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GYERMEKSAROK Te, kedves kis Olvasónk, 
kb. 13 500 km-re élsz 
Pápua Új-Guineától!Kérlek, ISTENEM

 Ajándékozz meg

         egy baráttal!
PÁPUA ÚJ-GUINEA

Felszállás!
A faluig egy kisrepülőgéppel repültünk. 
Az ott lakó emberek nagyon kedvesen fo-
gadtak minket. Mivel nagyon sok gyereket 
láttam, elkezdtem reménykedni, hogy biz-
tosan össze tudok barátkozni valakivel. Az 
ottani emberek a patakban mosakszanak, 
mert a házakban nincsen folyóvíz. Este mi 
is a patakhoz mentünk fürödni. Ott talál-
koztunk egy fiúval, aki az íjával játszott. 
Billnek hívták. Odajött hozzám és meg-
kérdezte, szeretnék-e játszani vele. Na-
gyon örültem annak, hogy megkérdezett. 
Utána együtt játszottunk az íjával és a 
nyílvesszőivel. Kis idő múlva Bill néhány 
barátja is csatlakozott hozzánk.
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Isten hallja az imádságokat
Az, amit átéltem, megmutatta nekem, hogy 
Isten hallja az imádságaimat, és válaszol is 
rájuk. Isten tudja, mire van szükségünk, és 
meg is tudja azt adni. Nekünk csak kérnünk 
kell tőle. Te is imádkozz Istenhez, és mondd 
el neki a kívánságaidat meg a gondjaidat is. 
Ő hall téged, és segíteni is szeretne, aho-
gyan nekem is segített barátot találnom.
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Sziasztok! Az én nevem Jireh Wälde. Hétéves vagyok, és a családommal Wewakban élek, Pápua 
Új-Guineán.

Vajon Isten hall engem?
Te is felteszed néha magadban a kérdést, 
hogy vajon Isten hallja-e az imádságaidat? 
Nemrég az apukámmal ellátogattunk egy 
faluba, az őserdőbe. Korábban még soha 
nem jártam ott, ezért nagyon izgatott vol-
tam. Kíváncsian vártam, hogy milyen is lesz 
ott, és találok-e ott barátokat. Mivel fon-
tosnak tartottam, hogy ott is legyen egy 
barátom, imádkoztam: Kérlek, Istenem, 
ajándékozz meg egy baráttal abban a fa-
luban is! Az igazat megvallva, nem voltam 
teljesen biztos abban, hogy Isten hallja az 
imádságomat.

1

A barátság megmarad
Egész héten együtt játszottam Billel és a többi gyerekkel. Sajnos a na-
pok nagyon gyorsan elszaladtak, és nemsokára már el is kellett búcsúz-
nom új barátaimtól. Amikor megérkezett a repülőgép, hogy visszavigyen 
minket Wewakba, nagyon szomorú lettem. Szívesen maradtam volna még 
a faluban. Bill búcsúzóul nekem ajándékozta az íját és a nyílvesszőit. Na-
gyon örültem. Valahányszor Wewakban gyakorlom az íjászatot, mindig 
Billre gondolok, a barátomra, aki az őserdei faluban lakik. Bill még akkor 
is a barátom marad, ha most nem is láthatjuk egymást.
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Nyíllövő verseny
Este az ágyban először is azt köszöntem meg Istennek, hogy 
meghallgatta az imádságomat, és megajándékozott egy baráttal. 
Másnap reggel Bill a többi fiúval újra eljött és magukkal vittek 
játszani.
Délután nyíllövő versenyt rendeztünk. Egy lufit kellett eltalálni, 
amelyet egy hosszú rúdra erősítettek kb. 40 méterre tőlünk. Fér-
fiak és gyerekek együtt versenyeztek. Néhány férfinak nagyobb 
íja volt, mint a saját testmagassága. Persze a férfiak általában 
vaddisznókra vadásznak az íjukkal. De most csak a lufikra céloz-
tak. Az egyik új barátom el is talált egy lufit. Mi, többiek vele 
együtt örültünk. A felnőttek még gratuláltak is neki a nagyszerű 
lövésért. Az egész olyan jó volt !
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Johannes és Carolin Wälde négy gyermekükkel, Jirehvel, Darával, Paulával és Amyvel 2015 óta Wewakban élnek, Pápua Új-Guineán. Gyakran mennek börtönökbe, illetve az esőerdőben megbúvó fal-vakba, hogy az embereknek Jézusról beszéljenek.
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Impact – Rövidtávú missziós  
szolgálati lehetőség 
Németországban, a Fekete erdőben,  
Bad Liebenzell mellett, a Monbachtal-i  
Konferencia Központban. 
Szolgálatok iskolás gyermekek között, 
ifjúsági rendezvényeken, missziói munka, 
kétkezi munka (konyhán és a kertben,  
építés, takarítás stb.)
2017 szeptemberétől 2018 májusáig  
(8-9 hónap), 17 évesnél idősebb fiatalok-
nak, akik alapszinten tudnak németül.
További részleteket honlapunkon találsz: 
http://www.liebenzell.hu
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Kedves Testvérek!
„Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen!” (Zsolt 105,4)

Mozgalmas hónapok elé nézünk. Ahogyan már az elő-
ző számban is jeleztük, március 20. és április 21. között 
a Firemountain Training School (FTS) hat diákja végez  
missziós gyakorlatot öt gyülekezetben: a fővárosban Gaz-
dagréten és Pestszentlőrinc-Kossuth Lajos téren, vidéken 
pedig Nagyszékelyen, Simontornyán és Tamásiban, vala-
mint a Szentendrei Református Gimnáziumban. A féléves 
képzés a Liebenzelli Misszió ifjúsági programjának a része.  
A nevét Lina Stahl liebenzelli diakonissza imádsága ihlet-
te, aki a missziót megalapító evangélikus lelkészt, Heinrich 
Coerpert a kisvárosba hívta. Ő évekig azért fohászkodott, 
hogy otthona, a kastélyhegy az evangélium tűzhányójá-
vá váljon. Innen a képzés neve: Tűzhányó Gyakorlóiskola, ill. 
Jüngerschaftsschule, azaz A tanítványság Iskolája. A jelent-
kezők az FTS otthonába költöznek, hogy ott hitük megerő-
södjön, s önmagukat is jobban megismerve meglássák, mi-
lyen szolgálatra hívja el őket Isten. A misszió gyakorlatából 
is kapnak ízelítőt, s ennek része a programot lezáró, néhány 
hetes külföldi szolgálat. Nálunk a fogadó gyülekezetek  
missziói alkalmaiba kapcsolódnak be, ill. az iskolában órákat 
tartanak Luther életéről és hitéről a Reformáció jubileumá-
hoz kapcsolódóan. Imádkozzunk értük, hogy általuk a Lélek 
minél több diáknak és felnőtt embernek tolmácsolja az evan-
géliumot!

Magyar fiataloknak is van lehetőségük arra, hogy közel-
ről megismerjék a missziót és gyakorlati segítséget nyújtsa-

nak a szolgálatban. Liebenzell határában, a festői szépségű 
Monbachtalban található a misszió konferencia-központja. 
Ide várnak résztvevőket az Impact névre hallgató program 
keretében. A szolgálat maga sokrétű, így mindenki megta-
lálhatja az adottságainak legmegfelelőbb munkaterületet. Ér-
deklődni a hirdetésben megadott elérhetőségen lehet.

Dr. Keszi Krisztina, miután a klinikán befejezte orvosi 
munkáját, a felszabadult időben annak a szolgálatnak szen-
teli magát, amely az első pillanattól kezdve szívügye volt: 
gyermekmunkát, ill. lelkigondozást végez nők körében.  
A szol gálat új útjainak kereséséről ő maga ír körlevelében.

Kevezsda Szilvia immár négy hónapja van Kanadában 
a liebenzelli misszionárius-jelöltek interkulturális képzé-
sének keretében. Annak ellenére, hogy ő a csapat legújabb 
tagja (a legtöbben évek óta diáktársak), szerves része lett a 
közösségnek. Reméljük, hogy Olvasóink közül is sokan ta-
lálkoznak vele a májusban kezdődő missziói körútján. Sze-
retettel várjuk kedves Testvéreinket a július 22-ei missziós 
csendesnapunkra is, amelynek keretében kibocsátjuk őt ma-
lawi szolgálatába. Ez minden misszionárius életében rend-
kívüli esemény, amely kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy 
éreztessük vele: mellette állunk, s lélekben elkísérjük őt szol-
gálata útján.

Testvéri köszöntéssel:
Török András

kuratóriumi tag
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Azon a decemberi napon munka után mentem Kasamába, 
a városba, így mire visszaindultam, már rám sötétedett. 
Mivel most az esős évszak van, rövid időn belül egy 
nagy felhőszakadásba értem. A látásviszonyok nagyon 
rosszak voltak. Az egyik kanyarban felkapcsolt fény-
szóróval parkolt egy téglát szállító, nagy teherautó. Én 
pedig belerohantam.

Két zambiai utasom volt. Énók, aki a kertben segít, 
és egy asszony a gyülekezetből. Induláskor Énók arra 
kért, hogy ne vigyem őt haza, majd gyalog haza megy. 
Ugyanis, ha elakadok az erdőben a nagy sár miatt, késő 
este nehéz segítséget találni.

Az égen hatalmas villámok cikáztak, ömlött az eső, én 
pedig imádkoztam: Uram, mi a helyes megoldás, mit tegyek? 
Ha nem viszem őt teljesen haza, épségben hazaér-e? Úr Jézus, 
segíts, hogy mindnyájan szerencsésen hazaérkezzünk!

Isten meghallgatta az imádságot. Kegyelméből, mind-
hárman sérülés nélkül szálltunk ki az autóból. Az autó 
viszont teljesen összetört azon az oldalon, ahol én ültem. 
Körülbelül 20 cm-re voltam attól, hogy akár meg is haljak. 
Az üzemképtelenné vált autót úgy kellett bevontatni 
Mungwiba, a rendőrségre.

Mivel a rendőrség a központban van, másnap reggel 
sokan látták az összetört autót. Az emberek meg voltak 
döbbenve azon, hogy abból az autóból valaki sérülés 
nélkül szállt ki. Valóban lehetetlen emberileg, de Istennek 
minden lehetséges.

Másnap az arra menők így köszöntöttek: Mwa pusukeni 
doktor! Ezt a köszönési formát akkor használják, amikor 
valaki halálos veszedelemben volt, de túlélte, és nem 
halt meg. Egy ideig beszédtéma voltam Mungwiban.  
– A dok tor biztosan igazi keresztyén, ha Isten így vé-
delmezte az életét, és nem halt meg – mondták, általá-
ban a hátam mögött. Amikor csak alkalmam adódott, 
korrigáltam ezt a téves gondolkodást. Az, hogy életben 
maradtam, nem engem minősít. Ez Istenről beszél. Hogy 
Ő mindenható. Akármit megtehet. Neki nincs lehetetlen. 
De Ő szuverén is. Nem köteles megtartani az életemet. 
Megoltalmazhatja, de ha nem tenné is, Ő akkor is Isten! 

Irgalmas, hatalmas, szerető szívű, mindenható. Szuverén 
Úr! Közel voltam ahhoz, hogy lezáruljon földi életem.

Testvérem, gondoltál-e már arra, hogy nem kell meg-
öregedni és betegnek lenni ahhoz, hogy véget érjen a földi 
élet? Gondoltál-e arra, hogy ha ma kellene átmenned az 
örökkévalóságba, hogyan érkeznél meg? Jézus Krisztussal, 
vagy nélküle? Földi életed egy pontján rádöbbentél-e már, 
hogy a Szent Isten előtt nem segít a vallásos, erkölcsös 
élet? Nem segít parancsok, ceremóniák betartása, és nem 
segítenek a jócselekedetek sem. A mennybe egyetlen út 
vezet: JÉZUS KRISZTUS.

Isten világosságában mindannyian eladósodott, fi-
zetésképtelen bűnösök vagyunk,. Jézus Krisztus, aki 
az Emberré lett Isten, kifizette helyettünk az adósságot. 
A benne felkínált kegyelmet, örök életet csak itt lehet 
elfogadni, földi életünk során. A döntő kérdés tehát ez: 
Jézus Krisztus személyes Megváltóddá lett-e? Kaptál-e 
már új életet, örök életet az Ő kereszthalála által?

„És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is 
adatott az ég alatt más név, mely által kellene nékünk meg-
tartatnunk” (ApCsel 4,12 – Károli).

Testvérem! Ha ma kellene megjelenned a Szent Isten 
színe előtt, hogyan mennél? Jézus Krisztussal, vagy 
Nélküle?

 
A döntő kérdés, az örök életet eldöntő kérdés után van 

egy másik fontos kérdés is. Erre azoknak kell válaszolni-
uk, akiknek Jézus Krisztus személyes Megváltójuk. Mit 
teszünk a kapott kegyelemmel? Mire használjuk Istentől 
kapott új életünket? Amikor Isten végtelen bölcsességgel 
és mély szeretettel megteremtette életünket, személyre 
szabott tervet, feladatot készített nekünk. Minden képes-
séggel, adottsággal, lehetőséggel megajándékozott, ami 
ehhez szükséges. Vagy ellenkezőleg, nem adott meg, ha 
az ennek az isteni gondolatnak akadálya lehetne. Ha 
ma érne véget a földi út, abból a szolgálatból, feladatból 
érkeznénk-e meg, amelyben az Úr akar látni bennünket? 
Onnan, arról a helyről, ahonnan Ő vár minket? Adja a 
nagy kegyelmű Isten, hogy őszintén válaszoljunk ezekre 
a kérdésekre. Ma! Lehet, hogy már nem lesz holnap!

Találkozás Istennel... 
De hogyan?

Zambia:

Ahogy arról az előző cikkben említést tettem, 2016 decemberében egy nagy autóbalesetem volt. Arra 
gondoltam, talán a testvéreknek is segítség, ha felelnék azokra a kérdésekre, amelyeket a baleset kap-
csán Isten nekem is újra hangsúlyossá tett és át kellett gondolnom.
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„Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a 
Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék asze-
rint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt” 
(2Kor 5,10 – Károli).

  IMATÉMÁK:

HÁLA:

1. Zambiai utasaim nem sérültek meg.

2. Isten megóvta az én életemet is.

3. Isten körülményeket elrendező szeretetéért. A klinika 
lelkipásztorának ismerőse is éppen akkor hajtott el 
arra, látta, mi történt. Húsz percen belül a klinika 
igazgatója és a lelkipásztor ott volt, hogy segítsen. 
Így rögtön sikerült az autót bevontatni.

4. A Mungwiban élők hozzáállásáért, szeretetéért, bá-
torításukért.

KÉRÉS:

5. Felülről való döntésért az autót illetően. Mivel még a 
motornak is történt baja, a javítás sokba kerül. Kérdés, 
hogy megjavítsák-e, vagy eladják.

6. Az orvosi munka befejezése és az egyéb veszteségek 
miatti űrt az Úr töltse be.

7. Autó nélkül az erdei helyekre most nem tudok menni, 
Mungwiban végzek szolgálatot a nagyobb korosz-
tályú vasárnapi iskolásokkal. A kis erdei helyeken 
folytatódjék hűséggel a munka.

8. A betegek kapjanak megfelelő testi-lelki segítséget 
a klinikán.

9. Hűséggel végezzem a sok íróasztal melletti munkát, a 
bemba tanítási anyag készítését. Az Úr adjon örömöt 
ebben az új helyzetben.

10. A jövőbeli lelki szolgálatot, helyet illetően világosan 
értsem meg Isten vezetését.

11. Aki ezt a cikket olvassa, 
legyen bátorsága Isten 
világosságában, őszintén 
válaszolni a döntő és fon-
tos kérdésre, és minél több 
ember döntsön Jézus Krisz-
tus mellett.

Testvéri köszöntéssel: 
dr. Keszi Krisztina

A 2017. május 7-től július 20-ig terjedő időszakban Kevezsda Szilvia kész elmenni 
gyülekezetekbe bemutatkozni és beszámolni eddigi missziós szolgálatairól és ter-
vezett malawi szolgálatáról. Szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy mindazok, 
akik eddig is nyomon követték, támogatták a Liebenzelli Misszió szolgálatát, meg-
ismerhessék új magyar misszionáriusunkat és küldetését. Illetve szeretnénk fel-
kelteni fiatalok érdeklődését, és megnyerni őket Isten missziójának. 

Kérjük azokat a gyülekezeteket, közösségeket, iskolákat, ifjúsági csoportokat, akik szeretnék meghall-
gatni Szilvia bemutatkozó-beszámolóját, hogy jelentkezzenek legkésőbb április 20-ig (jelentkezési 
lehetőség meghosszabbítva) Alapítványunk önkéntes munkatárásánál: Pistai-Király Erikánál levél-
ben (postai úton: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 38. 3/2/6. címen, vagy elektronikus formában az 
erikiraly0323@gmail.com címen, illetve telefonon a 06 20 822-8658 számon), és szíveskedjenek meg-
adni a meghívó közösség részéről a kapcsolattartó nevét és telefonszámát, valamint jelezni, hogy mi-
lyen alkalomra, és mikor szeretnék meghívni a misszio náriust (lehetőleg több időpontot is megadva). 

Missziós körút – találkozási lehetőség Kevezsda Szilviával
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Martin Auch, missziós igazgató

Az, amit olvasunk, ugyanakkor olyan harco-
sok és bajtársak bizonyságtétele, akik küzdel-
meiket nem az egészségesek „normális” élet-
közegében, de nem is az erősek mentalitása 
szerint harcolják. A cikkírók nem kívülálló 
„okostojások”, hanem érintett bennfentesek. 

A szerzők és az interjúalanyok a világ leg-
különbözőbb tájáról jönnek, mégis ugyan-
olyan aggodalmakkal, félelmekkel küszköd-
nek. Ám a reménységük is egy: harcaikban a 
támaszt Jézus Krisztusban keresik, és benne 
is találják meg. Ő az, aki mellettünk áll szen-
vedésben, betegségben, halálban, és fölötte áll 
mindennek. 
 ▪ Így válik környezete és a kedves Olvasó 

példaképévé is Esther Tanzániából, Barbara 
Malawiból, Julia Zambiából vagy Salifou Ni-
gerből. 
 ▪ Egy francia gyülekezet Normandiában arra 

a merész lépésre szánja el magát, hogy mos-
tantól fogva az istentisztelet szerves részeként 
imádkoznak a betegekért. (A cikk csak honla-
punkon olvasható – www.liebenzell.hu)
 ▪ A tovább gondolásra ajánlott cikkében 

Hartmut Wacker oszt meg velünk fontos ta-
nulságokat. (A cikk csak honlapunkon olvasható 
– www.liebenzell.hu)
 ▪ Két misszionáriusnőnkben még élénken él 

annak az emléke, amikor halálos veszélyben 
voltak, de készek beszámolni arról, amit átéltek.  

A szenvedés, az igazságtalanság és a nyo-
morúság a keresztyéneket is érinti. A bukott 
világ hatásai őket sem kímélik (1Móz 3), és 
sokszor Jézus követőiként is nehéz terhek 
alatt kell roskadozniuk.  Azok a betegek és 
„útitársaik”, akik Isten segítségével hordoz-
zák a nehézségeket, modern korunk hithősei 
közé tartoznak. Közülük sokan példaképpé 
lettek előttem. 

Amikor Dorothea Seng, aki korábban Ja-
pánban és Zambiában volt misszionáriusunk, 
44 évesen agydaganatban meghalt, mély be-
nyomást tettek rám a gyásztól megtört édes-
apja, Hermann Seng szavai: „Nem az a leg-
nagyobb csoda, hogy egy beteg meggyógyul, 
hanem hogy Jézus egy új, halhatatlan embert 
teremtett.”

Betegség és gyógyulás. Mindkettőt ismer-
jük, ezért mindkettőről tudósítunk is. Kí-
vánom, hogy a következő oldalak minden 
kedves Olvasónk életére különleges áldást és 
segítséget jelentsenek – minden helyzetben!

Őszinte barátsággal:

Köszönöm, rosszul vagyok!
Együtt élni a betegséggel

Amikor egy vak a színekről beszél, az vajon ugyanolyan, mint amikor egy 
egészséges ember a betegségről ír? Jelen számunk tartalma felzaklatja az 
olvasót. A cikkekben az embert váratlanul letaroló betegségekkel vívott har-
cokról olvasunk. A betegséggel megjelenik a félelem, amely néma árnyként 
rátelepszik az emberi lélek legmélyebb zugaira. Mostani számunk azokról a 
korlátokról szól, amelyekbe időről időre mindannyian beleütközünk. 
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A Zhang házaspár

Martin Auch, missziós igazgató

S. és M. Ulmer sok évtizede 
szolgál kínaiak között. 2011 óta 
Baden-Württembergben házi 
csoportokat és gyülekezeteket 
gondoznak. Korábban, 1979-től 
2010-ig Taivanon dolgoztak: gyü-
lekezeteket alapítottak, teológiai 
képzést végeztek, nők, ill. foglyok 
között szolgáltak.

Imádkozzunk a Zhang 
házaspárért: az édesanya 

felépüléséért és a családjáért küzdő 
édesapáért!

Aztán megismerkedett egy kínai férfival, aki 
Spanyolországban dolgozott szakácsként. 
Összeházasodtak, és született két kislányuk.  
A barátaiktól kölcsönt vettek fel, és Tübin-
gen közelében éttermet nyitottak. Ám egy 
téli napon, 2015 januárjában Zhang asszony 
a kerékpárjával megcsúszott a jeges úton, 
és erősen beverte a fejét. Azonnal kórházba 
szállították. Négy hétig feküdt az intenzív 
osztályon, majd áthelyezték a rehabilitáci-
ós részlegre. Nagy erőfeszítések árán tanult 
meg újra járni. Beszélni már tud, de a gon-
dolkodás és az emlékezés még mindig nehe-
zen megy. 

A férj kénytelen volt bezárni az éttermet, 
mivel nem tudott túl jól németül, és a fele-
sége intézte az üzleti ügyeket. A gyerekeket 
hazavitte Kínába, és az édesanyja gondjaira 
bízta. A feleség szülei nem tudtak segíteni, 
mert ők is nehéz anyagi körülmények kö-
zött éltek. 

Ott volt a nagy kérdés: hogyan tovább? 
Se munka, se lakás, csak adósságok és egy 
súlyos betegségből lábadozó feleség. Zhang 
úr keresztyén családból származik; a nagy-
apja egy gyülekezet prédikátora volt. Sokan 
bizonyára kimenekültek volna ebből a hely-
zetből. Ám ez a lehetőség a férjben fel sem 
merült. 

Mivel Zhang asszony német állampolgár, 
sokféle segítség megilleti. Ám ahhoz, hogy 
azokat meg is kapja, sok mindent el kellett 
intézni a betegbiztosítónál, kapcsolatba kel-
lett lépni egy ápolási otthonnal, meg kellett 
állapítani az ápolási fokozatot, kérvényezni 
kellett a rokkantnyugdíjat és az egyéb szo-
ciális támogatásokat. Ezek a hivatali ügy-
intézések meghaladták Zhang úr erejét és 
tudását. Szomorúan szembesült annak a 
következményeivel, hogy annak idején sem 
ő, sem felesége szülei nem tanultak meg jól 
németül. 

Nagyon a szívünkön viseltük Zhang úr 
sorsát. Ezért nem csupán órákat, hanem 
rendszeresen egész napokat töltöttünk azzal, 
hogy együtt járjuk a hivatalokat, kérdőíveket 

töltsünk ki, orvosokkal, közjegyzőkkel és hi-
vatalnokokkal tárgyaljunk.

Ha valaki fiatalon, egészségesen és nagy 
elhatározásokkal érkezik Németországba, 
akkor sem egyszerű a dolga. Ám szorgalom-
mal és kitartással sok mindent el lehet érni. 
De mi van akkor, ha valami történik, és az 
ember ott marad egyedül, a családtagok és 
a barátok támogatása nélkül? Ilyenkor jöhet 
be a képbe a keresztyén gyülekezet. Az ilyen 
szerencsétlenségeken nem léphetünk csak 
úgy át. Ha valaki komoly szükségben van, 
emlékeznünk kell arra, amit Jézus mondott: 
„Idegen voltam és befogadtatok (nem fogadtatok 
be)” (Máté 25,35 és 43).

Sajnos a történetnek itt még nincs vége. 
Most éppen lakást keresünk és egy ápolót 
nappalra, hogy Zhang asszony ki tudjon 
jönni az ápolási otthonból, és a gyerekek is 
visszatérhessenek Németországba. Köszön-
jük, ha együtt imádkozhatunk bölcsességért, 
hogy a kellő időben jó döntéseket hozzunk, 
és megnyíljanak a megfelelő ajtók.

Siegfried Ulmer

Baleset külföldön
Németország:

Két évvel ezelőtt hírt kaptunk, hogy egy kínai asszony súlyos balesetet 
szenvedett. Még 17 évesen érkezett a szüleivel Németországba, jól megta-
nulta a nyelvet, és egy kínai étteremben helyezkedett el felszolgálóként.
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Berjosowski emberek Bibliát 
tanulmányoznak

Első a kívánságlistán
Oroszország:

Fő az egészség! Jó egészséget kívánok! Maradj egészséges! – Ezek azok a jókívánságok, amelyek itt, 
Oroszországban a leggyakrabban elhangzanak. Mi áll emögött?

Errefelé nincs egészségbiztosítás, mint a fejlet-
tebb európai országokban. Sokáig eltarthat, 
amíg valaki időpontot kap egy orvoshoz. A jó 
kezelésnek jó ára is van, és a gyógyszereket 
sokszor saját zsebből kell fizetni. Egy betegség 
veszélybe sodorhatja valakinek az egész eg-
zisztenciáját. Egy újságcikkben olvastam, hogy 
a dolgozók inkább nem íratják ki magukat táp-
pénzre, annyira félnek az anyagi következmé-
nyektől. Nem csoda hát, ha az egészség az első 
a kívánságlistán. 

Betegség esetén nagy segítséget jelent a csa-
ládtagok, barátok, szomszédok és gyülekezeti 
tagok közössége. Átvállalhatják mindazt, amit 
az egyén nem tud megtenni, főleg ha króni-
kus vagy akut betegségben szenved az illető. 
Mindig jó látni, amikor beindul egy ilyen „gé-
pezet”. Errefelé mindenkinek nagyon fontos, 
hogy tartozzon valahová, és közösségben le-
gyen másokkal. Ezt egészen gyakorlati módon 
élem meg a szomszédaimmal. 

Az egyik este például hallom, hogy valaki 
kiabál: Sabine! Sabine! A ház előtti játszótéren 
nincs senki. Ekkor rájövök, hogy a kiabálás a 
szomszéd lakásból jön. Egyedül élő szomszéd-
asszonyom összeesett és nem tudott talpra áll-
ni. Mivel a bejárati ajtó nem volt bezárva, be 
tudtam jutni a lakásba. Másnap, minden eshe-
tőségre felkészülve kórházba utalták. 

Vannak idős és egyedülálló emberek, akik 
bizony átélnek hasonló helyzeteket. Ha van-
nak gyerekeik, azoknak kell vállalniuk a szü-
lők gondozását. Az idősotthon túl sokba ke-
rülne. Vannak, akik a szociális szolgálat által 
kapnak segítséget, de azért már fizetni kell. 

Minden családra nagy terhet ró egy idős 
ember ápolása. Erről Erna esete győzött meg, 
akit gyakran meglátogattam (nevét megvál-
toztattam). 

Erna a mi gyülekezetünk tagja, aki egy bal-
eset, majd egy azt követően diagnosztizált rá-
kos megbetegedés miatt ápolásra szorul. Egy 
újabb látogatás alkalmával megtudom, hogy a 
lánya vállalta az ápolást, és éppen a hivatalo-
kat járja, mert szeretné elintézni, hogy Ernánál 
magasabb rokkantsági fokozatot állapítsanak 
meg, mert akkor több ingyenes gyógyszerre 
lenne jogosult. Minden gyógyszert, amelyet 
nem ingyen kap, nekik kell fizetniük. A lánya 
és a család egyébként nagy szeretettel gondos-
kodik Ernáról.

Az én feladatom a lelki támogatás. A láto-
gatások során különböző kérdések merülnek 
fel: 

– Mit olvassak? Jól imádkozom? 
Nyíltan beszélünk az utolsó útról is, amely 

Jézushoz visz. Régen a gyülekezet egy imád-
ságos füzetecskét ajándékozott a tagjainak, 
amelyet most megpillantok Ernánál. 

– Ezt olvasom és imádkozom minden nap 
– mondja. – Uram, fogy az erőm. Úgy érzem, 
közel a vég. A kezedbe teszem le az életemet. 
Köszönöm mindazt a jót, amivel megajándé-
koztál! Köszönöm a szeretetedet! Kérlek, bo-
csásd meg nekem, hogy sokszor helytelenül 
viselkedtem veled is és az emberekkel is! Se-
gíts, megbékélve hazatérnem! Úr Jézus, a tiéd 
vagyok életemben és halálomban is. Ámen.

Meglepődve figyeltem azt, ami felnöveke-
dett az életében: egy mély bizalom az ő Ura, 
Jézus Krisztus iránt. Nagyon bátorító volt lát-
ni, hogy hogyan munkálkodik Isten egy em-
ber szívében. 

Ez nagyon ösztönzőleg hat az én munkám-
ra itt, Oroszországban. Hiszen azért vagyok 
itt, hogy embereknek segítsek személyes kap-
csolatba kerülni Jézussal

Sabine Matthis missziós nővér

Imádkozzunk, hogy 
Matthis nővér betegláto-

gatásai nyomán minél több 
berjoszovszki idős ember bizalma 
megerősödjön Isten iránt!

Sabine Matthis missziós nővér 
2006 óta él Oroszországban. 
A nyelvtanfolyam elvégzése 
után először a jekatyerinburgi 
gyülekezetben szolgált. 2009 
óta a berjoszovszki gyülekezet 
munkatársa.
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A kanagawai nagy hullám – 
Kacusika Hokuszaj fametszete

A Zhang házaspár

Gretel Ruoff missziós nővér 
2012-ben visszatért korábbi szol-
gálati területére, Japánba, hogy 
Csikuszejben, Peter és Susanne 
Schlotz-cal közösen szolgáljon az 
ottani gyülekezetben.

Imádkozzunk Gretel 
Ruoff missziós nővérért, 

hogy a betegséggel folytatott 
küzdelme során továbbra is 
békességre leljen a Kőszikla 
árnyékában!

A motívummal 35 évvel ezelőtt egy képesla-
pon találkoztam. Akkoriban nyelvi tanulmá-
nyaim közepén jártam, és úgy éreztem ma-
gamat, mint akit el akar nyelni a japán nyelv 
nagy hulláma, vagy inkább cunamija. Egy 
misszionárius testvérem a 93. zsoltár 4. versét 
írta akkor nekem: „A hatalmas vizek hangjá-
nál, a tenger fenséges morajlásánál fenségesebb 
az Úr a magasságban.” Japán legmagasabb he-
gye, a 3776 méteres Fuji szinte eltörpül a kép 
előterében látható hatalmas hullám mellett. 
Az ezerarcú tenger újra meg újra személyes 
életem jelképévé válik. 

A nyelvtanulás akkoriban csak egy volt az 
előttem tornyosuló hullámok közül. A nagy 
hullámok nevei persze mindig változtak, míg 
néhány évvel ezelőtt, mint derült égből a vil-
lámcsapás végigsöpört rajtam a félelmetes 
mellrák nevű cunami. Úgy éreztem magamat, 
mint az emberek a képen, akik rettegve, el-
veszettségük teljes tudatában hányódnak a 
háborgó tengeren a csónakokban. Egy hét le-
forgása alatt történt minden: felmerült a rák 
gyanúja, a vizsgálatok igazolták azt, és már 
meg is műtöttek. Ez az egész meghaladta az 
erőmet. A rák hulláma teljesen letaglózott. 
Éppúgy, mint a képen látható tajték, amely 
mint egy szörnyeteg mintha a karmaival akar-
na lecsapni a csónakokban ülő emberekre. Éle-
tem hajója halálos veszélybe került. Mégis volt 
valami, ami az örvények közepette, a körülmé-
nyek ellenére is megmagyarázhatatlan bizton-
ságot jelentett – az előbb idézett igevers három 
szava, mely így hangzik: „fenségesebb az Úr.”

A halálos veszedelemben az a szilárd bizo-
nyosság adott erőt a kitartáshoz, hogy Isten 
nagyobb a félelmemnél, a csüggedésemnél és 
a reménytelenségemnél. Ám ebből a bizonyos-
ságból lehetetlen tartalékokat felhalmozni. 
Újra meg újra meg kell benne újulnom vagy 
emlékeztetnem kell magamat rá. Hát ezért lóg 
csikuszeji otthonom falán ez a kép. 

A rákos betegség továbbra is az életem ré-
sze. Minden alkalommal, amikor a rendszeres 
kontrollvizsgálatok eredményére várok, újra 
átélem, hogy a hullámok magasra csapnak 
bennem. És amikor kézhez kapok egy levelet 
– mint most is, a cikk írásakor –, amelyben a 
következő szöveg áll: Kérjük, hogy szövetta-

ni eredményei miatt haladéktalanul jelentkez-
zen osztályunkon!, a következő szökőár egy 
szempillantás alatt máris megrohan és maga 
alá gyűr. Egészen addig, amíg nem tudatosí-
tom magamban, hogy Isten, az Úr velem van 
életem hajójában. Átvette a kormányzást, és 
mindenkinél jobban kiismeri magát a háborgó 
tengeren. 

Csikuszejben működik egy csoport, amely-
nek olyan nők a tagjai, akik szintén megküz-
döttek vagy éppen most küzdenek a rákkal. 
Bár sokszor elfog minket a félelem, a csoport 
egymást segítő, támogató tagjaival együtt 
szembe tudunk nézni a szörnyként fenyege-
tő hullámóriással. Nagy vágyam, hogy éppen 
itt, Japánban sokaknak beszélhessek arról a 
biztonságról és tartásról, amellyel csak Isten 
képes megajándékozni a benne bízókat. Arról 
is szeretnék bizonyságot tenni, hogy Jézus be 
akar szállni életünk hajójába, és Ővele semmi-
képpen nem fogunk elveszni az élet viharai-
ban. Meg arról is, hogy a japánok is megismer-
hetik azt az Istent, aki nagyobb betegségeink 
és félelmeink hullámainál és minden másnál, 
ami csak életünket fenyegetheti. Végezetül 
a kedves Olvasót is szeretném bátorítani egy 
Hudson Taylortól származó idézettel, amely 
minden egyes „rázós hullámlovaglásnál” 
eszembe jut: „Isten soha nem ígért szélcsendes 
átkelést, de biztos partot érést, azt igen.”

Gretel Ruoff missziós nővér

Rák – Cunami?
Japán:

„A nagy hullám” című világhírű fametszet a Fujit ábrázoló, 36 részes sorozat darabja, Kacusika 
Hokuszaj (1760–1849) mester alkotása. A kép fő motívuma számtalan tárgyon megjelenik Japánban.
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Jó néhány év eltelt már, de az egész még mindig olyan eleve-
nen él bennem, mintha csak tegnap történt volna. Azon az 
éjszakán, a kétségbeesett kiáltásra felriadok, és szorosan ma-
gamhoz ölelem tizennégy hónapos Laránkat. Az egész teste 
szinte izzik a láztól. Mellettem Daniel is nyugtalanná válik. 
Megpróbált összekuporodva egy kicsit aludni hét éves kislá-
nyunk, Anna mellett a gyerekágyban. Mindketten tudjuk, mit 
jelent a kiáltás: egy gyermek meghalt.  

Az „intenzív osztályon” három kisbaba fekszik egy láda-
szerű valamiben. Körülöttük számtalan anya bóbiskol ezekre 
az „ágyacskákra” ráborulva vagy a puszta földön. A mellet-
tünk lévő kis kamrában, ósdi, kiöregedett készülékek között 
két legyengült csecsemő piheg, miközben a vérkonzervek tar-
talma lassan lefolyik apró testükbe. Az egyik baba szervezete 
feladta. Édesanyja hosszan és kétségbeesetten siratja gyerme-
két, amíg már csak nyöszörögni tud rekedten, és el nem viszik 
halott gyermekével együtt. A fájdalmas kiáltásokba belesajog 
a lelkem.  

Teljesen ki vagyunk merülve
Napokon és éjszakákon át ápoljuk beteg gyermekeinket. Mi 
magunk is gyengék vagyunk még az ismétlődő maláriás ro-
hamoktól és a fárasztó hétköznapoktól, amikor mindent el-
lepnek a látogatók, ráadásul egy olyan vidéken, ahol éppen az 
éhínséggel próbáljuk felvenni a harcot. Vágyva vágyunk egy 
kis alvásra, de félünk is elaludni. Mi van, ha gyermekeink ál-
lapota rosszabbra fordul? A gyermekorvos maláriát és vészes 
vérszegénységet állapított meg mindkettőnél.

Az orvosok hazamentek, mert lejárt a munkaidejük. Bár az 
elszánt nővérek elég hangosan gyógyszert osztanak, a bete-
gek ellátásáért a kísérők felelősek és nem a személyzet. Még 
jó, hogy legalább kaptunk egy kis szobát, és nem kell a földön 
aludnunk. Jó, hogy Danielt is ide szállították. Egy fájdalmas 
tályog miatt nem tudja használni a lábát, így nem tud most ve-
zetni. Harmadik kislányunkat, a négyéves Kathit nagy hirte-
lenjében csak a kollégáinkra tudtuk rábízni.     

Én voltaképpen csak be akartam „ugrani” egy tőlünk két-
órányira, Zombában lakó német doktornőhöz a legnagyobb és 
a legkisebb lányunkkal, de ő egy jobb kórházba küldött min-
ket. Így egy újabb órát kellett zötykölődnünk. Lara és Anna 
erejük végén jártak. Előttünk egy busz haladt. A hátulján 
hatalmas matricára lettem figyelmes, melyen ez állt: JÉZUS 
MEGMENT, JÉZUS GYÓGYÍT. Ez vajon nekem szólt?

Ruhástól fekszünk a szobánkban, és hallgatjuk az osztály 
nyugtalanító zajait. Alighogy sikerül újra elszenderednünk, 
a következő édesanya sikítja bele fájdalmasan az éjszakába, 
hogy meghalt az ő gyermeke is.  

– Mwana wanga! A gyermekem!
A hangos kiáltásra felriadunk. Végre  
elcsendesedett a gyermekosztály, és  
elaludtunk. De most megint teljesen  
éber vagyok, szívem a torkomban dobog.  
A mi gyermekünk vajon lélegzik még?

Én láttam 
az Úr kezét!

Kanada:JÉZUS
 MEG-
MENT

JÉZUS
GYÓGYÍT

 „Maláriaszezonban”  
a lázmérés a szinte 
állandóan betegeskedő 
gyermekeink életének 
szerves része volt.
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– Lara megvan még? – kérdezi Daniel ag-
gódva. Tudom, mire gondol. A halál olyan kö-
zelinek tűnik abban a pillanatban.

A reggel azonban jót hoz
Anna jobban van, és Lara teste sem olyan for-
ró már. Daniel lába is lelohadt, a legfontosab-
bakat be tudja szerezni: törölközőt, fogkefét, 
ivóvizet. A következő éjjel Annával a közel-
ben élő ismerősökhöz hurcolkodik. Lara és én 
a kórházban maradunk. A fáradtság ellenére 
valami vonz engem a többi anyához. Az sem 
érdekel már, ha megbámulnak. Együttérzőek 
velem, mert látják, hogy két gyermekem is 
nagyon beteg. Ezek a szegény asszonyok meg-
értenek és befogadnak. Amikor éjjel megint a 
pici szobában fekszem és Lara lélegzetvételét 
figyelem, sok gondolat gyötör. Az orvosok 
félremagyarázzák a helyzetet. Nem, mi nem 
hanyagoltuk el a gyermekeinket! Ennek elle-
nére fájóan teszek magamnak szemrehányást: 
Hogy nem vettem észre, hogy a kislányaink 
vérszegények?!. Pedig még a falu betegei is 
hozzám jönnek segítségért! JÉZUS MEG-
MENT, JÉZUS GYÓGYÍT! – jut újra meg újra 
az eszembe. Tudom, hogy Jézus képes gyó-
gyítani, de nem tudom, hogy ezúttal akarja-e 
a gyógyulást!

Még csinálnak néhány vizsgálatot, majd 
másnap hazaengednek minket. Az orvos nyo-
matékosan felhívja a figyelmemet arra, hogy 
Anna és Lara még vérszegények, az immun-
rendszerük rendkívül gyenge. Ezúttal „egy 
hajszálon múlt” a dolog. Amikor ezt hallom, 
rosszullét kerülget.

Az autóban Anna énekelni kezd. Ndaliona 
dzanja l´Ambuye, vagyis: Én láttam az Ùr 
kezét! Ez a malawi ének az isteni beavatko-
zásról szól. Daniellel együtt a könnyeinkkel 
küszködünk. Tegnapelőtt ezt az utat még kü-
lön-külön, egymástól elszakítva tettük meg, 
gyermekeink életéért aggódva. Isten elküldte 
üzenetét: JÉZUS MEGMENT, JÉZUS GYÓ-
GYÍT! Most ismét úton vagyunk, de együtt, 
hazafelé, a falunkba. Anna már olyan álla-
potban van, hogy tud énekelni. Daniel lába 
annyira helyrejött, hogy tud már vezetni. 
Lara túl van a nehezén. Igen, Isten közbe-
avatkozott! 

Mindezek ellenére még sokáig nem jutunk 
haza
Mire megérkezünk kollégáinkhoz, Kathit már 
magas láz gyötri. Danielnek egyedül kell visz-
szatérnie a Chisomo Központba, akkori szol-
gálati helyünkre. Én Kathit orvoshoz viszem. 
A diagnózis bizonytalan: vagy malária, vagy 

influenza. Egy egésznapos küzdelem veszi 
kezdetét. Kathi fuldoklik, sír, hány és hisz-
tizik. A szervezete nem fogadja be a keserű, 
malária elleni tablettákat.

Larának is elég magas láza van még. Egy-
szer csak a barátaink mondják ki: nem volna-e 
most jobb Németországba repülni egy időre? 
Több nap is eltelik, mire végre fenn ülünk egy 
repülőn. A gyerekek örülnek, engem mar-
dos az aggodalom. Már másnap reggelre van 
időpontunk egy trópusi betegségekre szako-
sodott kórházban. Reggeli csendességemben 
ezt olvasom: „Ne félj, csak higgy, és meggyógyul 
a lányod”. Vajon hihetek én ebben? – Néhány 
órával később már hivatalosan is megerősítik: 
gyermekeink jól vannak. Pihenésre és tartal-
mas ételekre van szükségük. Hatalmas kő 
esik le a szívünkről! Indulhat a lábadozás, erő-
södés!  

Én mégis rosszul érzem magamat. Egyfelől 
bűntudatom van, mert otthagytuk a malawia-
kat. Másfelől most érzem, hogy milyen kime-
rítő hónapok vannak mögöttünk, miközben 
én sem vagyok teljesen egészséges. Négy hét 
után Daniel visszatér Malawiba. Én a gye-
rekekkel még két további hónapot maradok 
Németországban. Még egyszer átélem a jeges 
rémületet, amikor megtudom, hogy egy ma-
láriarohamtól Daniel már a repülőúton életve-
szélyes állapotba került. 

De megint csak nem marad más választá-
som, minthogy mindent Isten kezébe helyez-
zek. Erre a helyzetre is érvényes, hogy JÉZUS 
MEGMENT, JÉZUS GYÓGYÍT. Három hó-
nappal az után, hogy kiléptem a házból, mert 
éppen csak „be akartam ugrani” a német dok-
tornőhöz, végre mindannyian egészségesen 
és boldogan lépünk be malawi otthonunk aj-
taján. Isten mindvégig hordozott bennünket 
ebben a különös időszakban, csodákat tett és 
gazdagon megajándékozott minket. Most ér-
tem csak igazán, mit is jelent az, hogy JÉZUS 
MEGMENT, JÉZUS GYÓGYÍT!

Rita Mattmüller

Daniel és Rita Mattmüller 2003 
és 2011 között Malawiban szolgált. 
2012 óta Kanadában élnek, és a 
misszionárius-jelöltek, ill. az ITA-
hallgatók felkészítő programját, 
ill. külföldi szemeszterét vezetik.  
A házaspárnak 4 gyermeke van.

Imádkozzunk a misszio-
nárius családok, különös-

képpen a gyermekek egészségéért!

Akkoriban, 2009 tavaszán akkora 
volt a nyomorúság, hogy szükség 
volt élelmiszerosztásra.

Négy hét németországi tartózko-
dás után már mindenki sokkal 
jobban van, legalábbis testileg 
(2009. április). 
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Pedig nincs jól. Az ágya mellett, egy tálban 
4–5 liter víz van, ami mind egy csövön ke-
resztül a testéből távozott. Ezért érzi, hogy 
jól van. De már néhány nap múlva az alsó-
teste ismét feldagad, így újra kórházba kell 
mennie. Ha nem történik valami csoda, nem 
sok ideje van hátra. 

Mwathunga lelkész 2005 óta dolgozott 
oktatóként a Chisomo Központban. Munká-
ba állásakor 30 éves volt, és nemrég nősült. 
Nagy igyekezettel és örömmel állt munkába 
mint teológiai tanár. Hamar beilleszkedett, 
és lelkiismeretesen végezte megbízatását. Jó 
hatással volt a diákokra, akik közül ma már 
sokan lelkészek. Az életével mutatta be ne-
kik, mit jelent keresztyénnek lenni. Újra és 
újra elmondta, hogy keresztyénként az em-
ber nem veheti igénybe a hagyományos gyó-
gyítókat. Mivel életünk Isten kezében van, 
az ősök szelleme nem tudja befolyásolni a 
betegségeket. 

Néhány évvel később kiderült, hogy va-
lami baj van a májával. Hepatitis lett volna? 
Vagy penészes étel okozta a problémát? Utó-
lag már nem lehet megállapítani. Minden-
esetre a hasa elkezdett vizesedni. A mája 
szép lassan felmondta a szolgálatot. Elkez-
dődött egy lassú haldoklás.  

A halál tabutéma
Amikor meglátogattam, örömmel töltött el, 
hogy nem láttam csalódottnak, pedig tisz-
tában volt az állapotával. Elolvastuk a János 
14,1–6-ot és arról az otthonról beszélgettünk, 
amely már készen várja őt is. Elmesélte, 
hogy sokan leblokkolnak, és úgy tesznek, 
mintha minden rendben lenne. Malawiban 
nem beszélnek a halálról, pedig az a min-
dennapi élet része. Mwathunga lelkész azon-
ban érett keresztyén volt. Megbékélt a fájda-
lommal, mivel biztosan tudta, hogy senki 
sem ragadhatja ki a jó Pásztor kezéből. 

Isten a betegségben és 
a halálban is megtart

Malawi:

Miután az irodámban mindent megbeszéltünk a munkatársaimmal, út-
nak indulok, hogy Liwondéből visszatérjek Zombába. Útközben megállok 
Malosában, a missziós kórháznál, mert az egyik munkatársunk ott fekszik.  
A kórteremben megkérdezem: 

– Muli bwanji? (Hogy vagy?)
– Jól – hangzik a válasz.

Balra: Mwathunga lelkész (középen) a tanít-
ványokkal együtt homokot lapátol a Chisomo 
Központban.  A felvétel két éve készült.

Alul: Hárman a Mwathunga házaspár négy 
gyermeke közül. Nekik most azt kell feldolgoz-
niuk, hogy hiányzik az édesapjuk.

„Az én Atyám házában  
sok hajlék van; ha  

nem így volna, vajon  
mondtam volna-e nektek, 

hogy elmegyek helyet  
készíteni a számotokra?  
És ha majd elmentem,  
és helyet készítettem  
nektek, ismét eljövök,  

és magam mellé veszlek  
titeket, hogy ahol én  

vagyok, ti is ott legyetek”
(János 14,2–3).



11Külmissziói Híradó, 2017/02

Paul és Dorothe Kränzler   
1993 és 2006 között szolgált 
Malawiban. Utána Ausztriában 
végeztek gyülekezetépítő munkát. 
2016 márciusa óta újra Malawi-
ban élnek. A misszionáriusok 
csoportjának vezetése mellett a 
gyülekezetépítést segítik a yaok 
között. A házaspárnak két felnőtt 
gyermeke van.

Imádkozzunk a Chisomo 
Központ és a környékbeli 

gyülekezetek munkatársaiért, 
tagjaiért, különösen azokért, akik 
gyógyíthatatlan betegséggel  
küzdenek!

Szülei a temetés után tele voltak nehezte-
léssel, amiért senki sem vitte el a fiukat egy 
hagyományos gyógyítóhoz. A legtöbben, 
még a keresztyének is teljesen normálisnak 
tartják, ha egy gyógyíthatatlan betegségben 
szenvedő ember, a gyógyulás érdekében 
mindent megpróbál. De Mwathunga lelkész 
és a felesége nem így gondolkodott. Ők meg 
voltak győződve arról, hogy Isten így is, úgy 
is jót cselekszik. 

Malawiban a betegség és a halál min-
dig jelen van. A születéskor várható átla-
gos élettartam 55 év, annak ellenére, hogy 
az elmúlt tíz évben csökkent az AIDS-es 
megbetegedések száma. Az antiretrovirális 
gyógyszereknek köszönhetően, amelyek a 
vírust nagymértékben ki tudják kapcsolni, 
az ezredfordulón mért adatokhoz képest sok 
HIV-fertőzött életminősége javult, és hosz-
szabb ideig élnek. Más betegségek azonban, 
mint pl. a nyelőcső rák gyakoribbá váltak. 
A tuberkulózist sem sikerült visszaszoríta-
ni. Akkor jelentkezik, amikor a szervezetet 
különféle fertőzések legyengítik. Sok a ha-
lálos közúti baleset is, mivel a sofőrök nem 
nagyon veszik figyelembe az útviszonyokat 
és a sebességet, könnyelműek, vagy az autók 
műszaki állapota rossz. A gyermekhalandó-
ság ezzel szemben csökkent. Amikor 1993-
ban Malawiba költöztünk, 1000 gyermekből 
264 még öt éves kora előtt meghalt. Mára ez 
az arányszám 100-ra csökkent. 

A bénulás ellenére maradnak  
Barbara sokat volt úton a biciklijén. Ő és a 
férje, Doug misszionáriusok. Van egy házuk 
Mangochiban, a városon kívül. Az emberek 
között élnek. Barbara asszonyokat látogat és 
ismerkedni próbál velük. Megtanulták a kör-
nyékbeliek nyelvjárását, és egész jól megér-
tetik magukat. 

A szerencsétlenség 2006 szeptemberében 
történt. Barbara a biciklijével egy fahídon 
hajtott át. A híd egyik deszkája kilazult, ezért 
Barbara át akart menni a másik oldalra. A bi-
cikli első kereke azokban beakadt két deszka 
közé, a kormány kifordult, és Barbara elvesz-
tette az egyensúlyát. Négy métert zuhant a 
száraz folyómederbe, majd ott feküdt törött 
gerinccel egy jó ideig. Annak ellenére, hogy 
egy dél-afrikai szakklinikán hetekig gondos 
ápolásban részesült, Barbara deréktól lefelé 
béna maradt.  

Amire mi azt mondtuk volna, hogy: 
Rendben. Ennyi volt a feladatunk Malawi-
ban, most ideje hazatérnünk az USÁ-ba, 
arra Barbara, Doug és az öt gyermekük ezt 

mondták: Isten hívott el minket erre a mun-
kára, és az elhívás mostanra is érvényes. Ma-
radunk. Ámulatba ejt minket ennek a család-
nak a hite. Kitartanak, pedig az élet nemcsak 
Barbarának, hanem az egész családnak 
valamivel bonyolultabb lett. Csak oda tud 
elmenni, ahová kerekesszékkel el lehet jut-
ni, márpedig Malawi messze van még az 
akadálymentesítettségtől. Olyan autóra van 
szükségük, amelybe a tolókocsit is be lehet 
tenni. Barbarának gyakran vannak fájdalmai, 
és nem egyszer fel is teszi a kérdést, hogy 
miért kell ennek így lennie. Néha jobban 
van, néha többet kell harcolnia a korlátozott-
ságával. Főként, amikor a lábaiban megjele-
nő fantomfájdalom miatt álmatlanul tölti az 
éjszakát.  

Ebben a környezetben különleges bizony-
ság az élete. Miért marad valaki misszioná-
riusként egy szegény országban, amikor az 
Egyesült Államokban sokkal könnyebb élete 
lehetne? Erre a kérdésre Barbara ezt vála-
szolja: Csakugyan egyszerűbb lenne? Igen, 
talán szabadabban mozoghatnék. Másrészről 
viszont itt alkalmazhatok valakit, aki megfőz, 
és valakit, aki vezeti a háztartásunkat. Ott-
hon ezt nem engedhetném meg magamnak. 
Ráadásul bizonyságot tehetünk az emberek-
nek arról, hogy Isten akkor is velünk van, 
amikor testileg nem vagyunk jól.

Szívesen adnánk hírt Malawiból csodás 
gyógyulásokról. Ám ilyeneket eddig még 
nem éltünk meg. Mi csak arról tudunk be-
számolni, hogy sok munkatársunk halt meg 
AIDS-ben. Ebben a szegény országban sokan 
szenvednek. De az evangélium azt a reményt 
táplálja, hogy egyszer minden másképp lesz. 
Hogy itt minden csak múlandó. És az a fon-
tos, hogy minél több ember ott legyen, ami-
kor Isten új, eljövendő világa megjelenik.

Paul Kränzler

Fent: Barbara és családja a baleset 
utáni rehabilitációs időszakban 
Alatta: Barbara és Doug ma
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Ez a kultúra,  
amelyben tilos  
a gyász, még a  

keresztyénekre is  
erős hatással van.

Gyakori az éhezés, az alultápláltság és sok 
a krónikus megbetegedés. Az élet nehéz. 
A kultúra és a vallás pedig csak nehezít a 
helyzeten. Szinte mindenre ezt mondják: 
Insallah, Allah így akarja. Ezzel aztán az 
ember felelősségét teljesen elkenik. Egy eset 
nagy benyomást tett rám. Emlékezetből me-
sélem el. A nő nevére és a részletekre már 
nem emlékszem. Egyszerűen Hadizának fo-
gom nevezni. 

Hadizát, a várandós fiatal nőt éjszaka szál-
lították be a Galmi Kórházba. A férje is vele 
volt. Egy kollégám vette őt fel az osztályra. 
Én a reggeli vizitkor a kórteremben találkoz-
tam Hadizával. A vizsgálatkor feltűnt nekem, 
hogy a hasa nyomásra érzékeny.

 Kérdésemre azt válaszolta, hogy nincse-
nek nagy fájdalmai. Egy rövid ultrahang-
vizsgálat kiderítette, hogy a fiatal nő méhen 
kívüli terhes, és a petevezetéke szétrepedt.  
A vér a hasüregbe folyt. 

– Azonnal meg kell operálnunk, hogy el-
állítsuk a vérzést – magyaráztam el neki a 
helyzetet. 

Hadiza nem akart beleegyezni: 
– A férjem hazament. A beleegyezése nél-

kül nem engedhetem, hogy megoperáljanak. 
– Van mobiltelefonja, el tudjuk érni?
– Nincs. 
Sem a szomszédok, sem a rokonok tele-

fon számát nem tudta. Azt sem lehetett tud-
ni, hogy a férje mikor jön be ismét a kór-
házba. Aznap este? Vagy másnap? Olyan 
sokáig nem várhattunk, de Hadiza ragaszko-
dott hozzá, hogy meg kell várnunk a férjét. 

Betegség és halál: 
Insallah – Allah így akarja

Niger:

Sok országban és kultúrában a betegség és a halál az élet természetes 
velejárói. Nigerben ez fokozottan is így van: sok csecsemő, kisgyermek és 
fiatal kerül a temetőbe, mert nem jutnak megfelelő orvosi ellátáshoz, de 
akiket Németországban meg tudtak volna gyógyítani.

Kórházi  
mindennapok 
Galmiban
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Dr. Esther Pflaum 1984 óta végez 
orvosi szolgálatot mint szülész 
és nőgyógyász. Dolgozott már 
Libériában, Pápua Új-Guineán 
és Zambiában. 2005 júniusa óta 
Nigerben szolgál a 130 férőhe-
lyes Galmi Kórház nőgyógyászati 
és szülészeti osztályán. Jelenleg 
betegápolási szabadságon van, 
mivel a szüleit gondozza.

Imádkozzunk azért, hogy 
a galmi keresztyének bát - 

ran és méltóságteljesen merjenek 
gyászolni és másokat vigasztalni!

Megpróbáltam meggyőzni: 
– A férjed azért hozott ide, hogy segítsünk 

rajtad. Ha meghalsz, mielőtt ideér, akkor elé-
gedetlen lesz velünk.  

De Hadiza nem tágított: 
– Insallah. Akkor Allah így akarta. 
Hiába érveltünk, nem tudtuk meggyőzni 

arról, hogy Isten éppen azért vezette őket 
hozzánk, mert életben akarja tartani. Csak 
az imádság maradt… és Isten meghallgatott 
minket. Kis idő múlva, teljesen váratlanul 
megjelent a férj! Megadta az engedélyt az 
operációhoz, és Hadiza életben maradt.

Fogadd el Allah akaratát! Tilos a gyász! 
Az insallah azt is jelenti, hogy aki gyászol, 
az tulajdonképpen lázad Allah ellen, mert 
hiszen ő küldte a betegséget vagy a halált. 
Az egyik első élményem Galmiban nagyon 
belém ivódott. Egy haldokló kisgyermekhez 
hívtak az osztályos nővérek. Már semmit 
sem tehettünk. Egy rokon, a nagymama vagy 
az egyik nagynéni volt a gyermek mellett. 
Nekem vissza kellett sietnem a szomszédos 
ambulanciára, mert ott meg egy légszomjtól 

fuldokló fiatalembernek volt sürgősen szük-
sége egy injekcióra. Mire újra átmentem, a 
nőrokont már nem találtam ott, de a gyerme-
ket sem: az asszony eltűnt, és magával vitte 
a halott gyermeket az összes cókmókjukkal 
együtt. Minden könnyek, jajveszékelés és sí-
rás nélkül történt. Teljesen ledöbbentem. De 
hát itt így mennek a dolgok. 

Ez a kultúra, amelyben tilos a gyász, még 
a keresztyénekre is erős hatással van. A be-
járónőmnek, Mariamának két fia volt. Az 
idősebbik, körülbelül hat éves, egészséges, 
élénk fiúcska volt, a fiatalabbik sokat bete-
geskedett, és gyakran volt kórházban. Egyik 
este az idősebbik gyermek fejfájásra pa-
naszkodott. Amikor az állapota romlott, az 
aggódó szülők reggel bevitték a kórházba, 
ahol már a sürgősségi osztályon meghalt. 
Felfoghatatlan! 

Amikor meghozták nekem a hírt, 
Mariama és Salifou házához siettem. Mind-
kettőjüket letaglózta a gyász, és sírtak. 
Mariama kint az udvaron, a férje bent a ház-
ban. Ott volt velük egy keresztyén nőtestvér 
is a gyülekezetből, aki megfeddte az apát: 

– Hagyd abba a sírást! Minden rendben 
lesz majd. 

Én hevesen tiltakoztam: 
– Hagyd, hadd sírjon! Hiszen Jézus is sírt 

Lázár sírjánál! 
Megpróbáltam a szülők mellé állni gyá-

szukban és emlékeztetni őket arra, hogy ha-
lálunk után Jézussal leszünk. Mások is támo-
gatták és vigasztalták őket. 

Úgy foglak megvigasztalni, ahogyan anya 
a gyermekét
Nagyon biztató látni, ahogyan a már régeb-
ben hitben járó nigeri testvérek is tanulják 
mások vigasztalását. Eszembe jut Salamatou, 
az egyik ápolónőnk. A szülőszobába volt 
beosztva. Egy fiatal nőt hoztak be. Szülés 
közben súlyos komplikációk léptek fel nála, 
és túl későn kapott segítséget. Nehezen lé-
legzett és vért köhögött fel. Bár azonnal be-
adtunk neki egy injekciót, nemsokára meg-
halt. A rokonokkal és a barátokkal eljött a 
fiatalasszony édesanyja is. Keservesen sírt. 
Salamatou odament hozzá, átölelte és ked-
ves szavakkal vigasztalta. Jézus Krisztus sok 
év alatt megváltoztatta Salamatou szívét és 
viselkedését: igazi vigasztaló lett belőle. 
 

Imádkozzunk együttesen a galmi keresz-
tyénekért! Bárcsak Jézus úgy átformálhatná 
őket, hogy Jézusra mutató útjelzőkké vál-
hatnának!

Dr. Esther Pflaum

Fent: Mariama, aki elvesztette egyik fiát
Alul:  Betegek és a sok hozzátartozó egy  

zsúfolt kórteremben

Niger 1,267 millió négyzetkilomé-
teren fekszik, így területe több 
mint három és félszer nagyobb 
Németországnál. A 18,5 milliós 
lakosság nagy része délen, a Szá-
hel-övezetben él. A legnagyobb 
népcsoport, a hauszák a lakos-
ság majd felét teszik ki. 

Niger francia gyarmat volt, de 
1960 óta független állam. Azóta  
több puccs történt, amelyek 
azonban viszonylag békésen zaj-
lottak. Niger szekuláris köztársa-
ság, vagyis az állam nem avat-
kozik bele a vallásba. Ám mivel a 
népesség 94%-a muszlim, a népi 
iszlám érezhetően a konzervatív 
iszlámba kezd átfordulni.  

A születéskor várható élettartam, 
a gyermekhalandóság és az egy 
főre jutó jövedelem tekintetében 
Niger a világranglista egyik utol-
só helyén áll. Nagyon magas az 
analfabéták aránya is: a nők két-
harmada, a férfiak fele írástudat-
lan. A lányok egyharmadát még a 
15. életévük betöltése előtt férj-
hez adják. 16 terhes nőből egy 
belehal a terhesség valamilyen 
következményébe.

 i
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Bécsből szinte semmit nem láttam. Az idő 
nagy részét, borzalmas hasi görcsökkel vagy 
az ágyban vagy a fürdőszobában töltöttem. 
Ez után a vakáció után a rohamok állandóan 
jelentkeztek – minden előzetes jelzés nélkül, 
megjósolhatatlanul. Egyik orvostól mentem a 
másikig, de szemmel láthatóan tanácstalanul 
álltak a jelenség fölött. Az életem egyszeriben 
kínlódássá vált, és semmit nem tudtam tervez-
ni, mert nem tudhattam, mikor „ütnek ki” az 
újabb hasgörcsök. Az iskolavezetés szemében 
már csak egy bizonytalansági tényező marad-
tam: Ma vajon jön, vagy nem jön? 

A barátaink is kezdtek valamit érzékelni a 
dologból. Többször megtörtént, hogy meg-
hívtak minket, mi elfogadtuk a meghívást, de 
aztán fel kellett hívnunk a vendéglátóinkat, 
hogy sajnos mégsem tudunk menni. Vagy már 
úton voltunk, de vissza kellett fordulnunk, és 
le kellett mondanunk a látogatást. Vagy ami-
kor vendégeket hívtunk meg, néha nem tud-
tam befejezni a főzést, mert ágynak dőltem, 
mielőtt a vendégek megérkeztek volna. Sze-
gény Frank, ő is tanácstalan volt. Látta, hogy 
fájdalmaim vannak, segíteni azonban nem 

tudott, ezért tehetetlennek és haszontalannak 
érezte magát.

Mivel szolgáltam erre rá?
Annak érdekében, hogy kiderítsük, mi áll a 
hasgörcsök hátterében, fél évet kórházban 
töltöttem. Nagy nehezen, végre megkaptuk a 
diagnózist: endometriózis (jóindulatú daga-
natok a méhben). És mit lehet tenni? Semmit. 
Milyen következményei lehetnek? Esetleg 
gyermektelenség. Mennyi ideig? Valószínűleg 
örökre. – Na, ettől padlót fogtam. Válaszom 
csak egy volt, kérdésem viszont számtalan. 
De volt valami, ami lebénított és feldühített:  
Miért, miért éppen én, mivel szolgáltam erre rá? 

Kórházi tartózkodásom alatt két dologba 
kapaszkodtam: Isten kijelentésébe és ígéreté-
be a Róma 8,28-ban és a Lábnyomok c. versbe.  
A végén arra kértem Istent, mutassa majd meg 
nekem, mi a jó abban, hogy ezzel a komoly be-
tegséggel kell élnem. 

Sok mélységen mentem keresztül, és azt 
éreztem, nem érdemes élnem, mert tudtam, 
hogy óriási terhet jelentek a környezetemnek. 
Teljesen bezárkóztam, minden meghívást visz-

A miértektől a dicsőítésig
Már öt éve voltunk házasok Frankkal és éppen véglegesítettek tanítónői 
állásomban, amikor a hasi görcsök elkezdődtek. Barátnőmmel és a lányá-
val néhány napra Bécsbe utaztam, és akkor bumm…, mint derült égből a 
villámcsapás.

Zambia:
A gyerekórák nagyon  
vidáman zajlanak

Az Amano Iskola építését 2002-
ben kezdték el a sűrűn lakott 
zambiai Rézöv elnevezésű terü-
leten. Az iskola 2004-ben kezdte 
meg működését. Mára 135-re nőtt 
a tanulók létszáma: ennyi leány 
és fiú kap egyidejúleg alap-, kö-
zép- és felsőfokú képzést. A jó-
módú szülők magasabb tandíjat 
fizetnek, és átvállalják az iskola 
üzemeltetési költségeinek is egy 
részét. 

Az iskolában bel- és külföldi szol-
gálatban dolgozó misszionáriu-
sok gyermekei, illetve hátrányos 
helyzetű zambiai gyermekek is 
átfogó iskolai oktatásban része-
sülnek. A tanítás angol nyelven 
folyik. A tanulóknak keresztyén 
értékeket közvetítenek és arra 
bátorítják őket, hogy keressék 
a kapcsolatot Jézussal, illetve 
ápolják örökkévaló kapcsolatu-
kat Ővele, és váljanak társadal-
muk felelősségteljes tagjaivá.  
A diákság jó egyharmada az isko-
la kollégiumában lakik. Folyama-
tosan imádkozunk munkatársa-
kért (nevelőkért, tanárokért stb.).

 i
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Frank és Julia Wittmann 2010 
júniusa óta szolgál a zambiai 
Amano Keresztyén Iskolában. 
Frank adminisztrációs és oktatási 
feladatokat lát el. Júlia áhítatokat 
tart, személyzeti ügyekkel foglal-
kozik, és tanítja a környéken lakó 
gyermekeket.

Imádkozzunk, hogy Julia 
Wittmann minél több olyan 

betegnek tudjon útmutatást adni, 
akik hosszabb ideje küzdenek 
depresszióval!

szautasítottam, és én sem hívtam meg többé 
senkit. Kis lépésekben megtanultam ugyan 
együtt élni a betegséggel, a hirtelen és nagy 
intentizással fellépő fájdalmak miatt azonban 
lehetetlen volt bármit is betervezni és egy új 
életmódot kialakítani. 

Miért adhatok hálát Istennek?
Mivel egymagamban semmire se mentem, el-
kezdtem Istent egyre jobban bevonni életem 
és napjaim megtervezésébe. Minden reggel 
arra kértem Istent, hogy segítsen elvégeznem 
a feladataimat, és a váratlanul rám törő fáj-
dalmat az Ő kezéből elfogadnom. Újra és újra 
eszembe jutott, hogy mindig hálát kell adnunk 
Istennek. De úgy láttam, nincs mit megkö-
szönni neki. Vagy talán mégis? Amikor a hasi 
görcsök jelentkeztek, a harag helyett kértem 
Istent, mutassa meg, mi mindenért lehetek há-
lás. Isten pedig megmutatta: azért, hogy itthon 
lehetsz, a melegvizes palackodért, azért, mert 
Frank éppen most veled van, az ágyadért, a 
fürdőszobádért... Így tanultam, hogy még a 
legrosszabb helyzetekben is találhatunk vala-
mit, amiért hálásak lehetünk.

Nem nehéz elképzelni, hogy azért szeret-
tem volna mégis meggyógyulni, gyermekeket 
szülni, szabadon tervezni. Mégis a bennem za-
katoló kérdés, hogy Miért pont én?, lassan át-
formálódott egy új kérdéskörré: Mi a cél? Mit 
akar Isten nekem megmutatni, megtanítani? 

Isten márpedig hűséges! Ezért válaszolt 
nekem. Megértette velem, hogy addig én irá-
nyítottam a saját életemet. Igazából nem volt 
szükségem Istenre. Erős voltam, magabiztos, 
mindent el tudtam érni a saját erőmből, amit 
elterveztem; megbízható is voltam, és nagyon 
büszke – önmagamra. A betegség által Isten a 
valóság talajára állított, ami pedig ez: NÉLKÜ-
LE semmire sem vagyok képes. Keserű pirula 
volt ez nekem. Sokáig tartott, amíg el tudtam 
fogadni.

17 éve élek együtt a betegséggel
És hálás vagyok érte, mert sokkal közelebb 
vitt Istenhez. Ha ma valaki választás elé állí-

tana, valószínűleg ismét a betegséget választa-
nám, mert rengeteget kaptam általa: megerő-
södött a hitem, az üdvbizonyosságom, egyre 
jobban akarok Istentől függni, és egyre több 
mindenért akarok neki hálát adni. Kétlem, 
hogy mindezt megtanulhattam és megérthet-
tem volna, ha nincs ez a súlyos betegség. Is-
ten mindent jól cselekedett!

A betegség által 
 ▪ megtanultam hálát adni Istennek minden 
helyzetben;
 ▪ mélyült a kapcsolatom Istennel, és úgy 
megszilárdult, mint azelőtt soha; 
 ▪ jobban át tudom érezni más emberek szen-
vedését;
 ▪ jobban tudok bajban lévő embereknek se-
gíteni, mivel a saját tapasztalataimból me-
ríthetek.

Egy éve már, hogy nem jelentkeztek a hasi 
görcsök. Erre föl ismét magabiztosabb lettem, 
szabadnak érzem magamat, újra önállóan ter-
vezgetek, és mintha visszatérnék a régi sablo-
nokhoz. Nagyon remélem, hogy Isten segít-
ségével, immár hasi görcsök nélkül is vissza 
tudok állni a helyes kerékvágásba. Ráadásul 
meg kell tanulnom függésben maradni úgy, 
hogy már nem kényszerből teszem.

Julia Wittmann

Az Amano Iskola tanulói és  
munkatársai

Bal kép: A falubeli gyerekek  
elmélyülten színeznek és 
dolgoznak a feladatlapokon

Jobb kép: Kipakolás az iskola 
konyhájában a heti nagybevá-
sárlás után
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Tolószékben, mégis boldogan?
Tanzánia:

Elképzelhető ez egy olyan környezetben, ahol az erősebbek és hatalmasabbak több 
mindent megszerezhetnek maguknak, és a sérült embereket csak tehernek tekintik?

Dar es-Salaam utcáin sok nyomorúságot 
lát az ember. Ágrólszakadt, szerencsétlen 
koldusok küzdenek a túlélésért. Aki nem 
tud járni, kúszva közlekedik a forró, poros 
kátrányutakon az autók között. A vakokat 
gyermekek vezetik oda az autókhoz. Sok 
megnyomorított kezű ember is az autósok 
adakozó kedvében reménykedik. Tanzániá-
ban a sérült emberek többszörösen is teher-
nek számítanak, és mindenki a lehető legke-
vesebb időt és figyelmet akarja rájuk szánni. 
A mi műhelyünkben, ahol 13 mozgássérült 
dolgozik, ez másképpen van. Mi azt akarjuk 
velük megértetni, hogy Istennek és nekünk is 
mindnyájan nagyon értékesek. 

Amikor Eszterrel először találkoztam itt, 
elcsodálkoztam azon, hogy milyen vidám 
fiatalasszony. Nem panaszkodik a sorsára, 
nincs is elkeseredve, pedig a tolószéke nélkül 
nem tudna közlekedni, ki se tudna otthonról 
mozdulni, mert a földutak a vizesárkokkal ko-
moly akadályt jelentenek neki. Eszter édesapja 
még akkor meghalt, amikor ő négy éves volt. 
A szerencsétlenséget csak növelte az, hogy az 
apa rokonai mindent elvittek. Teljesen kisem-
mizték az özvegyen maradt édesanyát, akinek 
négy gyermekével férje szüleinél kellett meg-
húznia magát. Azzal tartotta fenn magát, hogy 
tűzifát gyűjtögetett és eladta. 

Akkoriban történt, hogy Eszter hirtelen 
megbetegedett. Kómába esett, nyolc hónapig 
mesterségesen táplálták és lélegeztették az in-
tenzív osztályon. Amikor felébredt, deréktól 
lefelé teljesen érzéketlen volt a teste. Az édes-
anyja elvitte a templomba, hogy imádkozza-
nak érte. Megtörtént a csoda: Eszter újra érezte 
a lábait! De sajnos megálltak a növekedésben, 
és nem is tért vissza beléjük az erő. Édesanyja 
csak a templomban kapott segítséget. Pénzt is 
ott gyűjtöttek nekik, hogy visszatérhessenek 
Dar es-Salaamba. Az édesapának volt ott egy 
szobája, amelyről a kapzsi rokonok nem tud-
tak. Oda költöztek be a gyerekek az édesany-
jukkal. A mbeyai lelkész küldött velük egy 
levelet a dar es-salaami lelkésznek. Az ismert 

egy bentlakásos iskolát, ahol sérült gyerme-
kek tanulhattak. Így Eszter, hétévesen, végre 
iskolába járhatott. A lelkész és katolikus apá-
canővérek segítettek összegyűjteni a tandíjat. 
Az édesanya gyakran meglátogatta kislányát. 
Eszter az iskolában megtanulta egyedül ellátni 
magát. Jól is tanult. Aztán felsőbb iskolába ke-
rült. Ám amikor kiderült, hogy édesanyja nem 
tudja kifizetni a kötelező egyenruha árát, a ta-
nár kizárta Esztert az oktatásból. Ezt követően 
Eszter három hónapon át minden tananyagot 
elkért az osztálytársaitól, és mindet lemásolta. 
Végül egy asszony közbenjárt az érdekében az 
iskola vezetőségénél.

Akkor, teljesen váratlanul meghalt az édes-
anyja is. Eszter életében négy nehéz év követ-
kezett. A záróvizsgát nem tudta letenni, nem 
akart tovább küzdeni, teljesen feladta. Egy 
idő múlva azonban misszionáriusokkal került 
kapcsolatba, és lehetősége nyílt elvégezni egy 
kétéves képzést, ahol titkárnőnek tanult. Az 
életkedve visszatért. Jól levizsgázott, és ná-
lunk, a műhelyben kezdett el dolgozni. Eszter 
a mi „kulcsemberünk”, mert sok mindent tud, 
beszél angolul és ismeri a siketek jelbeszédét 
is. Mindenki elfogadja és tiszteli. Időközben 
férjhez ment és született egy kisfia.

Gyakran megtörténik, hogy a dolgok nem 
úgy alakulnak, ahogyan azt mi elképzeltük 
vagy szeretnénk. Mindenki cipeli a maga há-
tizsákját. Ám Isten kinyújtja felénk a kezét, 
és felajánlja segítségét – különösen is a nehéz 
életszakaszokban. De vajon én elfogadom-e 
ajánlatát, és merek-e lépésről lépésre, a kezét 
fogva előre haladni? Bízom-e abban, hogy vé-
gül mégis a legjobbat fogja kihozni az életem-
ből? Vagy feladom, mert elfogyott az erőm, 
csalódtam és megkeseredtem? Eszter a példa-
képemmé lett abban, ahogyan a szenvedések 
és nehézségek ellenére is ragaszkodik Isten-
hez, és kapaszkodik belé. Még akkor is, ha az 
életben több a kérdés, mint a válasz! Isten itt 
van, egészen közel, és velünk akarja végigjárni 
a jó és a rossz napokat, heteket, éveket.

Emmi Riegert

Isten felbecsülhetetlen 
értékeket rejtett el a 

fogyatékkal élőkben. 
Imádkozzunk azért, hogy Dar 
es-Salaamban minél többen 
felfedezzék ezt – egészségesek és 
fogyatékkal élők egyaránt!

Markus és Emmi Riegert 1997 
óta dolgozik Tanzániában. 
Markus Pápua Új-Guineán nőtt 
fel, Emmi Svájcban. Négy gyer-
mekük közül három Németor-
szágban él.

Eszter, mint örömtől sugárzó 
menyasszony
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mellett található, az első emeleten az épülettömb hátsó sarkában, az egykori Olimpia 
mozi épületében.) 

Kibocsátó Missziói Nap
2017. július 22-én szombaton 10:00 – 15:30-ig

Budapesten, a Kelenföldi Montázs Központban



Dr. Keszi Krisztina – Zambia

Az összetört autó Az utasaimmal, két hónappal a baleset után

Utolsó képeim a klinikáról. Gyermekosztály Női osztály

Továbbképzés az egészségügyi dolgozóknak A fészeképítő madarak nem küszködnek  
lakásgonddal




