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GYERMEKSAROK
A NAGY BEVETÉS 

 A KECSKEISTÁLLÓBAN
A gyerekklubban bibliai történeteket taní-

tunk, éneklünk és játszunk. Alkalmanként 

30–50 gyermek jön el. A fakó, sivár terem-

ben felfordított üdítős rekeszeken ültek.

Még ha a legtöbb diák soha nem meszelt is, mindenki buzgón dolgozott. A munka eredménye két szép, világos terem lett.

Mások elkezdtek 
a falakra képeket 
festeni, hogy 
a helyiség még 
vidámabb legyen.

Edward magához 
ragadta a töltős 
csavarhúzót, hogy 
összecsavarozza 
a fapadokat.

Néhány osztálytársával öt 
új padot szereltek össze!

A pihenő után megbeszélték a foly-

tatást. Bár mindannyian már elég 

sokat dolgoztak, ami kimerítette 

őket, folytatni akarták a munkát.

Ebben a régi kecskeistállóban 

tartjuk minden szombaton a 

gyerekklubot. Néhány gyermek 

30–45 percig gyalogol a bozó-

tos úton, hogy eljöhessen.

Mindenféle színt kevertek ki, és a falakat 

benépesítették nagy halakkal, majmokkal, 

oroszlánokkal és zsiráfokkal. A gyerekek 

lelkesen és kitartóan dolgoztak.

Aki dolgozik, annak néha meg 

is kell pihennie. Az uzsonna-
szünetben mindenki a közeli tó 

partján üldögélve pihente ki a 

fáradalmakat és gyűjtötte az 

erőt a következő feladathoz.

Miután megérkeztünk a kecskeistállóba, fehérre meszelték a szürke falakat.

Az Amano Iskola nyolcadikosai ezért 
elhatározták, hogy önkéntes munkával 
kicsinosítják a termet. Mivel a kisbuszunk 
motorja nem akart indulni, először a buszt 
kellett betolniuk, és csak azután kezdőd-
hetett a nagy bevetés a kecskeistállóban.

Egyszerűen fan-
tasztikus volt az 
első gyerekklub 
az új teremben. 
A kicsik retten-
tően hálásak és 
nagyon örülnek 
az új termüknek, 
amelyben minden 
héten összejö-
hetnek.

Matthias és Katja Bachmann 2017 

óta él Zambiában. Katja feladata az 

ifjúsági munka, és ő tartja hétvége-

ken a gyerekklubot. Szívesen foglal-

kozik fia ta lokkal és gyermekekkel,  

szeret kreatívkodni, és lelkesen 

adja tovább Isten szeretetét egé-

szen gyakorlati módokon. Matthias 

az Amano Iskolában tanít.

Jézus szeret 
téged, megbízhatsz 

Őbenne!

Klassz dolog, hogy 
szebbé tehetjük 
azt a helyet, ahol 
a kisebbek klubját 

tartják.

Ki szeretné folytat-
ni a meszelést? Ki 
segít összecsava-
rozni a padokat?

Mostantól padokon 
ülhetnek majd a 

gyerekek, és nem lesz 
szükség többé az 

üdítős rekeszekre.
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Egyre fontosabbak nekem azok a történetek, amelyeket a még élő nagyszüleimtől hallok. Önmagukban is lebilin-
cselőek, s amellett olyan felismerések rejlenek bennük önmagamról s a szeretteimről, amelyek új megvilágításba 
helyezik az életemet. Sokan vagyunk ezzel így. Annál fájdalmasabb olyan emberekkel találkozni, akik betegség miatt 
fokozatosan elveszítik az emlékezetüket. Őket látva az árvaság és a hontalanság fogalma új értelmet nyer az ember 
számára. Ma sokat halljuk, hogy meg kell tanulnunk a jelenben élni, nehogy elmenjen mellettünk az élet. Ugyanak-
kor az újra és újra megelevenedő emlékek, ill. a hovatartozásunk biztos tudata nélkül nem ismernénk fel a valódi 
örömöt, s nem tudnánk értékelni a sikereinket sem.

A Szentírás az élő (!) emlékezetünk: abban találjuk megörökítve mindazt, amit Isten az évezredek alatt (mi több, a 
kezdetektől, ahová az emberi emlékezet már nem érhet el) értünk, emberekért, közelebbről pedig velünk, a népével 
tett. Ezekkel együtt a választ is benne találjuk meg legfontosabb kérdéseinkre önmagunkkal és a minket körülve-
vő világgal kapcsolatban. Nekünk oly könnyen hozzáférhető, hogy időnként talán megfeledkezünk a jelentőségéről. 
Noha egyáltalán nem magától értetődő, hogy az ember ilyen erős alapra építheti az életét. Vannak vallások, ame-
lyek szerint az isten(ség), ha van egyáltalán, nem több az örökmozgó időkerék tengelyénél. E szerint a nézet szerint 
a mindenségnek nincs sem igazi kezdete, sem igazi vége, végképpen nincs a létezésének célja – tehát emberi létünk 
mögött sincs isteni terv, amely kibontakozhatna. Így hát súlytalan az életünk és a történelmünk is. A megvilágo-
sodás pedig nem egyéb, mint önnön jelentéktelenségünk felismerése és derűs elfogadása. Mi egyéb is marad az 
embernek teremtő, megváltó és megszentelő Isten nélkül? Ezzel szemben a Biblia történetei és tanításai mind arról 
tanúskodnak, hogy Isten él, célja van ezzel az (ember)világgal, s annak megfelelően formálja is azt – benne minket 
is. Ezt Ő maga bizonyítja is azzal, hogy amikor a Lelkével áthatja gondolatainkat és érzéseinket, az Isten és ember 
(Szent)írásba foglalt története megelevenedik előttünk, s megtaláljuk benne önmagunkat, a mindenkori élethely-
zetünket, és kirajzolódik előttünk az út is, amely a teljes és örök életre elvezet. Isten ma is történelmet ír, ám csak 
akkor lehetünk annak a résztvevői, ha ismerjük az előzményeket.

A megváltás története az első Pünkösdkor is központi szerephez jutott. Ugyanis amikor Péter az evangéliumot 
hirdeti, nem tesz mást, mint hogy – a Szentlélektől vezetve – új megvilágításba helyezi azt a történelmet, amelyet a 
hallgatóság a Szentírásból már jól ismert, és ráébreszti őket arra, hogy ez a történet érkezett el a csúcspontjára Jé-
zus Krisztus halálával és feltámadásával, most pedig velük folytatódik (vö. ApCsel 2,14–36). Ezért is fontos a Szentírás 
alapos ismerete: ha nem szeretnénk lemaradni arról, amit Isten ma tesz, akkor tudnunk kell arról is, amit régen tett.

A missziós szolgálat azért is felemelő, mert az ember életét az tölti ki, hogy részese lehet annak a nagy történet-
nek, amelyet a Bibliából ismerünk (nem csak a régmúlt eseményeit, de a célját, végkimenetelét is). A misszionáriu-
sok mindazokkal együtt, akik mögöttük állnak, ott vannak, ahol Isten újat cselekszik.

Kiváltságnak tekintjük, hogy mi is részt vehetünk ebben a szolgálatban. Hálásak vagyunk, hogy dr. Keszi Krisztina 
vállalta és 12 éven át végezte a szolgálatát, amely sok küzdelemmel járt, és sok lemondást követelt meg. Missziói  
Napunkon szeretnénk a kedves Testvérek jelenlétében is köszönetet mondani ezért. Nagy örömmel tölt el ben-
nünket, hogy időközben Kevezsda Szilvia misszionáriusunk a felkészülésének az utolsó fázisába lépett. Hamarosan 
döntés születik arról, hogy szeptembertől a malawi csoport tagjaként pontosan hol és milyen feladatkörben teljesít 
majd szolgálatot. Csatlakozzunk hozzájuk imádságban, hogy a Szentlélek vezesse őket, amikor meghozzák a döntést!

Alapítványunk közössége nevében áldott pünkösdi ünnepet kívánok minden kedves Testvérünknek Isten Igéjével: 
„Mert nem a szolgáság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: »Abbá, 
Atyám!«” (Róm 8,15).

       Tisztelettel:

Kedves 
Testvérek!

Török András, elnök
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Régebben már tájékoztattalak Benneteket arról, hogy a To 
All Nations missziós szervezetnél időnként táborokat is szer-
veznek általuk támogatott gyermekek részére. Nagyon örü-
lök annak, hogy a Mdekában töltött időm során egy ilyen 
gyermektáborban is részt vehettem, mely Húsvét előtt, áp-
rilis 15-e és 18-a között zajlott. Egyidőben a mi táborunk-
kal folyt egy másik helyen a tinik tábora, ahol szintén József 
volt a téma. Augusztusban pedig sor kerül az ifi korosztály 
táborára, amelyet külön szervezünk a lányoknak és külön a 
fiúknak. A lányok Ruth életével ismerkednek majd meg rész-
letesebben.   

A gyermektáborra a 6–10 éves korosztály érkezett a 4 
malawi és az 1 mozambiki gyermekközpontból. Öröm volt, 
hogy hosszú idő után ismét találkozhattak egymással, és új 
barátságok szövődhettek. Jó volt együtt lenni velük; meg 

sem éreztük, hogy 65 gyerekkel foglalkozunk. A gyerekek 
engedelmesen hajtották végre az utasításokat, aktívan részt 
vettek a programban, tényleg öröm volt velük foglalkozni. 
Hálásak vagyunk Isten megőrző kegyelméért is. Csak né-
hány kisebb egészségügyi probléma adódott, főként a hőség 
miatt. Kb. 32 fok volt két napon keresztül, és a játékok nagy 
része kint zajlott. 

Charles, a mdekai központ adminisztrátora vállalta a bib-
liai történetek tanítását, amit mindig megelőzött a József ma 
c. jelenet. A jelenetek 3 helyszínen folytak: Jákób háza tá-
ján, az egyiptomi börtönben és a palotában. Charles maga 
játszotta Józsefet, majd pedig – bevonva a gyerekeket – vo-
natkoztatta a történet igazságait az ő életükre. Mindennap 
új igeverset tanultunk. A kiscsoportokban kérdések alapján 
beszélgettünk a történetről, alkalmaztuk és mélyítettük el az 

Kedves Olvasók!
Kevezsda Szilvia beszámolója Malawiból:

Szeretettel köszöntelek Titeket ismét Mdekából a következő igeverssel, 
mely egyben gyermektáborunk témájához is alapul szolgált: „Akik pedig 
befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legye-
nek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében” (János 1,12). Tábori mottónk így 
hangzott: Ki vagyok én? Én Isten szeretett, kegyelembe fogadott gyermeke vagyok!

Kifestőzés – József köntöse
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igazságokat. Az alábbi témák kerültek szóba: irigység, félté-
kenység, csoportnyomás, kitartás, kísértés, megbocsátás, hű-
ség Istenhez, Isten terve az életünkkel. A következő jellemvo-
násokat is megbeszéltük: alázat, szorgalom, engedelmesség, 
bizalom, őszinteség, szolgálatkészség. A malawi csoportveze-
tő személyesen is elbeszélgetett a gyerekekkel csicseva nyel-
ven a kiscsoportunkban. Én mindenekelőtt a kreatív felada-
tokkal segítettem (színezés, barkácsolás). De elmondhattam 
a gondolataimat is angolul, amelyeket a csoportvezető kész-
ségesen lefordított. Jól együtt tudtunk működni. Besegítet-
tem még a „palota” díszítésébe és a csoportjátékoknál, ahol 
8 csoport küzdött egymás ellen. Volt egy akadályverseny is a 
hallott történetekhez kapcsolódóan, és a nagy melegben nem 
maradhatott el a vízibombacsata sem. Esténként tartottunk 
ismétlést, énekeltünk, és a gyerekek nagy örömére levetítet-
tük a nap folyamán készült fotókat. Végül pedig lejátszottuk 
azt a filmrészletet a József életéről szóló rajzfilmből, amelyet 
éppen aznap vettünk.

Lenyűgözött mindaz, amit a munkatársak csapata ösz-
szehozott: jelenet begyakorlása, jelmezek varrása, képek 
nyomtatása és laminálása, plakát készítése a bibliaversek-
hez, játékok előkészítése, pólók nyomtatása stb. A kreati-
vitás nem ismer határokat Afrikában sem. A tábor végén 
minden résztvevő fényképezkedhetett fáraóként, és a képet 
megkapta emlékbe.

Hálásak vagyunk, hogy az Úr munkálkodott a gyermekek 
szívében, aminek látható jele is volt. A záróalkalmon adtunk 
lehetőséget a gyermekeknek, hogy befogadják az Úr Jézust 
Megváltójukként a szívükbe. A gyerekek mintegy kéthar-
mada döntött úgy, hogy szeretne új életet kezdeni az Úrral. 

Imádkozzunk az ezt követő tanítványképző munkáért, és 
hogy a gyerekek tanulják az Úrral való járást, a naponkénti 
személyes kapcsolat ápolását Ővele! 

Hálás vagyok, hogy június végéig itt maradhatok a mdekai 
gyermekközpontban és folytathatom a nyelvtanulást, nyelv-
gyakorlást. Örülök annak is, hogy tapasztalatokat is szerez-
hetek a szolgálat terén, és egy jól működő szolgálatban ve-
hetek részt. 

Isten áldjon Titeket, köszönöm szépen, hogy részt vállal-
tok szolgálatunkban!

Maradok szeretettel:

Igeverstanítás

  Imakéréseim:
Hálaadások:

 ● oltalomért
 ● egységért a munkatársi csapatban
 ● lelki és testi eledelért
 ● megtérésekért 
 ● kreativitásért és a szervezői munkáért

Imakérések:
 ● a tábort követő tanítványképző munkáért
 ● kitartásért a nyelvtanulásban 
 ● barátságokért a helyiek között 
 ● jövőbeli szolgálat helye 
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Minket, embereket könnyű valami iránt fel-
lelkesíteni. Ugyanakkor gyakran túl gyorsan 
megszokjuk azt, ami különleges. Bár a keresz-
tyének a Bibliát nevezik legfontosabb irány-
mutatójuknak, a fent feltett kérdésekre adott 
válaszok ritkán tükrözik „a könyvek Könyvé-
ért” lobogó buzgóságot. 

A nappalinkban álló szekrényben tartjuk 
édesapám vizsgamunkáját, egy bőrkötéses, 
cérnafűzésű Bibliát, melynek aranyozott cím-
lapját saját kezűleg írta. Ott áll a szekrény-
ben. Néhanapján vetek egy pillantást erre a 
különlegességre, és gyönyörködöm benne. 
Máskor tudomást sem veszek róla. Ám ami-
kor a kezembe veszem a Bibliának ezt a kü-
lönleges példányát, csak ámuldozom a sok-
sok művészi munkával megalkotott részleten, 
amelyek egy kiváló minőségű, tökéletes egész-
szé álltak össze.

A tartalmával ugyanígy vagyok. Néha 
egyetlen igés lappal indulok neki a napnak, 

máskor pedig azokkal a nagy összefüggések-
kel, amelyek átívelnek a bibliai könyveken, a 
Biblia elejétől a végéig – azzal a megváltással 
kapcsolatban, amelyet Isten réges-régen el-
tervezett, amelyért felbecsülhetetlenül drága 
árat fizetett, és amely az Ő új világának a di-
csőségébe vezet.

A Biblia Isten írott kijelentése, az irány-
mutatás, a megváltás és a krisztuskövetés 
könyve. És gyakran a személyes vigasztalás 
könyve is. Éppen ezért alapelvünk és küldeté-
sünk az, hogy – minden egyes misszionárius 
által, a világ minden pontján, ahol csak szol-
gálunk – a Bibliát terjesszük és magyarázzuk. 
És mindegy, hogy ezt az élet nagy veszteseit 
megcélzó, szociális projektek keretein belül, 
a bibliaiskolákban, az istentiszteleteken, a 
németországi menekültek, vagy az egyre szű-
kebb élettérbe szorított ecuadori awa indiá-
nok között tesszük. 

Misszionáriusaink ezút-
tal is mély benyomásaikat 
írták le. Külön a kedves Ol-
vasónak! Olvashatunk pél-
dául az ecuadori Jesúsról, 
aki feladta hitét, vagy ar-
ról, hogy volt idő, amikor 
Franciaországban a Biblia 
birtoklásáért halálbüntetés 
járt. Az oroszországi és bu-
rundi cikk azt bizonyítja, 
hogy ismét divatba jött a 
Biblia-Felfedező tanfolyam 

a maga egyszerű módszerével. A prostitúció-
ból szabadult burundi nők még csak az út kez-
detén járnak. A Zambiából és Mühlackerből 
érkezett írások a Biblia megértését akadályo-
zó tényezőket ismertetik. Arról is olvasha-
tunk, hogy Japánban a Biblia hogyan formál-
ja át emberek életét, miközben megbékélteti 
őket Istennel. Engem személyesen a francia 
cikk bátorított fel arra, hogy egy-egy találko-
zás alkalmával „egyszerűen többet beszéljek 
a Bibliáról.” 

Az az Isten, aki Szavával a semmiből te-
remtette meg a világot, ma is ugyanazzal a 
hatalommal munkálkodik. Amikor csak meg-
szólal, Szava új életet teremt. Ezért hirdetjük 
ezt a különleges Szót világszerte kicsiknek és 
nagyoknak. Ezért hisszük, hogy Isten számá-
ra nincs reménytelen eset. 

Bármelyikünkből lehet bibliafelfedező. 
Akár újra felfedező is. A Bibliát felfedezhetjük 
magunknak is, de a körülöttünk élők számá-
ra is. Isten gazdagon áldja meg ebben minden 
kedves Olvasónkat!

Szívélyes üdvözlettel:

 
Martin Auch, missziós igazgató

    Mennyi egy 
ember szükséges
  „Biblia-adagja”?

Miről beszélgetünk szívesen? Mi az, 
amit órákon át képesek vagyunk hall-
gatni, nézni, olvasni? Mi az, amiben el 
tudunk mélyedni, és amiről lelkesen 
tudunk másoknak beszélni?
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Sabine Matthis missziós nővér 
2006 óta él Oroszországban.  
A nyelvtanulás után először a je-
katyerinburgi gyülekezetben dol-
gozott. 2009 óta a berjosovszki 
gyülekezetben szolgál.

Imádkozzunk, hogy 
Jekatyerinburgban minél 

többen csatlakozzanak a biblia-  
ta nulmányozó csoportokhoz!

Amikor előszőr hallottam erről, azonnal 
eszembe jutott a 19. Zsoltár 11. versének 
hasonlata: „kívánatosabbak az aranynál, sok 
színaranynál is”. A zsoltáríró Isten parancso-
latait tartja értékesebbnek az aranynál! Ezért 
az a vágyam, hogy Berjosovszkiban megis-
mertessem az embereket a Bibliával. Milyen 
szép is lenne, ha bibliai aranyat bányászná-
nak, és ez határozná meg a város életét!  

Ez azonban nem is olyan egyszerű. Orosz-
országban a keresztyén hit gyakorlását év-
tizedeken át tiltották. Minden, ami a ke-
resztyénséghez kapcsolódott, így a Biblia is 
eltűnt a süllyesztőben. Sok történet kering 
arról, hogyan csempészték a Bibliát. Ám 
azok a Bibliák, amelyek átjutottak a hatá-
ron, olyanok voltak, mint csepp a tengerben. 
Ma bárki hozzájuthat, mert a Biblia már a 
könyvesboltokban is kapható.  

Erről az aranykészletről mégis csak keve-
sen tudnak, és kevesen készek azt „kibányász-
ni”’. Ezért is szeretnénk a berjosovszkiaknak 
segíteni abban, hogy felfedezzék a Biblia 
aranybányáját. Sokak szemében furcsa, ide-

gen könyv. Azt sem tudják, hogyan kell ol-
vasni. Voltak, akik megpróbálták végigolvas-
ni elejétől a végéig, de hamar belefáradtak, 
és segítségre lett volna szükségük. 

 
Egy továbbképzés alkalmával találkoztam a 
Biblia-Felfedező módszerrel. 

Igazi imameghallgatás volt. Olyan eszköz 
birtokába jutottam, amellyel egyszerűen 
lehet kitermelni a Biblia aranyát. De vajon 
használják-e majd az emberek? Mert ez azt 
jelentené, hogy leírják a bibliai szakaszt, 
majd elmondják azt a saját szavaikkal a 
csoportjuknak, együtt gondolkoznak azon, 
amit olvastak, végül átgondolják, hogyan 
lehet a tanultakat átültetni a hétköznapok 
gyakorlatába.   

A javaslatot óvatosan terjesztettem elő, 
és el is magyaráztam, hogy működik a mód-
szer. Erika válasza meglepett: 

– Már eddig is mindig mindent leírtunk.
Kiderült, korábban is kihasználták a lehe-

tőséget, hogy minden, amit tanulnak, nekik 
is megmaradjon. Így aztán közösen is mun-
kához láttunk, és elkezdtük kibányászni a 
Biblia aranyát.  

Amikor először nyitottuk ki a Bibliát, 
máris elhangzott a kérdés: 

– Melyik oldalon van a szöveg?
Itt az embereknek nem sok elképzelésük 

van arról, hogy tulajdonképpen mi is a Bib-
lia, és mi áll benne. Nem is lehet túl gyors 
haladást elvárni. Ezért válogatott szövegré-
szekkel kezdtük. A teremtéstől Jézus életéig 
bizony sok mindent felfedezhettünk.  

Voltak, akik rájöttek, milyen felbecsül-
hetetlen érték nekik a Biblia. Mások Bibliát 
kértek, hogy egyedül is olvashassák. Megint 
mások a barátaikat ajándékozták meg vele. 
Nemrég mondta el az egyik résztvevő: 

– Amikor elkezdtem olvasni az evangé-
liumokat, semmit sem értettem. Második 
nekifutásra már kezdett valami deren-
geni. Most, hogy harmadszor olva-
som ezeket a részeket, már sokkal 
többet értek.  

Köszönöm, ha imádkoznak azért, 
hogy a Biblia olvasása közben 
sokan felfigyeljenek Jézusra 
és Hozzá találjanak.

Lisa Kimpel

Berjosovszki egy aranyváros. 1745-ben a környéken találták meg Oroszország 
első aranyát. Azóta bányásszák ezt a nemesfémet itt, ahol élek és dolgozom.

Értékesebb az aranynál
Oroszország:
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Balra:  
Csoportos bibliata-
nulmányozás

Lent: 
Jerofej Markov em-
lékműve, aki először 
talált itt aranyat a 
kollégáival
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Bibliát mindenhol lehet kapni: a könyvesboltokban és a bevá-
sárló központokban is. Zambiát 1991-ben az akkori kormány 
Keresztyén Nemzetté nyilvánította. Egy hitről folytatott esz-
mecsere ugyanolyan elfogadott, mint a személyautók, vagy 
minibuszok hátsó ablakaira ragasztott bibliai igeversek. 

Cornelia bibliaórájára jár egy asszony, aki nagyon szeretett 
volna Bibliát az anyanyelvén. Kis idő múlva Cornelia megtud-
ta, hogy az asszony nem is tud olvasni. Néha feltesszük ma-
gunknak a kérdést: Vajon mi a fontosabb? Az, hogy valakinek 
legyen Bibliája, vagy az, hogy olvassa és meg is értse?

Ez vajon biblikus? 
Elgondolkodtató az, amit a bibliaórákon és a tanfolyamokon 
tapasztalunk: jóllehet elképesztő, hogy a zambiaiak hány ige-
verset képesek megtanulni kívülről az igehelyekkel együtt, 
amelyeket a beszélgetésekben, sőt még az imádságaikban is 
pontosan idéznek, gyakran egyáltalán nem látják meg az ösz-
szefüggéseket az Igében.  

Az egyik házassággondozó délutánon a fő kérdés így hang-
zott: Ez vajon biblikus? Éppen arról beszélgettünk, hogy kell-e 
továbbvinni a menyasszonypénz helyi gyakorlatát. Többen is 
előhozták Izsák történetét és megállapították: 

– Akkor a menyasszonypénz biblikus. Megtartjuk ezt a 
szokást. 

Amikor autóval megyünk valahová, rendszere-
sen megállítanak a rendőrök igazoltatás céljából. 
Olyankor nem ritka, hogy a rendőr, amikor meg-
látja autónkon a gyülekezet logóját, megkérdezi: 

– Nem tudnátok adni nekem egy Bibliát?
Hivatalos ügyintézéskor is teljesen megszokott, 

hogy a hivatalnok éppen Bibliát olvas.

A hagyományos afrikai felfogás ez: Semmi sem törté-
nik ok nélkül. Senki sem betegszik meg, hal meg, vagy 
szenved balesetet csak úgy. Bármi, ami történik valaki-
vel, mindig valakinek a hibájából történik. Ahhoz, hogy 
egy adott esetet „kezelni” lehessen, azt a valakit kell 
megtalálni, és ebben csak a sámán tud segíteni. 

A kórházi orvos a következményeket kezeli, és utána 
az ember meggyógyul. A sámán ellenben az okokat ke-
zeli. Ő az, akinél az ember magára oltalmazó varázsla-
tot, a másikra pedig bosszúálló mágiát vásárolhat. Az 
oltalmazó varázslat „hatása” a következő betegségig 
vagy balesetig tart. Ezután a „játék” kezdődik elölről – 
és gyakorlatilag soha nem ér véget. A védelemért és a 
bosszúért folytatott harc élethosszig tart. A betegség 
mindig az ördögtől jön. 

Ebből a szemszögből nézve egy afrikai embernek nehéz 
elmagyarázni, hogy Isten esetenként megengedi a be-
tegséget, és ez másoknak akár áldást is hozhat.

 i

Zambia:

A Biblia a fiatalok körében is népszerű

Zambiában a 
Biblia minde -
nütt jelen van
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Izgalmas kérdés, hogy mennyire kötelező 
ránk nézve az ótestamentumi kultúra. 

 „Érted is, amit olvasol?”
Ezt kérdezte Fülöp evangélista az etióp fő-
embertől (ApCsel 8,30). Azt, hogy egy olva-
sott szöveget hogyan lehet átlátni, megérteni 
és a saját szavainkkal visszaadni, alig tanít-
ják a zambiai iskolákban. Éppen ezért az 
igehirdetéseken vagy a tanórákon elolvassuk 
a szöveget, majd újra elmondjuk azt a saját 
szavainkkal. 

A szomszédos Kongóban tartott képzés 
során elolvastunk öt igeverset. Utána meg-
kérdeztem, mit jelentenek. Egyetlen helyes 
válasz sem érkezett. Majdnem 7 perc kellett 
ahhoz, hogy megtaláljuk a válaszokat. 

Érdekes igemagyarázat
Jó példa erre Lázár feltámasztásának a törté-
nete (Jn 11,38–44), amelyben azt olvassuk, 
hogy Jézus „hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! 
És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal kö-
rülkötve… Jézus szólt nekik: Oldjátok fel, és 
hagyjátok elmenni!” Egyes lelkészek ezt így 
magyarázzák: Jézus feltámasztotta Lázárt. 
Ez az új élet szimbóluma, amelyet a keresz-
tyének Jézus által kapnak. Azt, hogy Lázár 
kezén és lábán ott voltak még a gyolcsok, 
Jézus pedig felszólította a tömeget: „Oldjátok 
fel, és hagyjátok elmenni!”, így magyarázzák: 
a frissen megtérteket a többi hívőnek kell a 
szabadságba kiimádkozniuk, hogy feloldód-
janak a „szellemek kötelékei”. Őszintén be-
vallom, soha nem jutott volna eszembe így 
értelmezni ezt a szakaszt. Bizony nagy szük-
ség van arra, hogy a Bibliát magyarázva kor-
rigáljuk az itteniek igeértelmezését.

Egy kongói lelkipásztor élménye 
Még gyermek volt, amikor aszály sújtotta a 
vidéket. Az apa vezetésével az egész család 
bevonult az erdőbe. Miután felépítettek két 
kis kunyhót, áldozatot mutattak be a szel-
lemeknek. Estefelé hazamentek. Másnapra 
megjött az eső. A lelkipásztor így fejezte be: 

– Akkor még szilárdan hittem a szellemek-
ben. Ma már tudom, ki küldte az esőt: Isten.

A láthatatlan világ, az ősök lelkei és a 
szellemek manipulálhatók. Áldozatokkal rá 
lehet venni őket egy pozitív válaszra: pél-
dául hogy küldjenek esőt, vagy gondoskod-
janak munkahelyről. Ugyanakkor kiszámít-
hatatlannak és szeszélyesnek tartják őket. 
Az emberek sohasem tudhatják biztosan, mi 
vár rájuk. – Sokan ugyanúgy gondolkoznak 
most a Szentlélekről, mint ahogyan gondol-
koztak régebben a szellemekről. Pénzado-
mány, gyakorlati segítségnyújtás a gyüleke-
zetben, sok imádság, odaadó dicsőítés stb. 
– az ő szemükben ezek mind a Szentléleknek 
bemutatott „áldozatok”. Ezért a gyülekezeti 

tagok elvárják a Szentlélek se-
gítségét betegség, vagy csalá-
di problémák esetén, amikor 
szükséget szenvednek, vagy 
védelmet keresnek a varázslás 
elől. Ha kívánságuk nem tel-
jesül, csalódnak a gyülekezet-
ben is és Istenben is

A Szentlelket és Istent azon-
ban nem lehet manipulálni. Is-
ten megtartja minden ígéretét, és egyáltalán 
nem szeszélyes. Rá lehet számítani, Benne 
meg lehet bízni, és ezt meg kell tanulnunk.  

„Bízzatok Istenben! Bízzatok Istenben!”
A gyülekezet egyik presbitere olyan sokszor 
megismételte ezt, hogy mindenki felfogta. 
Azt azonban a prédikáció végére sem ma-
gyarázta meg, hogyan kell, ill. hogyan lehet 
Istenben bízni. A bizalom errefelé idegen szó-
nak számít és meg kell magyarázni, mert itt 
még mindig sok fiatalembernek mondják az 
esküvő előtt: 

– Szeresd a feleségedet, gondoskodjál 
róla, de ne bízz meg benne! 

Itt még mindig kérdéses, hogy a kölcsön-
adott pénzt visszakapja-e az ember. És ho-
gyan is bízhatna valaki Istenben, akit nem 
lát, ha az embertársaiban nem lehet bízni? 
És nem kezdünk-e el mi magunk is kényel-
metlenül feszengeni, ha el akarjuk magya-
rázni, mit is jelent Istenben bízni? 

Hogyan mondjam el nekik? 
Óriási kihívás úgy elmondani a Biblia üzene-
tét, hogy az itteniek meg is értsék. De vajon 
nem így van ez a nyugati keresztyén világ-
ban is? Korábban az olyan fogalmakat, mint 
bűn, istenfélelem, hit, imádság a legtöbb em-
ber a Bibliához kapcsolta, ma viszont már 
teljesen érthetetlenül csengenek, vagy egé-
szen más tartalmat nyertek.  

Misszionáriusként meg kell értenünk, 
hogy bizonyos szavak mit jelentenek azok-
nak, akiknek el szeretnénk mondani az evan-
géliumot. Ehhez elég sok időre van szükség, 
és néha kínos helyzetek is adódhatnak. 

Amikor kiderült, hogy sok férj nem jól bá-
nik a feleségével, ezt prédikáltuk többször 
is: „Ti, férfiak, szeressétek feleségeteket”. Amíg 
aztán valaki be nem kiabálta: 

– De hiszen én szeretem a feleségemet – 
minden éjjel! 

A képzések során igyekszünk fogalmakat 
is magyarázni, tisztázni, és megpróbáljuk 
átadni a Biblia átfogó üzenetét. Szemléltető-
eszközökkel hozzuk közelebb hallgatóinkhoz 
a Biblia világát, hogy ne hangozhassanak el 
ilyen mondatok: 

– Jónás elindult Ninivébe, amely mintegy 
50 km-re található Jeruzsálemtől.

Reinhard FreyFO
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Gyülekezeti vezetők képzése 
Kongóban

A zambiai keresztyének újra 
meg újra belesétálnak az 
úgynevezett próféták ígérge-
téseinek és sarlatánkodásának 
csapdájába, mert nem ismerik 
eléggé a Biblia tanítását az 
Istennek tetsző életről.

 i

Dr. Reinhard és Cornelia Frey 
13 évi németországi gyüleke-
zeti szolgálat után 2015 őszén 
tért vissza Zambiába. Koráb-
ban már szolgáltak ott misz-
szionáriusként. Reinhard most 
gyülekezetvezetőket képez 
Zambiában és a szomszédos 
Kongóban. Cornelia a női bib-
liaórákon és a gyermek-isten-
tiszteleteken tevékenykedik.

Imádkozzunk, hogy a 
zambiai keresztyének a 

misszionáriusok segítségével 
egyre jobban megértsék a 
Biblia szavain túl a „Szerző” 
szándékát is!
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Kevin elmagyarázza: – 12 évvel ezelőtt egy 
partnerszervezet segítségével a teljes Újszö-
vetséget felvettük awa nyelven. Ez a hatalmas 
projekt eltartott néhány hónapig. A legtöbb 
awa indián nem tud olvasni. Azt szerettük 
volna, ha mindenki hallgathatta volna otthon 
Isten Igéjét. A szöveg felolvasásában környék-
beli indiánok voltak segítségünkre. Ebből kö-
vetkezik, hogy az itteniek felismerték a felol-
vasókat a hangjuk alapján. Közben azonban, 
sajnálatos módon, az a személy, aki Jézus 
ránk maradt megszólalásait olvasta be, letért 
a hit útjáról. Egy másik ismerős „hang” éppen 
részeg volt, amikor leszúrták. Emiatt aztán 
sokan nem szeretnék többé az Újszövetséget 
hallgatni. Túl sok fájdalmas emléket ébreszt 
bennük.  

Ebből is láthatjuk, milyen akadályokkal 
küzdenek misszionáriusaink, miközben Isten 
Igéjét igyekeznek közvetíteni az awáknak, 
akik lelkileg szinte teljesen érintetlenek. En-
nek ellenére nem hagyják, hogy a nehézségek 
megakadályozzák őket küldetésükben. Ehhez 
mindenekelőtt 8 évig kellett tanulniuk a nyel-
vet! A már lefordított ószövetségi szövegrésze-
ket újra meg újra csiszolni, pontosítani kell. 

A Rio Verde mentén élő misszionáriusaink, a 
Bruce és a Shaub család meg van győződve 
arról, hogy az awa indiánok csak akkor sza-
badulhatnak ki a lelki sötétség és az őket meg-
kötöző félelmek rabságából, illetve csak akkor 
tudják elfogadni Jézust Uruknak és Megváltó-
juknak, ha először megértik és befogadják Is-
ten Igéjét.  

– Beletelik még egy kis idő, amíg olyan 
felolvasókat találunk, akiket a közösség nem 
ismer fel, és az embereket nem befolyásolhat-
ja semmilyen váratlan esemény. Akkor majd 
fenntartások nélkül hallgathatják a hangzó Új-
szövetséget – fűzi hozzá Bruce misszionárius. 
És akkor majd elmondhatják, hogy a sok be-
fektetett munka mégsem volt hiábavaló. 

Aki a Bibliával tanult meg olvasni
– Amikor idős fejjel hitre jutottam, alig tud-
tam olvasni. De mindenképpen szerettem vol-
na a Bibliát megismerni és önállóan tanulmá-
nyozni. Ezért kértem az Urat, segítsen nekem 
ebben! Utána felnyitottam a Bibliát és elkezd-
tem olvasni. Fűtött az Isten Igéje iránti szere-
tet, és szép lassan megtanultam olvasni!

A Chota-völgyben [csotá] megismert első 
keresztyén bizonyságtétele mély benyo-
mást tett ránk. Segundo, aki szülőfalujában, 
Salinasban elsőként döntött Krisztus mellett, 
néhány éve már Uránál, Jézus Krisztusnál van. 
Az elköltözése előtti estén még meg tudtuk lá-
togatni. Karosszékében ülve, a Biblia olvasása 
közben találtuk őt. Közösen olvashattuk Isten 
Igéjét, és utoljára még tudtunk együtt imád-

– Jesús letért a hit útjáról, emiatt  
sokan nem hallgatják a hangzó Bibliát 
– panaszkodik Kevin Bruce misszio-
nárius kollégám. 

Ez nagyon furcsa! Mire gondolhat?

Vigyük el a Bibliát 
az emberekhez!

Ecuador:

Imádkozzunk az 
ecua dori misszionáriu-

so kért és gyülekezeti vezető-
kért, hogy megtalálják a 
Szentírás közvetítésének 
legjobb módját!

Rainer és Katharina Kröger 
2006 nyara óta él Ecuadorban. 
Ők a misszionárius csapat ve-
zetői. Emellett az Ibarrától 
észak-keletre élő feketék kö-
zött szolgálnak, és azon mun-
kálkodnak, hogy létrejöjjön 
egy helyi gyülekezet.

Segundo a  
Bibliájával
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30 éve Ecuadorban 

1989 óta szolgálnak liebenzelli 
misszionáriusok a dél-amerikai 
országban: az északon élő awa 
indiánok között úttörő mun-
kát végeznek, a spanyol ajkú 
lakosság és a kecsua indiánok 
körében gyülekezeteket alapíta-
nak, és gyülekezeti munkásoknak 
különböző képzéseket tartanak. 
A helyi lakosság hitvilágát a 
babonákkal kevert katolicizmus 
és az animizmus jellemezi. Min-
den területen jelentős érték-
vesztés tapasztalható, melynek 
következtében rohamosan nő 
a tinédzser terhességek és a 
szexuális erőszakok száma, ill. a 
kábítószerfogyasztás. Elmond-
ható, hogy az emberek általában 
igen nyitottak az evangéliumra. 

Jelenleg kilenc különböző 
helyszínen 9 misszionáriusunk 
munkálkodik 19 ecuadori munka-
társsal együtt. Csak az elmúlt 5 
évben 5 új gyülekezet jött létre. 
Nagy hangsúlyt fektetnek arra, 
hogy a Jézusban frissen hitre 
jutott emberek egy kétéves ta-
nítványsági programon vegyenek 
részt, és aktívan bekapcsolód-
janak a gyülekezeti munkába. 
A legnagyobb, ibarrai gyüleke-
zetben rendszerint hatszázan 
vesznek részt az istentiszteleten. 
Ez nagy kontrasztban áll azzal a 
fáradságos munkával, amely-
lyel egyenként próbálnak meg 
kapcsolatot építeni néhány 
afro-ecuadorival, vagy amelyet 
a kolumbiai határnál élő awa-
indiánok között végeznek.

 i

kozni. Ritkán találkoztam ennyire boldog és 
megvigasztalódott emberrel. Másnap már Jé-
zusnál volt!

Igen, a Biblia az erő, a vigasztalás forrá-
sa, melyen keresztül Isten közvetlenül szól az 
Övéihez és felkészíti őket. A Biblia egyedüli 
és pótolhatatlan! Az afro-ecuadoriak között 
végzett szolgálatunk során különösen nagy 
hangsúlyt fektetünk arra, hogy a keresztyé-
nek olvassák a Bibliájukat. Mindenki a sze-
rint a közös bibliaolvasó kalauz szerint halad, 
amellyel bizonyos idő alatt végig lehet olvas-
ni a Bibliát. Így, amikor együtt tanulmányoz-
zuk a Bibliát, mindenki elmondhatja, hogy mi 
szólította meg, illetve hogy milyen kérdések 
merültek fel benne. A hívők sokszor találkoz-
nak ellenszéllel, és gyakran bombázzák őket 
kérdésekkel. Ezért is fontos, hogy járatosak 
legyenek a Bibliában, és a saját életükben is 
lássák munkálkodni Isten Igéjét. 

Örömmel hallgatjuk, amikor egy-egy afro-
ecuadori bizonyságot tesz, és elmondja, mek-
kora erőforrás lett neki a Biblia. – Mielőtt Jé-
zust megismertem, féltem Bibliát olvasni. Alig 
értettem belőle valamit. Most azonban öröm-
mel olvasom, és sokat tanulok belőle – vallja 
egy idősebb asszony. Egy más valaki így fogal-
maz: – Nagyon szeretek Bibliát olvasni. Általa 
sokat változtunk, én is és a családom is. 

Képes Bibliák 
– Sokaknak még a legegyszerűbb tartalmi 
kérdések megválaszolása is nagy nehézsé-
get jelent – mondja munkatársnőnk, Ramona 
Rudolph misszionáriusnő, aki javarészt kecsua 
indiánokkal foglalkozik. A kecsuák többsége 
alig tud és nem is igen szeret olvasni. Ezért 
munkatársaink sok szemléltetőeszközt használ-
nak közöttük. A munka során nagy hasznát ve-
szik a flanel képeknek, amelyeket főleg Heiko 
Erndwein kezdett alkalmazni. A kecsuáknak 
nehezükre esik az elvont gondolkodás. Hallás 
után szinte képtelenek bármit is elképzelni 

vagy megjegyezni. 
Ám amikor flanel 
képekkel mondjuk 
el nekik a történe-
teket, nagyon fi-
gyelnek. 

A bibliai törté-
netekkel szeret-
nénk a gondolko-
dásukat serkenteni 
és a fantáziájukat 
fejleszteni, hogy 
otthonosabban mozogjanak majd a Biblia vi-
lágában. Csak így tudja majd Isten igazsága 
felülírni bennük őseiktől örökölt, mesés míto-
szokkal és legendákkal átszőtt hiedelemvilá-
gukat. Ramona Rudolph meséli: – Éppen most 
járok egy intenzív tanfolyamra, ahol azt tanu-
lom, hogy jó kérdésekkel miként bátoríthatom 
a kecsuákat arra, hogy megnyíljanak, és elmé-
lyüljenek a bibliai történetekben.  

Az a célunk, hogy Isten Igéjét mindenkihez 
a neki legmegfelelőbb módon közvetítsük. Eh-
hez mindig tanulnunk kell, és új dolgokat kell 
kipróbálnunk. 

Bibliaiskolából a börtönbe
– Ezen a héten a börtönben prédikáltam. Mi-
lyen nagy hasznát vettem annak, amit nálad 
hitvédelemből tanultam! Tökéletesen alkal-
mas arra, hogy Jézusról jobban tudjak bi-
zonyságot tenni és az emberek figyelmét 
fenn tudjam tartani – számol be tapasztala-
tairól Marco, az egyik tanítványom. Másokkal 
együtt ő is a munkatársainknak indított biblia-
iskolát végzi jelenleg. 

A Biblia alapos tanulmányozása kezdettől 
fogva az alappillérét képezte az Ecuadorban 
folyó liebenzelli missziós munkának. Ezért is 
hoztuk létre több mint 20 évvel ezelőtt a bib-
liaiskolát. A négyéves képzést több mint 500 
gyülekezeti munkás végezte már el. Minden 
csütörtök este tíz különböző tanóra folyik a 
legkülönbözőbb témákban, mint dogmatika, 
bibliaismeret, etika, igehirdetés, lelki növeke-
dés. Ezenkívül olyan tárgyakat is lehet tanul-
ni, mint egyháztörténet, szekták és hitvédelem 
(apologetika). Aki az alapképzést elvégezte, 
korlátlan ideig tanulhat tovább, ugyanis min-
den évben meghirdetünk négy kurzust a „ha-
ladóknak” is. 

Miért olyan fontos a képzés? Mert biztosít-
hatja azt, hogy a keresztyének hite biztos ala-
pokon nyugodjon, és ne lehessen őket min-
denféle keresztkérdéssel vagy tévtanítással 
összezavarni. Mindenekelőtt azonban azt 
szeretnénk, ha hallgatóink előbb-utóbb má-
soknak is tanítani tudnák a Bibliát. Nagy 
öröm, ha az elsajátított tudás – mint Marco 
esetében – a szó szoros értelmében is „bejut a 
börtönökbe”.

Rainer Kröger

Képek használata az awa 
indiánok tanításában
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Ilyenkor a fia és én összenézünk, és jóízűt ne-
vetünk! Az első körkérdés után meglehetősen 
hosszú időbe telik, amíg a bibliakörösök meg-
fogalmazzák, miért adnának hálát Istennek a 
héten. A második körkérdés mindig egysze-
rűbbnek tűnik. A problémáinkat valahogyan 
mindig könnyebben kezdjük sorolni…

A fárszi nyelvű bibliaórát mindig ezzel 
a két körkérdéssel kezdjük. Az alkalmon a 
Biblia-Felfedező módszert használjuk, amely 
abból indul ki, hogy az Igéből maga Isten 
szól hozzánk egészen személyesen. Kérdése-
ket teszünk fel, amelyek a szövegértést se-
gítik, de olyanokról is szó esik, hogy konk-
rétan mi is az az imaélet, vagy mit jelent a 
hétköznapi életben Jézus követése. 

Az alkalmat kezdő nagyon fontos kör-
kérdések segítenek megismernünk egymás 
életének eseményeit. Utána imádkozunk is 
egymásért. Az afgánoknak – amin eleinte 
csodálkoztam is – semmi gondjuk nincs a 
„kitárulkozással”. A török nyelvű bibliakör 
résztvevőinek ez már nehezebben megy.  

Kérdések, igeszakasz, elmélyítés
Általában minden alkalom előtt felírom író-
lapokra a felfedező bibliaolvasást segítő kér-
déseket, továbbá készülök egy olyan kérdés-
sel, amellyel a témát lehet bevezetni, és a hét 

minden napjára egy-egy igehellyel is, ahol az 
aktuális témát elmélyítő igeszakaszokat lehet 
elolvasni. Hagyok helyet a jegyzetelésnek is. 
A csoport egyik tagja fárszi nyelven felolvas-
sa az igét. Milyen jó, hogy vannak ingyenes 
német–fárszi Újszövetségeink! Nagyon köny-
nyű benne megtalálni, amit keres az ember.

A csoportot egy házaspárral együtt veze-
tem. Közben németül is olvasunk. Jól jön a 
török nyelvtudásom, mert a törökben sok a 
perzsa jövevényszó, így nagyjából tudom 
követni, hogy hol tartunk az olvasásban. Az 
alkalom elején szokásos körkérdéseket most 
már perzsául is fel tudom tenni. A szövegre 
vonatkozó kérdések azonban túl nehezek, 
azokkal még nem próbálkozom: Mit találsz 
jónak? Mit tanulunk Istenről? Mit tudhatunk 
meg az emberről? Mit tanulok az e heti témá-
ról? Hogyan élhetek Istennek tetszően? Ezek-
hez már kell a tolmács 

Miután újra elhangzanak az elgondolkod-
tató kérdések, ismét elolvassuk az igesza-
kaszt. Majd beszélgetünk a kérdések alapján. 
Néha célravezető, ha körbe megyünk. Az af-
gánoknál azonban jobb ezt szabadabban ke-
zelni. Néhányan nem szívesen nyilatkoznak 
meg, mert tele vannak félelemmel és bizal-
matlansággal.

Igyekszünk családias légkört teremteni. 
Ám időbe telik, amíg Isten változást hoz a 
szívekbe. Néha vannak aha-élmények is – és 
nem csak az afgánok körében! 

A bibliakörösök mondják  
Ülkü*: „Jó ez, találkozunk és egymást erősít-
jük. Van egy biztos alap. Én a lapokat elküld-
tem a Bulgáriában élő rokonaimnak. Örülnek 
nekik, és a női körben használják is őket.”

Nuri*: „Nekem nagyon sokat segített, hogy 
így olvassuk a Bibliát. Ezzel a módszerrel job-
ban értem azt, amit olvasok. Korábban még 
csak fel sem tettem magamban hasonló kérdé-
seket, mint amiket itt megfogalmazunk!” Nuri 
megtanulta, hogyan kell személyesen magá-
ra értenie azt, amit Isten mond.

Michael

Hm… Mi volt jó ezen a héten?... Ez egy kicsit nehéz kérdésnek tűnik. – Semmi… 
tulajdonképpen minden rossz volt – hangzik Zarah válasza. A második körkér-
dés a fárszi (perzsa) nyelvű bibliakörben így hangzik:  – És mi az, ami ezen a 
héten nem volt túl jó? – Erre Zarah általában ezt válaszolja: – Rossz? Hm… tulaj-
donképpen minden jó volt.

Igéjében maga  
Isten szól hozzánk

Németországi interkulturális csoportok:

Kétnyelvű Újszövetség – 
a fárszi (perzsa) mellett 
arab és török nyelven 
is kapható

Imádkozzunk, hogy 
a németországi interkul-

turális bibliakörökben megnyíl-
jon az emberek szíve Isten és 
egymás iránt!

Michael és Tamara két évet 
töltött Törökországban, hogy 
a kultúrát és a nyelvet jobban 
megismerjék. Azóta Németor-
szágban végeznek interkultu-
rális munkát. A házaspárnak 3 
gyermeke van.

* a neveket megváltoztattuk
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Közös énekléssel kezdünk. Burundiban ál-
talában nincs lehetőség arra, hogy az áhíta-
tok során beszélgessünk vagy kérdéseket te-
gyünk fel. Pedig nagyon fontos lenne, hogy 
a résztvevők közelebbről is megismerjék az 
igeszakaszt, és elmondhassák a gondola-
taikat! Amikor azon gondolkodtam, hogyan 
tudnék az asszonyokkal, lányokkal beszélge-
tést kezdeményezni a Bibliáról és Jézusról, 
belebotlottam a Biblia-Felfedező módszerbe. 

Hogyan is működik ez? Az asszonyok 
fogják a Bibliájukat, elolvassák, vagy figyel-
mesen meghallgatják az adott igeszakaszt, 
elgondolkoznak rajta, majd közösen megbe-
szélik. A végén mindenki felteszi magának a 
kérdést: Mit szeretnék magammal vinni, és ki-
nek szeretném elmondani a történetet, vagy az 
egyik fontos gondolatot? 

Körben ülünk az asszonyokkal, az egyi-
kük imádkozik. Ezután megkérdezem tő-
lük, mire emlékeznek a múlt hétről, melyik 
gondolat kísérte végig a hetüket. Néhányan 
megosztják velünk a megtapasztalásaikat. 
Marie* elmondja, hogy egy nehéz helyzet-
ben eszébe jutott az, amit olvastunk, és rá 
tudta magát bízni Istenre. Chantalban* to-
vábbi kérdések merültek fel, amelyekről sze-
retne beszélgetni.

Ezután kinyitjuk a Bibliát. Együtt elolvas-
suk a szöveget, majd hagyom, hogy mind-
egyikük még egyszer nyugodtan elolvassa 
magának. Ezután becsukjuk a Bibliát, és 
amilyen pontosan csak lehet, elmondjuk azt, 
amit olvastunk. Ezzel már el is kezdődik a 
beszélgetés, mert Nadine* jelzi, hogy valaki 
valamit kifelejtett a szövegből. 

Amikor végeztünk, megkérdezem, hogy 
ebből az igeszakaszból mit tanulhatunk az 

emberről. A nők sorban válaszolnak vagy 
kérdeznek valamit. Időnként én is hozzáfű-
zök egy-egy gondolatot. Minden résztvevőt 
bátorítunk arra, hogy mondjon valamit. Kö-
zösen keressük a válaszokat és tisztázzuk a 
félreértéseket. Minél tovább tart a megbeszé-
lés, annál aktívabban vesznek részt benne az 
asszonyok.  

Ezután következik a második kérdés: 
Mit tanít a szövegrész Istenről vagy Jézus-
ról? Az asszonyok gondolatai újra meg újra 
örömmel töltenek el. Mielőtt mindenki el-
mondaná, hogy milyen mondanivalót visz 
haza az alkalomról, még én is elmondom, 
mikre figyeltem föl a szövegben.  

Eredetileg két hétig szerettem volna a te-
remtés történetével foglalkozni, de végül 
háromszor annyi időt fordítottunk rá, mert 
olyan jó beszélgetések alakultak ki, és fontos 
kérdések merültek fel: Miért maradnak fenn a 
csillagok az égen? Miből van a Nap? Az olva-
sottakat le is rajzoltuk, hogy jobban megma-
radjon a résztvevők emlékezetében. Milyen 
csodálatos, ahogyan a Biblia megszólít min-
ket, és hogy egyszerű kérdések nyomán kitű-
nő beszélgetések jönnek létre!  

Mindig felfrissülve megyek haza, mert az 
asszonyok végig figyelnek. Örülök a gondo-
lataiknak, és hogy mindegyikük elmélyed a 
Bibliában. Isten Igéje áll a beszélgetések kö-
zéppontjában. Bátorít, kihívás elé állít min-
ket és mindenkinek személyes kérdéseket 
tesz föl. Időnként a misszionáriusok csapa-
tával, vagy az impactesekkel is ilyen módon 
tanulmányozzuk a Bibliát, és csak csodálkoz-
ni tudok azon, hogy mekkora teret kaphat Is-
ten Igéje a mindennapokban.

Tabea Biskup

Szerda reggel van. Miután a gyerekeket elvittem az iskolába, a Bravo Ministries-
be tartok. Ez a projekt hátrányos helyzetű nőket karol fel, többek között volt 
prostituáltakat. Megtanítják őket ruhát, táskát, pénztárcát és kiegészítőket varrni, 
hogy el tudják magukat tartani. Én egy héten egyszer bibliaórát tartok nekik.

Fedezzük fel együtt a Bibliát!

Alexander és Tabea Biskup 
három gyermekükkel Burun-
diban élnek, ahol 2010-ben 
kezdték meg missziós szolgá-
latukat. Ifjúsági és gyülekeze-
ti munkát végeztek, ezenkívül 
a Muramvyában működő bib-
liaiskolában tanítottak. 2018 
augusztusa óta tanítványság 
tanfolyamokat tartanak, és a 
CLM (Christian Life Ministries) 
vasárnapi iskolai szolgálatában 
vesznek részt. Ők a misszioná-
rius csapat vezetői is.

Imádkozzunk azért, 
hogy a muramvyai 

asszonykör tagjai alkalomról 
alkalomra jobban megismerjék 
Istent és önmagukat!

Burundi:

* a nevet megváltoztattuk
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Az asszonyok var-
rással biztosít ják 
a saját megélhe-
tésüket Mi áll itt? Tabea Biskup a bibliatanulmányozást vezeti
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A minket befogadó Franciaország, amely 
időközben egész családunk otthonává vált, 
nagyon komolyan veszi a saját történelmét. 
Nemcsak a mi gyermekeinknek kell kívül-
ről megtanulniuk az iskolában, hogy minek 
az ünnepe május 8-a, június 6-a, július 14-e 
és november 11-e, mert ezt mindenki tudja.  
A „bibliás emberek”, vagyis a protestánsok 
történelme jóval kevésbé ismert. 

Megindító életsorsok
A reformáció korában már azért letartóz-
tathattak, elítélhettek és nem ritkán ki is 
végezhettek valakit, mert volt Bibliája. Az 
abszolút hatalmat gyakorló király és (ka-
tolikus) egyház nem tűrte a másképp gon-
dolkozókat. A 16. és 17. században sokan 
nagyon magas árat fizettek a hitükért. A rö-
vid türelmi időket újabb és újabb elnyomás 

követte még az ún. „felszabadító” 1789-es 
forradalom után is. Még a századforduló 
környékén is megtörtént, hogy protestánso-
kat zaklattak. A katolikusoknak egészen a 
2. Vatikáni Zsinatig (1962–1965) tilos volt a 
Bibliát olvasniuk.

Változó történelem
Amikor az 1990-es években a gyönyörűséges 
coutances-i katedrális közvetlen szomszédsá-
gában, a piacon felállítottuk a standunkat, és 
megpróbáltunk beszédbe elegyedni az em-
berekkel, odajött hozzánk egy idős pap. Egy 
betegről kezdett el beszélni nekem, akit meg-
látogatott, és aki egy Bibliát kért tőle. Erre 
felkaptam a fejemet. Majd így folytatta: 

– Természetesen nem vittem neki. Túlsá-
gosan veszélyes lett volna, és különben sem 
értene belőle semmit úgy, ahogyan kell. 

„A Biblia üzenete szinte ismeretlen Franciaországban...” Két évtizede írtuk 
ezt, amikor megfogalmaztuk legfontosabb gyülekezetépítő feladatunkat 
itt, Normandiában. De vajon ez még ma is így van?

Franciaország:

Karácsonyi Barátság Klub olyan érdeklődőknek, akik még 
nem járnak a gyülekezetbe

A fiatalok is élvezik a közös 
étkezéseket

Szemléltetőeszközök egy ifjúsági 
alkalmon
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Adjunk hálát Istennek, 
hogy Franciaországban 

újra éhség támadt az Igére, s 
kérjük, hogy a Bibliát terjesztő 
misszionáriusaink előtt minél 
több ajtó nyíljon meg!

Norbert és Susanne Laffin 
1990 óta folytat Franciaor-
szágban gyülekezetalapító 
és gyülekezetépítő munkát. 
A szolgálatot Coutances-ban 
kezdték. 2017 nyara óta vannak 
Alençonban. Csaknem 30 000 
lakosával ez a legnagyobb vá-
ros Normandia Orne nevű ré-
giójában. A házaspárnak hat, 
részben felnőtt gyermeke van.

Mozgásban
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A Liebenzelli Misszió tevékenysége Franciaországban
A kezdetek. 1985-ben jött a kérdés: Nem jönnének-e német 
misszionáriusok Normandiába? Oda, ahol a németek a második 
világháborút követően nem túl népszerűek?! A misszió akkori igaz-
gatója, Ernst Vatter kap egy bankjegyekkel teli cipős dobozt. Abból 
a pénzből meg tudnak venni egy üresen álló parókiát Saint-Aubin-
du-Perronban és egy fodrászüzletet Saint-Lô-ban.
Az alapozás. Az első misszionáriusok 1987-ben kezdenek el 
franciául tanulni. 1989-től kemény  úttörőmunka indul el Norman-
dia különböző kisvárosaiban: kapcsolatteremtés Saint-Lô-ban, 

garázsban tartott gye-
rekórák Coutance-ban, 
lakáson zajló istentisz-
teletek Avranches-ban, 
partnervárosi kapcsolat 
építése Alençonban, 
Carentanban, Baucamps 
in Saint-Aubin-ben, 
stand a mortagne-au-
perche-i Véreshurka 
Fesztiválon. A misszio-
náriusok kölcsönösen 
segítik egymást, kitarta-
nak és gyűjtik a helybeli 
tapasztalatokat.

Építkezés. A gyülekezetalapítások nyíltan folynak a helyi közössé-
gekben (saját, bérelt és erre a célra épített helyiségekben, bejegy-
zett egyesületekként, társadalmi munkában dolgozó gyülekezeti 
vezetőkkel). Számos kapcsolat és barátság révén a gyülekezetek 
növekedésnek indulnak, hálózattá fonódnak egymással és az or-
szágban működő evangéliumi egyházakkal. Néhány misszionárius 
visszatér Németországba, mások Franciaország más vidékeire, vagy 
az afrikai Burundiba kerülnek. A coutances-i gyülekezet elsőként 
lesz önálló.
Tervek. Új területen indul meg a munka: 2015-ben Cherbourg-ban, 
ahol a francia önkénteseket 2020-tól újból német misszionáriusok 
fogják segíteni. 2018-ban új misszionáriusok költöznek a dél-fran-
cia nagyvárosba, Montpellier-be, hogy előkészítsék a gyülekezet-
alapítást.
Szükségek. Kevés olyan ország van a világon, ahol olyan kevesen 
ismernék és követnék az Úr Jézust, mint Franciaországban. De a 
számuk nő! Franciaországnak további misszionáriusokra, adomá-
nyokra és imaháttérre van szüksége.

A misszió központja Saint-Aubin-ban, ahol táborokat, csendes-
heteket, gyermek- és ifitáborokat, továbbképzéseket és országos 
rendezvényeket is lehet tartani

1990: Ismerkedés a piacon

Figyelemfelkeltő plakátjainkkal, amelyekre ige-
verseket írtunk, csak azt értük el, hogy az emberek 
nagy ívben elkerültek minket. Amikor gyermekeknek 
akartuk elmondani az evangéliumot, és gyerekórára 
hívogattuk őket, az emberek Jehova tanúinak néztek 
minket. Akkoriban csak ők beszéltek nyíltan a Bibliá-
ról, mégpedig igen erőszakos módon.

Ma, 25 évvel később az alençoni bazilikában ki-
helyezett plakátokon Alpha-kurzusokra, bibliakörök-
re és laikusok teológiai továbbképzéséra hívogatják 
az érdeklődőket. Isten időközben mozgásba hozta az 
egyháztörténelem kerekét. 

Mozgolódó fiatalság 
A fiatal nemzedék úgy nő föl, hogy semmilyen kap-
csolata sincs az egyházzal és így a keresztyénséggel 
sem. A fiatalok szinte egyetlen keresztyént sem is-
mernek. Ezen a téren óriási a lemaradás! És ezt ki 
lehet használni! Az embereket általában megdöb-
benti, hogy a gyermekeink milyen magától értetődő-
en beszélnek a Bibliáról, sőt, sokszor éppen a Biblia 
segítségével kezdeményeznek egy-egy beszélgetést. 
Legyen az a munkahelyükön, utazás közben vagy az 
iskolában, egyre gyakrabban találkoznak kíváncsi ér-
deklődőkkel. 

Amikor Debora lányunk megkérdezi az egyik mun-
katársát, hogy van-e kedve Bibliát olvasni vele, a fia-
tal nő lelkesen válaszolja: 

– Örömmel!
Ebédszünetben találnak is rá alkalmat. 
Lisa-Marie lányunkat egy afgán származású iskola-

társa szólítja meg: 
– Tudnál nekem hozni egy Bibliát? Szeretném meg-

tudni, mit hisztek ti, keresztyének. 
Könnyekig meghatódik, amikor születésnapjára egy 

Újszövetséget kap ajándékba az anyanyelvén. A szü-
netben, az iskolaudvaron azon nyomban el is kezdi ol-
vasni. Fennhangon! A körülötte állók szeme egyre job-
ban kikerekedik. Elsőre talán nem a Jelenések könyve 
végével kellett volna kezdenie – az utolsó oldalon…

Növekvő népszerűség
Néha még arra is nyílik alkalmunk, hogy egy olyan 
modern János evangéliumát ajándékozzunk emberek-
nek, amely tele van tűzdelve internetes utalásokkal, 
amelyek a Biblia jobb megértését segítő videókhoz 
visznek. Barátoknak és jövőbeni barátoknak szoktuk 
ezeket adni. 

Ma már nincs hiány vonzó és figyelemfelkeltő se-
gédanyagokban. Szívesen is élnek velük az emberek. 
A saját fiataljainktól tanulhatjuk a használatukat. 
Mert közöttük is megmozdult valami. Lelkesedésük 
minket, „öregeket” is ösztökél arra, hogy használjuk 
ki az új lehetőségeket, és minden feszélyezettség nél-
kül beszéljünk bátran a Bibliáról. Ez ma sokkal köny-
nyebb, mint eddig valaha is volt.

Mi mindig csak egyes személyekkel tudunk kapcso-
latot ápolni. Mégis fel akarunk kerekedni, hogy elvi-
gyük a Bibliát a felebarátainknak. Szeretnénk kihasz-
nálni az adódó alkalmakat, és hozzájárulni valamivel 
ahhoz, hogy Franciaországban egyre többen megis-
merjék a Bibliát.

Norbert Laffin

 i
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A japán istentiszteleteken természetes, hogy 
a gyülekezeti tagok is olvassák a lelkésszel 
együtt a Bibliát. Akinél nincsen Biblia, az az 
énekeskönyvvel együtt a bejáratnál kaphat 
egyet érkezéskor. Az evangélium hirdetése 
és a gyülekezetépítés szempontjából leírha-
tatlan kincs egy jól érthető, ugyanakkor szö-
veghű bibliafordítás. 

…juthat az ember bűnismeretre, bűnlátásra 
és üdvösségre 
Ahhoz, hogy az evangéliummal elérjük az 
embereket, természetesen nagyon fontosak a 
személyes kapcsolatok és az érkezők kedves, 
barátságos köszöntése. Isten Igéje és elmé-
lyült bibliatanulmányozás nélkül azonban az 
emberek nem jutnak bűnlátásra, és így nem 
is tudnak hinni Jézus engesztelő kereszt-
halálában sem. I. úr 2018 szeptemberében 
keresztelkedett meg. Feleségével és lányá-
val már a gyülekezet 2012-es alapítása óta 
jártak az istentiszteletekre. Nagyon tetszett 
neki minden, és már rögtön az elején bará-
ti kapcsolat alakult ki közöttünk. Ám azt, 
hogy miért kellett valakinek mások bűneiért 
meghalnia, egyszerűen nem tudta megérteni. 
Úgy vélte, mindenki a saját tetteiért felelős, 
és senkit sem lenne szabad egy másik ember 
bűneiért felelősségre vonni. 

Aztán egy gyülekezeti tanfolyam után 
elhatározta, hogy egy bibliaolvasó kalauz 

segítségével egy év alatt 
pártatlan és nyitott szívvel 
végigolvassa a Bibliát. Ez 
teljesen megváltoztatta a 
bűnről alkotott elképzeléseit 
és a látását Isten szentségé-
ről, valamint Jézus helyettes 
áldozatának a szükségessé-
géről. Világossá lett előtte, 
hogy veleszületett állapo-
tában és önző életével nem 
állhat meg Isten előtt, de a 

saját bűnéből soha nem tudja magát tisztá-
ra mosni. Kizárólag Jézus helyettes haláláért 
kaphat szabadságot és üdvösséget. Az után 
az év után történt, hogy megkért, készítsem 
fel a keresztségre.  

A Biblia elengedhetetlen ahhoz, hogy 
meglássuk a helyes arányokat Isten, a világ 
és önmagunk viszonylatában. Az ember nin-
csen abban a helyzetben, hogy az Ige nélkül 
felismerje Isten akaratát, vagy a megváltás 
útját.

…alkothatnak egy gyülekezetet különböző 
háttérből jövő és különböző nemzetiségű 
emberek 
Az elmúlt években nemcsak I. úr tapasztalta 
meg az evangélium erejét a Biblia olvasása ál-
tal, hanem sokan mások is. Így lett a kis kez-
detből, a hat alapítótagból egy 35–40 fős gyü-
lekezet. Mindig ámulatba ejt, hogy nálunk, 
Tokaicsibában japánok, koreaiak, kínaiak  
és németek együtt dicsérik Istent, együtt 
hallgatják az Igét, és együtt várják, hogy a 
Szentlélek munkálkodjon az életükben. Vagy 
hogy nálunk egymás mellett ül Yokohama 
város egyik magas beosztású hivatalnoka és 
egy szociális segélyből élő tokaicsibai ember, 
együtt imádkoznak, és együtt örvendeznek a 
Jézus Krisztusban nyert új életüknek.  

Mi a titka annak, hogy a legkülönbözőbb 
háttérből jövő emberek megtalálják egymást 
és egy gyülekezetté nőnek össze? Ez a cso-
da a Bibliának köszönhető, mert a Szentlélek 
a Biblia által szól hozzánk és kapcsol össze 
minket egy testté a hitben. A Biblia nélkül 
nem szólal meg a Szentlélek és nem alakul 
ki a Krisztus-test egysége. Nincs a Bibliá-
hoz fogható más könyv!  Csak és kizárólag 
a Biblia által munkálkodó Szentlélek formál-
hat bennünket egy közösséggé és egy testté. 
Amikor Jézus Gyülekezetét építjük, tudnunk 
kell, hogy ebben áll a Biblia leírhatatlan ér-
téke. Mert az nem fogja összehozni az em-
bereket, ha pusztán emberi szónoklatokat, 
ötleteléseket és buzdító felhívásokat hallgat-
nak. Ahhoz Isten Igéje kell! FO
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A Reformáció 500. évfordulójával párhuzamosan 2017 tavaszán a Word of Life 
Press Japan egy teljesen átdolgozott Sinkaijakut (Új Bibliafordítás) jelentetett 
meg. Az első kiadást pillanatok alatt elkapkodták. A mi gyülekezetünk is felújí-
totta a bibliaállományát, és a gyülekezeti tagok is vásároltak az új Bibliából.

Az új, 2017-es bibliafordítás

Csakis Isten Igéje által...

Japán:

Nincs a Bibliához  

fogható más könyv!

Imádkozzunk, hogy a 
Biblia új japán fordítása 

minél több kívülálló érdeklődé-
sét is felkeltse!!

Thomas és Irene Beck 1992 
óta élnek Japánban négy 
gyermekükkel. A minaminói 
és kamiszakunobei gyüle-
kezetalapítás után, 2011-től 
Tokaicsibában szolgálnak. 
Thomas emellett a Liebenzelli 
Misszió japán csoportjának 
a vezetője. 2017 tavasza óta 
mindketten nevelők a bentla-
kásos diákotthonban.
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Közös bibliatanulmányozás a gyülekezetben

A tokaicsibai gyülekezet I. úr és Marco Beck megkeresztelkedése után

I. úr bizonyságtétele  
megkeresztelkedése előtt

…érthetjük meg, hogy milyennek szeretné 
látni Jézus az Ő Egyházát 
27 év gyülekezeti munkával a hátunk mögött 
elmondhatjuk, hogy a Biblia egyre értéke-
sebbé vált a szemünkben. Nem csak azért, 
mert az Ige ereje emberi életeket változtat 
meg. Nem csak azért, mert a Szentlélek a 
Biblia által munkálkodva kovácsolja össze a 
gyülekezetünket egy testté. Hanem azért is, 
mert a gyülekezet Tervezője és tulajdonkép-
peni Építője a Biblia által nyilatkoztatja ki 
elgondolásait és viszi véghez munkáját.  

Miközben minden vágyunk az, hogy az 
evangéliumot minél több emberhez eljut-
tassuk, nagy a kísértés, hogy Jézus gyüle-
kezetét emberi mércék és stratégiák szerint 
alakítsuk, és a társadalmi elvárásokat vagy 
az emberi szükségeket tekintsük elsődleges 
szempontoknak a gyülekezeti munkában. 
Ám a Biblia komoly és kitartó tanulmányozá-
sa során megtanulhatjuk, hogy a gyülekezet 
csak akkor tud fény és só lenni a világban, 
ha Jézus Krisztus marad a mércéje. E szerint 
a mérce szerint a gyülekezet az imádatnak, 

az evangélium hirdetésének és a bűnbocsá-
nat meghirdetésének a helye. A gyülekezet 
a Szentlélek temploma, Krisztus test és Jézus 
menyasszonya. Csakis Isten Igéjéből érthet-
jük meg, hogy milyennek szeretné látni Jé-
zus az Ő Egyházát. A Biblia tanítása szerint 
a gyülekezet középpontját, magját nem a ho-
rizontális (ember és ember közötti) kapcsola-
tok határozzák meg, hanem a vertikális (Isten 
és ember közötti) kapcsolat. Minél inkább 
közeledünk ehhez a középponthoz, annál 
erősebb a gyülekezet kisugárzása a világba. 
Ez olyasmi, mint amiről C. S. Lewis* ír: „Ha 
engeded, hogy a legfontosabb dolgok legyenek a 
legfontosabbak, akkor a kevésbé fontos dolgokat 
is megkapod ajándékba. Ám ha engeded, hogy 
a kevésbé fontos dolgok legyenek a legfontosab-
bak, mindet elveszíted.”

Thomas Beck

A Sinkaijaku (Új Bibliafordítás) 
1970-ben jelent meg először, 
majd 1978-ban és 2003-ban is 
átdolgozták. A nyelv változása, a 
bibliai nyelv és a szövegkutatás 
terén történt előrelépések, a 
Sinkaijakun belüli logika meg-
teremtésének szükségszerűsége 
mind a teljes revideálás mellett 
szóltak. Japán teológusok, 
lelkészek, tudósok és laikusok 
évekig dolgoztak azon, hogy 
ez megvalósulhasson. Ennek 
következtében a versek 90%-át 
átdolgozták. Részben csak kis 
változtatásokról volt szó: a 
hiraganában (szótagábécé) írt 
szavakat kandzsi (írásjegyek) 
írásmódba tették át, vagy változ-
tattak a központozáson. Voltak 
azonban nagyobb változtatások 
is, melyek új értelmet adtak 
egyes igeverseknek. Összes-
ségében nagyon pozitív volt a 
Sinkaijaku 2017 (Új Bibliafordítás 
2017) fogadtatása. 

* Levél Bede Griffiths-hez, 1951. április 23.

 i
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Tavaly októberben jelent meg A dicsőítő nem-
zedék és az egyház jövője című könyv, mely-
nek szerzői a Fiatal Keresztyének Szövetsége 
(CVJM) által fenntartott kasseli főiskola két 
professzora, Tobias Faix és Tobias Künkler. 
A könyv ötletét az a megfigyeléseken és fel-
méréseken alapuló kutatás adta, amelyet az 
1990 és 2003 közt született fiatalok, ill. fia-
tal felnőttek körében végeztek, akikben az a 
közös, hogy „hipervallásosak”.   

Sokan közülük keresztyén, ill. evangéliu-
mi közösségekhez, ill. körökhöz tartoznak.  
A kérdésre, hogy Mi erősíti a hitedet?, 64%-uk 
azt válaszolta, hogy a dicsőítő zene, vagyis 
a worship (dicsőítés, imádat angolul). A má-
sodik helyen az imádság állt, a harmadikon 
a beszélgetés barátokkal, családtagokkal, a 
negyediken a keresztyén csendeshetek, az 
ötödiken az igehirdetés, és – ami rendkívül 
meglepő – csak a hatodik helyen említették a 
bibliaolvasást.  

„Lájtos” teológia és dalszövegek
A tanulmány által feltárt jelenséget a ke-
resztyén felsőoktatási intézményekben dol-
gozó professzorok már régebben észlelték: 
A bibliaolvasás kiment a divatból, a biblia-
ismeret felszínes, és nincs nagy kedv a vál-
toztatáshoz. Ennek megfelelően a teológiai 

oktatás során, de egy prédikációban vagy 
egy csendesheti bibliatanulmányozó alkal-
mon is egyre kevesebb ismeretre lehet szá-
mítani a résztvevők részéről. Sok bibliai hi-
vatkozást és utalást a hallgatók elengednek 
a fülük mellett, vagy nem értenek meg, mert 
nem ismerik az idézett igeszakaszokat. 

Így az a teológia, amelyet még át lehet 
adni, szükségszerűen elég „lájtos” lesz. 
Mégsem szabad ezt a nemzedéket földbe 
döngölni. Épp ellenkezőleg: olyan csodá-
latos, magasan motivált, mélyen vallásos 
és kifejezetten kedves fiatalokkal van dol-
gunk, akik személyes életükben komolyab-
ban és nagyobb hittel számolnak az ima 
erejével, mint én valaha is tettem. Ez a 
nemzedék a dicsőítésben látja az Istennel 
való találkozás egyik lehetőségét. Ezzel 
együtt sok dicsőítő ének szövegének teoló-
giai mélységét és biblikus tartalmát meg le-
het és meg is kell kérdőjelezni. Ám itt is ér-
demes a témát kellő távolságból szemlélni: 
azok az énekek, amelyek végül bekerültek 
gyülekezeti énekeskönyveinkbe, az elmúlt 
1500 év 500-as toplistája. De az elmúlt 
1500 évben is írtak és énekeltek sok silány 
fércművet, csak mi már nem tudunk róluk, 
mert közben kihullottak a rostán és a fele-
dés homályába merültek. 

A bibliaolvasás kiment a divatból, a bibliaismeret felszínes, és nincs nagy kedv a 
változtatáshoz. Így lehetne röviden összefoglalni a keresztyén oktatási intézmé-
nyekben szerzett tapasztalatainkat, illetve egy 16 és 29 év közötti keresztyének 
körében végzett friss kutatás eredményeit.

?Tanácstalanul  
állunk a biblai 
analfa betizmus 
előtt...
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Kérem, csak röviden, újszerűen és  
egyszerűen!
Ennél a nemzedéknél a probléma nem a ke-
gyességgel, az imaélettel vagy a (szociális)-
missziós lelkülettel van – e tekintetben in-
kább példát vennék róluk! A komoly gondot 
a bibliai és keresztyén analfabetizmus jelen-
ti, amely abban mutatkozik meg, hogy a szö-
vegek nem lehetnek sem hosszúak, sem régi-
ek, sem pedig bonyolultak. 

Ezeknek a kritériumoknak sem a 30 év-
nél régebbi (pl. a Manfred Siebald, Jochen 
Klepper vagy Paul Gerhardt által írt) ének-
szövegek nem felelnek meg, sem pedig azok 
a bibliai szövegek, amelyek nem tartalmaz-
nak erős képi ábrázolást vagy hasonlatot. 
Feltehetnénk hát a kérdést, hogy vajon a 
bibliaolvasás és a Biblia ismerete valóban 
olyan fontos-e a keresztyén hit szempontjá-
ból, mint ahogyan azt mi, idősebbek (igen, 
hiszen már én is 54 éves vagyok) mindig is 
hangoztattuk. A kérdés jogos. Elvégre a ró-
mai katolikus és az ortodox keresztyénség is 
2000 éve életben van, pedig tagjai nem iga-
zán ismerik a Bibliát. Ott szemmel láthatóan 
elég volt az, ha csak a püspöknek volt átfogó 
bibliaismerete. 

A hit szilárdságát egyébként is a hitvallás, 
az egyház, a pápa és a papság, az istentisz-
telet (mise), a sok szertartás és a tömjénfüst 
garantálta. Hasonló dolog történhet a kariz-
matikus keresztyénséggel is: hiszen a hit ott 
sem a bibliai szövegek olvasása és ismerete 
által, hanem sokkal inkább egy karizmatikus 
vezető, a Léleknek tulajdonított megtapasz-
talások és a Lélek ihlette dicsőítő énekek ha-
tására erősödik.  

A bibliaolvasásba belefáradt bibliai  
mozgalmak
A protestantizmus, a pietizmus és az 
evangelikál mozgalom számára a bibliai és 
keresztyén analfabetizmus ellenben való-
di probléma. Mert ezeket a mozgalmakat a 
Biblia indította el. A reformáció elképzelhe-
tetlen lett volna a Biblia újrafelfedezése, le-
fordítása és (könyv formájában történő!) ter-
jesztése nélkül. A pietizmust teljesen átitatja 
a bibliai kegyesség, az evangelikál mozgal-
mat pedig egy vita indította el, amely a Bib-
liáról és annak helyes értelmezéséről folyt. 
Ezekre a mozgalmakra nézve komoly fenye-
getést jelent az, hogy a keresztyénekben el-
lankadt a bibliaolvasási kedv. 

Az sem lehet véletlen, hogy ez a fenyege-
tettség éppen korunkban jelentkezik. Az 1990 
és 2010 közötti éveket a digitális forradalom 
jellemzi, amikor is az analóg kommuniká-
ciót (pl. levél, újságcikk, könyv) felváltotta 
a digitális kommunikáció (internet, közös-
ségi média, YouTube, Twitter, Instagram, 
Facebook stb.). A könyvkiadók és újságok 
tudnának erről mesélni... rémtörténeteket.   
A kommunikáció módja azonban a tartalmat 
is megváltoztatja! Természetesen lehet a Bib-
liát vagy teljes könyveket egy app segítségé-
vel a mobilunkon vagy e-könyv formájában 
is olvasni a Kindle-ön vagy az iPad-ünkön. 
De vajon hányan élnek ezzel a lehetőséggel? 

Olvassuk az élő Igét!
A kanadai tudós, filozófus és kommunikáció-
teoretikus, Marshall McLuhan (1911–1980) 
éppen erre hívta fel a figyelmet The Medium 
is the Message c. könyvében. Röviden: nem 
mindegy, milyen csatornán keresztül jutnak 
el hozzánk a tartalmak, hiszen már maga a 
tömegkommunikációs eszköz is egy üzenet, 
amely megváltoztatja az igazság és a valóság 
tartalmát, ill. érzékelését. 

Ebből kiindulva McLuhan megjövendölte 
a protestantizmus (és mellesleg a demokrá-
cia!) hanyatlását, mivel a protestantizmus 
minden más keresztyén felekezetnél jobban 
ragaszkodik egyetlen „könyvhöz” és így 
egyetlen tömegkommunikációs csatornához. 
Én bizony tanácstalanul állok ezek előtt a 
fejlemények előtt. Fogalmam sincs, mi lenne 
a megoldás azon kívül, hogy ragaszkodunk 
a régi, bár minden bizonnyal hatástalan jel-
mondathoz: Olvassuk többet a Bibliát! Én csak 
egyet tehetek: bízom abban az Istenben, aki 
minden korban megtalálta a módját annak, 
hogy megszólítsa az embereket és élővé te-
gye az Ő Igéjét.

Volker Gäckle

Prof. dr. Volker Gäckle,  aki 
korábban a tübingeni Albrecht 
Bengel Ház Újszövetség tago-
zatát vezette, és 2006 óta a 
Liebenzelli Misszió Teológia 
Főiskolájának az igazgatója, 
2011 óta a Liebenzelli Nem-
zetközi Főiskola (IHL) rektora. 
Feleségével, Bettinával három 
gyermeket nevelnek.
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A Biblia fordítása a bennszülött nyelvekre évek során egyfaj-
ta bibliai teológia elfogadásához vezetett, és manapság már 
megtaláljuk a hatását a honi közmondásokban és az afrikai 
művészetben is. Ez a fejlődés nem csupán azt eredményezte, 
hogy a keresztyén hit afrikai vallássá vált, hanem ugyanak-
kor növekedett a Biblia hatása az afrikai keresztyének éle-
tében is. Ebben a cikkben nézzük meg, mi a jelentősége a 
Bibliának Afrikában, Malawi szemszögéből nézve.

Malawiban a Biblia hazai könyvnek számít 

Malawi Afrika déli részén terül el, Mozambik, Zambia és 
Tanzánia határolja. 19 millió lakosa van, akik 87%-ban ke-
resztyénnek vallják magukat. Bár ez a szám még nem jelzi 
a keresztyén élet minőségét, a malawiaiak úgy tekintenek a 
Bibliára, mint ami erősen befolyásolja az életüket. Az ottani 
keresztyének a Biblia tekintélyét és jelentőségét különféle-
képpen juttatják kifejezésre.

1. Biblia a hétköznapokban
A személyes bibliatanulmányozás és a hétközi biblia- és 
házikörök mellett a legtöbb malawi keresztyén szombaton 
vagy vasárnaponként eljár az istentiszteletre, ahol olvas-
sák a Bibliát vagy másokkal felolvastatnak belőle. Számos 
keresztyén közösségben a Biblia olvasása és magyarázása a 
mindennapi élet része. Megütközést keltene, ha a lelkész a 
család- és beteglátogatások alkalmával, a diákok vizsgára ké-
szülve vagy az emberek születésnap alkalmával nem olvas-
nák a Bibliát és nem beszélgetnének róla! A beteglátogató 
mindig magával viszi, felolvas belőle és ezzel bátorítja a be-
teget és az ápolókat. (A fordító megjegyzése: a kórházi pacien-
sek ápolását rendszerint a közeli rokonok végzik.) 

2. Biblia a gazdaság, politika és társadalom területén 
Helyi vagy nemzeti szinten szinte minden egyes hivatalos, 
gazdasági és politikai rendezvény állandóan a Bibliára hivat-
kozó imádsággal kezdődik és fejeződik be. „Egészen normá-
lisnak” mondhatók az igehirdetések, továbbá a rádió és tévé 
lelki programjai, utcai prédikációk, valamint a munkahelye-
ken az ebédszünetben elhangzó áhítatok is a Biblia elterjedt-
ségéről és hatásáról tanúskodnak. Bibliai tanítás a tanterv 
része a nyilvános alap- és középfokú iskolákban. Mindez azt 
a benyomást kelti, hogy Malawiban a reggeli ébredéstől a 
lefekvésig az embereknek lehetőségük van a Bibliát olvasni 
vagy arról hallani.

3. Hogyan hat a Biblia a gondolkodásra?
Malawiban a Biblia sok esetben döntően befolyásolja, hogy 
az emberek hogyan állnak bizonyos kérdésekhez és hogy 
miként látják az eseményeket. Nem szokatlan, ha a politi-
kusok beszédeikben a Bibliára hivatkoznak, hogy támoga-
tást kapjanak. A tisztségviselők szívesen felkapnak olyan 
kijelentéseket a Szentírásból, mint azt, hogy „Minden lélek 
engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak” (Róma 13,1), vagy 
olyan felhívásokat, mint: A feljebbvalókért imádkozni kell  
(vö.: 1Tim 2,2). Mivel a lakosság többsége keresztyén, a Bib-
liára és a politikára való hivatkozás jelentősen befolyásolja, 
hogyan ítélik meg a széles tömegek a politikusok mandátu-
mát, főleg politikai és gazdasági válságok idején. 

A Szentírás Afrikában az egyik legtöb-
bet olvasott és hallgatott könyv. 
Noha ott a keresztyén hit nem volt 
honos és misszionáriusok szolgálatára 
volt szükség ahhoz, hogy arra a földre 
is eljusson, ma már a Biblia hatása 
roppant nagy.

A Biblia más 
kultúrákban:
Mennyi  
Biblia kell az 
embernek  
Malawiban?
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Szociális problémákat, mint például a korrupciót és annak 
következményeit gyakran összefüggésbe hozzák az „utolsó 
napokkal”, mintha ezek már arra utalnának, hogy itt vannak 
az utolsó napok. Ezt használják kibúvónak, ahelyett hogy 
harcolnának a visszás állapotok ellen (vö. 2Tim 3,1 és a foly-
tatásban felsorolt végső idők jelei).

Olykor gyógyíthatatlan betegségeket, mint az Aids és a 
HIV fertőzés, valamint a természeti katasztrófákat, pl. száraz-
ságot Isten büntetésnek tekintik a nép bűnei miatt. A 2Krón 
7,14 az egyik legismertebb igevers, amelyet idéznek a nem-
zeti imanapokon krízisek idején: „de megalázza magát népem, 
amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem és 
megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, meg-
bocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.” 

Mindez azt a benyomást kelti, hogy a Biblia elfogadható 
magyarázatokat ad Malawi szociális kérdéseire. Valójában 
magyarázatot ad olyan nehézségekre, melyekre az emberek e 
nélkül nem találnának választ – mégsem lehet minden szen-
vedést egyszerűen az emberek istentelenségével magyarázni.

4. A technika és média által könnyebb a hozzáférés
Malawiban a modern technika és a szociális média megköny-
nyítették a Biblia elérését. Sokáig csak azok olvashatták, 
akiknek könyv formájában a kezükben volt, ma már egyre 
terjednek a Kínából behozott olcsó hanganyagok, amelyek az 
angol szövegű Szentírás elérését elsősorban a fiatalok között 

tették lehetővé. A Malawi Bibliatársulat jelenleg azon dol-
gozik, hogy a Biblia csicseva fordítását is elérhetővé tegye 
elektronikusan, mivel a szociális médiában leginkább angol 
bibliai szövegek vannak forgalomban, és ez kihat az értelme-
zésre is. Általában a fiatalok nagy része okostelefon, tablet 
és internet segítségével hozzájut a Bibliához. A különböző 
médiumok útján közreadott bibliai versek és személyes gon-
dolataik tanúskodnak arról, hogy a Biblia a modern technika 
által is eléri hatását.

Kontextus, kontextualizáció és az igazság kérdése 

A Biblia jelentős befolyása ellenére nem sokan ismerik fel a 
Mózes 1.könyvétől a Jelenések könyvéig húzódó nagy össze-
függést. A bibliaismeret többnyire egyes szövegekre és törté-
netekre korlátozódik, amelyeket a templomban prédikálnak 
vagy beszélgetés közben szóba kerülnek. Ez az eredménye 
annak, ha csak keveseknek van könyv formájában Bibliája, 
és a többség a szóbeli közlésre szorul rá. A Szentírást hiá-
nyosan értelmezik, mert a malawi hermeneutika (írásmagya-
rázat) nem terjed ki a történelmi és irodalmi összefüggések-
re. Ez abból adódik, hogy az írásmagyarázás támogatására 
hiányoznak a bibliai források, vagy gyakran a széleskörű 
analfabétizmusra vezethető vissza. 

Érdekességképpen meg kell említeni, hogy a jóléti evan-
gélium elterjedésével a köztudatba leginkább azok a bibliai 

A Biblia olvasása  
és jegyzetek készítése  
sok malawi keresztyén  
mindennapjának a része
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szövegrészek kerültek be mint legfontosabb igék, amelyek 
ígéretekről és a győzedelmes élet bizonyosságáról szólnak. 
Sokan jelölik meg ezeket a részeket kedvenc szövegként. Ez 
nagyban eltér a muszlimok Korán használatától. Ők „ma-
gasztos” szent könyvükbe soha nem írnának bele megjegyzé-
seket, vagy nem húznának alá semmit. A legtöbb keresztyén 
számára azonban nem maga a könyv, hanem a tartalma a 
fontos. Ha a megjelölés abban segít, hogy „Isten Igéjét a szí-
vünkbe zárjuk” (119. Zsolt.11), a Bibliával „az ilyesfajta bá-
násmód helyénvaló”.

A kontextualizáció alkalmazása a bibliamagyarázat továb-
bi fontos eleme Malawiban és a bibliai igazság megértéséhez 
elemi a fontossága. Segít abban, hogy helyesen hangsúlyoz-
zuk a bibliai üzenet és igazság időn felül álló jellegét egy 
bizonyos időben és kultúrában. A Biblia nagy történetének 
hiányos értelmezésével kapcsolatban a malawi hermeneuti-
kában a kontextualizáció alkalmazása során a bibliai törté-
net gyakran összefonódik az egyén, ill. egyes csoportok tör-

ténetével. Ezáltal a bibliai történetek az erkölcs és lelkiség 
mérvadói lesznek a keresztyén közösségben. Lehet ugyan, 
hogy ez élővé teszi a Bibliát, mégis fennáll a veszélye annak, 
hogy a magyarázat emberi nézetekre és nem Isten látásmód-
jára támaszkodik.

Mindenek előtt azért lehet ez a fajta igemagyarázat jelen-
tős problémává a bibliai igazságok értelmezése során, mert 
Afrikában rohamosan nő a jóléti evangélium hatása. A hit 
alapvető jelentősége az egyes ember üdvözítésében van, a 
jóléti evangélium képviselői számára azonban a hit főleg a 
sikeres anyagiakkal összekötött győzelmes élet. Néha ennek 
az értelmezésnek az alapján a bűnbánatot és bűnbocsánatot 
a keresztyén értékekkel együtt feláldozzák az egó oltárán.

A Biblia Malawiban befolyásolja a gondolkozást, 
de vissza is élnek vele
Összefoglalva meg kell állapítani, hogy a Biblia Malawiban 
mértékadó könyv. Használatából kiderül, hogy mennyire 
magukévá tették az afrikaiak. Nagy a hatása, de hamis ér-
telmezése hozzájárulhat politikailag a status quo elfogadásá-
hoz, szociális téren pedig szervezetlenséghez, illetve ahhoz, 
hogy a betegségeket és természeti katasztrófákat tétlenül fo-
gadják. A Biblia azonban továbbra is a lelki élet motorja és 
a keresztyén etika alapja marad. Néhol problematikus ugyan 
a bibliamagyarázat, Isten szuverenitása mégis nagyobb, így 
a Biblia arra ösztönzi és indítja az embereket, hogy egyen-
egyenként nagy dolgokat vigyenek véghez Istenért. A növek-
vő szegénység és betegségek idején sok keresztyén ember 
nyer a Bibliából vigaszt és bátorítást. A jobb élet, biztonság 
és örök élet (Ézs 55,1; Máté 11,28-30) ígéretei segítenek ne-
kik, hogy egy új, más világot képzeljenek el az Úrral – egy 
világot odaát. Ezért arra a kérdésre, mennyi Bibliára van 
szükség Malawiban, ezt felelhetem: A lehető legtöbbre!

Louis Ndekha, németre fordította Michael Volz

Louis W. Ndekha, felesége Olipa, három 
gyermekük van. 
Louis Ndekha lelkész, az „Africa Evan-
gelical Church in Malawi” főtitkára, a 
Malawi Egyetem bibliai tanulmányok 
docense. Jelenleg újszövetségi tanul-
mányok témakörében dolgozik disz-
szertációján az angliai Gloucestershire 
Egyetemen.

Úton a női hétre, Bibliával a kézben
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Berta Juma olvasni 
tanítja az asszonyo-
kat. A képen ő maga  
olvassa Isten Igéjét



amelyen hálaadó istentisztelet keretében köszönetet mondunk   
dr. Keszi Krisztina misszionárius szolgálatáért. 

Helyszín: Pasaréti Református Templom (1026 Budapest, Torockó tér 1.)

Időpontja: 2019. augusztus 24., szombat, délelőtt 10 óra.

Az ebéd regisztrációhoz kötött. Jelentkezés: 2019. augusztus 16-ig e-mailben az  
info@liebenzell.hu címen vagy telefonon a +36 20 822-8658 számon (Pistai-Király Erika).

KRISZTUSÉRT JÁRVA KÖVETSÉGBEN
A Molnár Mária Külmissziói Alapítvány szeretettel hív minden kedves érdeklődőt 

Missziói Napjára,

„Adjátok tudtára nagy tetteit a nemzeteknek!” (Ézs 12,4b)

Isobel Kuhn – Fészek a szakadék fölött  
(Evangéliumi Kiadó)      

A könyv szerzője 1936 óta szolgált férjével 
együtt Kína egyik legfélreesőbb részén, 
Jünan tartomány északnyugati felében 
a Salween folyó felső szakasza menti 
nehezen megközelíthető hegyszorosban. 
A lizuk életéből vett egyszerű életképek-
kel ad az olvasónak bepilantást ezeknek a kultúrától 
alig érintett hegyi törzseknek az életébe. Szerzője 
azonban nem vész el az elzárt hegyi nép szokásainak 
és életkörülményenek leírásában. Ébresztés a célja 
bizonyságtételének, melyben a magányban foytatott 
évtizedes harcól ír.

John Paton – Misszionárius a csendes-
óceáni kannibálok között – Önéletrajz  
(Evangéliumi Kiadó)      

A skót származású John Paton (1824–1907) 
kortársa volt Hudson Taylornak, C. H. 
Spurgeonnak és a bristoli Müller György-
nek. Életrajza egy bátor ember szinte 
állandó halálos veszedelmek közötti 
munkáját írja le. Az emberevőknek az Új Hebridák 
szigetén is meg kellett hallaniuk az evangéliumot. 
John Paton szívét a Krisztus szeretete szorongatta, 
ezért hagyta ott a kényelmes európai életet, hogy 
élete kockáztatásával is segítse és terjessze a Biblia 
üzenetét a sötétségben élőknek.

Marylin Laszlo és Luci Thomas – 
Teljesíthető küldetés  
(Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)      

Marylin Laszlo Istentől kapta küldetését: 
olthatatlan vágy élt benne, hogy Pápua 
Új-Guinea Szepik Ájwan népéhez eljuttas-
sa az evangéliumot. De hogyan fogjon a 
feladathoz, hiszen ennek a népnek még 
írott nyelve sincs? – Az őserdő mélyén naponta látott, 
hallott és evett olyan dolgokat, amilyeneket azelőtt 
soha. Olyan szokásokkal volt kénytelen együtt élni, 
amelyek furcsák voltak számára. A jutalom azonban 
minden képzeletet felülmúlt.

S. Pearce Carey – William Carey –  
A modern külmisszió atyja  
(Evangéliumi Kiadó)      

William Carey 1793-ban hajózott Indiába. 
A vidéki környezetből származó cipész 
egyedül sajátította el a  bibliai nyel-
veket, és a modern világmisszió egész 
mozgalmát beindította. – Nagyon sok 
bibliafordítást készített el. Magatartása által le tudta 
győzni a brit kormány kérlelhetetlen ellenségességét 
a misszionáriusokkal szemben. Azt a férfit, akinek 
korábban megtiltottak mindenfajta prédikálást India 
földjén, végül a kormány állította szolgálatába, és 
állandó tanácsadójukként tartották számon.

Könyvajánló



Kevezsda Szilvia – Malawi

A történet képekben A kiscsoportunk elkészült a munkájával.

Verseny – párban ugrálás összekötött lábbal A gyerekek figyelnek a tanítás alatt.

Jelenet – József új köntöst kap Jelenet – József fogadja testvéreit a palotában


