, Aquinói 
Szent Tamás, Locke, Kant, Cullmann1. És mind a mai na-
pig se vége, se hossza az örökkévalóság (és az idő) mi-
benlétéről, ill. meghatározásáról írt metafizikai fejtege-
téseknek.   

Az, hogy az örökkévalóságot mennyiségi szempontok 
alapján teljességnek, tökéletességnek, időtlenségnek, végte-
lenségnek, végtelen időbeliségnek2 tekintik, vagy egy lét-
állapotnak gondolják és írják le, másodlagos. A lényeg 
az, hogy elvont mértéknek, egységnek fogják fel és úgy 
is ábrázolják. Alapjában véve megfoghatatlan, statikus, 
az emberi értelem számára elképzelhetetlen, ellentmond 
időnek és térnek, meghatározhatatlan… Ezért aztán a 
földi viszonyok és mindenekelőtt időbeli korlátok között 
mozgó embernek teljességgel felfoghatatlan.

Mély vágy a tökéletes, a hibátlan, az örök után 
A vallásokat az jellemzi, hogy az emberi szívet arra 
irányítják, ami maradandó. „Az örökkévalóságot is az 

„Az örökkévalóságot is az  
 emberi értelem elé tárta...” (Préd 3,11)

„Keresztyén vagyok én egyáltalán? Nem akarok meghalni! Nem akarok a Mennybe jutni!   
A pokolba még kevésbé!”
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emberi értelem elé tárta” – mondja a Prédikátor (3,11).3 
Malcolm Muggeridge, az ismert angol újságíró és szerző 
ezt írja az örökkévalóságról: „Az idő nekünk olyan, mint 
egy börtön, az örökkévalóság pedig a fény, amely a rácso-
kon át beszűrődik.” 4 Talán ennek az örökkévalóság utáni 
emberi vágyódásnak az egyik kifejeződése az is, amikor 
„megörökítenek” egy színészt egy csillaggal a Holly-
wood Boulevard-on, a hírességek sétányán, amikor egy 
divatirányzatot az „időtlen” jelzővel illetnek, amikor egy 
énekest egy sikeres slágere miatt „halhatatlannak” kiál-
tanak ki, amikor az emberek „örök” szerelmet és „örök” 
hűséget esküsznek egymásnak, vagy nagy horderejű mű-
veiket és gondolataikat „az örökkévalóságnak” szánják. 
Mi, akik mindnyájan szenvedünk életünk törékenysége 
és mulandósága miatt, ami testünk és értelmünk feltar-
tóztathatatlan gyengülésében és leromlásában válik egy-
re érzékelhetőbbé, hordozunk magunkban egy mély vá-
gyat valami után, ami tökéletes, romolhatatlan és örök.

A földi test és annak mulandósága
Erről a vágyakozásról beszél Pál apostol is a 2Korinthus 
5,1–10-ben, amikor földi testünket sátorhoz, ill. hajlék-
hoz hasonlítja, amely lassan, de elkerülhetetlenül össze-
omlik. Egy sátor csak rövid, átmeneti használatra való. 
Nem szilárd, tartós, hanem könnyű anyagból készül, 
ezért is megy tönkre olyan hamar.

És Pál, akit Jézus Krisztus evangéliumáért gyakran 
megvertek, üldöztek, börtönbe vetettek és meg is kö-
veztek, nagyon is jól ismeri ezt a törékenységét az em-
beri testnek. Olyannyira, hogy ő is és kísérői is nem 
egyszer kétségben voltak életük felől. Így 
azok a mondatok, hogy a „kincsünk cserép-
edényekben van” (2Kor 4,7), vagy hogy a 
„külső emberünk megromlik is, a belső em-
berünk mégis megújul napról napra” (2Kor 
4,16), valamit megsejtetnek azokról a se-
bekről, amelyeket az apostol a testében 
hordozott Jézusért. 

De üldöztetés nélkül is tapasztaljuk az 
öregedés, a betegségek és a halál által azt, 
hogy testünk sebezhető, jelenlétünk a vi-
lágban pedig nagyon is időhöz kötött. 

Az új, feltámadott test mint ellenpólus
És ezzel a bizonytalansággal, az idővel szét-
bomló földi testtel állítja szembe Pál Isten 
örökkévaló épületét, amely örök, szilárd és 
nem kézzel csinált, hanem amelyet Isten 
Maga alkot majd nekünk az örökkévaló-
ságban: amely nem más, mint a halál utáni 
öröklétben ránk váró feltámadáskori test.

Így aztán az ember siralmas testi álla-
pota ellenére is az egész igeszakaszt átszö-
vi a Pálra oly jellemző bizonyosság: „Tud-
juk pedig…” (2Kor 5,1); „Tehát mindenkor 

bizakodunk, és tudjuk…” (6. v.). És ezt a bizonyosságot 
nem a saját ereje, teljesítménye vagy testi jóléte táplál-
ja, hanem a Szentlélek, melyet Istentől kaptunk mintegy 
az örök élet zálogául. Luther Márton szerint alapvetően 
ebből a tudásból, felismerésből és reménységből születik 
az örökkévalóság utáni vágyakozás és sóvárgás. Luther 
így ír erről: „Bárcsak ott lennék, ahol mindig is szeret-
tem volna lenni. Ott, ahol, ha minden ajtó zárva van is, 
mégis ki- és bemehetek, ahova csak akarok. Ilyen testet 
szeretnék, mely számára nincsenek akadályok többé. De 
nem, ezt a testet kell hordanom, mely csak nyitott aj-
tón keresztül jut be a házba, és amelyet, míg csak sírba 
nem rogy, táplálnom és ápolnom kell” (Luther vonatkozó 
kommentárja, p. 390).

Többé nincs térhez és időhöz kötve
Az teszi Luther kommentárját olyan különlegessé, hogy 
az öröklét utáni vágyát nem ködösen, hanem egészen 
konkrétan fogalmazza meg. Méghozzá életünk nyilvánva-
ló vetületére utal, nevezetesen arra, hogy a testünk idő-
höz és térhez kötött. Nem tudunk sem egy falon, sem egy 
bezárt ajtón átmenni. Nem tudunk az egyik pillanatban 
itt, a másikban pedig egy egészen más helyen lenni. Ezek 
a földi test adottságai és korlátai. 

Ezzel állítja szembe Luther az új, mennyei testet, és 
nem nehéz felismerni, hogy konkrétan Jézus feltámadott 
testére utal, aki feltámadása után nem volt többé időhöz 
és térhez kötve, hiszen a bezárt ajtókon is át tudott men-
ni a tanítványokhoz. Ezzel egy földöntúli realitás tárul 
a szemünk elé, amely teljesen más, mint az, amelyben 

most élünk. Ez a realitás nagyobb, való-
dibb és szabadabb, mint az, amit ebben a 
korlátok közé szorított világban valóság-
ként érzékelünk és átélünk. 

Az időben és térben korlátozott ember 
a maguk teljességében sohasem meríthe-
ti ki azokat a lehetőségeket, amelyeket 
az élet felkínál neki. Csak egy életünk 
van a földön, és az lineárisan telik. Ami-
kor meghozunk egy döntést, egyidejűleg 
máris kizárjuk a többi lehetséges meg-
oldást. Gyerekkori álmom, hogy űrha-
jósként egyszer bejárjam a világűrt és a 
bolygókat, ebben az életben és ebben az 
idősíkban nem egy megvalósítható lehető-
ség. Ugyanígy, noha sokszor azt reméljük 
és el is határozzuk, hogy szabadon, a sa-
ját meggyőződésünk szerint fogunk élni, 
nem függve másoktól, idővel mégis komp-
romisszumokra kényszerülünk, amelyeket 
később aztán nem lehet visszacsinálni. Az 
életet és az időt nem lehet visszaforgat-
ni, de nem is kell. Aki az öröklétet tart-
ja szem előtt, az előtt még ott van egy 
egész, kiteljesedett és tökéletes élet. 

Az életet és az időt 
nem lehet visszafor
gatni, de nem is kell. 

Aki az öröklétet  
tartja szem előtt,  

az előtt még ott van  
egy egész kiteljesedett 

és tökéletes élet.
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Elképzelhetetlen életminőség
Karl Rahner teológus meglepő módon ezt 
írja: „Az idő vigasztal! Nem veszítünk, ha-
nem állandóan nyerünk… Az élet annál 
inkább összesűrűsödik, minél inkább ér-
zékeljük, hogy a múlt mögöttünk húzódik. 
Minél jobban látjuk ezt, annál több van 
előttünk. És amikor megérkezünk, ott ta-
láljuk az egész életünket és az összes lehe-
tőséget, amelyet életünk során kaptunk. Az 
örökkévalóságban nemcsak a testnek 
van feltámadása, hanem az időnek is” 
(kiemelés a szerzőtől). 5

Így többet nyerünk az életen, bár az 
idő itt elmúlik. Mert az elmúlt idő nem 
veszteség, hanem az az idő, amelyben az 
Istentől nekünk ajándékozott életet éltük 
és megismertük Őt. És minél több van 
mögöttünk ebből az időből, annál inkább 
tudhatjuk, hogy ez mind, sőt, ennél jóval 
több még előttünk van. Ez az idő feltáma-
dása az örökkévalóságban.

Az örökkévalóság a földi élethez viszo-
nyítva nem minőségcsökkenés, hanem ab-
szolút minőségnövekedés!  

Ez a felismerés és az örökkévalóság 
utáni sóvárgás Pálnál mégsem egy ha-
lálvágyba vagy egy elmenekülési kény-
szerbe csap át, hanem arról ír, hogy minden erőnkkel 
– akár otthon, az Úrral, akár idegenben (vagyis embe-
ri testünkben a világban) – igyekezzünk Neki tetszően 
élni (2Kor 5,9). Mert – és ezzel végződik az igeszakasz 
– mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélő-
széke előtt, hogy „mindenki megkapja, amit megérdemel 
aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gono-
szat” (10. v.). 

Ismerjük a Bírót?
És ennél a pontnál minden fejtegetésünk hirtelen mintha 
ködbe veszne. Pár perce még az öröklét határtalan lehe-
tőségeiről és az örök élet utáni sóvárgásunkról elmélked-
tünk, ám ha máshol nem, itt óhatatlanul beszüremkedik 
egy érzés: mintha teljes sebességgel belerohannánk egy 
falba. Mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus íté-
lőszéke előtt, hogy megkapjuk azt, ami jár, azért, amit 
e testben tettünk, akár jót, akár rosszat. Egy hatalmas 
vetítővászon jelenik meg lelki szemünk előtt, amelyen 
mindenki számára jól láthatóan minden bűnünk mint 
egy film lepereg. És egyszerre mégis életbevágókká vál-
nak a kegyes kétbalkezes naplóbejegyzésének a szavai:  
„Nem akarok meghalni! Nem akarok a Mennybe jutni!  
A pokolba még kevésbé!”

Csakhogy a Bíró és az ítélet várása teljesen biblikus 
gondolat. Mind az Ó- mind az Újszövetség beszél Istenről 
mint a világ legfőbb Bírájáról, aki gyűlöli az igazságta-

lanságot és megbünteti a gonoszokat. Hans 
Brandenburg ezt írja a Zsoltárokról szóló 
kommentárjában: „Aki gyűlöli az igazság-
talanságot, annak szeretnie kell a Bírót.” 
Nem szabad és nem lehet lemondanunk a 
bíró és ítélet fogalmakról; ha megtennénk, 
tulajdonképpen a gonosz győzelmének 
drukkolnánk. De van Bíró, aki az idők vé-
gén megítéli majd a földet és az embereket. 
A döntő azonban az, hogy mi ezt a Bírót 
ismerjük-e. Pál Jézus Krisztus ítélőszé-
kéről, vagyis arról a személyről beszél, 
akinek az Atya teljesen átengedte az ítél-
kezést, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, 
ahogy az Atyát tisztelik (vö. Jn 5,21f.). Az 
örökkévalóságra vonatkozó kérdés tehát 
ez: Ismerjük-e a bíró Jézus Krisztust? Mit 
várhatunk, ha bűnösként kell majd megáll-
nunk az Ő ítélőszéke előtt? 

Annyi minden elromlott… 
Az Újszövetség beszél egy bűnösről, aki 
halála napján fordul ezzel a kéréssel Jé-
zushoz: „Jézus, emlékezzél meg rólam, ami-
kor eljössz a te királyságodba!” (Lk 23,42). 
Ezzel az utolsó kívánsággal fordul Jézus-
hoz kivégzése napján a keresztre feszített 
lator. Ezzel kapcsolatban sok gondolat 

kavarog bennem. A legfontosabb az, hogy milyen egy-
szerűség jellemzi ezt a kérést. Annyi minden jóvátehe-
tetlen történt az életében, annyi minden elromlott… a 
vég olyan vigasztalan és reménytelen, a keresztre feszí-
tettség pedig olyan végleges. A sok bűnnel és kudarccal 
terhelt életet lehetetlenség visszaforgatni. És mindezek 
ellenére mégis van ebben az egyszerű kérésben valami, 
ami a világ minden reménytelenségén, vigasztalansá-
gán, gyilkos indulatán felülemelkedik, és ezt talán csak 
a megfeszített názáreti Jézussal történt találkozással 
magyarázhatjuk. Ez a találkozás, amelynek a lator ré-
szese lehetett, váratlan és meg nem érdemelt. „Jézus, 
emlékezzél meg rólam” – egy elítélt kérése bírójához, egy 
bűnösé Megváltójához. Vagy talán egyszerűen csak egy 
haldokló kérése ahhoz, aki Maga az élet: „Jézus, emlé-
kezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba!” És 
ennyi elég volt.

Hans Brandenburg érti az okot is: „Azt, hogy az Újszö-
vetség hívőinek más a hozzáállása, mint az Ószövetség 
kegyes embereinek, egyedül a Megfeszítettnek köszönhe-
tik, aki elhordozta mindnyájunk ítéletét.” 6 Keresztha-
lála és feltámadása által Jézus Krisztus visszaállította a  
hidat halál és halhatatlanság, Isten és ember, idő és örök-
lét közé,7 és ezzel az örökkévalóság visszavonhatatlanul 
bekerült az ember látó- és életterébe.8 Ezek nélkül az 
öröklétre vonatkozó konkrét és reális hivatkozások nél-
kül aligha lehet végiggondolni, hát még megélni az olyan 

Ha ez az élet az  
egyetlen esélyem és 

reménységem a boldog
ságra, a békességre és 
az igazságosságra, ha 

Isten ígéretei többnyire 
csak erre a világra és 
erre az életre vonat

koznak, akkor az  
Istenbe vetett hitem 

óhatatlanul megrendül.
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bibliai igazságokat, mint ez: „Aki meg akarja menteni az 
életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem, 
megtalálja azt” (Mt 16,25), vagy ez: „Ne álljatok bosz-
szút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az Ő 
haragjának, mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én 
megfizetek” (Róm 12,19). 

Ez az élet tényleg az egyetlen esély a boldogságra, a bé-
kességre és az igazságosságra?
Ha az örökkévalóság nem kap teret és szerepet a hit 
mindennapjaiban, mert csak a látható, anyagi világot 
tekintjük az egyetlen és perdöntő valóságnak, akkor a 
hit hamar megkeseredhet és darabjaira hullhat a saját 
életünk vagy a minket körülvevő világ szenvedései lát-
tán. Ha ez az élet az egyetlen esélyem és reménységem 
a boldogságra, a békességre és az igazságosságra, ha 
Isten ígéretei többnyire csak erre a világra és erre az 
életre vonatkoznak, akkor az Istenbe vetett hitem óha-
tatlanul megrendül.  Ha az igazi, valóságos élet itt és 
most a halállal végződik, és csak ebben a földi életben 
reménykedhetünk a Krisztusban, akkor igaz, amit Pál 
mond: minden ember közül a legnyomorultabbak va-
gyunk (vö. 1Kor 15,19).

Nagy a kísértés, hogy mindent csak erre a világra és 
erre az életre redukáljunk. Ez tulajdonképpen a láthatók-
kal folytatott harc, amelyek a hitet az ember által átlát-
ható, befogható dolgokkal akarják helyettesíteni, jóllehet 
földi életünk a maga bűneivel, vétkeivel, kudarcaival, 
veszteségeivel, magányával, összetörettetéseivel, megbá-
násaival, kétségbeeséseivel, reménytelenségével és halá-
lával emberileg teljességgel áttekinthetetlen. 

Az öröklét valóságában élni
„Emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba…” 
Az erő és a remény, amely a halál torkában is megfogal-
mazza ezt a lehetetlen kérést, nem a látható világból táp-
lálkozik, hiszen ott ebben a pillanatban a reménytelen-
ség, a kétségbeesés és a szörnyű kereszthalál az uralkodó. 
Forrása abban keresendő, hogy a lator meglátja Isten 
országát, és arra az örökkévalóságra emeli a tekintetét, 
amely Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által a legel-
veszettebb ember és a legreménytelenebb bűnös előtt is 
megnyílik. 

Emberileg nézve a kereszten szenvedő lator, ez a hal-
dokló, elveszett bűnös csak a saját maga reménytelen 
és végleges állapotával számolhatott, ami joggal ejthet-
te kétségbe. Mi változhatott volna a saját kivégzésének 
a pillanatában… Ám ő többet lát és többet hall. És így 
többet is él meg. Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus ál-
tal valóságként látja és ismeri meg az öröklétet, és ez szó 
szerint mindent megváltoztat: „Jézus, emlékezzél meg ró-
lam, amikor eljössz a te királyságodba…” 

Aki az isteni öröklétnek ezt a valóságát szemléli és 
abban él, annak a reményei, a céljai, az értékei, a bizo-
nyosságai, a döntései és az elvárásai nem függnek többé 

ennek a világnak a mulandóságától, sem annak korlátai-
tól, és nincsenek is azok közé beszorítva, hanem arról 
az örökkévalóságról tanúskodnak, amely a szívünkbe 
íródott, és amely életünket, illetve egész valónkat már 
itt és most annak az Istennek a szabadságában, tágas-
ságában és szépségében vezeti, aki örökkévaló és az is 
marad.

(A cikket szerkesztettük.)

Prof. dr. Mihamm Kim-Rauchholz a 
Liebenzelli Nemzetközi Főiskolán (IHL) 
az Újszövetség és görög nyelv szakok 
docense. Dél-Koreában és Német-
országban nevelkedett, Szöulban 
érettségizett, majd Tübingenben és 
Heidelbergben evangélikus teológiát 
tanult, és az Újszövetség tantárgyból 
tudományos fokozatot ért el. 
2004-től 2007-ig a család a Chuuk-

szigeteken, 2009-től 2010-ig pedig a mikronéziai Pohnpeien élt. 
A házaspár különböző gyülekezetekben szolgált, illetve oktatott a 
Tol-szigetén található teológián (Pacific Islands Bible College)  
és a Pohnpeiben működő főiskolán (College of Micronesia).  
Manuel Rauchholz ezenkívül etnológiai kutatásokat is végzett. 
2019 óta a család az USA-ban él, ahol Manuel a TEDS (Trinity 
Evangelical Divinity School) professzoraként antropológiát és 
interkultuláris tanulmányokat tanít.  
Mihamm Kim-Rauchholz jelenleg főállású anya. Szabadidejében 
legszívesebben olvas, alszik és feltöltődik. Nagyon tud lelkesed-
ni azokért, akik nem sajnálják az időt és az energiát arra, hogy 
teoló giai ismereteiket fejlesszék. Férjével három leányt nevelnek.

1  Vö.: F.H. Brabant: Time and Eternity in Christian Thought [Idő és örökkévalóság a keresz
tyén gondolkozásban], 1937.; vö.: J. Schmidt: Der Ewigkeitsbegriff im Alten Testament, [Az 
örökkévalóság fogalma az Ószövetségben], 1940.; Ch. Caes: Beyond Time. Ideas of Great 
Philosophers on Eternal Existence and Immortality, [Az időn túl. Nagy filozófusok gondolatai 
az örök létezésről és a halhatatlanságról], 1985.; Ch. Tapp és E. Runggaldier, God, Eternity 
and Time [Isten, örökkévalóság és idő], 2011.

2  O. Cullmann, Christus und die Zeit [Krisztus és az idő], 19482, p. 55.
3  Ha vetünk egy pillantást a Bibliára, azonnal szembe ötlik, hogy a bibliai iratok nem mutatnak  
túl nagy érdeklődést az örökkévalósággal foglalkozó metafizikai elképzelések és meghatáro
zások iránt. (Vö.: F. H. Brabant, Time and Eternity in Christian Thought [Idő és örökkévalóság 
a keresztyén gondolkozásban], p. 34. Az Ószövetségben az öröklétre használt leggyakoribb és  
legfontosabb szó az olam, amelynek alapjelentése: távoli idők, és vonatkozhat a múltra is és 
a jövőre is. Vö.: E. Jenni, Das Wort olam im Alten Testament [Az olam szó az Ószövetségben], 
1953. Így is fordítható: a régi napok, vagy az ősidők napjai (pl.: Ézs 63,9.11; 5Móz 32,7; Ám 9,11),  
amiben talán a szó történelmi aspektusa is kifejezésre jut, ahogy a jövőre vonatkozó megha
tározatlan megjelölése is (vö.: 1Móz 6,4; Ézs 40,28. Stb.) ugyanígy vonatkozhat egy meghatá
rozhatatlan jövőbeli időszakra is (vö.: 1Móz 6,4; Józs 24,2; 1Sám 2,30; 1Kir 2,45; Zsolt 25,5; Zsolt 
37,28; 90,2; Péld 10,25; Ézs 40,28. Stb.). A görög aion szó az Újszövetségben átveszi a héber 
olam szó alapjelentését, de kibővíti további jelentésekkel, és az összefüggés szerint egy 
meghatározott időszakaszra vagy korszakra vonatkozik, az elmúlt vagy jövőbeli örökkévaló
ságra, illetve használja ennek a világnak (aion) a megjelölésére is, szemben az eljövendő/
jövőbeli világgal (mellon aion). (Vö.: Mt 12,32; 13,22; 24,3; Mk 3,29; 4,19; 10,30; Lk 1,55; 16,8; 
18,30; 20,34 stb.; Jn 4,14; 6,51; 9,32; 12,34; 14,16; Róm 12,2; 1Kor 1,20; 2,6; 3,19; 2Kor 4,4; Gal 1,4; 
1Tim 6,17; 2Tim 4,10; Tit 2,12; Jel 1,6; 10,6; 20,10 Stb.).  
Ezzel összefüggésben elsősorban azt érdemes megemlíteni, hogy az Újszövetségben a 
jelenlegi és a jövőbeli aion között húzódó eszkatológiai válaszfalat áttöri Jézus Krisztus 
feltámadása, és ez a fordulat az általános feltámadás kezdetét és az új, örök teremtést jelzi. 
Ebben az eljövendő aion és annak erői már nemcsak a jövőben jelennek meg, hanem, bár 
még elrejtett formában, már most itt vannak a világban, amit a hívők meg is tapasztalnak.   
(Vö.: Jn 5,24–27; Gal 1,4; Zsid 6,5; 1Kor 15,20.23; l. még Sasse, ThWNT, I. kötet, p. 207.)

4  M. Muggeridge, Time and Eternity [Idő és örökkévalóság], 2010, p. 228.
5  Karl Rahner, Vom Trost der Zeit [Az idő vigasztalásáról], in: Schriften [Írások] 3. 1967, p. 187.
6  H. Brandenburg, Der Psalter II.Teil [A Zsoltár II. rész] 73–150. Zsolt 94, p. 96
7  Vö.: M. Muggeridge, Time and Eternity [Idő és örökkévalóság]. 2010. p. 227.
8  Vö.: Mt 4,17; Lk 17,21; főleg Jn 5,2427.
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Malawi:

Már most örülni az eljövendőnek

Imádkozzunk, hogy  
Csifundo mindig 

érezhesse mennyei Atyja 
jelenlétét és a gyülekezet 
tagjainak a megbecsülését!

Sebastian és Cathrin Pfrommer 
2017 óta él Malawiban. Miköz-
ben a csicseva nyelvvel és a 
malawi kultúrával ismerkednek, 
egy nagyon kieső helyen fek-
vő faluban szolgálnak gyerme-
kek és fiatalok között. Egy kis-
fiuk van.

Ezt Csifundo* mondta, amikor a követ-
kező hetek programjait beszéltük meg. 
Csifundóval együtt szolgálunk az ubwenzi 
falufejlesztési projekt keretein belül működő 
ifjúsági körben. Ezt a mondatát újra meg újra 
megismételte. Végül Sebastian rá is szólt: 

– Jaj, ne beszélj már ilyen reményvesztet-
ten! Most itt vagy, és Isten itt és most szeret-
ne téged használni. 

Aztán elgondolkoztunk azon, hogy vajon 
miért ismételgette ezt. Élettörténete segített 
megérteni őt. Csifundo egy falusi muszlim 
családban nevelkedett, és rendszeresen eljárt 
imádkozni a helyi mecsetbe. A környéken 
éltek misszionáriusok, és az ő alkalmaiktól 
mindig lázba jött. Aztán, amikor a nehézsé-
gek idején is mellette álltak és támogatták, 
megértette, hogy szeretetük és személyes 
gondoskodásuk mögött rejtőzik még valami. 
Attól kezdve rendszeresen eljárt a gyermek-
klubokra és a misszionáriusok által szerve-
zett többi rendezvényre is. 

Egyszer Csifundo még egy lépéssel tovább-
ment: úgy döntött, hogy Jézust akarja követ-
ni, ezért elfogadta Őt Szabadítójának. Eleinte 
még eljárt a mecsetbe, de ott is mindig Jézus-
hoz imádkozott. Ám annak is eljött az ideje, 
amikor nem tudta többi titokban tartani a 
dolgot. És akkor jöttek a problémák.  

Azon a vidéken, ahol Csifundo élt, majd-
nem kizárólag csak muszlimok élnek. Így 
történhetett, hogy az egész falu ellene for-
dult, és kivetették maguk közül. Idegenként 
tekintettek rá. Egy nap hívatta az apja. Meg-
kérdezte, igaz-e, amit hallott, hogy Csifundo 

keresztyén lett. A fiú igennel válaszolt. Ak-
kor az apja búcsút mondott neki, és kijelen-
tette, hogy Csifundo többé nem a fia. Ennek 
már 12 éve, és azóta sem találkoztak. 

A legjobb apapótlék
Sokat beszélgetünk fiatal barátunkkal, és va-
lamit egyre világosabban látunk. Azzal, hogy 
ezt mondja: Tudjátok, az is lehet, hogy holnap 
nem leszek köztetek, mert mennyei Atyámmal 
töltöm már az időt, nem a világ elől mene-
kül, hanem személyes és nagyon is valósá-
gos reményét fejezi ki az örökkévalósággal 
kapcsolatosan. Jöjjön bármilyen nehézség, 
Csifundo ragaszkodik Jézushoz. Mind a mai 
napig békesség uralkodik a szívében. Átélte, 
hogy miközben mindenki – még a saját édes-
apja is – megvetette és kirekesztette, Jézus a 
legkilátástalanabb helyzetekben is kitartott 
mellette. 

Jézus megajándékozta az örökkévaló-
ság távlataival. Jézusban egy olyan apá-
ra talált, akihez mindig odamehet. Ez a 
fiatal ember tudja, hogy ez az Atya valami 
rendkí vülit készített neki az örökkévalóság-
ban. Ennek ő már most nagyon örül, és az 
örök örömnek ez az előíze mondatja vele 
mindig, hogy az örökkévalóságot Istennel 
töltheti majd.

Mi is örülhetünk annak, amit mennyei 
Atyánk készít nekünk, még ha egyelőre a 
jelen ben kell is élnünk. Az Atyánál nem  
lesznek gondok, nem lesz sem megvetés, sem 
kirekesztés, sem pedig szenvedés.

Sebastian és Cathrin Pfrommer

– Tudjátok, az is lehet, hogy holnap nem leszek köztetek, mert mennyei Atyámmal töltöm már az időt.

Sebastian és Cathrin  
a falufejlesztési projekt 
és a fiatalok közötti  
szolgálat munkatársaival

* A nevet megváltoztattuk
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„Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan,  

ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.” (2Kor 3,18)

(További részleteket újságunk következő számában közlünk.)

Daniel Mattmüller (Nemzetközi Liebenzelli Misszió, lelkipásztor) egy ideig 
Malawiban szolgált misszionáriusként, és a bennszülött lelkészek képzé-
sét koordinálta a Csizomo Központban. Azután néhány éven át a misszio-
nárius-jelöltek interkulturális szakmai gyakorlatát irányította Kanadában. 
Jelenleg ő az Afrikában, Óceániában, valamint Közép- és Dél-Ázsiában fo-
lyó munka felelőse.

Kevezsda Szilvia (Molnár Mária Külmissziói Alapítvány, misszionárius,  
Malawi) németországi teológiai tanulmányai után Szlovákiában és  
Csehországban végzett missziói szolgálatot gyermekek és fiatalok köré-
ben. Később Kenyában gyűjtött tapasztalatot az afrikai gyermekmunká-
ban. 2017 óta a Molnár Mária Külmissziói Alapítvány misszionáriusaként 
Malawiban tevékenykedik, jelenleg a mdekai gyermekfaluban.

A Molnár Mária Külmissziói Alapítvány 
szeretettel meghív minden érdeklődőt az idei

MISSZIÓI NAPRA
Program:

Élesítsd a profilod!
Krisztusi karakterképzés egy sokarcú világban

Daniel Mattmüller misszionárius 

Missziói beszámoló Malawiból
Kevezsda Szilvia misszionárius

Időpont: 
2020. augusztus 1. (szombat) 10.00 óra

Helyszín: 
Békásmegyeri Református Gyülekezet

1039 Budapest, Csobánka tér 8.



Kevezsda Szilvia – Malawi

A napkeleti bölcsek látogatása (jelenet) A zenekar játszik

Az angyal látogatása Józsefnél (jelenet) A munkatársi kórus

Szóló ének Tánc


