
Kedves Olvasóink!
Jelen lapszámunk provokatív kérdését – Misszió? Mi-

nek? – talán kevesen merik feltenni, de keresztyének 
és gyülekezetek életében gyakran nyilvánvaló, hogy 
nincs helye a bibliai értelemben vett missziónak. Nin-
csenek meggyõzõdve a misszió szükségességérõl, sõt 
olykor a létjogosultságát is kétségbe vonják. Alapvetõen 
jellemzõ, hogy mind világi szinten, mind keresztyének 
között erõs ellenszele van a missziónak. 

Egyrészt, a világi gondolkozásban, a posztmodern 
hatása alatt élõ ember elutasít minden abszolút igaz-
ságot. Ellenszenves minden, ami a kizárólagosság igé-
nyével lép fel. Márpedig a bibliai keresztyénség ilyen. 
A Biblia szerint Isten az egyetlen Isten, rajta kívül nincs 
más, Jézus az egyetlen út az Atyához, üdvözülni pedig 
egyedül a Jézusba vetett hit által lehetséges. Nos, ma 
ezt képviselni nem túl népszerû…

Másrészt azonban, a keresztyénekre jellemzõ egy-
fajta önzõ, elkényelmesedett keresztyénség, amelyben 
minden „rólam” (az én boldogulásomról, az én lelki 
békémrõl, az én jólétemrõl) szól, s tulajdonképpen Is-
ten is azért fontos, mert Ö az, aki segít megvalósítani 
önmagamat, terveimet, vágyaimat. Ebben a megközelítésben nem sok hely marad az önfeláldozásnak, áldozatvál-
lalásnak, szenvedésnek, hátratételnek, márpedig ezek elválaszthatatlanul hozzátartoznak a misszióhoz.

Meggyõzõdésem, hogy újra fel kell fedeznünk a tanítványaitól búcsúzó Jézus végakaratát, amelyet a Máté 
28,18–20-ban, a Márk 16,15-ben, illetve az ApCsel 1,8-ban olvasunk. Mindhárom helyen Jézus azt helyezi tanítvá-
nyai szívére, hogy küldetésük az, hogy embereket tanítványaivá tegyenek. Mindhárom helyen ugyanazt helyezi 
tanítványai szívére: legfõbb küldetésük az, hogy embereket Jézus tanítványaivá tegyenek.

Aki tehát megértette elhívását és tanítvánnyá lett (elfogadta Jézust Urának és Megváltójának, és vele életközös-
ségbe került), annak a küldetése az, hogy másokat tanítvánnyá tegyen (bizonyságot tegyen Uráról és Megváltójáról, 
s a vele való életközösségbe hívjon másokat is)! 

Ez nem egy választható lehetõség a tanítvány számára, hanem küldetésének lényege! Misszió hiányában nem 
beszélhetünk bibliai értelemben vett keresztyénrõl, sem pedig biblikus gyülekezetrõl! A misszió nélküli keresztyén-
ség halott keresztyénség! Egyénre és gyülekezetre vonatkozóan egyaránt igaz ez!

Jézus szavai és a bennünket körülvevõ világ szükségei egyaránt a misszióra kell hogy indítsanak bennünket! Ne 
maradjunk tétlenek, keressük meg helyünket Isten munkájában!

Sípos Alpár Szabolcs

Manapság minden szervezet és vállalat megfogalmazza a maga „misszióját”. Világosan meghatározzák és nyíltan 
megnevezik értékeiket, céljaikat, önazonosságukat. Valóban, kevés szóval ki kell tudni fejeznünk, hogy kik és mik 
vagyunk. Ezzel mindenkinek tisztában kell lennie, aki azt szeretné, hogy komolyan vegyék a nyugati világban. 

A Biblia mint Isten Igéje és hitünk alapja nagyon világos tanítást ad errõl. Misszionáriusaink a különbözõ cik-
kekben megadták a témával kapcsolatos legfontosabb igeverseket és válaszokat. Manapság nagyon fontos, hogy az 
ember a saját meggyõzõdésérõl és a saját missziójáról pontosan és hitelt érdemlõen tudjon beszélni. 
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Erdei magvetés
Chalaliban, a faluban, ahol egy darabig éltem, 

volt alkalmam dolgokat megfigyelni, megkérdez-
ni. Amikor az emberek a kukoricát vetik, az esõs 
évszak kezdetekor, elõtte jól elõkészítik a talajt a 
vetéshez. Az amále vetésére késõbb kerül sor, de 
annak nem nagyon készítik elõ a földet. Igazából 
a korábbi erdõs részre vetik, ahol a fát nagyjából 
kivágják, de nem mindig forgatják ki gyökerestõl. 
Az amálét megõrlés után ugyanúgy használják 
a mindennapi étkezéshez, mint a kukoricát, és 
nshimát készítenek belõle (egyfajta puliszkát).

A mag akkora, mint a mákszem, és az, aho-
gyan vetik, a Magvetõrõl szóló példázatra emlé-
keztet. Marokkal, nagy ívben röpítik el, és a mag 
különbözõ helyekre pottyan, szerencsére a jó 
földbe is. Valahogyan ez jutott eszembe, amikor 
az itteni erdei falvacskákban végzett vasárnapi is-
kolai munkára gondolok. 

Falusi, nyelvtanulási idõszakom alatt, a kapott 
autó segítségével körbejártam a falvacskákat, ame-
lyek hozzánk, Mungwihoz tartoznak, de az ottani 
kis gyülekezeteknek nincs saját lelkészük. 

Ngululán rendszeresen volt alkalmam segíteni 

a gyermekmunkában. (Az én falum, Chalali is az 
ottani baptista gyülekezethez tartozik.) Az egyik 
vasárnapi iskolai tanító, Bana Mpatula csaknem 
végig beteg volt, de a másik tanító, Nelya hûséges 
munkáját örömmel figyelhettem. Sokszor feleleve-
nítettük a korábbi történeteket, miközben képecs-
kéket festettünk, vágtunk ki és ragasztottunk fel. 
Néha teljesen meglepett, hogy a gyermekek a sok-
szor több hónappal azelõtt hallott, tanult bibliai 
történetekre egész részletesen emlékeztek. Mély 
hálaadás volt a szívemben, amikor megláthattam, 
hogy a Magvetõ kegyelmesen veti a magot ezekbe 
a gyermekszívekbe.

Az a gyermek, aki az egyiptomi 10 csapást 
helyes sorrendben elmondta, vagy aki a Tízpa-
rancsolatot kívülrõl megtanulta, kapott azokból a 
kis játékokból, ajándékokból, amelyek az otthoni 
magyar gyülekezetemtõl érkeztek. És persze el-
köszönésemkor mindegyik gyermek kapott egyet-
egyet.

Mivel a kis ajándékokból, játékokból bõven 
kaptam otthonról, tudtam adni belõlük a Vasárna-
pi Iskolások Vasárnapja rendezvény résztvevõinek 

Ez azért is rendkívül lényeges, mert a „keresztyén misszió” fogalmáról nyugati társadalmunkban és az iszlám 
világban is többnyire negatív vélemény él az emberekben. Egy világi segélyszervezet munkatársnõje egyszer hitet-
lenkedve kérdezte tõlem: „De ugye nem misszionálnak?” Mire én gondolkodás nélkül ezt válaszoltam: „De igen, 
csak nem úgy, ahogyan azt Ön elképzeli.” Ezután jó légkörben és nyíltan tudtunk beszélgetni.  

A török muzulmánokról szóló cikk pontosan ezt a kihívást boncolgatja: Hogyan tudom jól elmagyarázni, hogy 
mi a misszió? Hogyan határozhatom meg helyesen, hogy misszionárius vagyok? Hiszen nem a „misszionálás” a 
lényeg, hanem a szeretet. Mi elsõsorban nem egy eszmét vagy egy vallásos életgyakorlatot akarunk terjeszteni. Ám 
a legtöbb vallásban – az iszlámban is – így értik a missziót. Jézus missziója ezzel szemben az embereket célozza 
meg. Úgy, ahogyan Jézus maga mondta a János 3,16-ban: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Nem az eszme a lényeg, sõt, nem is csak a keresztyénség. A mi célunk az, hogy embertársainkat személyes 
kapcsolatra hívjuk Jézussal. A mi missziónkat maga Isten kezdeményezi, parancsolja, és Õ is munkálja. 

A Liebenzelli Misszió munkatársai azt a feladatot vállalták, hogy példákkal illusztrált, hiteles válaszokat adnak 
a címben feltett kérdésre. Ehhez elengedhetetlen, hogy helybeli keresztyének is elmond-
hassák gondolataikat! Mivel Jézus világméretû misszióban gondolkodik, a misszióban nem 
dominálhat az európai háttér és érvrendszer.  

Misszionáriusaink írásaiban valós szereplõk szólalnak meg, és mondják el gondolataikat 
a misszióról. – Talán a kedves Olvasó is segítséget kap ahhoz, hogy bátrabban beszélgessen 
másokkal a témáról. 

 „A keresztyén hitben az a legcsodálatosabb, hogy Isten könyörülõ szívû Isten” (l. ecua-
dori cikk). Csak egy ilyen Istennek lehet szívügye az, hogy ezt az igazságot a szavak és a 
tettek szintjén is ismertté tegye a vallások zavaros dzsungelében. 

Minket, akik Isten missziójában együtt és közösen munkálkodunk, Isten ígéretei is ösz-
szekötnek! Ezzel a hittel és reménységgel küldöm testvéri üdvözletemet minden kedves 
Olvasónknak:

Zambia

Martin Auch
missziói igazgató



3Külmissziói Híradó, 2013/05

Dr. Keszi Krisztina
Orvos-misszionáriusnõ

2006 óta Zambiában

is. Erre az alkalomra itt, Mungwiban került sor. 
A mintegy 150 gyermek öt gyülekezetbõl érkezett. 
Mivel errefelé sok a gyermek, mindig nagy lét-
számra lehet számítani. Hadd tegyem hozzá, hogy 
az itteniek szeretik is a nagy számokat és a nagy 
összejöveteleket. Én a velem munkálkodókat min-
dig arra tanítom, hogy Istennek sokkal fontosabb 
a hûség, és meg kell tanulnunk Isten szeme elõtt, 
neki végezni szolgálatunkat.

Changában a nemrég megtért Angeo Mulenga 
munkálkodik. Õ a korát és a hitét tekintve még 
fiatal, kell neki a bátorítás, de öröm látni, hogy 
hosszú idõ után, végre itt is van  pásztora az Úr 
bárányainak.

Mulilóban Margaret Mwamba munkálkodik, 
akinek az életét Isten nemrég újította meg. Jó látni, 
hogy most ott lobog a tûz a szívében. Nemcsak a 
vasárnapi iskolai szolgálatot végzi, hanem pásztori 
lelkülettel utánamegy a többször hiányzó gyerme-
keknek, és így keresi az elveszetteket.

Itintiben most ugyanaz a fiatalember foglalko-
zik a gyermekekkel, aki korábban is, és most nagy 
lendülettel vetette bele magát a munkába. Vele 
azért vigyáznom kell, mert szereti túl hangosan vé-
gezni a munkát, és õ az, aki szemrebbenés nélkül 
eltûnt, és másfél-két évig senki sem volt Itintiben, 
aki törõdött volna a gyermekekkel. Mindenesetre 
most újra szolgálatba állt, sõt nemcsak a vasárna-
pi iskolai munkát végzi, hanem a hét egy napján 
olvasni is tanítja a gyermekeket. Õ azonnal anyagi 
támogatást is kért a munkához, amit meg is ígér-
tem,  ha elõbb néhány hónapig hûséges munkát 
látok nála.

Mungwiban Énók végzi változatlan hûséggel a 
munkáját. Ugyanakkor továbbra sincs ember, aki 
a tinikkel és a fiatalokkal foglalkozna, így õk csak 
kallódnak.Miközben a faluban éltem, jobban volt 
idõm, és meg tudtam valósítani azt, amit a Mungwi 
vasárnapi iskolásoknak a karácsonyi és a húsvéti 
mûsor elõadása után ígértem: ha az esõs évszak 
véget ér, akkor elviszem õket a Chisimba vízesés-
hez, mivel kaptam egy autót a missziótól. Jó volt 
látni, ahogy a gyerekek önfeledten lubickoltak a 
vízben. 

Bár az idõ, amelyet Chalali/Ngululaiban töltöt-
tem, nem volt könnyû, sõt néha nagyon kemény 
volt, Istennek volt szeme és szíve ahhoz, hogy 
mindig a kellõ idõben megbátorítson. Egyszer az 
egyik gyermek által, aki ezt mondta: „Megköszön-
jük imádságban Istennek, hogy most már van au-
tód, és könnyebben tudsz hozzánk jönni.” Máskor 
egy asszonyon keresztül, aki így beszélt: „Hálásak 
vagyunk Istennek, hogy nem egy másik országba, 
hanem hozzánk, ide, Zambiába küldött téged.”

A Magvetõ, Jézus Krisztus nemcsak itt, hanem 
szerte a világon bõkezûen hinti az Ige magjait. 
Nemcsak ennek a valóságát, hanem a másik Ige 
valóságát is nagyon sokszor érzem, amelyet szin-

tén az Úr Jézus mondott. „Az aratni való sok, 
de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak 
Urát, hogy küldjön munkásokat az Õ aratásába”  
(Mt 9,37). Kérlek, te is imádkozz ezért!

Hálaokok: 
1.  Hogy nem adtam fel, hanem Isten bátorítá-

sával végigcsináltam a nyelvtanulási kurzust.
2.  Hogy alapszinten beszélem a bemba nyelvet, 

még ha sok-sok további gyakorlásra is van 
szükségem.

3.  Hogy az utóbbi alkalmakon a vasárnapi isko-
lai tanítást bembául végeztem, még ha segít-
séggel is, de az õ anyanyelvükön.

4.  Hogy a Chisimba vízeséshez mégis eljutot-
tunk, annak ellenére, hogy amikor már min-
denki benn ült, az autó nem indult, de ép-
pen akkor jött arra egy szerelõ, aki segített, 
és végülis elmentünk, sehol sem akadtunk el 
az erdõben, és szerencsésen vissza is értünk.

5.  Hogy Isten kegyelmesen végzi munkáját a 
gyernekszívekben, és most már több helyen

pásztor-szívû tanítók legeltetik a bárányait.

Imakérések:
1.  Hogy a gyermekek közül is sokan megtér-

jenek, és megismerhessék az Úr Jézust mint 
Megváltót (sajnos sok AIDS-es gyerek van kö-
zöttük).

2.  Hogy az evangéliumi kölcsön-könyvtári szol-
gálathoz is legyen mindenütt hûséges ember.

3.  Hogy az új igazgató, aki nemrég érkezett és 
munkába állt, tudjon változtatni az egész-
ségügyi dolgozók sok év óta kialakult, nem 
megfelelõ hozzáállásán.

4.  Hogy Énók öccse, Dániel, aki nemrég jutott 
élõ hitre, és akinek a beteg szeme miatt el 
kellett utaznia az ezer kilométerre lévõ szem-
orvoshoz, kellõ segítséget kapjon. 

5.  Hogy a visszaköltözés, gyors kipakolás-be-
pakolás után, az össz-afrikai misszionári-
us-csendeshéten és az azt követõ szabadsá-
gomon megpihenjek, és elvesztett kilóimat 
mihamarabb visszaszedjem.

Köszönök minden támogatást, imádságot, sze-
retetet.

Testvéri köszöntéssel: 
Dr. Keszi Krisztina
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A kávéra hívogató japán mondat nagyon hason-
lít arra a tájnyelvi szóra, amelyet az én hazámban, 
Németországban, az általunk használt dialektusban 
a krumplira használunk. Mifelénk majdnem min-
den földmûvesnek megvan a maga körzete, ame-
lyet rendszeresen bejár, hogy a krumplit elvigye az 
embereknek. A kiszállítást már gyermekkoromban, 
majd fiatalemberként is nagyon élveztem, pedig min-
den szombaton nagyon korán kellett felkelnem. Ez a 
munka nemcsak azért okozott nekem mindig örömet, 
mert nagyon szeretek emberekkel megismerkedni és 
elbeszélgetni, hanem azért is, mert jó volt látni, hogy 
a mi szép árunkkal a megrendelõk nagyon elégedet-
tek voltak. Miközben az ember rendszeresen találko-
zik megrendelõivel, akik egy adott vidéken élnek, és 
ápolja velük a kapcsolatot, a hely vagy település va-
lósággal az ember szívéhez nõ. Korai éveim élményei 
mindig felelevenednek bennem, amikor mostani hét-
köznapjaimra gondolok Japán észak-keleti, katasztrófa 
sújtotta területén. De ma már nem a krumpli a lényeg.   

A kávéra szóló hívogatás néha nem a megfelelõ ki-
ejtéssel hangzik, mégis sokan eljönnek. Jó kávét kíná-
lunk, és mindenkinek frissen sütjük a gofrit. Többen 
elmondták, hogy már csak a finom illatok miatt is be-
jönnek. A kávéztatás remek lehetõséget kínál minden-
féle más tevékenységhez is. Van például egy „könyv-
tár-dobozunk”, amelyben mások által adományozott, 
keresztyén könyveket tartunk, és így a testi mellett, 
lelki táplálékot is kínálunk az embereknek. Rende-
zünk kisebb keresztyén hangversenyeket és szerve-
zünk barkácsolós alkalmakat is (utóbbiak nehézségi 
foka természetesen nagyban függ az önkéntes segítõ 
kézügyességétõl). A legkülönbözõbb módokon próbál-
juk tehát segíteni a hozzánk betérõket, akik túlélték a 
szerencsétlenséget, és akik közül a legtöbben minde-
nüket elveszítették. A mobil kávézó rendkívül alkal-
mas öngyilkosság-megelõzésre is, hiszen igyekszünk 
az embereket kicsalogatni magányukból, és megmen-
teni õket attól, hogy úrrá legyen rajtuk a teljes remény-
telenség. Nem ritka, hogy egy-egy beszélgetés után az 
emberek megengedik, hogy imádkozzunk értük! 

Kávéház-programunkkal arra is serkentjük az em-
bereket, hogy gyakorolják a közösséget. Amikor egy 
ember átmeneti szállásra kerül, és hirtelen kiszakad 
addigi megszokott életébõl, kapcsolatrendszerébõl, 
magányossá válik, és inkább elzárkózik. A város 
vezetõségének eltökélt szándéka, hogy segítsen az 
embereknek ismerkedni egymással, felkarolni egy-
mást és felelõsséget vállalni egymásért. Mivel a mi 
munkánk ezt a célkitûzést szolgálja, meglehetõsen 
nagy szabadságot kaptunk arra, hogy keresztyén 
programokat is kínálhassunk az itt lakóknak. 

A mi leghõbb vágyunk az, hogy az emberek ne 
csupán új életerõre kapjanak, hanem az örök életet 
is elnyerjék, és Jézussal már itt, a földön élvezhessék. 

A Liebenzelli Misszió a következõ jelmondattal 
kezdte meg munkáját Japánban: Evangéliumot a ha-
lászoknak és a földmûveseknek! Sok misszionárius 
hosszú évtizedeken át kemény munkát végzett az 
Ibaraki-kenben élõ földmûvesek között azért, hogy 
néhány gyülekezet létrejöhessen. Ám tudomásom 
szerint viszonylag kevés halászt sikerült elérniük. 
Amióta Kesennuma és Rikuzentakada városában dol-
gozom önkéntes segítõként, majdnem naponta nyí-
lik alkalmam halászokkal beszélgetni. Sokan közü-
lük nagyon büszkék mindarra, amit már átéltek és 
kifogtak. Egyikük elmesélte, hogy halászhajójával, az 
500 tonnás Maguroval, ami tonhalat jelent, már a fél 
világot körülhajózta. Halászott már tonhalat Hawaii-
ban, Új-Zélandon és Dél-Amerikában. Ám ugyanúgy, 
mint sok más halásznak, neki sem maradt semmije az 
emlékeken kívül. A cunami az apró szuvenírekkel és 
a kifogott haltrófeák fényképeivel együtt mindent el-
sodort. A kegyetlen valóság, hogy mindenük odave-
szett, sok halásznak bizony könnyet csal a szemébe, 
szívüket pedig betölti a kétségbeesés. 

Egy fiatalember különösen is közel áll a szívem-
hez. M. úr, akinek szinte mindenét elmosta a szökõár, 
jelenleg a halpiacon dolgozik. Érdekes, hogy mindig 
összefutunk. Örülhet, hogy megint tud dolgozni, mi-
után a halpiacot júniusban újból megnyitották. Két kis-
gyermeke van, és mint felelõsségteljes apa, nem akart 

Azon kívül, hogy mind a kettõ barna, semmi más? De, nekem sokkal 
több. „Kohi aru yoooo!” (Tessék a kávé! Itt a kávé!) Önkéntes segítõink han-

gos kiáltásokkal és a kávét reklámozó zászlócskát lengetve futnak végig 
a Kesennumában és környékén létesített átmeneti lakónegyed házsorai 
között. Így hívogatják az embereket a mi „mobil kávézónkba”. A 2011-
ben bekövetkezett természeti csapás óta szinte mindennap bejárjuk a 

környezõ településeket. Szeretnénk mindenkinek lehetõséget adni 
arra, hogy egy csésze kávé és néhány gofri mellett találkozhassa-

nak másokkal, beszélgethessenek, és kiönthessék a szívüket.  

Japán

Mi a közös  
a krumpliban  
és a kávéban?
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A Jézusról szóló örömhírt a közel-keleti és az észak-
afrikai országokban különféleképpen fogadják. Noha 
ezeket az országokat egy lapon szokás emlegetni, a 
térség minden országának megvan a maga sajátossá-
ga. A SAT-7 tévéadó, amelynek munkatársa vagyok, 
keresztyén programokat sugároz ezekbe az országok-
ba. A munkatársakkal folytatott beszélgetésekbõl több 
mindent megtudhattam ezekrõl az országokról.

Milyen lehetõségek vannak az evangélium  
hirdetésére?

Egy TV-producer Jordániából:
Jordániában keresztyén hitünket elsõsorban a he-

lyi gyülekezetek által tudjuk továbbadni. Természe-

tesen humanitárius munka révén is, fõleg az egész-
ségügy területén és az oktatásban. A templomokban 
különféle rendezvényeket szervezünk. Az utcára 
azonban nem lehet kimennünk, mert az tilos és tör-
vénybe ütközõ. Azért akár börtönbe is kerülhet az 
ember.

Melih Ekener, a SAT-7 TÜRK vezetõje 
Törökországból:

Törökország és a törökök nagyon különböznek a 
világ más részeitõl. A misszió és a misszionárius szava-
kat a kémkedéssel kapcsolják össze. A misszionáriusok 
csak úgy tudják kideríteni, hogy hogyan terjeszthetik 
az evangéliumot a törökök között, ha elõször megis-
merkednek Törökországgal. 

Tévé-programok a Közel-Keleten

addig várni, amíg az átmeneti lakások felépülnek. 
Azonnal bérelt egy kis lakást, hogy családjának legyen 
újra otthona, pedig nem tudta, képes lesz-e hosszabb 
távon fizetni a lakbért. Nyáron, több alkalommal, ösz-
szesen 1500 liter vízzel segítette ki önkéntesekbõl álló 
csapatunkat. A nyári segítségért hálából vállaltam, 
hogy én leszek gyermekei pelenka-patrónusa. Ez azt 
jelenti, hogy én gondoskodom gyermekeinek a pelen-
kájáról. Egyúttal azért is imádkozom, hogy elolvassa 
azokat a keresztyén könyveket, amelyeket már kapott, 
illetve hogy a könyvek üzenete megérintse õt. 

Nemrég egy kagylótenyésztõ tért be kávézónkba, 
és megosztotta velünk sötét gondolatait. Korábban 
nagyon elítélte azokat, akik mindent csak a pénzért 
csináltak. Most pedig kényszerítve érzi magát, hogy õ 
is így álljon a dolgokhoz. Korábban egy dolog hajtotta: 
keményen dolgozni, fenntartani a tenyészetet – min-
dent megtenni a gyermekeiért és a majdani unoká-
kért. Ennek most már semmi értelme, hiszen az ár-
hullám mindannyiukat magával ragadta. Ahhoz, hogy 
újra elkezdhesse a kagylótenyésztést, adósságokba 
verte magát, de egyelõre fogalma sincs, hogy tud-e 
valamikor ismét árusítani a piacon. A kagylókat még 
jó párszor be kell vizsgáltatnia, és csak akkor jelenhet 
meg velük újra a piacon, ha már semmi radioaktivitást 
nem mutatnak. – De minek is csinálom? Mi ennek 
az értelme? – Ül velem szemben, kérdõn néz rám, és 
a dolgok célját kutatja. Amikor elmegy, magával vi-
szi Rick Warren egyik könyvecskéjét, amely az élet 
értelmérõl szól. Most azért imádkozom, hogy el is ol-
vassa, és rátaláljon az élet és a munka igazi értelmére.

Egy fiatalasszony rendszeresen bejön kávézni a 
kislányával. Legutóbb a férje is beugrott egy rövid 
idõre. Most egymástól elszakítva élnek. A szük-
séglakásokban nincs sok hely, többnyire csak két, 
egyenként 9,6 négyzetméteres szoba. Ezért az apa 
most egy rokon családnál lakik. Fõleg japán tengeri 
moszatot, kagylót és osztrigát tenyészt. Egy mûvészi 
adottságokkal megáldott, önkéntes segítõnk képe-
ket festett a kávéház látogatóinak, és minden képre 
ráírt egy-egy igeverset. Ennek a fiatal családnak az 

otthonát is egy ilyen bibliaverses kép díszíti. Ennek 
kapcsán néhány igeszakaszt is elolvashattunk már 
velük, és azok segítségével elmagyarázhattuk, hogy 
mirõl is szól a keresztyénség, és hogyan mutatta 
meg Isten az Õ szeretetét Jézusban.  

Aztán ott van az a férfi, aki nemcsak a cowboy-
kalapjait és a sok westernfilmes videokazettáját veszí-
tette el: a hatalmas víztömeg feleségét, két gyermekét 
és három unokáját is elnyelte. Valahányszor megérke-
zünk megpakolt Toyotánkkal, már vár ránk, és úgy 
örül nekünk, mint egy kisgyermek. Aztán segít fel-
építeni a mozgókávézót, és lelkesen toborozza a ven-
dégeket. Vicces beszólásaival és megjegyzéseivel õ a 
kávézó mókamestere, aki mindig jó hangulatot csinál. 

Amikor önkéntes segítõink között akad képzett 
masszõr, kézmasszírozást is kínálunk a rászorulók-
nak. Amikor egyszer egy asszony éppen ennek a 
férfinak a kezét masszírozta, a férfi könnyek között 
mondta el nekünk saját, tragikus történetét. Egy 
másik segítõ, aki Los Angelesbõl érkezett, és nem 
ismerte a férfi történetét, neki ajándékozta az 500 
dolláros, valódi bölénybõrbõl készült cowboykalap-
ját – pontosabban szólva fejfedõt cseréltek. A csere 
alkalmával az amerikai azért imádkozott, hogy a ja-
pán férfi is megtapasztalhassa egyszer Isten mindent 
elfedezõ kegyelmét. Ott és akkor különleges barát-
ság szövõdött kettejük között. 

Vég nélkül sorolhatnám az ilyen és ehhez hasonló 
történeteket. Továbbra is naponta útra kelünk, mert 
nem szeretnénk magukra hagyni az embereket. Min-
denben Istenre hagyatkozunk, de minden imádságra 
és anyagi támogatásra is rászorulunk. Köszönjük, ha 
a kedves Olvasó nem feledkezik meg a Japán kataszt-
rófa sújtotta területein 
élõ embertársairól!

Gerd Strauß

Gerd és Heike 
Strauss



6 Külmissziói Híradó, 2013/05

Egy munkatárs Afganisztánból:
Egy muzulmán országban a misszió a kapcsolatte-

remtésen és a bizalomépítésen alapszik. Minden úgy 
indul, hogy segítünk az embereknek, és kimutatjuk 
irántuk szeretetünket. A misszió aznap kezdõdik, 
amikor elõször találkozunk egy afgánnal. Elõször a 
bizalmat kell felébresztenünk. Engednünk kell, hogy 
megismerjenek minket. Csak ezután lehet az evangé-
liumra rátérni. Mihelyt egy külföldi azt mondja, azért 
vagyok itt, hogy Jézusról beszéljek, azonnal letar-
tóztatják, és kiutasítják az országból. Afganisztánban 
ugyanis az iszlám törvény, a saria van érvényben. Azt 
az afgánt például, aki nem megfelelõ módon szólít 
meg egy másik afgánt, hamar börtönbe csukják, vagy 
bántalmazzák.  

Melyek az evangélium hirdetésének 
nehézségei, korlátai?

Andrea Elmounayer, a SAT-7 gyermek-
mûsorainak szerkesztõje Libanonból:

Libanonban lehet Jézusról beszélni, de azért létez-
nek korlátok. A többségében muzulmánok lakta vidé-
keken nem hirdethetjük Jézusról. Ezt a törvény ugyan 
nem tiltja, de biztosan szembesülnénk az iszlám el-
lenállásával. A határok elég tiszták. A keresztyén te-
rületeken nem jelent gondot Krisztusról prédikálni. 
Ám a sok vallási irányzat miatt ott is lehet ellenszéllel 
számolni. Élnek nálunk koptok, ortodoxok, maroniták 
(keleti katolikusok), római katolikusok és evangéliumi 
keresztyének.

Melih Ekener Törökországból: 
A nehézségek akkor kezdõdnek, amikor valaki hit-

re jut Krisztusban. Bár a megtérés nem tilos Törökor-
szágban, a család és a szomszédok nagy nyomást gya-
korolnak a hívõkre, mert hamis elképzeléseik vannak 
a keresztyén hitrõl. Ezért is rendkívül fontos a hitre 
jutottak utógondozása. 

Milyen eredményekrõl lehet beszámolni? 

Egy munkatárs Afganisztánból: 
Van egy barátom, akivel Afganisztánban ismerked-

tem meg. A családjának is õ beszélt Jézusról. Idõközben 
iskolát nyitott olyan menekülteknek, akik Pakisztánból 
és Iránból jönnek vissza Kabulba. A gyermekeknek 
bibliai értékeket tanít. 70–80 gyermek jár az iskolába. 
A családja és a testvérek olyan szoros közösségben él-
nek, mint egy gyülekezet vagy egyház. Persze titkos 
gyülekezetrõl beszélünk, mivel Afganisztánban csak 
földalatti gyülekezetek mûködnek. A hívõk csak titok-
ban találkozhatnak. Afganisztánban nincs nyilvános 
keresztyén egyház.

Dr. Yasser Farah, gyülekezeti munkatárs 
Egyiptomból: 

Országunkban egyre többen fogadják el Krisz-
tust. Szíriában is évente több ezer azoknak a szá-
ma, akik elfogadják Jézust Uruknak, keresztyén 
háttérbõl éppúgy, mint muzulmán háttérbõl. Az 

„arab tavasz” és az országban uralkodó elnyomás 
miatt egyre többen keresik Istent. Az egyház él a 
lehetõséggel, és terjeszti az evangéliumot. (Arab ta-
vasznak nevezik a 2011-es, tavaszi tunéziai esemé-
nyekkel elkezdõdõ folyamatot, melynek során több 
korrupt diktatúrát is megdöntöttek a térségben, de 
amelynek nyomán több országban tört ki polgárhá-
ború. Szerk. megj.)

Hogyan változik azoknak az élete, 
akik elkezdik Jézust követni? 

Egy munkatárs Afganisztánból: 
Amikor egy ember elkezdi Jézust követni, család-

tagjai azonnal ellenségként tekintenek rá. Mi szégyen-
kultúrában élünk. Ha valaki vallást cserél és keresztyén 
lesz, szégyent hoz a családjára. Ezért, még mielõtt a 
hivatalos szervek tudomást szereznének a megtérésrõl, 
a család máris ellentámadásba lendül. Mindenképpen 
megpróbálják visszakényszeríteni az illetõt az iszlám-
ba. A barátai is elfordulnak tõle. Ezt a keresztyéneknek 
el kell tudniuk hordozni. Sajnos szinte a dolgok nor-
mális menetéhez tartozik, hogy az, aki megtér, elveszíti 
a családtagjait és a barátait is. 

Egy TV-producer Libanonból: 
A fiatal hívõkbõl tanítványokat kell nevelni. Ez sok 

tanítással jár. Meg kell tanítani nekik, hogyan ápolják 
kapcsolatukat Istennel, más keresztyénekkel és a nem-
keresztyénekkel egyaránt. Amikor valaki nem beszél 
a körülötte élõknek Jézusról, nekem azt jelzi, hogy az 
illetõ keresztyénségével valami gond van. 

Sokat hallunk arról, hogy a Közel-Keleten  
és Észak-Afrikában üldözik a keresztyéneket.  
Mi a helyzet az Ön országában?

Essam Nagi, TV-producer Egyiptomból: 
Egyiptomban van üldözés. Ott, ahol én élek, nin-

csen, de valahol mindig történik valami. Mindenesetre 
nem könnyû keresztyénnek lenni és keresztyénségün-
ket meg is élni. Országunk már nem annyira tole-
ráns, ezért történnek újra meg újra túlkapások. Felsõ-
Egyiptomban például több falun rajtaütöttek, és sok 
embert megöltek csak azért, mert keresztyének voltak.  

Juliana Sfeir, TV-producer Libanonból:
Azt gondolom, Libanonban még jónak mondha-

tó a helyzet. Látnunk kell azt is ugyanakkor, hogy 
feltörekvõben van több szélsõséges csoport is. Na-
gyon reméljük, hogy nem kapnak teret, mert a nagy 
többség igyekszik fenntartani a demokráciát. Amikor 
keresztyénekkel szemben történik valami igazság-
talanság, lehetõségünk van a demokrácia nevében 
fellépnünk. De azért több helyrõl érkeznek hírek 
üldözésrõl. Az például teljesen elképzelhetetlen, hogy 
egy keresztyén hitre tért muzulmán nyíltan megvallja 
hitét, mert az a végét jelentené. Sokan próbálnak ott 
maradni, ahol addig éltek, és folytatni addigi életüket. 
Szívükben azonban már keresztyének, és titokban ta-
lálkoznak is más keresztyénekkel. 
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Egy m-mel kezdodo, török tabu szó: 
misyonerlik

„A misszionáriusok 100 dollárosokat dugnak a 
Bibliákba, és úgy próbálják behálózni az embereket.” 
Ilyen és ehhez hasonló dolgokat terjesztenek az isz-
lám sok országában, köztük Törökországban is. Ott a 
misszió, törökül misyonerlik, nem törvénybe ütközõ, 
ám a hatóságok és a lakosság is minden ilyen jellegû 
tevékenység iránt hatalmas ellenérzésekkel viseltetik, 
és a missziót mint olyat a nép elleni bûntettnek tartja. 
Ennek az áll a hátterében, hogy az iszlámban a val-
lás nem magánügy, hanem nemzeti kötelesség. Ennek 
értelmében mindenki, aki elfordul az iszlámtól, ami 
minden vallások felett áll, tulajdonképpen nemzetáru-
lást követ el, és így nagy szégyent hoz a családjára. 
Az iszlám összes vallásjogi iskolája az ilyen fajta el-
hajlást halálbüntetéssel sújtaná. Ugyanilyen súlyos és 
elítélendõ cselekedetnek tartják, ha egy muzulmán 
vallású ember egy másik muzulmán szemében az 
iszlámnál kívánatosabb színben tûntet fel egy másik 
utat. Már maga a misszió szó is annyira elborzasztja a 
nagy többséget, hogy általában ki sem ejtik a száju-
kon, vagy igyekeznek körülírni – kivéve azt az esetet, 
amikor valakit ezzel vádolnak. 

Diskurzus a vallásról
Az is kimeríti a misszió fogalmát, ha valaki egy Új-

szövetséget ad valakinek, ugyanakkor teljesen elfoga-
dott, hogy emberek egy csésze török feketetea, vagyis 
çay mellett hosszan eszmét cseréljenek a vallásról. Per-
sze a muzulmánok meg vannak arról gyõzõdve, hogy 
a keresztyének képtelenek az õ kritikával fûszerezett 
kérdéseikre értelmes válaszokat adni. Hiszen az isz-
lám vallás az õ szemükben minden tekintetben 
felsõbbrendû A legtöbben nem is tudnak mit kezdeni 

azzal, ha valaki ezt a világnézetüket megkérdõjelezi, 
ráadásul egészen érthetõ és meggyõzõ érveléssel.  
A mélyreható beszélgetések legjobb színtere ezért is egy 
barátságos lakószoba, nem pedig a nagy nyilvánosság.  

Fenyegetettség vagy tisztelet 
Az emberek nagyon különbözõ módokon reagál-

nak, amikor a keresztyén hittel szembesülnek. Mivel a 
vallás fontos téma, a legtöbb török elméletileg nagyon 
érdeklõdõ. Az emberekben kérdések feszülnek. Ám 
amikor jó és helytálló válaszokat kapnak, mégis sokan 
fenyegetve érzik a maguk meggyõzõdését; ez külö-
nösen a „pénteki muzulmánokra” jellemzõ. Azokat az 
embereket nevezik így, akiknek egyelõre abban áll a 
vallásosságuk, hogy az iszlám szent napján, pénteken 
elmennek a pénteki imára. A többi muzulmánban vi-
szont gyakran ébreszt tiszteletet, ha valaki vállalja hi-
tét, és úgy is él.  

Egy ismerõsöm fogta a laptopját, bejárta a távoli 
falvakat, és mindenütt bemutatta a Jézus-filmet. Egy 
mélyen vallásos muszlim így véleményezte a tevé-
kenységét: 

– Nagyon helyes, amit teszel. Egy a baj: hamis val-
lást követsz! 

Kis idõ múlva, a nyílt fenyegetések miatt végül el 
kellett hagynia az országot. Hittestvéreit, akik segítet-
ték falusi misszióját, bántalmazták, és azzal vádolták, 
hogy egy bûnözõt támogattak. 

Törökök Németországban
A Németországban élõ törökök gondolkozása 

és véleményalkotása lényegében nagyon hasonló. 
Helyzetük azonban más. Elsõsorban a szunnita törö-

Németország

Egy gyülekezeti munkatárs Észak-Afrikából:
Az üldöztetés Jézus követésének az ára. Ezzel szá-

molnunk kell. 

Hogyan viszonyul Ön és az Ön gyülekezete  
az üldözéshez?

Dr. Yasser Fara, gyülekezeti munkatárs 
Egyiptomból:

Már az felér egy üldözéssel, ha az embernek egye-
dül kell élnie az iszlám nyomása alatt. A félelem ál-
landósul. Egyesek ezért inkább kivándorolnak, mások 
imádkoznak és bátrabban beszélnek Jézusról. 2013 
elején a három nagy egyiptomi egyház, az ortodox, 
a katolikus és az evangélikus egységbe tömörült. El-
kezdtek közösen imádkozni. Szövetségükkel az egysé-
get és a harmóniát akarják képviselni, és szeretnék, ha 

a kormányzat egy szervezetként kezelné õket. Egyip-
tomban több nagy imatalálkozót tartottak, több ezer 
résztvevõvel. Ez szintén a mai egyház egységét mutat-
ja. Az emberek megosztják egymással szenvedéseiket, 
az Úrban maradnak, együtt imádkoznak, és a bátrak 
még mindig hirdetik az evangéliumot.

Egy TV-producer Libanonból:
Tudomásul vesszük, hogy üldöznek bennünket, és 

napról napra folytatjuk a munkánkat. Az üdvözéssel 
együtt kell élnünk. Ez hozzátartozik a keresztyénség-
hez. Ha az ember keresztyén, normális dolog, hogy 
üldözik. Ha nem üldözik, akkor valami nincs rendben. 
Jézus két dolgot ígért nekünk: elõször azt, hogy ve-
lünk lesz, másodszor pedig azt, hogy üldözni fognak 
minket. 

Paulus Hieber
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kök ragaszkodnak kulturális hagyományaikhoz. Õk 
egyértelmûen azt érzik, hogy kulturális-vallási önazo-
nosságuk miatt komoly veszélyek leselkednek rájuk, 
és ki is taszítja õket a társadalom. Ennek ellenére tu-
dunk missziós próbálkozásokról közöttük, különösen 
a Jehova tanúi részérõl, akik részben emiatt is jól meg-
tanultak törökül. A felsoroltak miatt a németországi tö-
rökök sokkal zártabb közösségben élnek, és jóval gya-
nakvóbbak, mint az anyaországban, ahol egy török a 
társadalmi többséghez tartozik. Az õszinte érdeklõdés 
és a szívbõl jövõ szeretet azonban a németországi tö-
rökökre is hatással van, és ha a barátságos közeledést 
az õszinte hit táplálja részünkrõl, akkor megnyílhat-
nak a török ajtók és szívek. 

Ismerünk egy idõsebb asszonyt, aki már nem 
egyszer adott keresztyén naptárt török szomszédasz-
szonyának. A többszöri hûvös fogadtatás ellenére úgy 
érezte, nem adhatja föl. Aztán megint találkoztak. Ez 
alkalommal a szomszédasszony a menyével volt. Né-
met ismerõsünk a török Merhaba (Szervusztok!) szóval 
köszöntötte õket. Mire a két török asszony annyira fel-
lelkesült, hogy az idõs asszonyt össze-vissza csókolták.

Amikor nem „misszionálunk”, hanem szeretettel 
közelítünk az emberekhez, sosem utasítanak el, és 
akkor örömmel tehetünk arról bizonyságot, hogy mit 
tett értünk Jézus, és mit jelent Õ nekünk.

Az iszlám misszió
A misszió egyébként nem egyirányú utca. Létezik 

az iszlám Da’wa is, ami az iszlám valláshoz hívja az 
embereket. Németországban elsõsorban az interneten 

jelenik meg. Különbözõ honlapokon és YouTube vide-
ókon hívogatnak megtérésre. Ha egy muzulmán vala-
kit az iszlám hitre térít, azt beszámítják neki jócseleke-
detként. Ez a fajta misszió igen népszerû, mert növeli 
annak az esélyét, hogy az illetõ bejut a Paradicsomba. 
Az iszlám missziót többségében fiatal német áttértek 
és fiatal török muzulmánok végzik. Németországban 
évente kb. 5000 ember veszi fel az iszlám vallást, ám a 
fele rövid idõ után megváltoztatja véleményét. 

Az iszlám gyökereit, legrégebbi tanításait védelmezõ 
szalafisták a legkövetendõbb Da’wa-tettként említik 
azt, ha valaki Koránt osztogat, ám a más irányzatok 
képviselõi elég kritikusan állnak ehhez. Ezenfelül a 
Da’wah a muzulmánokat is felszólítja, hogy éljék meg 
jobban a hitüket. 

Néhány jó válasz 
A Da’wára válaszként beindult egy-két keresztyén 

honlap, vagy a YouTube-on a BibliaundKoran Team 
ismeretterjesztõ sorozata. Ez a nem túl sok, de jó kez-
deményezés azért fontos, mert a mai fiatalok szinte 
mindenrõl az interneten tájékozódnak. De mit tehe-
tünk mi? Talán megtanulhatunk egy-két szót törökül. 
Vagy átvihetünk muzulmán szomszédunknak egy kis 
(szigorúan zselatinmentes) süteményt. Imádkozhatunk 
az emberekért, ha jó a légkör, bizonyságot tehetünk 
Jézusról, felajánlhatjuk, hogy segítünk a gyerekeiknek 
elkészíteni a házi feladatukat, vagy egyszerûen csak 
megkérdezhetjük tõlük, hogy s mint vannak. A szere-
tet találékony! Ez a mi missziónk. Sok örömöt hozzá! 

Michael

Prokással, egy helyi lelkipásztorral olyan vidéken 
járunk, ahol nincsenek gyülekezetek. Amint kiszál-
lunk az autóból, Adbul ezekkel a szavakkal köszönt. 

– Isten hozott, Fõnök!
Nem állhatom meg szó nélkül, és elhárítom ezt a 

fajta megszólítást, akármilyen elterjedt is Banglades-
ben. Ezután egy iskolába kísérnek minket, ahol be-
szélgethetünk az emberekkel. Mivel az országban igen 
bizalmatlanok azok, akik a hit iránt érdeklõdnek, és a 
vallási vezetés sem szereti a missziós tevékenységeket, 
a lelki jellegû összejövetelekre leginkább semleges 
helyszíneken kerül sor. Így aztán beülünk a felkínált 
terembe, ahol négy-öt hívõ és tizenkét érdeklõdõ vár 
bennünket, köztük néhány asszony is, gyermekekkel. 

Prokás lelkész a „fõnök” megszólítás kapcsán el-
mondja, hogy barátságot szeretnénk velük kötni.  
A kezdés jó, hiszen Bangladesben a barátságok na-
gyon fontosak. Miután Prokásnak sikerül jó légkört te-

remtenie, megkér engem, hogy mondjak néhány szót 
a szent Kittabul Mokkhadosból: így hívják a Bibliát. 
Ám mielõtt el tudnám kezdeni, a csoportból egy férfi 
jelentkezik, és engedélyt kér a szólásra. Egy pillanatra 
beáll a csönd. Vajon mit akar mondani? Mit szeretne 
megtudni? Istenhez fohászkodom, aztán megszólalok: 

– Természetesen itt mindenki közbeszólhat és kér-
dezhet. Hiszen barátok vagyunk, nemde? 

Az idegen felteszi azt a lényeges kérdést, amely 
nyilvánvalóan már régebb óta foglalkoztatja:

– Miért vannak itt? Mi a missziójuk? Mi a megbíza-
tásuk?

Ismét csönd üli meg a termet. Egyikünk sem akar 
elhamarkodott választ adni erre a fontos kérdésre. 
Azon elmélkedem, hogy vajon erre a helyzetre melyik 
dogmatikai igazság illene a legjobban. Elvégre akkor 
jó a válasz, ha üdvtörténetileg helyes, lényegre törõ, 
és Krisztusra mutat, ugyanakkor nem sérti a másik 

Banglades

Mi a te missziód?
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vallását. Ekkor egy idõsebb férfi jelentkezik: 
– Én tudok válaszolni a kérdésedre.
– Tényleg képes lenne rá? – fut át az agyamon. – 

Tanult volna teológiát, és foglalkozott már valaha is 
missziológiával?

A férfi, akit elõször látok az alkalmon, tovább-
ra is várakozásteljesen néz ránk. Végül mindketten 
beleegyezõen bólintunk. 

Én is mindig újra felteszem magamnak ezt az 
alapvetõ kérdést: „Mi az én misszióm? Mi az én kül-
detésem?” Egy Dakkán átutazó üzletember így öntötte 
ezt szavakba: 

– Egyáltalán van értelme annak, amit csináltok? 
Megéri?

Amikor munkatársaink és más keresztyének életé-
ben látjuk a bukásokat, vagy csalódunk bennük, mi 
is azon rágódunk, hogy a feltámadott Jézus ereje mi-
ért csak kevés keresztyén életében látható. Másrészrõl 
viszont mindig megtapasztaljuk, hogy a misszió nem 
üres szólam, hanem a szüntelenül munkálkodó Szentlé-
leknek köszönhetõen valóságos hatalom, amely képes 
életeket megváltoztatni. Ezt láttam egy faluban, amelyet 
egyszer Josua lelkipásztorral együtt látogattam meg.

– Csacsa, jól van? – szólított meg Josua egy férfit, aki 
éppen arra jött. Josua kihasználta a lehetõséget, a be-
szélgetést lelki síkra terelte, és egy kicsit missziózott is. 

A gyülekezet egy olyan faluban van, amelynek 
majdnem az összes lakosa az urao törzshöz tartozik. 
Néhány évvel ezelõtt, egy evangélizáció alkalmával 
nagyon sokan keresztyén hitre tértek. A muzulmánok 
általában lenézik a törzsi népeket, mivel azok többsé-
gében animisták, disznóhúst esznek és saját készítésû 
rizsbort isznak. Néhány mondat után azonban Csacsa 
érdeklõdni kezdett a keresztyénség iránt és kérdé-
seket tett föl Josuának. Josua megkérdezte Csacsát, 
nem szeretne-e keresztyén lenni. Csacsa azt gondol-
ta, hogy akkor túl nagy nyomás nehezedne rá, és a 
faluközösségbõl is kivetnék. A gyermekeit pedig sok-
kal nehezebb lenne kiházasítania. Josua végül még 
egy kérdést tett föl: 

– Nem vett észre semmilyen változást azoknak az 
életében, akik itt, a maga falujában keresztyének lettek? 

– Dehogynem! – jött azonnal a válasz. – A férfiak 
már nem isznak alkoholt, és nem verik a feleségüket. 
A falu is jóval tisztább, és alig hallani köztük veszeke-
dést. Esténként énekszó hallatszik a templomukból. 

Az idõs férfi hosszasan eltöprengett, majd megkér-
dezte:

– Kell-e ennie disznóhúst annak, aki keresztyénné lesz? 
Josua nevetve válaszolt:
– Dehogy! Nincs ilyen feltétele annak, hogy valaki 

keresztyén legyen!
Este sokat beszélgettem Josuával errõl a bátorító 

élményrõl. 
Több mint 200 évvel ezelõtt dr. William Carey 

[uiljem keri] ott a közelben alapította az elsõ gyüle-
kezetet. Sokan dohognak amiatt, hogy 200 év után 
még mindig olyan kevés a keresztyén és a gyülekezet. 

Ennek ellenére az indiai szubkontinensen senki nem 
tagadja, hogy a William Carey-hez hasonló keresztyé-
neknek köszönhetõen változott sok embertelen szo-
kás és gyakorlat. Õ volt az, aki felemelte a szavát azért, 
hogy eltöröljék a szatit (azt a gyakorlatot, amikor az 
özvegyen maradt asszonyt élve égetik el a férje holt-
testével együtt), biztosítsák a lányok tanuláshoz való 
jogát, létrehozzák a bibliafordítás segítségével a ben-
gáli irodalmi nyelvet.  

Ha egyetértenénk azzal a gyakorta hangoztatott ál-
lásponttal, hogy már nincs szükség keresztyén misszió-
ra, és hagyjunk csak meg mindenkit a maga hitében, 
akkor ez azt jelezné, hogy semmit nem tanultunk Eu-
rópa történelmébõl, és semmit nem foglalkoztunk az 
egyes népekkel. Mi itt, Európában a legrettenetesebb 
horrorfilmekben sem tudnánk bemutatni, hogy milyen 
félelemben élnek hatalmas tömegek! A bangladesi fal-
vakban sok szegény családban már tizenéves korban 
férjhez adják a kislányokat egy lelki vezetõ tanácsára, 
sokszor egy jóval idõsebb férfihoz, aki ezért fizet is a 
szülõknek. Amikor egy házassági ajánlatot visszauta-
sítanak, a lányokat gyakran savval öntik le, és ezzel 
örökre megbélyegzik õket. Az emberek mindennapjait 
teljesen áthatja a babona, a szellemektõl való rettegés, 
és az állandó igyekezet, hogy megelégítsék az isteneket. 
Lehetetlen szavakba foglalni azt, hogy az ország fõ val-
lását követõ családokban mennyi félelmet és gyûlöletet 
keltõ beszéd hangzik, és mennyi erõszak történik.  

Vajon a keresztyénség más? Igen, határozottan más. 
Újra meg újra kapok visszajelzéseket különbözõ vallá-
sú emberektõl arról, hogy a keresztyének valahogyan 
mások. Egy körzeti gyûlésen felkérték a polgármestert, 
hogy mondjon egy rövid köszöntõt. Õ pedig arról kez-
dett beszélni, hogy feltûnt neki, milyen örvendezõk a 
keresztyének a lelki összejöveteleiken. Ilyesmit a sa-
ját vallásában nem tapasztal, és ezért irigyli is a ke-
resztyéneket. De vajon mi okozza ezt a különbséget? 
Meggyõzõdésem, hogy nem a pénz, de nem is a tudá-
sunk. Egyedül Isten az, aki Szentlelke által változáso-
kat munkál a szívekben és a társadalomban. Errõl az 
élõ Istenrõl a Bibliából tudhatunk meg többet.

A cikk elején említett idõs férfi a missziónkra vo-
natkozó kérdésre a következõ választ adta: 

– Ezek az emberek Isten élõ Igéjét hozzák el hoz-
zánk, és azt magyarázzák nekünk, hogy hogyan lehe-
tünk bizonyosak a mi mennyei helyünk felõl. 

Majd azzal folytatta, hogy a legközelebbi alkalom-
mal szeretne megkeresztelkedni, és szeretné nyilvá-
nosan megvallani hitét, 
mert hisz Isában (Jé-
zus), aki az egyetlen 
Megmentõ, és biztos 
abban, hogy egyszer Is-
tenhez jut a mennybe.

Waldemar Lies

Olga és 
Waldemar Lies
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EcuadorEgy cédula,  
amely megváltoztatott 
egy életet

Amikor Raúl lehajolt, hogy felvegyen egy koszos kis 
papírfecnit, Isten valami hasonlót tett: Õ Raúlért hajolt le.   

Raúl kb. 50 éves. Valóságos csoda, hogy újra tud 
nevetni, és visszatért az életkedve. Azt, ami történt 
vele, a legjobban õ maga foglalta össze néhány szóban:

– Amikor teljes reménytelenségbe süllyedtem, Is-
ten újra elkezdett velem foglalkozni. 

Megvalósult álmok
Az elején minden olyan rózsaszínûnek látszott: jó 

házasság, két gyerek, aktív gyülekezeti szolgálat és 
a maga területén országos hírû üzleti sikerek. Raúl 
életének történéseit magas hozammal jegyezték volna 
hosszú idõn át az élettõzsdén. Kívánhat-e az ember 
többet annál, hogy keresztyén, boldog családi életet él, 
eredményes a munkájában, és ráadásul igen jómódú? 
A jólét és a sikeresség nem csak nálunk, Ecuadorban 
áll a legtöbb ember kívánságlistájának az élén. Nem 
kevés azoknak a gyülekezeteknek a száma, amelyek 
sokszor túlhangsúlyozzák a sikerességet, mint annak 
a mutatóját, hogy Isten megáldotta-e valakinek az éle-
tét vagy nem. Ezen a hamis tanításon már sok emberi 
élet tört ketté, és nem kevés azoknak a száma, akik 
csalódottan fordultak el Istentõl és a hittõl. Pedig a 
Bibliában Isten világosan felhívja figyelmünket a gaz-
dagság veszélyeire: „Akinél pedig tövisek közé hullott, 
hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábí-
tása megfojtja az igét, és nem hoz termést” (Mt 13,22).

A teljes összeomlás
Raúl akkor indult el a lejtõn, amikor egyre több idõt 

töltött üzleti ügyekkel, és egyre kevesebbet törõdött 
a családjával és Isten dolgaival. A munkája miatt el-
kezdte hanyagolni a vasárnapi istentiszteleteket is. Mi-
vel egyre több pénzt keresett, egyre nehezebb szívvel 
adott tizedet a bevételeibõl. Aztán a felesége tudtán 
kívül, mielõtt összeszedték volna az adományokat az 
istentiszteleten, titokban mindig visszavett valameny-
nyit a borítékban lévõ összegbõl. Raúl szép lassan 
teljesen eltávolodott Istentõl. 

A gazdagság úgy kísért minket, hogy azt képzel-
jük, kézben tudjuk tartani életünket, és nincs már 
szükségünk Istenre. Azok, akik bõvölködnek anyagi 
javakban, gyakran felszínessé válnak, és egyre töb-
bet foglalkoznak önmagukkal. Raúl ma már világosan 
látja a siker buktatóit, és tudja, mitõl ment lassan és 
észrevétlenül tönkre minden körülötte. Egyszer csak a 
pénz lett az istene.  

A bajok néhány évvel ezelõtt kezdõdtek, amikor 
Raúlnál vérrákot diagnosztizáltak. A szükséges kezelé-
sek fölemésztették egész vagyonát. Az egyik fiával Spa-

nyolországba utazott 
csontvelõ-átültetésre. 
Csak az az egy beavat-
kozás 130 000 dollárjába 
került.  Koldusszegényen 
tért vissza Ecuadorba. 
Családjával egy ibarrai 
ismerõsénél húzta meg 
magát, amiért nem kel-
lett fizetnie. Kis idõ múlva 
Raúlnak újabb kezelésekre 
kórházba kellett vonulnia. 
Teljesen lesoványodott, és 
annyira legyengült, hogy már 
csak vonszolta magát. Mire kijött a 
kórházból, a felesége elment a ház tulajdonosával, aki 
már az elején szemet vetett az asszonyra. Raúl azóta 
semmit sem hallott a feleségérõl. A két gyermekével 
sincs semmilyen kapcsolata. Azt sem tudja, élnek-e 
még. Raúl hajléktalanná vált. Teljesen elmagányosodott, 
egyedül és nincstelenül bolyongott Ibarrában. Arról az 
állapotáról úgy számol be, ahogyan Isten Igéje is leírja: 
„Saját gonoszságod ver meg, elpártolásod fenyít meg té-
ged. Tudd meg, és lásd meg: milyen gonosz és keserves 
dolog, hogy elhagytad Istenedet, az Urat, és hogy nem 
félsz engem! – így szól az Úr, a Seregek Ura” (Jer 2,19).

Az újrakezdés
A keresztyén hitben az a legcsodálatosabb, hogy Isten 

könyörülõ szívû Isten. Hosszan tûr és kibeszélhetetlenül 
nagy a jósága (vö.: Zsolt 103). Ezt Raúl is megtapasz-
talhatta. Miközben Ibarra utcáin bolyongott egyedül és 
reménytelenül, élete váratlan fordulatot vett. Tekintete 
hirtelen egy kis cédulára esett, amely ott hevert elõtte 
az utcán. A cédulán egy kis keresztet látott. Gépiesen 
lehajolt, és felvette a kis papírt: a mi gyülekezetünk, a 
Puente de Amor (A szeretet hídja) hírlevelét tartotta a 
kezében. Hirtelen reménység töltötte el, és azonnal el-
ment a megadott címre. Ott találkozott Enrique [enrike] 
lelkipásztorral, és ezzel valami új kezdõdött az életé-
ben. Raúl kiöntötte a szívét, meglátta a saját életét Is-
ten szemszögébõl, bocsánatot, bátorítást kapott, és újra 
tagja lett egy élõ gyülekezetnek. Már majdnem egy éve 
annak, hogy ez történt. Azóta teljesen Istennel jár.

Minden héten elmegy egy házikörbe, ahol szere-
tettel veszik körül, és élvezheti a közösséget. Minden 
vasárnap részt vesz az istentiszteleten, és amikor kö-
szöntöm, arca felragyog. Szívesen jön vasárnap dél-
utánonként is segíteni nekünk. 

Egészen gyakorlati segítséget is kapott: amikor el-
fogyott a pénze, és nem tudta az orvosi számlákat 
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kiegyenlíteni, összeadták neki a hiányzó összeget. 
Egy ideje ingyen lakik az egyik keresztyén testvér-
nél. Egészségileg is felerõsödött. Jelenleg a gyülekezet 
építkezésén dolgozik; egy 200 négyzetméteres termet 
építünk a már meglévõ épülethez. 

Igen, Isten valóban csodát tett Raúl életében, bá-
torságot és reményt adott az újrakezdéshez. A család-
jával még mindig nincs kapcsolata, és tudja, hogy ez 
engedetlenségének a következménye. Ennek ellenére 

mégis tud Isten jóságáról, elnézésérõl és türelmének 
gazdagságáról énekelni, és soha többé nem akarja azt 
megvetni (vö. Róm 
2,4). 

Rainer Kröger

Rainer és 
Katharina 

Kröger

Bárcsak minél többen 
megismernék 

Isten kegyelmét!
Malawi

Egy malawi 
lelkipásztorral 
utazom egy au-
tóban. Bõven 
van idõnk be-

szélgetni. Szóba jön a 
kegyelem témája. Útitár-

sam elmondja, hogy ez a téma az 
elmúlt években nagyon fontos lett 

neki, ugyanakkor sokszor elcsodálkozik 
azon, hogy vajon miért prédikálnak olyan ritkán a 
kegyelemrõl a malawi gyülekezetekben. Lelkesen és 
hosszan tárgyaljuk a felvetett gondolatot, majd arra 
a végkövetkeztetésre jutunk, hogy a keresztyénség a 
kegyelem nélkül semmiben sem különbözne a többi 
vallástól. A kegyelembõl történõ üdvözítés nélkül a 
keresztyénség semmilyen alternatívát nem jelentene, 
és a keresztyének ugyanúgy rászorulnának a jócse-
lekedetekre, tehát hogy fel tudjanak mutatni vala-
milyen teljesítményt Istennek, mint a többi vallás 
követõi.  

Egy gyülekezeti tag temetésére igyekszünk ép-
pen, aki a gyülekezeti szövetség vezetõségének volt a 
tagja. Mivel kiterjedt ismeretségi körrel rendelkezett, 
nagyon sokan jöttek el a temetésre. Szülõfalujának a 
környékérõl többnyire muszlimok érkeztek. Gyász-
beszédében a lelkipásztor azt helyezi a gyászoló 
gyülekezet szívére, hogy egyszer mindegyikünknek 
meg kell halnia és Isten elé kell állnia. Akkor Isten 
megkérdezi majd, hogy mit tett az illetõ az életében, 
és milyen jócselekedeteket tud felmutatni. Minden-
kinek tudomásul kell vennie, hogy egyszer számot 
kell adnia az életérõl Istennek. Aki Isten kérdésére 
rossz választ ad, az megszégyenül. 

Nagyon elszomorított, hogy a prédikációban egy 
szó sem hangzott el arról az örömhírrõl, hogy Isten 
kegyelmes, ezért az ítélettõl meg lehet menekülni, 
és hogy Jézus azért ment a keresztre, mert szeret 
minden embert, és azt akarta, hogy minden bûnös 
kegyelmet találhasson Istennél.      

Egyedülálló!
Az evangélium – az üdvösségrõl szóló keresztyén 

üzenet – egyedülálló. Isten eljön az emberekhez, 
szeretettel odafordul hozzájuk, és szeretné õket ke-
gyelmével megajándékozni. Statisztikai szempont-
ból Malawi keresztyén ország, és alig lehetne talál-
ni valakit, aki kétségbe vonná Isten létezését. Isten 
állandóan jelen van az emberek gondolkozásában 
és mindennapos szóhasználatában. Istent olyannak 
látják, mint aki életünket és sorsunkat a kezében 
tartja, hiszik, hogy Õ küldi az esõt és Õ hagyja sütni 
a napot. Istent nem vádolják, amikor rossz dolgok 
történnek. Istent egyszerûen elfogadják.

 Ám az animizmus nagyon mélyen beleivódott 
az emberek tudatába. Ezért a nagy többség meg 
van arról gyõzõdve, hogy az embernek tennie is 
kell valamit, igyekeznie kell, és akkor (talán) Isten 
elégedett lesz vele. Sokan, akik keresztyénnek vall-
ják magukat, félelemben élnek, hogy talán mégsem 
állhatnak majd meg Isten elõtt, mint akik elég jók 
voltak. Ezért aztán sajnos ahhoz sincs elég erejük, 
hogy bizonyságot tegyenek. Ahelyett, hogy öröm-
mel beszélnének Isten szeretetérõl és kegyelmérõl, 
sokan szoronganak, mert rossz keresztyénnek érzik 
magukat.   

Ezért olyan felemelõ újra meg újra látni, amikor 
emberek felfedezik a kegyelem ajándékát. Mint bib-
liaiskolánknak az a hallgatója, aki így tett bizonysá-
got a tanév végén: 

– Korábban csak a jócselekedeteken alapuló ke-
resztyénséget ismertem, most azonban rátaláltam a 
kegyelmen nyugvó keresztyénségre. 

Michael Volz

Michael és 
Cornelia Volz



12 Külmissziói Híradó, 2013/05

Zambia

Hans-Peter 
és Britta 

Hertler

magát, hiszen neki, személyesen semmi kifogása a 
misszionáriusok ellen, sõt, nagyon is szívesen dolgo-
zik velünk együtt.

Ezért elõadásának a célja nem az volt, hogy a 
leendõ misszionáriusokat elriassza. Végig azt fejte-
gette, hogy milyen misszionáriusokra van szükség 
Zambiában. Arról beszélt, hogy a misszionáriusok 
legyenek készek tanulni, és maradjanak rugalmasak. 
Fontos, hogy Istent és a helybelieket szívbõl szeres-
sék. Ez mindennek az alapja. Természetesen bármi-
kor változhat feladatkörük, de a zambiai egyház to-
vábbra is számít rájuk. 

Ezzel Chabu [csabu] lelkipásztor is egyetértett. 
Vele dolgozunk együtt Mpikában és az 50 kilométe-
res körzetben mûködõ kis gyülekezetekben. A téma 
hallatán azonnal megerõsítette:

– Igen, továbbra is kellenek a misszionáriusok! 
Na jó, mondhatnánk erre mi. Válaszát nyilván be-

folyásolja az, hogy a jelenlétünkkel járó elõnyökbõl 
õ és családja közvetlenül is részesül. Ezért felvillan-
tok elõtte egy lehetõséget:

– És ha én nem jönnék többet, de küldenék ne-
ked egy autót, és fedezném a fenntartási költségeit?

– Az úgy nem lenne jó! Elõbb meg kell tanul-
nunk felelõsen bánni az ilyen dolgokkal. Azt az au-
tót egészen biztosan magáncélokra használnánk, és 
valószínûleg elég hamar igen rossz állapotba kerül-
ne. 

– Akkor sofõrnek és szerelõnek jók vagyunk még? 
– Én csak azt mondom, hogy van még mit tanul-

nunk!
A tréfálkozás után komolyra fordítja a szót, és így 

folytatja:
– Nagyon lényeges, hogy a vezetõk és a lelkipász-

torok megfelelõ oktatásban részesüljenek.
Ha nem a mennyiség és a külcsín a lényeg, ha-

nem a minõség és a mély tartalom, a misszionáriu-
sok munkája valóban felbecsülhetetlen.  

– Ti, misszionáriusok nagyon egyenesek vagytok 
és a gondokról nyíltan beszéltek. Mi a gondokat igen 
gyakran csak másokkal beszéljük meg, de az érin-
tettekkel nem. 

Persze beszélgetés közben kiderül, hogy ennek 
a nyíltságnak megvannak az árnyoldalai is. Chabu 
megemlíti, hogy voltak azért esetek, amikor sze-
rinte kicsit nyers voltam. Jobb lett volna kérdése-
ket föltenni, és nem vehemensen kritikát monda-
ni, vagy azonnal elõrukkolni az általam helyesnek 
vélt megoldással. Ennél a pontnál valami nagyon 
különleges történik. Ilyen õszintén csak nagyon 
kevés zambiai fogalmazná meg a gondolatait. Per-
sze nem könnyû szembesülnöm mindazzal, amit 
Chabu a fejemre olvas. Mégis hálás vagyok, ami-
ért kimondta, amit gondolt, mert ez segít abban, 
hogy a jövõben még jobban tudjak alkalmazkodni 
a nagyon sokrétû zambiai kultúrához. Én is tanuló 
vagyok, és az is maradok.    

Ahogy tovább gondolkozom a mi kapcsolatunk-
ról, barátságunkról, valami világossá válik. Amikor 
nagyon örültem, mert lelkileg érett, mély hitû zam-
biaival találkoztam, nagyon gyakran kiderült, hogy 
az illetõ hosszabb idõn át együtt dolgozott egy misz-
szionáriussal, aki kihívások elé állította és új gondo-
latokra, tettekre sarkallta. Ugyanez a helyzet Chabu 
lelkésszel is. Ezért arra vágyom, hogy mire befeje-
zem szolgálatomat, legyenek olyan emberek, akik 
azért növekedtek, mert szoros és mély kapcsolatot 
ápoltunk velük, és a példaképük lehettem. Akkor 
megtettük azt, amit George Shakwelele már utunk 
legelején a szívünkre helyezett. Akkor megérte, 
hogy itt voltunk, és akkor nyugodt szívvel mehe-
tünk haza!

Hans-Peter Hertler

Zambia

Misszionárius, 
menj haza!

A feleségem, Britta elsõ találkozása egy zambiaival 2006. 
január 7-én történt, Stuttgartban, az ifjúsági világmissziós kon-
ferencián, amikor George Shakwelele Missionary, go home! 
(Misszionárius, menj haza!) címmel tartott angol nyelven 
elõadást. 

Ma, Zambiában együtt dolgozunk George Shakwelelével ugyanab-
ban az egyházszövetségben. Az õ feladata a gyülekezetvezetõk oktatá-
sa, továbbképzése. Amikor felidéztük stuttgarti elõadását, azonnal kije-
lentette, hogy nem õ választotta a témát. Kicsit kellemetlenül is érezte 
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Pápua Új-
Guinea

Zeneiskola Mánuszon

több mint 25 éve 
gyülekezeti mun-

katársakat képez-
nek. Az említett nyolc 

zeneiskolás a zenetanu-
lás mellett bibliai tantárgyakat is felvesz.  

A bibliai képzés lelki életük erõsödését segíti, és 
felkészíti õket azokra a szolgálatokra, amelyeket 
otthoni gyülekezetükben végeznek majd. A zene-
iskola többi 16 tanulója az egyház által mûködtetett 
középiskolába jár. A több mint 500 tanulónak ott-
hont adó középiskola a Bibliaiskola közelében áll. 
Az oda járó zeneiskolások hetente legalább két 
délután, de akár gyakrabban is átmennek a zene-
iskolába gyakorolni. 

A zene iránt természetesen sokkal többen 
érdeklõdnek. Õk rendszeresen felbukkannak a ze-
neiskolában, akárcsak Denmark. Amikor a Német-
országból érkezett, használt fúvós hangszereket tar-
talmazó ládákat felnyitottuk, Denmark is jelen volt. 
Õ még csak harmadikos, és egészen közel lakik 
hozzánk. Az egyik fúvós hangszer nagyon megtet-
szett neki. A szóban forgó kuhlo-kürt legalább 60 
éves: a néhai Johannes Kuhloról, a német evangé-
liumi harsona együttesek megalapítójáról kapta a 
nevét, és a siegerlandi harsonazenekar hagyatéká-
ból került elõ. Ha Denmark buzgósága megmarad, 
akkor gyenge látása ellenére jó zenész válik majd 
belõle. 

A tanterv 
A zenei tanterv három részbõl áll. Ezek a 

következõk: zeneelmélet (kottaírás és olvasás, 
összhangzattan, zeneirodalom, illetve bevezetés 

a különféle zenei stílusokba, pl. a hagyományos 
új-guineai zenébe), hangszertanulás valamilyen 
fúvós hangszeren, és természetesen kamarazené-
lés. A fúvós – különösen is a rézfúvós – hangsze-
reken túl szeretnénk a jövõben vonós-, húros- és 
billentyûs hangszerek oktatását is bevezetni. Ál-
munk egy nagy zenekar, mert az egész országban 
nincs még ilyen. Addig pedig örülünk a kisebb 
együtteseknek, mint például a nyolc fõbõl álló 
rézfúvós együttesnek, amely nem egész három hét 
után már többszólamú darabokat játszik. A basz-
szus harsonával, a tenorkürtökkel és szárnykür-
tökkel meg az egy trombitával már minden szólam 
megvan.  

Hogy mi célt szoltál egy keresztyén zeneiskola?  
Amellett, hogy zenére tanítunk fiatalokat, és 

gazdagítjuk a keresztyén gyülekezetek életét, ez-
zel a kezdeményezéssel a helyi munkatársaknak és 
nekünk, misszionáriusoknak is lehetõségünk nyí-
lik arra, hogy segítsünk az itteni fiataloknak, akik 
még az európai fiataloknál is jobban szét vannak 
esve. Egyrészt nagyon nehéz megõrizniük önazo-
nosságukat egy olyan világban, ahol minden da-
rabjaira hullik, és a hagyományos értékek sorban 
megkérdõjelezõdnek. Mivel nagyon tájékozatla-
nok, mindaz, ami az interneten és más médiacsa-
tornákon keresztül jut el hozzájuk, komoly veszélyt 
jelent rájuk nézve. Másrészt azoknak a fiataloknak, 
akik kikerülnek az iskolából, mindössze tizenöt 
százaléka reménykedhet abban, hogy el tud he-
lyezkedni, és megfelelõ keresethez jut. 

Vagyis a tanulmányaikat befejezõ fiatalok 85%-
ának kilátása sincs arra, hogy rendes munkát talál-
jon magának. Miközben a végzõsök pár éve még jó 

A megnyitó
Végre megtörtént! Két évig tartó építkezés után, egy új 

koncertteremmel és ifjúsági képzési programunkkal megnyi-
tottuk Mánuszi Keresztyén Zeneiskolánkat. Az ünnepélyes 

megnyitóra a fõvárosból, Port Moresby-ból [pótmózbi], sok más 
helyrõl és a Mánuszt környezõ szigetekrõl is érkeztek vendégek. 
A tágas koncertteremben a pódiumon kívül egy karzat is talál-

ható. A bejárati rész mellett van még egy gyakorlóhelyiség és egy 
osztályterem. A felavatás igazi ünnep volt, amelyen egy igehirdetés is 
elhangzott, zeneszámokat is adtak elõ, és természetesen pazar lako-
mát is rendeztek a vendégeknek. A zeneiskola építésében fiatalok és 
öregek egyaránt részt vettek.  

A zeneiskolások 
Az elsõ 24 diák, aki szeretne zenét tanulni, már beiratkozott. 

Közülük nyolcan egyéves zenei képzést kezdtek el. Õk a Molnár 
Mária Bibliaiskola diákjaival laknak együtt. Ebben az intézményben 
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Bernd 
és Imgard 

Mortsiefer

reménységgel térhettek vissza saját falujukba, mert 
mezõgazdasági munkából vagy halászatból el tud-
ták magukat tartani, ma a nagy többség kivetett-
nek érzi magát. Nemrég mondta ezt egy utolsó éves 
diák: 

– Most az utcára küldenek bennünket. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy zeneiskolánk 

nem fog minden problémát megoldani Pápua Új-
Guineán. Ennek ellenére megvan az a reménysé-
günk, hogy senki nem munkálkodik hiába, aki 
szívvel-lélekkel foglalkozik ezekkel a fiatalokkal, 
mert a mi zenénk az evangélium reménységét és 
örömét közvetíti feléjük. 

A hajdani német „harsonafejedelem”, Johannes 
Kuhlo biztosan örülne, ha tudná, hogy az általa fel-
talált és róla elnevezett kürt most egy új-guineai fi-
úcska kezébe került, aki a világ másik végén Istent 
dicsõíti vele.

 Bernd 
Mortsiefer

Egy emlék a múltból. Koromsötét van, késõre 
jár, és már csak arra tudok gondolni, hogy mielõbb 
hazaérjek. Mikrobuszom minden bizonnyal apait-
anyait belead, hiszen teljes gázzal haladok, Sárközy 
elnök még nem vezette be a sebességkorlátozásra 
vonatkozó rendeleteit, és még nem szórták tele az 
országot a 6000 rendõrségi radarral. Akkor még jó 
világ járt az éjszakai gyorshajtókra! 

Az egész napot egy építkezésen töltöttem, de most 
egy házikörbõl igyekszem hazafelé. A szívem repes, 
a térdeim nyilallnak, a gyomrom tájékán kráternyi, 
korgó lyuk tátong. Egy újabb mélyrepülés közben, 
az utolsó pillanatban meglátok valamit elsuhanni az 
út bal oldalán. Inkább csak reflexbõl és merõ kíván-
csiságból megállítom kilencüléses járgányomat. Az 
a valami most átjön az úton az én oldalamra, és a 
sötétben megközelíti az ajtómat. Fürge, kicsi, sovány 
emberke, hegyes arccal. Mint egy öreg, ápolatlan, 
szakállas menyét. Két szempár fürkészi egymást: 
Megbízhatok benne? Miért van még mindig úton?

Miközben beszédbe elegyedünk, minden kétely 
eloszlik, és már egymás mellett ülünk az autóban. 
Még sokáig veszteglünk a „menyét” odúja elõtt. Én 
ezt gondolom: „Mondj el neki mindent, amit az élet-
hez, a meghaláshoz és az „odaáthoz” tudnia kell! 
Talán ez az utolsó lehetõsége.” Õ ezt gondolja: „Mi-
lyen kellemes találkozás! Megtöri magányos, végtelen 
éjszakáim egyhangúságát!” – Abban a pillanatban 
még nem tudom, hogy a „menyét” éjszaka él, és 
nappal alszik. De aztán egyre jobban megismerem, 
mert ez után az elsõ, éjszakai találkozás után rend-
szeresen felkeresem.

A sûrû sövény mögött lakik, egy kiszuperált, feke-
te ponyvával letakart teherautóban. Se víz, se áram, 
se ablak, se WC. A „menyét” régen építési vállalko-
zó volt, elõtte pedig fizikát és filozófiát vagy valami 
hasonlót tanult. Ismerte a keresztyén hitet és a nagy 
vallásokat, filozófusokat, tudósokat. Élvezi, hogy né-
metül beszélgethet velem, vagy angol nyelvtudását 
kamatoztathatja. Úgy tûnik, mindenben otthonosan 
mozog, éppen csak a jelenben és a valóságban nem. 
Eleinte sokszor viccesnek tart, és gúnyolódik, ami-
kor Jézusról beszélek, arról a legjobbról, amit meg-
térésem óta adni tudok: Jézusról, az elveszettek ba-
rátjáról, aki megszabadít a bûn hatalmából, az élet 
mesterérõl, a mennybe vezetõ ajtóról.

Aztán a gúnyolódás szép lassan eltûnik. Talán 
néha felteszi magának a kérdést: Miért pont most 
kerül elém ez az ember? Honnan tudja, hogy segít-
ségre van szükségem?

Amikor meglátogattam, mindig beszéltem neki 
Jézusról, és csak nagyon ritkán történt, hogy nem 
volt nálam ennivaló. Valamit mindig vittem neki: hol 
ruhafélét, hol meleg takarókat, hol egy zseblámpát. 
De sajnos többször nem mentem, mint igen. Utoljára 
pedig túl késõn érkeztem. Már csak azt hallottam, 
hogy holtan találtak rá a „hajléka” mögött. 

Két évig hagytam, hogy hiába várjon rám. A hír 
teljesen letaglózott. 

Ez a „túl késõn” az én legfélelmetesebb ellensé-
gem. Csak Jézus tud újból fölemelni, és ettõl a ret-
tenetes tehertõl megszabadítani. Jézus emlékeztet: 
„Érted már, miért akartam a ’menyétnek’ azon az 
éjszakán, és aztán – emlékszel? – a többi alkalommal 

Franciaország Sövények  
és kerítések  

mentén 
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Uwe és 
Hiltrud Vogel

is lehetõséget adni? Hallott mindent, amit mondtál, 
és elolvasott mindent, amit adtál neki. És nagyon 
sokat gondolkozott!” 

Igen, egyszer ezt mondta nekem angolul: „My 
brain is never sleeping.” (Az agyam soha nem al-
szik.) És valóban, úgy találtam õt néha sötét odú-
jában, mozdulatlanul, nyitott szemmel, mintha hó-
napokig képes lenne így feküdni, miközben agyát 
szüntelenül mûködésben tartja. Saját gondolatainak 
világa végérvényesen beszippantotta õt, ezt a mér-
hetetlenül gazdag Estienne-t [etyien] – mert így hív-
ták ezt a született bretont, akinek saját szigete volt, 
de akinek a lelke-szelleme annyira megbetegedett, 
hogy nem élvezhette szép szigetét, hanem hideg víz-
be kevert krumplipüréporon tengõdött egy odúban. 

Isten azt akarta, hogy egy magamfajta vonako-
dó, halogató, mindent elfelejtõ valaki keresztezze a 
„menyét” ösvényét, és belépjen az õ idejébe, az õ 
odújába, az õ gondolatvilágába – Jézus Krisztussal, a 
Megmentõvel. Mert csak az menekülhet meg, aki se-
gítségül hívja ezt a nevet: az Úr Jézus Krisztus nevét. 

Tucatnyi olyan gyöngyöt ismerek, mint amilyen 
a „menyét” volt. Soha nem jönnek el a gyülekezet-
be. Jézus viszont el akar menni hozzájuk! Azokhoz, 
akik nem ismernek korlátokat. Akiket az ember in-
kább meglátogat, semmint hogy magához elhívjon. 
A legjobb, ha 15 kilométernél távolabbra laknak, 
mert úgy jobban fel lehet készülni érdekes és furcsa 
reakcióikra, illetve lényegesen csökkenhet annak a 
kockázata, hogy ezek az alakok váratlanul és hirte-
len megjelenjenek az ember ajtajában. Isten azonban 
gyönyörködik abban, ha valaki felfigyel azokra, aki-
ket mindenki elfelejtett már.  

Ilyenek például  Bossavitsék is, ott, abban a furi 
kis kulipintyóban az utca végén, ahol már a mo-
csaras vidék kezdõdik. Érdekes, idõs házaspár õk. 
Lakóhelyüket az ember legszívesebben már csak be-
fogott orral közelítené meg. Én mégis azért derítet-
tem föl õket, mert bár senki emberfiát nem érdekel 
a sorsuk, Istennek õk is nagyon fontosak. 

Vagy ott van Vilain [vilen] – neve jelentése: idét-
len, torz, csúnya –, aki az elnéptelenedett benzin-
kútnál ütötte fel tanyáját, és akire nem véletlenül 
ragasztották a nevét. Éppen akkor érkeztem hozzá, 
amikor koromfekete konyhájában, két szerencsét-
len halfejecskébõl soványka levest kotyvasztott. Már 
csak leveseket tud magához venni, vagy a mellék-
helyiségben tárolt, jéghideg infúziós tasakokból tud 
bekötni magának egyet a köldökénél található mes-
terséges nyílásba. Vilain hideg szállására az öreg 
Martin révén merészkedtem el, aki egy kilométerrel 
távolabb lakik.

Az a környék egyik legnyomorúságosabb tanyá-
ja. Martin a háborúban az ellenállók között harcolt, 
és a háború után egymaga konstruálta meg a vidék 
elsõ két traktorát. Ma a templomszentelési ünnepe-
ken Vilainnel együtt szokott hegedülni. Martin azt 
is elmondta nekem, hogy Vilainnek rengeteg pénzt 
kínáltak a benzinállomásáért, amikor az új utat ott 

akarták keresztülvezetni. És hogy Vilain az ajánlatot, 
amelyrõl sokan álmodni sem mernek, nagyvonalúan 
visszautasította. – Hegedülnek, traktorokat találnak 
fel, és csak nevetnek a gazdagságon.

Eszembe jut még az én „éjféli parasztom”  
St. Aubinben [szentoben], akivel igen gyakran ezen a 
késõi órán találkoztam, amikor konferencia-közpon-
tunkból utaztam hazafelé, õ pedig a földjeirõl tartott 
ugyancsak a maga lakhelyére.  Vagy ott van Mar-
cel Lemeau [márszel lömó], az Hamelin [amlen] csa-
lád, vagy Robert [rober], Laurent [loran] és Brandon, 
akikkel este, naplemente után találkoztunk a mo-
csárvidéken, a csónakunkban ülve, éppen azon a 
helyen, ahol õk kivetették a horgot – az embernek 
megáll az esze! Azt már mondanom sem kell, hogy 
képtelenek voltunk csak úgy, beszélgetés nélkül el-
evezni mellettük! Felfoghatatlan, hogy hogyan készít 
Isten minden embernek lehetõségeket! 

Gregory az út szélén állt. Beszállt, és már hadarta 
is: 

– Mindig ott voltam a gyerekórákon.  
Szívemben valami felderengett: 
– Gregory, te vagy az? Hû, de megnõttél! De örü-

lök, hogy látlak!
Valójában azonban testem-lelkem nem kívánta, 

hogy vasárnap délután még 50 kilométert levezes-
sek konferencia-központunkig. Isten ellenben tudta, 
hogy Gregory azért állt ott, mert sürgõsen szüksége 
volt valakire, aki jó helyre viszi, és bátorságot önt 
belé. 

Stevennel [sztíven] nemrég a videotéka elõtt ta-
lálkoztam. Örömmel újságolta, hogy talán el tud he-
lyezkedni hentesként. Úgy örültem a hírnek, mintha 
én lennék a büszke édesapja. Az élet és fiatal édes-
anyja tragikus halála megfosztotta õt a gondtalan 
gyermekkortól. – Most a két kisöcsém jár a gyerek-
órákra – mondta, és látszott, hogy ez tényleg fontos 
neki.

Így vonulnak el valamennyien lelki szemeim elõtt.
Hogy minek a misszió? Hát azért, mert Isten a va-

lódi esélyek Istene. Hálát adok neki, amikor engedi, 
hogy részt vegyek zseniális munkájában. Újra meg 
újra szeretném neki elmondani: – Itt vagyok. Engem 
küldj! 

Mert egyes egyedül Õ tudja, hol vár éppen egy 
Gregory, hogy Vilainnek már nem sok van hátra, és 
hogy Jézus nem egy megoldás a sok közül. Jézus az 
egyetlen megoldás. Csak vele van esélye bárkinek 
arra, hogy végleg megszabaduljon az ördög hálójá-
ból, aki mindenkitõl el akarja rabolni a földi életet és 
az örök életet is. 

Uwe Vogel
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Otthont találniSpanyolország

Manolo* úgy ült mellettem, mint egy rakás sze-
rencsétlenség. Szinte mindenét elveszítette, és ettõl 
depressziós lett. Már szinte minden mindegy volt 
neki. Teljes búskomorságba esett, és túl volt már egy 
öngyilkossági kísérleten. Amíg fennállt annak a ve-
szélye, hogy ismételten megpróbálkozik az önpusz-
títással, egy gyülekezeti tag minden reggel felhívta 
telefonon. Manolo nem könnyû eset, de mára újra 
feltámadt benne a remény, idõnként eljön az isten-
tiszteletre, és hallja az evangéliumot. Azért imádko-
zunk, hogy Isten Igéje járja õt át és adjon neki új 
életet.

Szerdánként bibliatanulmányozásra gyûlünk 
össze. Ma Norbert* ül mellettem. A fiatalember a 
Fülöp-szigetekrõl érkezett. Nem sokkal megkeresz-
telkedése után Madridba jött, jó munkát talált, és 
többet keresett, mint elõtte bármikor. De a pénz 
romba döntötte, kapcsolatait tönkre tette. Most új 
életet szeretne kezdeni. Megértette, hogy gyülekezet 
nélkül ez lehetetlen. 

Minek a misszió? Mert emberek otthont keresnek, 
és a gyülekezetben megtalálják. A gyülekezetet nem 
lehet elválasztani a missziótól. Missziónk célja egy 
olyan élõ gyülekezet, amely képes az élõ reménysé-
get továbbadni.

Látogassunk el most egy Marbella környéki kis-
városba, Coínba! Fransu és Celine*, egy francia-finn 
házaspár évek óta jár a gyülekezetbe. – Nem tudom, 
mit tanácsoljak a szomszédasszonyomnak – mond-
ja Celine felém fordulva. A szomszéd család egyik 
barátjáról kiderült, hogy drogkereskedõ. Amikor az 
evangéliumról kezdünk beszélgetni, azt is elmond-
ják, hogy a szomszédasszony zsidó, de fogalma sincs 
nemhogy az evangéliumról, de még a saját vallásáról 
sem. Röviden imádkozunk a szomszédasszonyért és 
a bonyolult helyzetért. Milyen jó, ha vannak bará-
taink, és a helyzetet Isten kezébe tudjuk tenni! Így 
végezhet a gyülekezet hgatékony missziót. A gyüle-

kezeti tagok a misszionáriusok, akik továbbadják az 
evangéliumot.

Fabian megint jobban van. Agydaganatmûtéten 
esett át. Családja Ecuadorban él, és nem tud neki se-
gíteni. Amennyire tudjuk, anyagilag segítjük õt, mert 
a nagyon lassú spanyol bürokrácia miatt a szociális 
segélyt is csak sok idõ múlva utalják. A gyülekezet 
segítsége nélkül már elveszítette volna a lakását. Mi-
nek a misszió? A misszió gyülekezeteket alapít, és a 
gyülekezet segít.

Andrés* katona a spanyol légióban. Az egyik ka-
tonatársát a többiek állandóan csúfolják. Eleinte õ is 
benne volt. A durvaságok mindennaposak, a kábí-
tószer-fogyasztás teljesen elfogadott. Nagyon nagy a 
kísértés. Együtt imádkozunk érte. Isten kezében van.

A húsvéti gyerekhetünkre kb. tizenkét olyan 
gyermek jön el, akik nem járnak gyülekezetbe, és 
fogalmuk sincs az evangéliumról. Az elsõ nap majd-
nem botrányba fullad. Ketten el akarnak utazni. Az 
egyikük Chris*, aki nem tud beletörõdni abba, hogy 
a szülei, miután elváltak, õt nevelõotthonba dugták. 
De végül tudok vele beszélgetni. Ezután egyre na-
gyobb figyelemmel hallgatja az Elizeusról szóló áhí-
tatokat. Az utolsó nap elfogadja az Úr Jézust. Szeret-
ne új életet. Már nem akar elutazni. Azt szeretné, ha 
a gyerekhét örökké tartana. 

Minek a misszió? Gyülekezet nélkül nincsenek 
munkatársak, nincsenek gyerekhetek, és nincsenek 
változások. A gyerekhéten nemcsak kúszó-mászó 
programokat és barkácsolást kínálunk, hanem hir-
detjük az evangé-
liumot, és egyszer 
csak új élet fakad. 
Ezért kell a misz-
szió.

Theo Hertler

*A neveket megváltoztattuk

Theo és Carolin 
Hertler


