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MEGHÍVÓ 

Szeretettel hívjuk a Testvéreket 

2010. április 24-én (szombaton) 10 órára a Miskolc-Tetemvári Református 
Gyülekezetben (Deszkatemplom, Tetemvár felsı sor utca) tartandó 

KIBOCSÁTÓ, 
MISSZIÓI KONFERENCIÁRA. 

Ezen az alkalmon szeretnénk Dr. Keszi Krisztina orvos-misszionáriust

ünnepélyesen újra kibocsátani, mielıtt visszatér zambiai missziói szolgálatába.  

A konferencia dél körül szeretetvendégséggel ér véget. 
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Isten kegyelmesen megtartot-
ta életemet, ezért közel négyévi 
zambiai szolgálat után hazaláto-
gathattam egy idõre. Itthoni tar-
tózkodásom célja, hogy beszá-
moljak arról, amit az Úr az el-
telt idõben cselekedett, hogy sze-
mélyesen találkozhassam mind-
azokkal, akiknek szívügye a 
misszió, hogy megpihenjek egy 
kicsit testi-lelkiképpen, és hogy 
felkészüljek a következõ szolgá-
lati idõszakra.

A beszámoló körút sok örö-
met jelentett, és természetesen 
tartogatott számomra néhány 
meglepetést is. A BKV és a vas-
utas sztrájk mellett, a kemény tél 
okozta, néhol járhatatlan, havas-
jeges utak jelentettek idõnként 
akadályt. Mégis mindenhová el-
juthattam idõben, amiben nem 
kis része volt az autós testvérek 
áldozatvállalásának. Maga a tél 
nekem inkább Isten gyengéd, 
atyai szeretetérõl beszélt, ahogy 
a vonatablakból néztem a havas, 
ködös tájat, zúzmarás fákat, hó-
esést, aminek látványában éve-
kig nem volt részem.

Utam során különbözõ gyü-
lekezetekhez juthattam el, 
különbözõ helyeken, sokféle kor-
osztály között fordultam meg. 
Jól esett a megtapasztalt õszinte 
szeretet, érdeklõdés.

Sokféle helyen jártam, sok-
féle ágyban aludtam, különféle 
ízesítésû ételeket ettem, ami sze-
rencsére egyáltalán nem volt te-
her, hanem inkább érdekes vál-
tozatosság, annak ellenére, hogy 
személyiségem kapcsán igazá-
ból a nyugalmat, változatlansá-
got szeretem. Igazi kihívást az 
jelentett, amikor megtudtam, 

hogy programomban általános 
iskolások, sõt óvodás korosztály 
is szerepel. „Sohasem volt gyer-
mekem, jómagam soha nem vol-
tam óvodás…Mit tudok nekik 
mondani?!” tépelõdtem magam-
ban. Az elsõ gondolatom az volt, 
hogy alkalmatlanságomra hivat-
kozva az óvodás korosztályt le-
mondom. Mielõtt azonban ezt 
megtettem volna, megkérdez-
tem Isten véleményét. A polcról 
levett könyvben a következõt ol-
vastam: „Az óvónõ és a kicsik 
közé látogató misszionárius, ha-
tással van a gyermekek életére.”  
„Rendben van Uram, nem mon-
dom le, elmegyek.” És átélhet-
tem, hogy az Úr engem tett meg-
ajándékozottá a kicsik között 
való szolgálatban.

A Tiszakeszi Református Ál-
talános Iskolában a beszámoló 
után kérdések következtek.

Az elsõ sorokban ülõ, két 
apró, hatéves forma gyermek a 
következõ kérdést tette fel ne-
kem: „És tessék mondani, hogy 
lakhat az Úr Jézus a szívünk-
ben?...”

És a másik: „És szabad azt 
kérni, hogy Isten õrizze meg az 
életünket?” Igyekeztem legjobb 
tudásom szerint, számukra is 
érthetõen válaszolni nekik.

Jó volt megtapasztalnom, 
ahogy az Úr a nálunk nehezebb 
körülmények között élõ erdélyi 
testvéreket felrázta: „Mi min-
dig úgy gondoljuk, hogy szegé-
nyebbek vagyunk, mint az anya-
országban élõk, és néha talán 
egy kicsit sajnáljuk is magunkat. 
De mi az, amivel mi segíthetünk 
azoknak, akik nehezebben él-
nek, mint mi?”

Nemcsak Erdélyben, hanem 
Magyarországon is átélhettem, 
hogy az ottaniak életét bemuta-
tó képsorokon, beszámolón ke-
resztül, Isten felelõsségvállalást 
munkált a szívekben.

Zambiában, amikor együtt 
ülök a kis templomokban azok-
kal, akiknek más a bõrük szí-
ne, gyakran gondolok a menny-
re. Kortól, nemtõl, bõrszíntõl, 
fajtól, iskolázottságtól függetle-
nül leszünk majd együtt az elõtt 
a Krisztus elõtt, Aki életünket 
megváltotta.

Valami ehhez hasonlót, az 
„egy testhez,” a Krisztus-test-
hez tartozást élhettem most is át. 
Egyrészt a beszámolókon való 
találkozások, másrészt annak 
kapcsán, hogy sokakkal még 
szorosabb kapcsolatba kerültem 
az által, hogy otthonukba fogad-
tak egy-egy napra és gondoskod-
tak rólam. 

Miközben Budapesten és an-
nak környékén végeztem a bi-
zonyságtételeket, rokonaim min-
dennapi életét teljesen felborít-
va, részesültem heteken keresz-
tül vendégszeretetükben. 

Számomra egészen valósá-
gossá vált az Ige: „Senki sincs, 
aki elhagyta házát, vagy fitest-
véreit, vagy nõtestvéreit, vagy 
atyját, vagy anyját, … ne kap-
na most ebben az idõben háza-
kat, fitestvéreket, nõtestvéreket, 
anyákat, gyermekeket” (Márk 
10,29–30).

Hálás vagyok Istennek ezért a 
megtapasztalásért.

Közben egyéb feladatai-
mon is túljutottam. A barátnõm 
segítségével elvégezhettem a 
röntgen-kurzust. Régi kedves 

Dr. Keszi Krisztina

zambiában szolgáló orvos-misszionárius beszámolója

Missziói beszámoló körút
„…És aki elhagyta … százannyit nyer” (Márk 10,29–30).
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Fel, fel új világok felfedezésére!
a luz csaláD Körlevele - ecuaDorban végezneK missziói szolgálatot

Isten Jézusban jött el vilá-
gunkba, hogy általa mi is belép-
hessünk az Õ világába. Ez a ke-
resztyén hit lényege, errõl szól a 
gyülekezeti és a missziói munka. 
Ebbe a munkába hívott el az Úr, 
hogy ezt a történelmileg kifo-
gástalan, a lelket építõ és felsza-
badító örömhírt továbbadjuk az 
embereknek. Jézus egyszer ezt a 
hírt, ezt az ajánlatot, ezt az erõt 

az „élõ víznek folyamaival” ha-
sonlítja össze, amelyek belõlünk 
törnek fel, életet adnak, szom-
júságot oltanak és gyógyítanak, 
ám nemcsak minket, hanem a 
körülöttünk élõk javát is kell 
szolgálniuk. Nem ébreszt-e ez 
fel minket? Indít-e még valami-
re? Késszé tesz-e még arra, hogy 
menjünk és nyerjünk? Még min-
dig határozott célunk, hogy mi-

nél több ember halljon 
világszerte Jézusról?

Horst Marquandt 
egyszer egy ébresztõ 
hasonlatot mondott: 
„A Coca-Cola világ-
szervezete egyszer azt 
a célt tûzte ki, hogy 
2000-re minden em-
ber legalább egyszer 
kóstolja meg a kólát. 

Szomorú, hogy az Úr munkatár-
sai elõtt, akik „élõ vizet” kínál-
nak, nem állnak ilyen nagyratörõ 
célok”. 

Ez a kijelentés arra késztetett, 
hogy átgondoljam 2010-es cél-
jainkat ecuadori munkánkban, 
és jobban megfeleljenek Isten 
„nagyratörõ céljainak”. Azt sze-
retnénk, hogy itt, Ecuador észa-
ki részén „minden ember eljus-
son az igazság ismeretére”. Böl-
csen tervezünk és szüntelenül 
imádkozunk, hogy az Úr minden 
gyengeségünk és kudarcunk el-
lenére hatalmasan munkálkod-
jon, kezében pedig továbbra is 
hasznos szerszámnak bizonyul-
junk. Ezeknek a céloknak egy 
részét szeretném továbbadni az 
olvasóknak ebben a körlevélben. 
Köszönünk minden támogatást, 

ismerõsöm, a fogorvosnõ pedig 
fogaimat szedte rendbe. Szerete-
tüket, áldozatvállalásukat, mun-
kájukat látva-tapasztalva, újra és 
újra a zsoltáros szava szólalt meg 
a szívemben: „Mûvem a király-
nak szól” (Zsolt 45,2). Munkájuk 
elsõsorban az Úrnak szólt, én pe-
dig részese lehettem.

Ezt kívánom a magam és 
minden testvérem számára, hogy 
életünket úgy tudjuk élni, szol-
gálatunkat, mindennapi mun-
kánkat úgy tudjuk végezni, hogy 
az a Királynak szóljon, kifejezve 
abban hálánkat, hódolatunkat és 
szeretetünket.

IMATÉMÁK:
Hála:
1.  Hogy bizonyságot tehet-

tem Isten hûségérõl, mun-
kájáról, amit sok-sok em-
ber hallhatott.

2.  Hogy Isten felelõsség-

vállalásra buzdított soka-
kat úgy, hogy azt a jövõben 
gyakorlatibb módon is meg 
szeretnék valósítani.

3.  Hogy az akadályok ellené-
re is, mindig minden szé-
pen és rendben zajlott, 
hogy kaptam egészséget, 
elegendõ erõt, hogy el tud-
jam végezni mostani fel-
adataimat.

4.  Hogy a határon túl élõ, er-
délyi testvérekhez is eljut-
hattam.

Kérés:
1.  Hogy Isten használja éle-

temet bátorító bizonyság-
tételként úgy, hogy sok he-
lyét megtalált, Isten képvi-
seletében járó „misszioná-
rius” legyen a gyülekeze-
tekben.

2.  Hogy a Mungwi Kliniká-
val kapcsolatos tárgyalá-
sok úgy záruljanak, hogy 

Isten akarata valósuljon 
meg benne.

3.  Hogy a Klinika új igazga-
tója Istennek tetszõ módon 
vezesse a Klinikát. Böl-
csességgel és bátorsággal 
változtasson ott, ahol erre 
szükség van, akár a dol-
gozókat, akár a betegeket 
illetõ kérdésrõl legyen szó, 
hogy az AIDS okozta halá-
lozás csökkenhessen.

4.  Hogy a kis erdei kölcsön-
könyvtár Bibliái, köny-
vei életet munkáljanak és 
erõsítsék hitükben a már 
hívõket.

5.  Hogy sikeresen túl legyek a 
kézmûtétemen.

6.  Hogy jusson idõm meg-
frissülésre, megerõsödésre, 
megpihenésre is.

Testvéri köszöntéssel: 
dr. Keszi Krisztina

Ibarra, missziói központ
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akár imában, akár adományok-
kal történik.

Az építkezés új világa
Hat évig építettük ibarrai 

missziói központunkat. A kül-
földrõl érkezett munkacsapa- 
tok tucatjai, saját több száz 
munkaóránk és sok ezer euró 
tették lehetõvé, hogy ezt a szá-
mos szerepet betöltõ épületet 

teljesen használatba tudjuk vég-
re venni. A rádióstúdió, a biblia-
iskola, a lelkigondozói központ, 
a hivatali helyiségek és a laká-
sok mellett mindenekelõtt gyü-
lekezetünk, a „Puente de Amor” 
(a szeretet hídja) is állandó he-
lyet talált benne. A gyülekezet-
építés és az épület emelése nem 
mindig, de nagyon gyakran ösz-
szetartozik. Ezért nem hagy-
juk abba az építkezést. Most 
Litában, õserdei környezetben 
folyik tovább a munka. Az awa 
indiánok közt folyó munka mel-
lett azon a vidéken két éve be-
lekezdtünk gyülekezetalapítás-
ba is. Ottani földterületünket 
emellett két nyári ifjúsági tá-
borra is felhasználjuk, ahová 
mintegy 200 fiatal jön el. 

Ezt a csendesheti és tábo-
ri munkát azért szeretnénk ki-

építeni, hogy ott a telep anya-
gilag függetlenné váljon. Ezért 
építünk ott most egy kéteme-
letes épületet, amelyben 8 há-
lóterem található és 46 ember-
nek biztosít szállást. Szép, még-
is egyszerû szobák lesznek, két 
emeletes ággyal és egy francia-
ággyal, hogy a férfi- és a nõi hét-
végék mellett házaspári és csa-
ládi csendesheteket is tarthas-

sunk. Az összköltség kb. 15.000 
eurót tesz ki. Reméljük és sokat 
imádkozunk azért, hogy árban 
kedvezõ és az anyagilag gyen-
gébben álló gyülekezeteknek is 
hozzáférhetõ, csendeshetekre al-
kalmas otthont kínálhassunk fel. 
Az Egyesült Államokból érkezett 
két missziói csapat segítségével 
az alapok lerakása mellett fel-
rakhattuk a második betontetõt. 

Július végéig beköltözhetõnek 
kell lennie, hiszen augusztus ele-
jén tartjuk az ifjúsági táborokat.

Az új feladatok világa
Amikor valakinek a lelki 

munka örömet okoz és beteljese-
dést ad, az az egyik legnagyobb 
probléma, hogy túl sokat vál-
lal magára. Olyan sokat, hogy 
E. Sanders egyszer kijelentet-
te: a Jézus iránti odaadás egyik 
legnagyobb ellensége a Jézus-
nak való szolgálat. Nekem (Ede) 
2010-ben ez egyszerûen azt je-
lentette, hogy „a kevesebb több”. 
Számomra a feladatok világá-
nak másnak kell lennie, hiszen 
csapatvezetõ (területi vezetõ) 
vagyok ... kevesebbet, nagyobb 
összpontosítással.

2010 márciusától a rövid ideig 
szolgálók csapata (Impactteam) 

nem áll többé közvetlen veze-
tésem alatt, hanem Daniel és 
Dana Sick vették át ezt a mun-
kát. Nagyon sok örömmel vé-
geztem ezt a feladatot, ugyanak-
kor mindig rossz lelkiismerettel, 
mert idõben nem tudtam teljesí-
teni, amit a csapat igényelt vol-
na. Daniel és Dana nagyszerû 
misszionáriusok, és Isten ehhez 
a feladathoz nagyszerû adottsá-

Kemény munka a dzsungelben

Befejezõdött az építkezés elsõ szakasza
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gokkal ajándékozta 
meg õket.

A szemináriu-
mi hallgatók nyári 
evangélizáló mun-
kájának vezetését 
is leadtam Rainer 
és Kati Krögernek. 
Az utóbbi években 
ezt a munkát min-
dig együtt végeztük, 
és most elérkezett 
az idõ, hogy lead-
jam. Kati és Rainer 
a legjobbak ebben a 
szolgálatban ... ezért 
a szeminaristák nagyon 
jó kezekben vannak!

Mit is teszek a sok „szabad-
idõmmel”? Az itteni munkáért 
való imádságban töltött hosz-
szabb idõ mellett öt súlyponti 
feladatra szeretnék hangsúlyt he-
lyezni:

A rendszeres (versrõl versre 
magyarázó) igehirdetésre a 
saját és a hozzánk közelálló 
gyülekezetekben. Továbbra 
is minden héten új igehir-
detéssel készülök, és szinte 
minden vasárnap egy másik 
gyülekezetbe utazom.

Határozottabban sze-
retném hirdetni az evan-
géliumot az egyes csopor-
tokban és olyan helyeken, 
ahol ajtók nyílnak. Szülõi 
estékre, házassági prob-
lémákról szóló elõadásokra és 
evangélizációkra kapok meg-
hívásokat, és ezeken az alkal-
makon még világosabban sze-
retném hirdetni az evangéliu-
mot. Kérem, hogy különösen a 
március 21-iki és a három utá-
na következõ estéért (márci-
us 28–30) imádkozzatok, ame-
lyeket házaspároknak tartunk 
egy La Loma nevû kis faluban, 
ahol Rainer és Kati Kröger egy 
éve végzik a munkát. Ez lesz 

az elsõ világos 
„elõretörés” az 
evangél iummal, 
amikor közvetle-
nül és konkrétan 
szeretnénk meg-
hívni az embere-
ket, hogy teljesen 
bízzák rá magu-
kat Jézusra mint 
Urukra és Meg-
váltójukra. 

Olyan sokszoro-
sítható tananyagot 
elõállítani, amely 
a gyülekezetekben 

rugalmasan és eredményesen fel-
használható. Az utóbbi években 
tanítványság-programot dolgoz-
tam ki, amelyet itt, Ecuadorban 
különbözõ gyülekezetekben na-
gyon jól fel lehet használni. Fel-
kértek, hogy még további anya-
got írjak hozzá témánként. Egy 
12 leckébõl álló sorozatot arról, 

hogyan bánjunk a pénzzel, már 
majdnem befejeztem. Még át kell 
dolgoznom és a mindennapi bib-
liaolvasó kalauzt hozzáfûzni. Utá-
na egy 24 leckébõl álló anyagot 
szeretnék készíteni a hitelvekrõl. 
amely hétköznapi nyelvezetben 
és a Bibliához hûen a legfonto-
sabb bibliai tanításokat közel hoz-
za a keresztyének következõ nem-
zedékéhez. Kérlek, imádkozza-
tok kitartásért az olvasásban és az 
összeállításban!

Reformátori tanításra, peda-
gógiailag átgondolt program-
mal. Meggyõzõdésem, hogy a 
keresztyénség jövõje szempont-
jából döntõ fontosságú a jó és 
gyakorlati teológiai képzés. Ha 
ezt elhanyagoljuk, akkor a gyü-
lekezet a közeljövõben az egész 
világon súlyos hanyatlást fog ta-
pasztalni, mindenekelõtt vezetõi 
szinten. Ezért szeretnénk még 
jobban kiépíteni programjain-
kat a bibliaiskolában és állami-
lag elfogadott szemináriumun-
kon, 2010 szeptemberéig pedig 
még szélesebb körökben ismer-
tetni és hirdetni.

Lelkészek és gyülekezetépí-
tésben fáradozó vezetõk rend-
szeres támogatására. Itt az a cé-
lom, hogy tudatosan ápoljam a 
kapcsolatokat lelkészeinkkel és 
újabb bátorítást adjak nekik a 
munkához. Éppen most tartunk 
egy nagyon fontos szakaszban, 

amelyben a „szabad” misz-
sziói munkának intézmé-
nyes és önálló gyülekeze-
ti szövetségbe kell torkoll-
nia. Ehhez belátásra, in-
díttatásra és finom érzékre 
van szükség, éppen azok-
nak a folyamatoknak a ke-
zelésében, amelyeknek 
mûködniük kell akkor is, ha 
többé nem lesz az ország-
ban misszió. Kérek min-
denkit, hogy imádkozzatok 
bölcsességért, hiszen még 

sohasem végeztem ilyen mun-
kát!

Az új gyülekezetek világa
Minden gyülekezetünk növek-

szik, amiért nagyon hálásak va-
gyunk Istennek. Az itteni, ibarrai 
„Puente de Amor” gyülekezet nö-
vekedett a legtöbbet és ráadá-
sul ugrásszerûen. Jelenleg mint-
egy 350 felnõtt és 70 gyermek 
jön az istentiszteletre. Ez a szám 
még növekedõben van. A nagy te-

Ede „munkában” ;-)

Ede tanít a szemináriumon
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remben a hely nemsokára nem 
lesz elég, és minden jel arra mu-
tat, hogy egy második istentiszte-
letet is fel kell kínálnunk. A gyü-
lekezetnek emellett több házi bib-
liakörre, lelkigondozásra, szerve-
zésre stb. van szüksége. Miután 
azonban nem nõttek fel ilyen gyor-
san újabb vezetõk, Enrique, a lel-
kész nem bírja a rázúdult terhet. A 
vele folytatott hosszabb beszélgeté-
sek után világos lett elõttünk, hogy 
mi, a misszió nem tûzhetünk ki 
egyszerûen csak célokat, amelyek 
elméletben ugyan helyesek, ám a 
gyakorlatban egyszerûen még nem 
valósíthatók meg. Ezért elhatároz-
tuk, hogy négyéves idõszakunk 
2012-es lejártáig beosztott lelkész-
ként segítek Enriquének. Gyöngyi-

vel segítünk 2 házi bibliakör fel-
építésében és vezetésében, min-
den szintû vezetõképzésben, há-
zassággondozásban, igehirdetés-
ben, lelkigondozásban és presbiter-
képzésben. Szenvedélyünk a gyü-
lekezeti munka, és szívünk heve-
sebben ver arra a gondolatra, hogy 
itt még egyszer teljesen beállha-
tunk ebbe a munkába. Célunk a 
teljes erõbedobás, hogy utána las-
sacskán visszahúzódjunk és átad-
juk a terepet új vezetõknek. Kérlek, 
imádkozzatok velünk együtt erõért 

és azért, hogy mindig tudjuk, me-
lyek a legfontosabb teendõk.

Hírek a család világából
Gyöngyi nagyon kordában 

tartja a gyerekeket és nagyszerû 
munkát végez nemcsak a távok-
tatásban mint tanítónõ, hanem 
abban is, ahogy mindent ösz-
sze tud fogni. Nagy elképzelései 
vannak és még sok mindent sze-
retne tenni. Egyik lépést tesszük 
a másik után.

A távoktatás jól megy, még ha 
néhány hiányosságot is látnunk 
kell. Reméljük és imádkozunk 
is azért, hogy Isten segítsen eb-
ben és pótolja ki ezeket a gyere-
keinknél. Kérlek, imádkozzatok 
a sok misszionárius gyerekért az 
egész világon. Különben mi új-
ság? A gyermekeink számban 
ugyan nem, de egyébként minden 
tekintetben nõnek és fejlõdnek, és 
tapasztaljuk, amire az „öregek” 
mindig is figyelmeztettek: „A 
gyerekek nagyon hamar felnõnek, 
használjátok ki az idõt”.

Igyekszünk, ahányszor csak 
lehet, komolyan idõt szánni rá-
juk. Ecuadorban a családi prog-
ramokban nem nagy a kínálat. 
Néhány nappal ezelõtt tettem a 
három naggyal az elsõ kerékpár-
túránkat egy tó körül. Mit mond-
jak? Nagyszerû volt! Mark ép-
pen most tanul biciklizni, ... ami 
arra emlékeztet, hogy aki új vi-
lágokat akar felfedezni, annak 
kockáztatnia kell, hogy el is esik 
idõnként...

A három nagy heten-
te háromszor megy úszó-
klubba, mert az iskolá-
ban nincs semmilyen 
sport. Õk viszont nagyon 
élvezik az úszást. Nyártól 
kezdve aztán mindegyi-
kük olyan új sportágat 
választhat, amilyent sze-
retne. Mirjam atletizálni 
és úszni akar, Marlene a 

(szikla)falmászást választja, Beni 
és Mark pedig focizni szeretne.

Mind a négyen járnak pén-
tek délutánonként a gyülekezeti 
gyerekklubba, és mindig öröm-
mel várják a vasárnapi isten-
tiszteletet, mert nagyon tetszik 
nekik a gyermek-istentisztelet, 
ahol sokat tanulnak az Úr Jézus-
ról és Igéjérõl. Számunkra nincs 
nagyobb öröm annál, minthogy 
a gyerekeink megszeretik Jézust.

Még egy világ
Õszintén megvallva nagyon él-

vezzük az életet és a munkát itt, 
Ecuadorban, ami teljesen betölt. 
Látjuk, hogy Isten hogyan végzi a 
munkáját bennünk és rajtunk ke-
resztül, és valahogyan úgy érez-
zük, hogy a helyünkön vagyunk 
az elkövetkezendõ években. Érez-
zük, hogy Isten itt akar látni, nem 
mintha nélkülünk nem tudná vé-
gezni a munkáját, hanem mert úgy 
gondoljuk, hogy terve szerint em-
bereit adott idõben adott helyre he-
lyezi és használja fel Lelkének ere-
jével. Ezt a munkát igyekszünk vé-
gezni minden gyengeségünk és ku-
darcunk ellenére is, de azt is tudva, 
hogy Õ hívott el és tesz képessé rá. 
Köszönünk minden imádságot és 
adományt, amelyek lehetõvé teszik, 
hogy itt lehessünk. Kiváltságnak te-
kintjük, egyben Istennel és veletek 
szemben vállalt felelõsségnek is.

Sok szeretettel,
Gyöngyi, Ede és a gyerekek

Marlene 9. születésnapja
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„Nyitott szem és fül a körülöttem levõ emberek szá-
mára“ – így jellemzi Veronika Urschitz a teljes körû 
szolgálathoz való viszonyát Malawiban. Ebbõl termé-
szetes segítõkészség fakad, amelyrõl Andrea Kaiser is 
beszámol a Japánban élõ misszionáriusok gyerekei kö-
zött. Daniel Sowa szerint, aki Németországban gyer-
mek- és ifjúságügyi elõadó: „Életünk hangosabban be-
szél, mint a szavaink.” Mégis súlyos kritika érte a ke-
resztyén hitnek ezt a legtermészetesebb vonását a mé-
diában. Mi történhetett?

A vád nem a keresztyének „jó cselekedeteit“ ille-
ti, hanem azt, hogy nyíltan beszélnek a hit és a szere-
tet kapcsolatáról. 

Mindenfajta hitbõl származnak bizonyos cseleke-
detek. Minden embernél elválaszthatatlanul összefügg 
az érték és a cselekedet, a világkép és az indíték. 

Mi olyan rossz abban, ha a keresztyének jót tesznek 
másokkal és nem rejtik véka alá a meggyõzõdésüket? 
Miért kell mindenhol olyan tipikusan nyugati módon 
gondolkodni, és éles határt húzni a hit és a tett között?

Maradjon továbbra is érvényes a Liebenzelli Misz-
szió történetének kettõs alapgondolata: „szeretet ál-
tal munkálkodó hit” (Galata 5,6).

További kritika a saját sorainkból ér 
minket ez ügyben. Egyesek újra meg 
újra lekicsinylõen tekintenek a 
diakóniai munkára, és szem-
beállítják Isten Igéjének hirde-
tésével. Kár. Természetesen 
mindig figyelni kell arra, 
hogy ezt végezzük, de 
amazt se hanyagoljuk el.

A körülményektõl 
függõen nyilvánvalóan sajátosak 
a súlypontok. A teljes körû szol-
gálat Afrikában a nagy ínség mi-
att sokkal tervszerûbb, céltuda-
tosabb, mint Európában, ahol jó 
az állami szociális ellátórendszer. 
Az emberi nyomorúság itt teljesen 
másként jelentkezik. Mégis bizonyos 
vagyok abban, hogy éljünk bár gazdagok 
vagy szegények közt, a maga teljességében 

megélt keresztyén hitnek meggyõzõ ereje van. Ezt a 
felismerést erõsítik meg a különbözõ cikkek is. Amint 
említettem, ez nem függ össze azzal, hogy az adott or-
szágban vannak-e segélyezési projektjeink vagy nin-
csenek. Arról van szó, hogy mik vagyunk, mi, keresz-
tyének, és miképpen élünk.

A teljesnek ellentéte a fél, és az egyoldalúság 
félszívûség is lehet. Az ‚egész’ definíciója csak a Bib-
lia alapján lehetséges, mint ami Isten ‚teljes’ kijelenté-
se, és csak akkor, ha ‚teljesen’ központi szerepet kap. 
Így kapjuk meg a belsõ iránymutatást, így szól Jézus 
hozzánk és így formálja az életünket.

Isten áldását kívánom kedves olvasóinknak az Úr 
Jézussal való útjukra. Adja Isten, hogy munkánkban 
és személyes életünkben elkerüljük a félmunkát és tel-
jes gyümölcsöt teremjünk.

Szerettel,
Martin Auch
Missziói igazgató

mostani számunK témája: teljes Körû szolgálat
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A tettek magukért beszélnek
németország

„Hirdesd mindenkor az evan-
géliumot – ha szükséges, használj 
hozzá szavakat is!”

Assziszi Szent Ferenc

Gyermekmisszionárius vagyok 
Németországban. Városról városra 
járok. Aztán hazaérek, ahol nekem is 
vannak szomszédaim, mint mások-
nak. Edzõ vagyok a focicsapatban, 
a klubelnökség munkájában is részt 
veszek. Családom és barátaim van-
nak. Mindenütt hirdetem az evangé-
liumot az életemmel is. Álljon itt né-
hány dolog, amit fontosnak tartok:

 
Misszió mint foglalkozás?
A névjegykártyámon a követ-

kezõ meghatározás áll: gyermek- 
és ifjúsági referens. Ez a foglalko-
zásom. Ez vajon azt is jelenti, hogy 
Jézus Krisztust hirdetem? Amikor 
gyermekhetekre készülünk, min-
dig két dolgot emelek ki munkatár-
saim számára:

1. Szeressétek egymást (vö.: Já-
nos 13,33–35), hogy a világ (vagyis 
a gyerekek, akikkel találkozunk 
majd) megismerje Jézust!

2. Az életed hangosabban be-
szél, mint a szavaid.

Nekünk, keresztyéneknek az 
a dolgunk, hogy szeressük egy-
mást, hogy az életünk a szere-
tet nyelve legyen. Ha ez a két do-
log megvalósul, akkor minden té-
ren és egész lényünkkel szolgáljuk 
majd Jézus Krisztust és az embere-
ket, akikkel találkozunk. Egy misz-
sziónál dolgozom, de ez még mesz-
sze nem tesz misszionáriussá. Ha 
majd az életem Jézusról beszél, ak-
kor is, amikor senki sem lát, akkor 
lehet „misszionáriusnak” nevezni. 
Ez mindenkire igaz lehet, még ak-
kor is, ha nem fõállású misszioná-
rius vagy lelkész.

Az élet maga a misszió!
Pál írja (1Tesszalonika 2,8), 

hogy nem csupán az evangéliumot 
kell mondanunk az embereknek, 
hanem egész életünket is meg kell 
osztanunk velük.

Egy másik helyen pedig azt 
fejtegeti (2Korinthus 3,3), hogy 
mi Jézus nyilvánvaló levele va-
gyunk. Keresztyén emberként 
tudatosan teszem fel magamnak 
a következõ kérdéseket: hogyan 
bánok a saját gyermekeimmel? 
Hogyan viszonyulok a szomszé-
domhoz? Mit kap tõlem a csalá-
dom?

Ezért léptem be a helyi fut-
ballklubba, edzõsködöm önkén-
tesként egy ifjúsági csapatnál és 
veszek részt az elnökség munká-
jában. Fontosnak tartom, hogy 
nem akarok kilépni a világból, 
és nem akarom „ezeket” az em-
bereket sem elkerülni. Szeretném 
tudatosan megnyitni elõttük az 
életemet, és megmutatni nekik, 
hogy fontosak számomra. Így al-
kalom nyílik a hitrõl és a misszió-
ról beszélgetni velük. Néhányuk-
kal például már volt lehetõségem 
személyesen imádkozni. Közben 
megértettem, amit Jézus mond: 
Menjetek az emberek közé, és 
ne várjátok azt, hogy õk men-
jenek hozzátok. Ezek az embe-
rek sosem mennek el templom-
ba, sosem hallgatnak prédikáci-
ót. De ha valaki az életével pré-
dikál nekik, ha valaki jellé és út-
mutatássá lesz számukra, akkor 
kénytelenek lesznek odafigyelni. 
Bill Hybels érdekes könyvet írt 
errõl a kérdésrõl: „Ne csak meg-
térj – hanem élj!” Missziói életet 
szeretnék élni, hogy az életem le-
gyen a jó hír hordozója, vagyis  
misszió.

Idõ = misszió!
„A legnagyobb áldozat, amit 

másokért hozhatunk, az, hogy 
idõt szánunk rájuk.” Ez a mon-
dat gyakran elhangzik munka-
társi megbeszéléseinken. Lehet, 
hogy a körülöttünk élõ emberek-
nek sok mindenük van, de nincs 
senki, aki meghallgatná õket. A 
gyerekeknek általában minde-
nük megvan, amire csak szüksé-
gük lehet, de senki sincs, akinek 
elmondhatnák, mi minden történt 
velük. Annyi mindent tesznek a 
gyerekekért, de nem velük. Sze-
retnék idõt szentelni rájuk. Tel-
jes szívvel, lélekkel és odafigye-
léssel. Gyakran azon kapom ma-
gam, hogy fizikailag a gyereke-
immel vagyok, de a gondolataim 
még mindig az irodában járnak. 
A gyerekek az ilyet mindig meg-
érzik és szóvá is teszik. Nemcsak 
a gyerekeknek van azonban szük-
ségük valakire, aki meghallgat-
ja õket. Szeretnék olyan emberré 
válni, akinek van ideje másokra 
– nemcsak sok ideje, hanem oda 
is figyel rájuk. Még a gyerekhe-
teken is újra meg újra megállapí-
tom, hogy nagyon fontos az, ami-
kor az evangéliumot hirdetem, de 
a gyerekek - és én is - nagyra ér-
tékelik az együtt töltött idõt. Min-
den emberi kapcsolat idõigényes. 
Ha idõt szánunk másokra, máris 
misszionáriusokká válhatunk. Ha 
valaki az ideje odaszánása nélkül 
akarja hirdetni az evangéliumot, 
akkor süket fülekre és zárt szí-
vekre talál. Én az idõm odaszáná-
sa mellett döntök: fontosabbak az 
embertársaim, mint a feladataim, 
a munkám, a kívánságaim…

Daniel Sowa, 
gyermek- és ifjúsági referens
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Sabine Matthis

Hogyan magyarázná el va-
lakinek az olvasó, hogy mi a 
misszió, és mit jelent a gyakor-
latban?  Én úgy mondanám, 
hogy a misszió kettõs értelem-
ben ‘testünk-lelkünk bevetése’ 
Krisztus teljes testével együtt 
(1Korinthus 12, Róma 12), azaz 
együttmûködve más keresztyé-
nekkel.  De az én egész testem-
mel-lelkemmel is, tehát teljes 
valómmal, azzal, amit mondok, 
és azzal, amit teszek (például 
1János 3,18).

Engedjék meg, hogy az ecua-
dori misszió hétköznapjaiból vett 
példával szemléltessem ezt a be-
vetést. Eközben talán a misszió 
némely más oldala, területe is vi-
lágosabbá válik.

Panchóról, Chabéról, Enriqué-
rõl, Jimmyrõl, Miguelrõl, Chris- 
tianról, Irmirõl, Loboról, Bettyrõl, 
Edisonról, Amandáról és sok más 
hívõrõl szeretnék beszámolni 
Önöknek. Összesen több mint 50-
en vettek részt a 2009-es ifjúsá-
gi táborunk szervezõinek csapa-
tában. Semmi jelentõsége sincs, 
hogy éppen ezeket a neveket soro-
lom fel. Senki sem volt fontosabb 
vagy kevésbé fontos a másiknál. 
Egy csapatot alkottunk, vagy a 
Biblia képénél maradva: minden-
ki „Krisztus testének” tagja volt. 
Együtt dolgoztunk, mindenkinek 
megvolt a feladata, amit teljesí-
tett, és amivel hozzájárult a tábor 
sikeréhez.

Miután a felelõs helyi mun-
katárs betegség miatt nem tu-
dott részt venni, sem az 
elõkészületekben, sem a lebonyo-
lításban, nekem, a kecsuák közöt-
ti misszionáriusnak kellett idén 
átvennem a teljes vezetést. Fontos 

szabály a misszióban, hogy ‘ma-
radjunk rugalmasak’.

A két, egyenként kereken 
százfõs ifjúsági tábor céljaira 
használhattuk missziói közpon-
tunkat, amely Litában, egy kis-
városban található Ecuador tró-
pusi éghajlatú északi részén. Bár 
már néhány éve tartunk ilyen tá-
borokat, mégis nagy feladatot je-
lentenek kis gyülekezeti szövetsé-
günknek: össze kell állítanunk a 
programot, meg kell terveznünk 
a játékokat, elõadókat kell meg-
hívnunk, munkatársakat talál-
nunk és az anyagokat teherautón 
Litába kell szállítanunk. A tábor-
ban elõ kell készítenünk a szál-
lást, be kell rendeznünk a kony-
hát, kábeleket kell lefektetnünk, 
fel kell állítanunk a hangszórót, 
és még sok más teendõ vár ránk. 
Idén még egy hidat is meg kel-
lett javítanunk. És akkor még hol 
az ifjúság? Õket is meg kell ke-
resnünk, meg kell hívnunk, ösz-
tönöznünk és szállítanunk kell a 
résztvevõket Mivel nemcsak a sa-
ját gyülekezeteinkbõl hívunk fia-
talokat, hanem egész Észak-Ecu-
adorból, elég sokat vagyunk 
úton…

Vezetõként mégsem hagytak 
magamra. A csapatom sok tapasz-
talt és nagyon elhivatott munka-
társból állt, akik mind megtették 
a magukét, hogy a fiatalok elõtt 
kedvessé tegyék Istent és Igéjét. 
Sok fiatal fogadta el ez alatt az 
idõ alatt, amit Isten kínált! Mi ez, 
ha nem szép eredmény!

Amint említettem, litai ifjú-
sági táboraink jó bepillantást en-
gednek ecuadori missziói mun-
kánkba, és gyakorlati választ ad-
nak arra, mit jelent a „misszió”: 

Azt akarjuk, hogy az emberek 
kapcsolatba lépjenek a hatalmas 
és élõ Istennel, aki Fiában, Jézus 
Krisztusban közel jött hozzánk. 

Egyedül ezt nem tudjuk elérni. 
Isten nagy csapatának részei va-
gyunk, ahol mindenkinek megvan 
a helye: a vezetõnek; a kiscsoport-
vezetõknek, akik idejük legna-
gyobb részét a fiatalokkal töltik, 
vezetik és bátorítják õket; a zené-
szeknek, akik az éneklést veze-
tik; az igehirdetõknek, akik Isten 
Igéjét magyarázzák; a konyhai 
munkatársaknak; a programo-
kon dolgozóknak; ápolónõknek; 
vízi mentõknek és még sok mun-
katársnak. Mindannyian Isten-
re mutathatnak szavaikkal és tet-
teikkel, és a gyakorlatban élhetik 
meg a keresztyénséget. Ez nagyon 
fontos, hiszen az üzenet nemcsak 
a szónoki emelvényrõl jön, ha-
nem minden egyes hívõ hétköz-
napi életébõl. Istennek mindenki-
re szüksége van. Pál egyszer ar-
ról beszél, hogy õ ültetett, Apol-
lós, egy „misszionárius-kolléga” 
öntözött (1Kor. 3,6a). Mindenki-
nek megvan a feladata, megbíza-
tása, missziója a misszióban.

Ha keresztyén értelemben be-
szélünk „misszióról“, nem feled-
kezhetünk meg arról sem, hogy 
bár emberek végzik mint Pál, 
Apollós, egy misszionárius vagy 
egy táborszervezõ csapat, még-
is mindig Isten akaratát teljesít-
jük. Õ a megbízó és a csapat feje, 
és Õ adja azt, amit egyikünk sem 
adhat meg: a „növekedést“ (1Kor 
3,6b). 

Isten mindenkinek megmu-
tatja a helyét. Õ határozza meg, 
hogy kit hol és hogyan tud a leg-
jobban használni. Az Õ akarata 

A misszióban mindenkinek 
megvan a maga „missziója”

ecuaDor
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Kapcsolatteremtés Normandiában
Franciaország

2005 óta dolgozunk Norman- 
diában „emberhalászként”. A ha-
lászat bonyolult mesterség, meg 
kell tanulni. Melyik csali ízlik a 
halnak? Melyik az a pillanat, ami-
kor meg kellene húzni a damilt, 
és mikor jobb még egy kis idõt 
hagyni a „halnak”? Mortagne-
au-Perchében rögtön az elsõ év-
ben különleges „fogás élményem” 
volt. Elkezdtük „nyitott teremaj-
tó” akciónkat. A terem nyitva állt 
a véres-hurka vásár alatt. Elé egy 
székre kosarat tettünk ki, amelybe 
elvihetõ leszakítós naptárakat he-
lyeztünk. A teremben süteményt 
és kávét készítettem ki abból a 
célból, hogy majd egy kávé mel-
lett lehetõségem nyílik beszélge-
tésre a járókelõkkel. Újból és új-
ból jöttek emberek, akik maguk-
kal vittek egy-egy naptárt vagy a 
keresztyén hitrõl szóló kis szóró-
lapot. Bár tapasztalt kollégák em-
lítették, hogy a franciákkal na-

gyon diszkréten kell bánni, ami-
kor azonban egy hölgy kicsit hosz-
szasabban idõzött el egy kiadvány 
fölött, és látható érdeklõdést mu-
tatott, nem bírtam ki tovább a szé-
kemen ülve a teremben. Bizto-
san voltak kérdései és nem akar-
tam elengedni anélkül, hogy meg 
ne hívnám egy istentiszteletre…  
Még az ajtóig sem jutottam, a 
hölgy sietõsen eltûnt. Be kellett 
látnom, hogy senki sem szereti, 
ha valamit rá akarnak erõltetni. 
Mindenkinek magának kell el-
döntenie, mikor és milyen for-
mában érdeklõdik valami iránt. 
Néha azon veszem észre magam, 
hogy sikerorientáltan gondolko-
dom, ami nem egyeztethetõ ösz-
sze az Úr Jézus missziójával. Az 
ember legszívesebben egy nagy 
kerítõhálóval járná a vidéket, 
hogy nagy akciókkal és ütõs mód-
szerekkel vigye elõre a gyüleke-
zetalapítás ügyét. Valójában arról 

van szó, hogy az emberekkel kü-
lön-külön megismertessük Jézust, 
segíteni tudjunk nekik, hogy nö-
vekedjenek a keresztyén életben, 
és õk is Jézushoz vezethessenek 
másokat.  

Hogyan mûködik ez az „em-
berhalászat” Normandiában?

Szeretet a gyomron keresztül
A franciák szívesen esznek 

jót, kényelmesen. Ha tehát egy 
elõadást vagy egy prédikációt jó 
étkezés követ, akkor némelyek, 
akik különben nem jönnének el, 
elfogadják a meghívást. Egy is-
tentisztelet utáni ebéden megszá-
moltam a látogatókat. Hihetetlen, 
de igaz: háromszor több látoga-
tó vett részt, mint elõzõ vasárnap.  
A termünk egészen kicsi. Nincse-
nek külön termek, ezért idõrõl-
idõre az otthonunkban rendezzük 
meg a gyülekezeti étkezést. A kert 
és a terasz egy grillpartival össze-

volt az is, hogy misszionáriusként 
Ecuadorba menjek és a kecsua in-
diánok közötti munkába álljak 
be. Idén nyáron pedig azt akarta, 
hogy mûködjek közre két ifjúsági 
táborban is.

Nemcsak velem tette ezt. Vol-
tak olyan mûszerészek, asztalo-
sok, villanyszerelõk, egy orvos, 
egy tanár és sokan mások, akiket 
Isten idén a táborok szervezésé-
ben akart használni. Isten alakít-
ja ki a csapatát, és ha Õ hív, nem-
igen lehet nemet mondani ...

Aki már élt vagy dolgozott má-
sokkal szoros közösségben, tud-
ja, hogy ez nem is olyan könnyû, 
akár egy ifjúsági táborban, akár 
a munkahelyen, a családban vagy 
egy kollégiumban. Keresztyének-
nek ez kétszeres próbát is jelent, 
hiszen az életünkkel akarunk bi-

zonyságot tenni. Egy táborban pél-
dául azt jelenti, mindenki láthatja, 
hogy az, amit mondunk, összhang-
ban van-e azzal, amit teszünk, 
hogy kimondott szavaink meg-
mutatkoznak-e az életünkben. Ez 
nemcsak egy kéthetes ifjúsági tá-
bor alatt fontos. Meg kell határoz-
nia az egész missziói munkát és az 
egész keresztyén életünket. A szó 
és a tett összetartozik. János is így 
írt errõl: „A szeretetünk nem áll-
hat pusztán szép szavakból. Igaz 
cselekedetekben kell megmutat-
koznia: szeretetben, amellyel Is-
ten fordult felénk” (1János 3,18, a 
német Gute-Nachricht-Bibel fordí-
tása alapján). Különösen fontos ez 
az ecuadori kultúrában, ahol az ol-
vasás nem feltétlenül tartozik az 
emberek kedvenc foglalatosságai 
közé.

A misszió, de a keresztyén élet 
általában is azt jelenti, hogy ke-
resztyénként olyanoknak kell len-
nünk, mint egy nyitott Bibliá-
nak, amit az emberek „olvashat-
nak”. El kell mondanunk nekik 
és elõttük kell élnünk, kicsoda Is-
ten és mit tett értünk. Talán ez az 
egyetlen lehetõség, hogy a Bibliát 
olvassák és megértsék...

Heiko Erndwein

Heiko és Simone Erndwein, 
két fiúgyermekük van. Érettsé-
gi után Heiko a Teológiai Szemi-
náriumon tanult, Simone pedig 
gyógypedagógiai asszisztensként 
dolgozott. 2006 óta élnek Ecua-
dorban. A nyelvtanulást követõen 
missziói munkában vesznek részt 
a kecsua indiánok között.
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kötve csodálatos szolgálatot nyújt, 
mintha egy nagycsalád lenne 
együtt. Egyszer egy évben a nyil-
vánosságot hívjuk meg egy grill-
partira valahová a városba, ami 
tarka programból: számvetésbõl, 
énekekbõl, bizonyságtételekbõl 
és egy rövid evangélizációból áll. 
Ez az esemény igazi fénypont lett 
éves programunkban. 

Új kapcsolatok
Ahhoz, hogy emberek eljöjje-

nek ilyen programokra, elõször 
kapcsolatba kell kerülnünk velük, 
méghozzá teljesen hétköznapi kö-
rülmények között. Mint külföldi-
ek, ahol lehetséges, bekapcsoló-
dunk városunk közösségi életébe. 
Erre több lehetõség adódik, mint 
azt az ember gondolná: Dorothea 
az ovis és iskolás gyerekeket kísé-
ri úszásra. Én személy szerint az 
óvoda szülõi bizottságának tag-
ja vagyok. Egy ideig Dorothea 
egy török szomszédasszony gyer-
mekére vigyázott, mialatt õ órá-
kat vett vezetésbõl, hogy jogo-
sítványt szerezzen, amire sürgõs 
szüksége volt. Ma ennek az asz-
szonynak a nagyobbik gyermeke 
látogatja gyerekóráinkat. Így új 
ismeretségek alakulnak, és még 

azt is bizonyítjuk, hogy nekünk, 
keresztyéneknek fontos a másik 
ember.  Néhány hónappal ezelõtt 
Dorothea orvosnál járt, aki várat-
lanul így szólt: 

– Hallottam, hogy segít egy fi-
atal családnak.

Híre terjedt, hogy Dorothea 
segít egy fiatalasszonynak, aki-
nek meghaladta az erejét újszülött 
gyermeke ellátása.

Egy másik lehetõség az, hogy 
aktívan közremûködünk egyesü-
letekben. Minden szerda este egy 
röplabdacsapatban játszom. Utána 
egy pohár sör mellett elbeszélge-
tünk, amikor újból és újból rácso-
dálkozom, milyen nyitottsággal 
találkozom. Néha, bár késõre jár, 
mégis megéri ilyen kapcsolato-
kat ápolni. Mostanában nyílt ajtó 
a városi zenekarnál, ahol elõször 
fogok újra tubán játszani, mióta 
Liebenzellben befejeztem a teoló-
giai tanulmányaimat.

A szívünk hevesebben ver, ...
… amikor valakinél vágy éb-

red a Biblia olvasására, és együtt 
tudjuk olvasni az Igét. Egy fia-
talasszony, akit az ezoterika már 
nagyon behálózott, eljött Bibliát 
venni. Újból és újból beszélt Si-

monnal, rövid ideig nálunk dolgo-
zó munkatárunkkal a keresztyén 
hitrõl. Egy kicsit késõbb elmond-
ta, hogy elkezdte olvasni a Bibli-
át, de semmit sem ért belõle. Most 
másokkal együtt olvassa, hogy 
minél jobban megismerje.

Hol vannak az Alainok?
Az utóbbi idõben nagy bátorí-

tást kaptunk egy keresztyén fiú, 
Alain példáján keresztül, aki ma-
gánembereknél kertészként dolgo-
zik a környéken. Így sok ember-
rel találkozik, amit õ egészen ter-
mészetesen és nagy közvetlenség-
gel bizonyságtételre használ fel. 
Mi pedig látjuk, hogy az Úr Isten 
megáldja vallástételét. Minél több 
Alainra lenne itt szükség! Telje-
sen hétköznapi keresztyénekre, 
akik munka közben nem szégyell-
nek hitükrõl bizonyságot tenni.

Ha az ilyen kapcsolatépítés 
gondolatától az Ön szíve is he-
vesebben ver, akkor imádkozzon 
azért, hogy Isten mutassa meg, 
nincs-e az Ön helye is Franciaor-
szágban. Különösen az egészség-
ügyben van több munkalehetõség 
(ápolónõként, szakorvosként, pszi- 
choterapeutaként vagy informati-
kusként is).

„Az aratnivaló sok, de a mun-
kás kevés: kérjétek az aratás Urát, 
hogy küldjön munkásokat az ara-
tásába” (Máté 9,37).

Michael Renz

Michael és Dorothea Renz: 
három gyermekük van. A teoló-
giai szeminárium elvégzése elõtt 
Michael kõmûvesként, Dorothea 
ápolónõként dolgozott, Ausztri-
ában Michael két évig lelkipász-
tori szolgálatot vállalt, 2003 óta 
Franciaországban, Mortagne-au-
Perchében élnek, és nyelvtanul-
mányaik után bekapcsolódhattak 
a gyülekezetépítés munkájába.

* A nevet megváltoztattuk
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Nyitott szemmel és füllel figyeljünk felebarátunkra! 
malawi

Tulajdonképpen mi is a 
missziói munka, s mit jelent 
a gyakorlatban? Két élmény 
különösen fontossá vált szá-
momra. 

1. Isten adott 
egy gondolatot 
Amikor másodízben ké-

szültünk Malawiba missziói  
munkára, egy igerészre „akad-
tam” a Bibliában, ami nagyon 
fontossá vált számomra. 

A Jakab 1,27-ben ez áll: 
„Tiszta és szeplõtlen kegyes-
ség az Isten és Atya elõtt ez: 
meglátogatni az árvákat és 
az özvegyeket nyomorúsá-
gukban, és tisztán megõrizni 
az embernek önmagát a vi-
lágtól.”

 Szongába érkezésünk után 
hirtelen igencsak mindennapi 
teendõk tették ki idõnk nagy ré-
szét: az építkezés felügyelete, iro-
dai munka, az éhezõk segítése, 
munka az elsõsegély állomáson…

Újra és újra kétségeim támad-
tak. Ilyen és hasonló kérdések fog-
lalkoztattak: egyáltalán azt tesz-
szük itt, amit tennünk kell? Hát 
nem azért jöttünk ide, hogy az 
embereknek elhozzuk az evangé-
liumot? Idõnk és energiánk nagy 
részét nem annak hirdetésére kel-
lene fordítanunk?  

Vívódásaimra a válasz akkor 
érkezett meg, amikor egy délután 
Johannes hazajött az építkezésrõl. 
Láthatóan megindulva mesélte: 

Az egyik muszlim munkás a 
munka közbeni beszélgetéseink 
hatására érdeklõdni kezdett a ke-
resztyén hit iránt és el szeretné ol-
vasni a Bibliát! 

Ettõl fogva hetente találkoz-
tak közös bibliatanulmányozásra. 
Nem ez volt-e az ok, amiért idejöt-

tünk? Hogy az emberek Istenrõl 
kérdezzenek? Isten nem éppen ott 
munkálkodik-e, ahol idõt szánunk 
egy-egy emberre? Természetesen 
fontosak az evangélizációs alkal-
maink, és Isten Igéjével jutunk el 
az emberekhez, de gyakran nem 
éppen kicsiben munkálkodik-e Is-
ten, amikor az egyes emberrel ta-
lálkozunk?

A missziói munka azt jelen-
ti számomra, hogy ott, ahol éppen 
vagyok, nyitott szemmel és fül-
lel járok a körülöttem élõ embe-
rek között. Azt szeretném, ha Isten 
újra és újra megajándékozna a má-
sikra figyelés ajándékával. Ami-
kor idõm van arra, aki magányo-
san a négy fal közt ül, és arra vá-
gyik, hogy valaki rányissa az aj-
tót. Amikor van egy jó szavam ah-
hoz, aki talán már rég nem hal-
lott barátságos szót. Amikor idõt 
szakítok arra, hogy valakit igazi 
érdeklõdéssel meghallgassak. Ép-
pen ilyenkor találkozik Isten sze-
retete az emberekkel, s ott vál-

toztat meg szíveket. Az ilyen 
helyzetekben gyakran adódik 
arra alkalom, hogy a bennem 
élõ reménységrõl, hitemrõl és 
jó Uramról beszéljek nekik.

2. A „nagyobb meleg” 
Amikor itthon vagyunk 

Németországban, sokszor na-
gyon különbözõ csoportok-
hoz és rendezvényekre hív-
nak bennünket, hogy elmond-
juk, mit is csinálunk Mala-
wiban. Hallgatóságunk álta-
lában olyan emberekbõl áll, 
akik szociálisan nagyon elkö-
telezettek, de életükben ak-
kor hallanak elõször részlete-
sebben a missziói munkáról. 
Néha nagyon kritikusan hall-
gatják beszámolóinkat. So-
kan nagyszerû dolognak tart-

ják, hogy anyagilag és gyakorlati 
módon segítünk a bajbajutottakon. 

– De mindenképpen bele kell 
vinnetek keresztyén hiteteket?  
A hit végül is magánügy, nem? – 
kérdezik néha. 

Miért olyan hangsúlyos szá-
munkra a missziós tevékenység? 
Nem elég, ha csak segítünk, jót te-
szünk? Nemrég újra feltették ezt a 
kérdést, s eszembe jutott két tör-
ténet, amely a faluban esett meg. 
Egy látogatás alkalmával az idõs 
néni kérdésemre, hogy hogy van, 
így válaszolt: 

– Egész jól, csak a hideg ne 
csípne úgy! 

A hideg évszakban jártunk és 
egy vékony pamutkendõn kívül 
nem volt semmije, amivel éjsza-
ka betakarózhatott volna. Szilár-
dan eltökéltem, hogy a következõ 
látogatáskor viszek neki egy me-
leg gyapjútakarót. Leírhatatlan 
volt az öröme. Saját takaró! Mi-
csoda kincs! Azután mondott va-

Vízmerítés egy gödörből
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„A külföldiek mindent job-
ban tudnak, eljönnek és meg 
akarják mutatni, mit hogyan 
kell csinálni.” Helytálló véle-
mény! Éppen akkor tapasztal-
tam, amikor megint egyszer ta-
nítottam. Nem elõször találkoz-
tam ezzel a véleménnyel. Pedig 
nem is gazdaságról és hasonlók-
ról volt szó, hanem a misszioná-
rius szolgálatáról. Nem nekem 
címezték a mondatot, mégis ta-
lálva éreztem magam. Elgondol-
koztatott.

Németországból természe-
tesen a gyülekezeti munkában 
szerzett sok tapasztalatot hoz-
tam magammal. Itt nem úgy ér-

lamit, amit soha nem fogok elfe-
lejteni: 

– Nagyon köszönöm! Most már 
nem tud csípni a hideg. De az, 
hogy gondoltál rám és meglátogat-
tál, belülrõl, még jobban melegít! 

Hazafelé nagyon elgondolkod-
tatott, amit mondott. Nem annyira 
az anyagi szükségtõl szenvednek 
az emberek. A takaró jó volt és se-
gített, ez igaz! De az igazi szük-
ség, ha jobban megnézzük, sokkal 
mélyebben gyökerezik. A szívben 
„jobb melegség” utáni vágy bújik 
meg! A szeretet és reménység utá-
ni sóvárgás. Egy olyan jövõ utá-
ni vágy, ami az élet minden sze-
génységén, betegségén és nehézsé-
gén túlmutat. Az Isten utáni sóvár 
vágy!  

Ezért létezik az Ubwenzi pro-
jekt Csilongában („Ubwenzi“ a 
bennszülöttek nyelvén  „barát-
ság”-ot jelent).  

Az Ubwenzi szociális misz-
sziói projekt. Maga Isten bíz meg 
minket Igéjében azzal, hogy tel-

jesen gyakorlati módon segítsünk 
a szegényeken, özvegyeken, ár-
vákon és más bajbajutott embe-
reken. Az Ubwenzi keretein belül 
ezt többek között mezõgazdasági 
projektekkel és ivóvízellátással, 
élelmiszerosztással, helyi beteg-
ellátással, egy óvoda építésével és 
egy általános iskola támogatásá-
val próbáljuk meg. Segíteni aka-
runk, hogy javuljon a szegény fa-
lusiak helyzete ezen a félreesõ 
õserdei vidéken. Mint minden 
missziói munkában, a gyakorlati 
segítség mellett az a célunk, hogy 
minél többen megtudják: Isten az, 
aki ezt a „nagyobb melegséget” 
adni tudja. Õ az, akinél Jézus-
ban azt a reményt és tartást kap-
juk, ami a mában is hordoz, ám 
egészen az örökkévalóságig nem 
hagy el.

Milyen szép is lenne, ha sokan 
kérdeznének és rácsodálkoznának 
erre, mint ahogyan tették azt a vak 
Maji Patuma rokonai. A gyászo-
lók számára érthetetlen volt, ho-

gyan tudott az asszony utolsó órá-
jában olyan nyugodtan és béké-
sen szembenézni a halállal. Nem 
kiáltozott, nem tombolt, nem ha-
dakozott gonosz szellemekkel és 
õsökkel, ahogyan azt kultúrájuk-
ban – amire a szellemhit nyomta 
rá bélyegét – már sokszor átélték. 
Hogyan lehetséges ez? Patuma azt 
mondta nekem: „nem félek, mert 
az én Uramhoz megyek. Õ már 
vár rám!” 

Veronika Urschitz

Johannes (Ausztria) és Ve-
ronika (Németország) Urschitz, 
egy lányuk van. A Liebenzelli 
Misszió Teológiai Szemináriu-
mának elvégzése elõtt Johannes 
géplakatos, Veronika nevelõnõ 
volt; 1996-ban küldte ki õket 
Malawiba az LM Ausztria; 
nyelvtanulás után az országos 
gyülekezeti szövetségben a fi-
atalok közti munkában vettek 
részt, most AIDS-árvák közt 
dolgoznak. 

Ne akarjunk mindent jobban tudni, 
hanem szeressünk jobban

oroszország
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zem magam, mint aki sokat tud, 
hanem mint aki tanul és keres. 
Újra meg újra rá kell kérdeznem, 
hogyan is közelítsek meg dolgo-
kat abban a reményben, hogy 
választ is kapjak. Gyakran így 
válaszolnak: „Én sem tudom.” 
Nem sokat segít, és mégis segít-
séget jelent. Ezáltal szabadon el-
mondhatom, hogyan látom a he-
lyeztet vagy egy ember problé-
máit.

Hogyan kezdjek hozzá egy új 
munkához? Nem tudom. Nyitott 
ajtóért imádkozunk tehát és az 
alkalmas idõpontért. Isten meg-
ajándékoz vele. Berjozovszkiban 
kapunk egy termet.

Hogyan kezdjük el a mun-
kát? Nem tudom. Meghívjuk az 
embereket, akiket ismerünk, és 
abban reménykedünk, hogy õk 
másokat is meghívnak. 

Mit is mondjunk nekik? Nem 
tudom. Imádság közben sokat töp-
rengek azon, hogy valószínûleg 
nagyon keveset tudnak Istenrõl, 
esetleg semmit sem. Az én dol-
gom Isten Igéjének hirdetése, és 
az imádság, hogy Isten nyissa 
meg a szíveket és segítsen megér-
teni az üzenetet.

Hogyan folytassuk? Nem tu-
dom. Imádkozom a következõ 
lépésekért, nyitott ajtókért. Ér-
zem saját tehetetlenségemet. 
Következõ lépésként a gyermeke-
ket gyermekdélutánra hívom.

Jönnek-e gyerekek? Nem tu-
dom. Nem tehetek mást, mint-
hogy újra és újra megkérdezem, 
mi legyen a következõ lépés, és 
reménykedem, hogy Isten meg-
nyitja az ajtót. Gyakran felfede-
zem, hogy nem az én tapasztala-
tom a fontos, hanem Isten vezeté-
se a kis lépésekben. Az átláthatat-

lan helyzetek és az segítenek nyi-
tottan fogadni az új dolgokat, az 
új utakat, amelyeken Isten szeret-
ne vezetni, hogy mindig újra kér-
deznem kell.

Az itteniek megértéséhez nem 
elég három év és valószínûleg egy 
egész élet sem. Állandóan érnek 
meglepetések, változások a min-
dennapi életben, olyan dolgok, 
amelyekkel nem számolok, vagy 
nem is számolhatok. Mindez ru-
galmasságot követel tõlem és azt 
a készséget, hogy megváltoztas-
sam a véleményemet vagy a hoz-
záállásomat.

Néhányan például bejelen-
tik, hogy itt szeretnék tölteni az 
éjszakát. Mindent elõkészítek, 
jó német módra, lemondok már 
megbeszélt idõpontokat. Aztán 
mégsem jönnek, sõt még le sem 
mondják. Hogyan viselkedem? 
Meg kell tanulnom, hogy itt gyor-
san történnek változások, amelye-
ket nem lehet elõre betervezni. Az 
emberek jól ismerik ezt, és meg-
tanultak együtt élni vele. Lassan 
megszokom én is, és igyekszem 
kissé „oroszosabb”, kissé lazább 
lenni. 

Érnek azonban kellemes 
meglepetések is. 

Szomszédasszonyom példá-
ul meghív az egyetemre, egy ren-
dezvényre. Nem sokat magya-
rázza, mirõl is lesz szó, de iga-
zán csak akkor értem meg, ami-
kor két munkatársammal odame-
gyek. Szomszédasszonyom ju-
bileuma alkalmából nagysza-
bású ünnepélyt rendeznek, hi-
szen õ ott a koreográfia docen-
se. Ez után a meghívás után én 
is nagyvonalúan meghívhatom a 
következõ nõi csendesnapunkra, 
hiszen többé nem vagyok ide-
gen. Õ tette meg az elsõ lépést. 
Sõt a házban már arról beszél-
nek, ki is vagyok valójában. Töb-
ben kis csevegésre leállnak velem 

a lépcsõházban. Ezáltal könnyeb-
ben tudok érdeklõdni, ha a ház-
ban kifüggesztett hirdetéseket 
nem értem meg. Örülök ezeknek 
a kapcsolatoknak, mert így nem 
vagyok többé csak az ismeretlen 
külföldi.

Útközben is adódnak jó ta-
lálkozások. Egyik alkalommal 
villamoson utaztam. Gondolata-
imba merülve ülök. Hirtelen ba-
rátságosan rám köszön egy asz-
szony, és elkezd beszélni. Elõször 
azt gondolom: „Ki ez? Mit akar 
tõlem?” Közelebbrõl megnézem, 
de nem ismerem. Csak apránként 
magyarázza el nekem, honnan is-
mer. Erre aztán én is felismerem. 
Elkezdünk beszélgetni. Hamar el-
érünk a „hit” témájához. Nem ám 
egy eldugott sarokban, hanem a 
villamoson. Kérdéseket tesz föl 
nekem és beszél saját magáról. 
Ilyen pillanatokban azt kívánom, 
bárcsak még jobban tudnék már 
beszélni.

Szeretnék bízni abban, hogy 
Isten szólítja meg az embereket, 
az én tökéletlen szavaim által is 
és elgondolkoztatja õket. Ezek 
a találkozások meglepõ pillana-
tok, és örülök, hogy Isten aján-
dékozza azokat, mert én magam-
tól nem tudnám létrehozni. Is-
tennek szívügyei az emberek és 
látja, mire van szükségük. Néha 
visszaemlékszem egy tanítónõm 
kijelentésére, amelyben õ maga 
jellemzi honfitársait. Így hang-
zik: „Ma úgy bánhatunk veled, 
mintha legjobb barátnõnk lennél, 
és holnap közömbösen elmehe-
tünk melletted”. Ezt is ki kell bír-
ni, semmi rosszat sem feltételez-
ve. Ilyen helyzetekben jobban tu-
datosul bennem, mennyire nem 
érthetem meg az embereket telje-
sen, de szeretni akarom õket, az 
Úr Jézus szeretetével. Ez a sze-
retet nem követel semmit, hanem 
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„Plisz, ju kam na lukim 
érsztrip bilong mipela. Mipela 
vokim em pinisz!“ Igen, igen, 
újra ez hangzott fel a rádióból. 
Vajon ezúttal igaz volt-e, hogy a 
bitaraiak elkészítették a leszálló-
pályájukat? Nem voltam annyi-
ra biztos benne, mivel az elmúlt 
három alkalommal szintén nem 
volt igaz. De miért ne mennék 
ki, és mérném fel újra a helyze-
tet? Végül is egy szép kétnapos 
útról van szó Bitaráig, és ez is 
egy misszionárius teendõi közé 
tartozik.

Misszionáriusként nem sze-
retnénk csak prédikálni és az 
evangéliumot hirdetni, hanem 
szeretnénk az embereknek min-

dennapi problémáikban is a se-
gítségükre lenni. Ez a karóra ele-
meinek kicserélésénél kezdõdik, 
és a csónakmotor olajcseréjénél 
végzõdik a Szepik-folyó köze-
pén. 

Ezenkívül sok más dolog is 
adódik, például a leszállópá-
lya kimérése, vagy evezés nap-
hosszat kenuval vagy menetelés 
gyalog az esõerdõben, hogy az 
embereket meglátogassuk a fal-
vaikban. 

Itt, Ambuntiban a Liebenzelli 
Misszió együtt dolgozik amerikai 
társmissziójával, a „Pacific Island 
Ministries”-szel. Ezt a missziót 
harminc évvel ezelõtt alapították 
azzal a céllal, hogy az embere-

ket nem csupán szellemi, hanem 
anyagi területen is segítsék. Fõ 
céljuk a képzésen és az egészség-
védelmen alapul, így pillanatnyi-
lag harminc általános iskolát és 
négy elsõsegély-nyújtó helyet tar-
tunk fenn betegápolókkal.  

Az én feladatom a Szepik-
vidéken lévõ gyülekezetek gon-
dozása mûszaki téren. Minden 
bizonnyal felmerül a kérdés, mit 
is kell ezen érteni. Elõször is ez 
mûszaki feladat, egyébként nem 
neveznének „mûszaki misszio-
náriusnak”. 

Ambuntiban az én feladatom 
az egész állomás mûködtetése. 
Ide tartozik a szerelõmûhely, az 
asztalosmûhely és különbözõ 

irodák. Wewakban meg-
veszem az építõanyagot, 
megszervezem a szállítást, 
repülõjáratokat foglalok le, 
repülõket tankolok, üzem-
ben tartom az áramfejlesztõt, 
motort javítok, röviden én 
vagyok a mindenes. Ez a 
technikai része.

Ezenkívül rám vár a misz-
sziós rész is: vasárnaponként 
prédikálok, reggelente áhí-
tatot tartok a munkatársak-
nak, este pedig házi csopor-
tot a fiataloknak. 

Ha ön érdekes, változatos, 
felelõsségteljes hivatást keres 
önálló feladatokkal, akkor ta-
lán a misszionáriusi hivatás 
az ön számára is lehetõség. 

Ésszerû segítség
PáPua Új-guinea

önmagát adja oda. Az Úr Jézus-
tól kérem, ajándékozzon meg az-
zal a készséggel, hogy újra meg-
tegyem az elsõ lépést az embe-
rek felé és ne húzódjak vissza 
sértõdötten.

Azt is kívánom, hogy ne lép-
jek túl gyakran a „mindent job-

ban tudni” csapdájába, hanem 
megtaláljam az emberek felé a 
szeretet útját.

Sabine Matthis 
missziós nõvér

Sabine Matthis missziós 
nõvér, a Teológiai Szeminárium 

Bibliaiskoláján végzett tanulmá-
nyai elõtt idõs-gondozónõ volt, 
majd belépett a LM diakonisz-
szái közé. 1991–2005-ig Német-
országban közösségi munkát vég-
zett, 2006 szeptembere óta Orosz-
országban nyelviskolába jár, és 
gyülekezeti szolgálatot végez.

Misszióállomás a Szepik folyónál
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Misszió? Isten szeretetének hir-
detése mellett a szeretet megélése. 
Egyszerû kimondani, hogy „Is-
ten szeret téged!” Mégis minden-
napos feladat a szeretetet megélni 
és környezetünkben gyakorolni. 
Fõleg, ha a gyerekek vagy mun-
katársaink megint jól felidegesíte-
nek. Olyankor legszívesebben ösz-
szepakolnék és hazamennék.

Munkánk elsõsorban nem az, 
hogy a japánok között hirdessük 
az evangéliumot. Abban a diák-
otthonban dolgozom, ahol a misz-

szionáriusok gyermekei laknak. 
Az a dolgunk, hogy a szülõk ter-
hein könnyítsünk missziói munká-
jukban, hogy gyermekeikkel meg-
oszthassuk az életünket, szeretetet 
és biztonságot nyújtsunk nekik, és 
mindennapi örömeikben és bána-
taikban mellettük legyünk.

Közben a gyerekek sem vonják 
ki magukat a misszióból. Segíte-
nek közvetíteni Isten szeretetét, az 
evangéliumot a japánoknak: az is-
kolában, a diák bibliakörökben, az 
idõs otthonokban énekléssel, meg-

hívók és szórólapok osztásával 
vagy egyszerûen csak a viselkedé-
sükkel az iskolában.

Diákotthon, Nakanosima. Dél-
után van. S. és M. izgatottan érke-
zik meg az iskolából: 

– Andrea! Andrea! Gyere gyor-
san! Egy lány elesett biciklivel és 
megsérült! 

Jaj, nekem – gondoltam ma-
gamban –, nem tudok olyan jól 
japánul, és ápolónõ sem vagyok. 
Gyorsan kiszaladtam a gyere-
kekkel, megnéztem a sérülést, és 

Gyakorlati szeretet
jaPán

Ezenkívül várnak ránk a 
fent említett õserdei falvak, 
ahová egész napos utak vezet-
nek, részben nagyon kelleme-
sen a kis Cessnával, egy ki-
csit melegebb változata pe-
dig a fatörzsbõl készített kenu 
vagy a megerõltetõ gyaloglás. 
Egy ilyen utazás során minden 
összejön, ami egy kalandhoz 
szükséges. 

A falvakba megérkezve az  
ember próbálkozhat villany-
szerelõként elromlott rádió-
kkal, ácsként házak, templo-
mok építésével, vagy valami 
látványossal is, pl. asztalosként 
bútört készíthet õserdei anya-
gokból, földmérõ technikus-
ként földet mérhet, bádogos-
ként esõvíz tartályokat szerelhet 
fel, de szerelõként szinte min-
dig bütykölhet áramfejlesztõket, 
fûnyírókat, külsõ csónakmoto-
rokat. 

Este és reggel újra a misszio-
nárius lép elõ, igehirdetéseket és 
áhítatokat tart. Leginkább pe-
dagógusnak kell lennie, hogy a 
gyerekeknek is tudjon nyújtani 
valamit. 

Olykor a „technikát” otthon 
lehet hagyni, és magát teljes egé-
szében „misszionárius voltának” 

szentelheti az ember, általában 
akkor, amikor a bibliaiskolába 
megy oktatni. 

Természetesen ugyanez vo-
natkozik a misszionárius fele-
ségére is. Ápolónõtõl tanárnõig 
mindennek kell lennie. Ez alól 
nincs kivétel. Legyen szó var-
ró- vagy hitmélyítõ tanfolyam-
ról, vagy egy félig levágott láb 
ellátásáról, vagy néhány seb 
összeöltésérõl. Mindenre fel kell 
készülnie.

A legszebb az, hogy „Isten 
cégében” dolgozunk, így a világ 
legjobb fõnöke jutott nekünk. 
Mert nélküle missziói munkánk 
lehetetlen lenne, és az õ segítsé-
ge nélkül egyikünk sem tudna 
hosszabb ideig helytállni a misz-
szióban. 

Megpróbálunk az emberek-
nek testi és lelki segítséget nyúj-
tani, mivel mindkettõ egybe tar-
tozik. Mit segít az embernek, ha 
a misszionárius eljön, és a fele-
baráti szeretetrõl prédikál, hogy 
egymást kölcsönösen segítenünk 
és szeretnünk kell, de õ maga 
nem adja tovább ezt a szerete-
tet és segítséget? Így misszioná-
riusként mi magunk, és az álta-
lunk vitt örömhír is hitelét vesz-
ti. Ezért próbálunk az emberek-

nek segíteni ott, ahol lehetséges, 
és ahol értelmét látjuk. 

Mindig Isten üzenetének kell 
az elsõ helyen állnia, mert egye-
dül ez teszi az embereket sza-
baddá, és olyan segítséget kínál, 
amely a halálon túl is megma-
rad. 

Gyakran megéltük, hogy em-
berek, akik súlyos problémák-
ban éltek, azt mondták, hogy jól 
vannak, mert Jézus az életükben 
van, erõ és segítség számukra, 
amikor a talaj kicsúszik a lábuk 
alól, mert az Úr olyan horgony, 
amibe kapaszkodnak, és amely 
keresztülviszi õket a nehézsége-
ken. 

Ez az oka annak, hogy mi 
missziói munkát végzünk Pápua 
Új-Guineában, hogy az embe-
rek szabadokká váljanak, és egy-
szer majd velük együtt töltsük az 
örökkévalóságot. 

Johannes Wälde

Johannes és Carolin Wälde, 
egy fiúgyermekük van. Johannes 
asztalos, Carolin mûszaki rajzo-
ló. 2007-ben utaztak ki Pápua 
Új-Guineába, hogy a mûszaki 
ellátásban segítsenek a Szepik 
vidéki gyülekezetekben. 
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Nyár, nap, strand és tenger 
– a legtöbb német ezeket a ké-
peket kapcsolja össze Spanyol-
országgal. A német média is így 
népszerûsíti az országot. Spanyol-
ország a németek legkedveltebb 
üdülõhelye. Bizonyos vidékeken az 
ember meg is feledkezhetne arról, 
hogy Spanyolországban van: na-
gyon sok a német nyelvû felirat, le-
het friss perecet venni, van sörfesz-
tivál, és az ember akár még  német 
fogorvost is felkereshet.

Másrészt Spanyolország nagy  
keresztény hagyománnyal rendel-
kezõ országként ismert. Néhányan 

azt állítják, hogy Pál apostol itt is 
járt. Napirenden vannak a keresz-
tény ünnepnapok, ünnepek, a ka-
tolikus templom a legtöbb város és 
falu központja, és majdnem minden 
spanyol katolikusnak vallja magát. 

Ha ezeket a tényeket számba 
vesszük, valóban jogosnak tûnik 
a kérdés: miért van szükség Spa-
nyolországban missziói munká-
ra, és mivel töltjük egész nap az 
idõnket?

„Spanyolország más” – ezzel 
a mottóval reklámozza magát az 
ország az idegenforgalmi piacon. 
Ez a jelszó sok tekintetben igaz is: 

Spanyolország Európa egyik leg-
több hegyvidékkel tarkított orszá-
ga. Öt hivatalos nyelve van (ezek 
nem tájszólások!), ezeket iskolák-
ban is tanítják (a mi környékünkön 
a valenciait). A lakosságnak azon-
ban csak kb. 1%-a tudja: ha vala-
ki üdvösséget akar, személyes kap-
csolatra van szüksége Jézussal, és 
nem elég a vallásos élet, nem elég, 
ha Máriához imádkozik és megke-
resztelkedik.

A gyülekezeti munka is egész 
más itt, mint Németországban. 
Mivel itt csak 1978 óta van val-
lásszabadság, a mai napig „bicho 

Spanyolország más 
sPanyolország

a tõlem telhetõ legjobban ellát-
tam a sebesültet. Nagyon örültem 
a két ötödikesemnek, akik magá-
tól értetõdõnek vették, hogy odafi-
gyelnek egy idegen gyerekre. Nem 
volt szükség sok szóra, csupán sze-
retetre, jó szívre és két sebtapasz-
ra. Még ha a sok külföldi között a 
kislány kicsit félénk is volt és za-
varba is jött, azt remélem, hogy a 
segítõ szeretet sokkal jobban meg-
érintette a szívét, mint ezernyi szó.

Sokszor kerülõutakon és buk-
tatókon keresztül érünk el olyan 
embereket, akiknek segíthetünk. 
2008-ban jöttem Japánba. Az-
óta az volt az álmom, hogy meg-
másszam a 3776 méter magas 
Fuzsijamát. 2009 nyarán ez a vá-
gyam majdnem teljesült. Hegy-
mászó csapatunk este indult el a 
túrára azért, hogy a hegycsúcs-
ról gyönyörködhessünk a napfel-
keltében. Nem gondoltam, hogy 
közben nehézségeink adódnak. 
Elõreláthatatlan akadályokba üt-
köztünk. Akárcsak a hétköznapi 
életben és a missziós munkában is. 
Csoportunk egyik tagja nem bír-
ta a magasságot, így két csapatra 
váltunk. Az egyik továbbindult a 
csúcs felé, én pedig beteg hegymá-

szótársunkkal maradtam. Egy kis 
pihenõ után követtük társainkat.

A lány azonban nem igazán 
lett jobban, ezért hosszabb pihenõt 
tartottunk egy kis hegyi kunyhó-
ban. Közben úgy döntöttünk, hogy 
elindulunk lefelé. Isten kegyelme 
volt, hogy összefutottunk a má-
sik csapattal, amely már a csúcs-
ról jött lefelé. Így újra mindenki 
együtt mehetett tovább. Hamaro-
san észrevettük, hogy eltévedtünk. 
Mit tegyünk? Újra kettéváltunk. 
Egyikünk beteg túratársunkkal 
elindult a következõ parkoló felé, 
hogy onnan próbáljanak meg ha-
zajutni. A többiekkel pedig újra el-
indultunk felfelé, hogy rátaláljunk 
a helyes útra, ami lefelé vezet és 
ahhoz a parkolóhoz visz majd ben-
nünket, ahonnan elindultunk.

A meredek út tele volt kövek-
kel. Egyáltalán nem jártunk válto-
zatos tájon. Egyik szerpentin jött 
a másik után. Még eléggé fent jár-
tunk, amikor egy asszony jött ve-
lünk szembe, aki éppen a fiát 
akarta a hátára venni, hogy leci-
pelje a hegyrõl. A fiúnak magassá-
gi betegsége volt, és nagyon gyen-
ge volt ahhoz, hogy egyedül lejus-
son. S. és J. ezt nem bírta nézni, 

ezért felváltották az asszonyt, és 
levitték a fiút a meredek úton. Ki-
merültek egy megerõltetõ nappal 
és ébren töltött éjszakával a hátuk 
mögött. Mégis vállukra vették a 
plusz terhet. Számomra õk voltak 
a nap hõsei.

Mindannyian másként kép-
zeltük el a Fuzsijama megmászá-
sát. Kitûzött célomat sem értem el 
egészen. Mégis megtanultam né-
hány dolgot: sokszor tûzünk ki 
magunk elé jó célokat a munkánk-
ban is, de lehet, hogy Isten tervei- 
ben mást készített számunkra, 
még ha nem is értjük, miért. Vi-
szontagságaink között utunk eh-
hez az asszonyhoz vezetett. Isten 
mindig pontos munkát végez. Még 
egy olyan országban is, ahol nem 
vagy csak kevéssé értjük a nyel-
vet, embereket hoz elénk, akiknek 
nemcsak szavakkal, hanem akár 
tettekkel is továbbadhatjuk az Õ 
szeretetét.

Andrea Kaiser

Andrea Kaiser. Óvónõ és dia-
kónus. 2009 szeptembere óta Ja-
pánban a diákotthonban gon-
doskodik a misszionáriusok 
gyermekeirõl
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raro”-nak, azaz fura figurának tart-
ják a magát evangéliuminak nevezõ 
embert, rendszeresen egy kalap alá 
veszik a Jehova tanúival és elkerü-
lik. Ezenkívül a családnak itt még 
elég nagy a tekintélye, olyannyira, 
hogy a vasárnapi „paella” (spanyol 
étel)-evést a szülõknél vagy a házas-
társ szüleinél elõnyben részesítik a 
gyülekezeti alkalmakkal szemben. 
Majdhogynem lehetetlen a nyári 
hónapokban folytatni a megszokott 
gyülekezeti programokat. Mintha a 
spanyolok ebben az idõben átkap-
csolnának, és még ha nem is utaz-
tak el vagy nem is betegek, akkor 
sem jönnek el az alkalmakra.

Spanyolország számtalan tekin-
tetben más, és ez kihat mind a mun-
kánkra, mind a hétköznapjainkra. 
Már több mint négy éve élünk az 
országban és próbálunk az itteni-
eknek Jézus szeretetérõl és a vele 
való személyes kapcsolat fontossá-
gáról beszélni. Itt, Benicarlóban ez 
a következõképpen történik:

Hetente kétszer nyitjuk ki gyü-
lekezeti termünket három-három 
órára: kávét kínálunk, hazavihetõ 

keresztyén irodalmat állítunk ki a 
járdán, beszélgetünk kis gyülekeze-
tünk tagjaival, és az érdeklõdõkkel, 
akik betérnek hozzánk, vagy aki-
ket valaki elhívott magával. 

Gyülekezetünk sokak talál-
kozóhelye, ezért is kapta ezt a ne-
vet (Punto de Encuentro). Hetente 
egy este azért jövünk össze, hogy 
imádkozzunk Benicarlóért, egy 
másik este bibliaórát tartunk, ahol 
együtt énekelünk és egy-egy bibliai 
témát beszélünk meg. 

Péntek a gyermek- és ifjúsági 
napunk. Elõször gyermekórát tar-
tunk, amikor énekelünk és játszunk a 
gyermekekkel és bibliai történeteket 
hallanak a kis látogatók. Ezután a fia-
talok csoportjával találkozunk. Ének-
lés és rövid áhítat után csocsózunk, 
dartot, társasjátékokat játszunk, vagy 
éppen elmegyünk a strandra röplab-
dázni. Ilyen módon már sok fiatalt 
megismertünk és alkalmunk volt Jé-
zusról beszélni nekik. 

Vasárnap istentiszteletre jö-
vünk össze, amelyet 2009 májusa 
óta heti rendszerességgel tartunk. 
Idõközben rendszeresen 15–20 em-

ber jön össze. Ezek mellett az al-
kalmak mellett sok idõt töltünk lá-
togatásokkal, ahol beszélgetünk az 
emberekkel, tanfolyamokat tartunk 
és erõsítjük a keresztyének hitét.

Látszólag semmi sincs más-
képp, mint egy németországi gyü-
lekezetben. A különbség azonban 
abban rejlik, hogy gyülekezetünk 
csak 2008 nyarán alakult meg, 
alig vannak munkatársaink, és na-
gyon sok embernek alapvetõ dolgo-
kat kell elmagyaráznunk a Bibliá-
ból. Noha a legtöbb spanyol keresz-
tyénnek tartja magát, fogalma sincs 
arról, mi áll a Bibliában. Megszok-
ták, hogy elmondják nekik, és hi-
szik, hogy amit hallottak, az úgy is 
van. Az egyházról gyakran a szigor 
és a képmutatás jut eszükbe, ezért 
csalódottak és elzárkóznak. Több-
ször beszélgettünk már olyan em-
berekkel, akik katolikus iskolában 
tanultak. Úgy ismerték meg Istent, 
mint szigorú Urat, akinek szó nél-
kül engedelmeskedni kell, a kérdé-
seket pedig nem tûri. Emiatt sokan 
hátat fordítottak az egyháznak, és 
tudni sem akarnak Istenrõl. 
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Úgy látjuk a munkánkat, 
hogy Isten levelet írt az emberek-
nek, amit mi nem felolvasni aka-
runk nekik, hanem meg szeretnénk 
tanítani õket olvasni, hogy saját 
maguk olvashassák el. A spanyo-
lok megszokták, hogy felolvassák 
nekik a Bibliát, és nem vizsgálják 
felül, hogy amit hallottak, igaz-e 
vagy sem. Mi hangsúlyozzuk gyü-
lekezetünk tagjainak, hogy meny-
nyire fontos az egyéni bibliaolvasás 
és igetanulmányozás, hiszen így is-
merik meg Istent olyannak, ami-
lyen valójában: mint a szeretet Iste-

nét, aki feláldozta értünk, embere-
kért egyetlen Fiát, Jézust.

Igen, Spanyolország más, mint 
amilyennek gondolná az ember. 
Noha alkalmanként veszünk a szom-
széd faluban, Peñiscolában friss pe-
recet a német péktõl, és néha mi is 
elmegyünk a strandra, Spanyolor-
szágot mégis egészen másmilyennek 
látjuk, mint ahogy Németországból 
elképzeltük. Olyan ország, ahol a la-
kosság kb. 99%-a nem tudja, hogy 
a keresztyénség nem egyenlõ a tör-
vények betartásával vagy egy szent-
hez való imádsággal, hanem szemé-

lyes kapcsolat Jézus Krisztussal, Is-
ten Fiával, és ráadásul ez a kapcsolat 
nekünk semmibe sem kerül.

Andreas Eckel

Andreas és Simona Eckel. Két 
gyermekük van. A Liebenzelli Misz-
szió Teológiai Szemináriumának el-
végzése elõtt Andreas villanyszerelõ, 
Simona ápolónõ volt. 2005 óta Spa-
nyolországban élnek. A nyelvtanulás 
után a Grao de Castellón-i gyülekezet 
ifjúsági munkájáért voltak felelõsek, 
most gyülekezetépítõ munkát végez-
nek Benicarlóban.

Ismerjük meg Istent! 
zambia

Hát nem nagyszerû? Nem csodá-
latos? Olyan Istenem van, aki lát en-
gem. Így ismerte meg Hágár (1Mózes 
16,13), így élték meg Jézust a zsidók, 
és ami még nagyobb dolog: mi ma-
gunk is így tapasztaltuk meg Istent! 
Olyan Istenünk van, aki lát minket! 

Jézus az embert testi valójá-
ban látja, érzelmi és lelki alkatá-
val együtt, megérti a lelki állapo-
tát. Azután odafordul ehhez az em-
berhez: beszél vele, és felajánlja a 
segítségét. Ilyen az Isten. Ezt kelle-
ne megtanulnunk tõle! 

Az Amano iskolában zambi-
aiak, angolok, írek, skótok, ame-
rikaiak és németek dolgoznak 
együtt. Mindannyian átélték, hogy 
Jézus meglátta õket. Mindannyian 
abból élnek, hogy Krisztus még min-
dig, folyamatosan látja õket. Mind-
annyian Istentõl akarnak tanulni.  

Az Amano iskolában szeret-
nénk az embereket észrevenni.

Elõször is figyeljünk a ránk bí-
zott gyermekekre!

A gyerekek egy áhítat kereté-
ben minden reggel hallják Isten Igé-
jét. Szombatonként ifjúsági órára 
(„Youth Club”) mehetnek és vasár-
naponként együtt mennek az isten-
tiszteletre. Fontos számunkra, hogy 
a gyerekek megismerjék Isten Igéjét.  

Jézus látta a lelki ínséget és 
hirdette az evangéliumot

Ez is a látás része. Egy bentla-
kásos iskolában még több alkal-
munk van látnunk a gyerekeket. 

Amikor ápolónõként szolgálat-
ban vagyok, az én feladatom meg-
nézni a beteg gyerekeket. De szeret-
ném megtanulni, hogyan láthatom 
õket egész emberként. A hasfájás és 
a fejfájás miatt ontott könnyek mö-
gött hirtelen észreveszek egy gyer-
meket, akinek nagy honvágya van. 
A légszomj mögött az a mérhetet-
len csalódás húzódik meg, hogy a 
szülõk még mindig nem írtak! Az 
állandó fogyás azt mutatja, hogy ez 
a kamasz elismerésre és dicséretre, 
jó szóra vágyik. Jézus átlátta eze-
ket az összefüggéseket, és a hely-
zetnek megfelelõen cselekedett. 
Mi is ezt akarjuk itt megtanulni!  

Az iskolában taníthatunk!
Látjuk, hogy a tanulók sokat 

tudnak Istenrõl, de mi köze ennek 
a mindennapi életükhöz? Nagy 
lehetõség számomra, hogy lát-
hatom, honnan jönnek: sok szülõ 
és nagyszülõ keresztyénnek tart-
ja magát, s az életével mégis azt 
tanítja a gyermeknek, hogy le-
het pénzt sikkasztani, a házastársi 
hûséget nem kell olyan komolyan 

venni, és jobb, ha betartunk bi-
zonyos „hagyományos” praktiká-
kat, mert ugye, sohasem lehet tud-
ni, hogy különben a szellemek mit 
tesznek… Látjuk azt is, hogy a di-
ákok a „keresztyénséget” sokszor 
a szabályok betartásával és jó vi-
selkedéssel azonosítják.

Jézus látta ezt a hamis alapál-
lást és a helyes irányba terelte a 
gondolkozást!

Markus kollégáival együtt az is-
kola karbantartását és építését ve-
zeti. Eközben harminc-ötven mun-
kás tartozik a felügyelete alá, aki-
ket látni szeretne. 

A munkások reggel hétkor elsõként 
Isten Igéjét hallják az áhítat alatt. 

Mi mindent lehet látni!
Férfiakat, akik szájmaszk nél-

kül dolgoznak, amivel tüdejüket 
veszélyeztetik, férfiakat, akik zu-
hogó esõben gyalogolnak a mun-
kába és megfáznak, férfiakat, akik 
biztosítóöv nélkül festik le a tetõt 
és félõ, hogy lezuhannak, férfia-
kat, akik védõkesztyû nélkül hord-
ják a hullámlemezeket, s megvág-
ják magukat…

Csakugyan olyan fontos, hogy a 
testi épségünkre ügyeljünk?

Jézus törõdött az emberek 
testi bajaival. 
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Naponta jönnek férfiak, akik 
pénzt kérnek, mert be kell fizetni-
ük az iskolai tandíjat, elfogyott a 
kukoricalisztjük, meghalt egy csa-
ládtagjuk vagy elitták az elõzõ napi 
bérüket…

Markus gyakran szeretné be-
csukni a szemét, s azt mondani: 
„Sajnálom, ez nem az én dolgom, 
nem én vagyok az illetékes! Azért 
vagyok itt, hogy menjen a munka!”

Jézus látta a hátteret és se-
gített. Sohasem mondta, hogy 
„nem õ az illetékes”! 

Jézus látta az embereket és 
megfelelõen cselekedett. Isten ez-
zel jelentette ki magát és emberek 
felismerhették benne az Urat!

Azt kívánjuk, hogy az Amano 
iskolában a diákok és a munkások 
felismerjék Istent!

Ezért tartunk áhítatokat. Ezért 
nemcsak egy fájdalomcsillapító 
tablettát akarok adni a honvágytól 
gyötört gyermeknek, hanem meg 
akarom ölelni. A gyermeket, aki 
levegõért kapkod, megkérem, hogy 
mesélje el, mi nyomasztja. A ka-
masz tapasztalja meg azt, hogy el-
ismerik és figyelnek rá, függetlenül 
attól, hogyan teljesít. 

A diákok a tanítás során lássák 
meg, hogy Isten lesz az életük Ura, 
és az én életembõl ismerjék fel, ez 
hogyan történik. Érezzék rólam, 
hogy mit jelent az, ha van Meg-
váltójuk, aki a törvényt egyszer és 
mindenkorra betöltötte. Ezért sze-
retnék idõt tölteni velük. 

Markus szájmaszkokat, esõ-
kabátokat, biztonsági öveket és 
védõkesztyûket oszt ki, és hisszük, 
hogy a munkások ebbõl azt látják, 
hogy Isten szemében értékesek. 

Markus próbálja meghallgatni a 
személyes nehézségeket, és igyek-
szik annak megfelelõen cselekedni. 
Csak így láthatják a férfiak Istent 
a valóságban, aki látja õket és kö-
nyörületes.

Jézus valóban meglátta az em-
bereket, és a megfelelõ módon se-
gített nekik, ezért tudták Benne Is-
tent felismerni.

Kérem, imádkozzanak azért, 
hogy megtanuljuk az embereket 
úgy látni, ahogyan Jézus látja õket, 
hogy az emberek rajtunk keresztül 
Jézust lássák. 

Markus és Evelyne Breuninger

Markus és Evelyne Breuninger, 
három gyermekük van, Markus 
1993–1994-ben Tanzániában, 
1995–2002-ig a Repülõ Misszióval 
(„Flying Mission”) Botszvánában 
szolgált pilótaként és repülõgép 
szerelõként. Majd Németországban 
továbbképzésen vettek részt, 2005 
óta Zambiában élnek. Markus egy 
évet missziós pilótaként a Repülõ 
Misszióval dolgozott, most az 
„Amano Keresztyén Iskolában” 
építésvezetõ. Evelyne misszionári-
usgyermekként Japánban született 
és nõtt fel, foglalkozása ápolónõ és 
szülésznõ.

Az Amano iskola madártávlatból

A Beruninger család zambiai gyerekekkel


