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Életképek
Aktuális témánk:

A Wikipediában ezt olvassuk: „A tudományos és nyomtatott életrajzok többnyire 
csak történelmi hírességekrõl szólnak.” De mikor lesz valakibõl történelmileg jelentõs 
ember? Milyen mércének kell megfelelnie? Csak bizonyos elért eredményeket értékel-
nek, vagy a teljes életet veszik figyelembe? Mostani számunkkal célunk bemutatni, 
hogy Isten Lelke világunkban ma is változást és megújulást munkál emberekben. Sok 
minden indít minket arra, hogy embereken és történéseken töprengjünk. A remény-
ség Istene azonban gyakran elrejtve csodákat mûvel. Minden okunk megvan arra, 
hogy engedjük magunkat „megfertõzni” az Õ reménységével.

A Malawiról szóló beszámoló olyan, mint egy krimi; „Yvonne a 585-ös körzetbõl”, 
pedig egy elveszett Pápua Új-Guinea-i leány csodálatos története. Az ausztriai 
Schwaiger asszony arról számol be, ahogy férje egy nagyon mozgalmas élet után 
magára ismert a tékozló fiú történetében. Sokat tanulhatunk mások életébõl és jól 
tesszük, ha más szempontokat, és új indíttatásokat kapunk a saját életünkben.  

Engem különösen megindított az ecuadori Segundo és a közép-ázsiai Jura történe-
te. Mindkettõjükkel személyesen megismerkedhettem. Segundo nagyon eredeti 
ember volt! Azt már nem érte meg, hogy életét látva mások megérthették, ho-
gyan ment meg az Úr valakit.

Meghalt anélkül, hogy életének gyümölcsét a saját városában láthatta volna. 
Az õ hagyatéka azonban saját lányának a története.

Az Ázsia sztyeppéirõl származó Jurával akkor ismerkedtem meg, amikor még 
nemrég bocsátották el a börtönbõl, és az elsõ lépéseket tette meg a hit útján. Múltja 
rányomta bélyegét az arcvonásaira, sõt még a testmozdulataira is. Akkoriban nem 
szerettem volna vele egyedül találkozni. De mindannyian érzékeltük, hogy most már valami új kezdett el növe-
kedni benne. A cikkben errõl lehet olvasni.

A missziói munka adományokkal és imádságokkal is összefügg, ezért nem csak azért adjuk közre ezeket az 
élettörténeteket, hogy Olvasóink képet kapjanak Jézus Krisztus munkájáról világszerte. Azt is világossá teszik, 
hogy minden ezzel kapcsolatos költség, áldozat és fáradozás 
nagyon jó befektetés emberekbe.

Christian Löhr írja egy énekben: 
„Életed színt kap, ha a Festõmester 
fest”. Ha Jézus alakítja az életünket, 
elképzelhetõ, hogy a saját életképün-
ket néha túl színesnek találjuk. De 
mindig van célja és mindig van üzene-
te. Ezért hívogatunk erre olyan nagyon 
szívesen világszerte. Nekünk ez nem-
csak feladat, hanem kiváltság.

Ebben a misszióban lehetünk teljes 
szívvel egyek.

Martin Auch missziói igazgató
Martin Auch
missziói igazgató

Ez
 vo

ltam...

Minden csak 

kegyelem!
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Az utóbbi több mint negyven 
évben egyre növekszik azoknak a 

száma, akik munkát és megélhetést keresve a 
fõváros, Port Moresby felé veszik az irányt. Amíg 

a vidéket a „fejlesztésre szoruló” jelzõvel lehetne illet-
ni, addig az ország fõvárosa hovatovább nemzetkö-
zi szintû várossá fejlõdik, amely mágnesként vonzza 
az embereket egész Pápua Új-Guineából. Ám a jobb 
életbe vetett remény sokak számára már a lakhely 
kérdésénél szertefoszlik. 

Így volt ez két fiatal keresztyén, Jao és Lea éle-
tében is. A fiatal házaspár 1982-ben összekaparta 
utolsó fillérjeit, hogy ki tudja fizetni az utat a déli 
hegyvidékrõl Port Moresbyba. Reménnyel telve 
vágtak neki új életüknek, ám kemény sors várt rá-
juk a telepen (illegális nyomornegyedben). Pénz és 
lakás hiányában elõször rokonoknál kerestek me-
nedéket, akik a telep egyik üres telkén bádogvis-
kót építettek maguknak. Szûkösen éltek. Tízen lak-
tak egy viskóban – áram és vezetékes víz nélkül, 
árnyékszékkel, szabadtéri zuhannyal és tûzrakó 
hellyel. Mindamellett mégsem a kezdetleges kö-
rülmények voltak a legrosszabbak – a bûnözéssel 
fertõzött környezet még ezeknél is több szenve-
dést okozott a házaspárnak. Az utcákon mindenütt 
olyan emberekkel találkoztak, akik szerencsejáték-
kal, kábítószerrel, alkohollal és az ezekbõl fakadó 
verekedésekkel töltötték napjaikat. Naponta újabb 
és újabb rémtörténeteket lehetett hallani rablótá-
madásról, nemi erõszakról és gyilkosságról. Jaoék 
szülõfalujában elképzelhetetlen volt az ilyesmi. 
Ott az emberek vigyáztak egymásra, és ha valaki 
bûncselekményt követett el, nyilvánosan megbün-
tették. De itt, a telepen még a rendõrség sem mert 
rendet tenni. Ez a hely, amely a bûnözõk búvóhe-
lyeként volt ismert*, egyáltalán nem volt alkalmas 
családalapításra. De a párnak nem volt más válasz-
tása, itt kellett élniük!

Ebben a környezetben 
cseperedett fel Jao és Lea 
második gyermeke, Yvonne, öt testvérével és számos 
rokonával együtt. Jao saját bádogviskót épített család-
jának a roncstelepen talált anyagokból. Még mindig 
nem volt munkája. Abból tengõdtek, amit a kertben 
megtermeltek és a piacon eladtak. Idõnként rokonok 
is dugtak nekik egy kis pénzt. Így segítették egy-
mást és tartottak össze, mivel ugyanarról a vidékrõl 
származnak. A templomukba is túlnyomórészt a déli 
hegyvidékrõl jött emberek jártak. Yvonne szülei nagy 
hangsúlyt helyeztek arra, hogy gyermekeik vasárnapi 
iskolába járjanak, és részt vegyenek a gyülekezeti al-
kalmakon. Így próbálták megvédeni õket a telep ká-
ros befolyásától. 

A telep azonban számtalan „vonzó” kínálatával 
különlegesen csábító volt Yvonne és testvérei szá-
mára. Már általános iskolás korukban utánozták 
menõ, idõsebb példaképeiket: újságpapírból játék 
cigarettát sodortak és elszívták. Minél idõsebbek 
lettek, annál gyakrabban próbáltak vasárnap regge-
lenként elbújni, hogy ne kelljen templomba men-
niük. Barátaikkal helyette inkább az utcán lógtak. 
Így történt meg az elkerülhetetlen: Yvonne 12 éves 
korában csatlakozott az utcabeli lányokból alakult 
bandához. Lakóhelyükrõl, az 585. körzetrõl nevez-
ték el magukat. Más bandákkal ellentétben nem 
keveredtek nagyobb bûncselekményekbe. Nap-
jaikat csavargással, szerencsejátékkal, szeszesital 
elõállításával és fogyasztásával, továbbá kábítószer 
használatával töltötték. Yvonne-nak már nem volt 
kedve a tanuláshoz, és egész egyszerûen nem ment 
többet iskolába. Nem gondolkodott a jövõn, élvezte 

David és Anette Jarsetz

Pápua  
Új-Guinea

Munka nélkül, 
gátlástalanul, 
reménytelenül?
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a pillanatot. „Ne gondolj a következményekre – fõ, 
hogy jól érezd magad! Fõ, hogy közéjük tartozz” – 
ez teljesen elég volt neki. 

Ahhoz, hogy ezt az életvitelt folytathassa, Yvonne-
nak folyamatosan pénzt kellett elõteremtenie. Sok 
más társával ellentétben õ „csak” a szüleit lopta meg, 
senki mást. A házban semmilyen pénz nem volt biz-
tonságban tõle. Közben nem érezte jól magát, de mi 
mást tehetett volna? Szülei szigorúak voltak, és ke-
ményen megbüntették. De alighogy letöltötte bünte-
tését, Yvonne beszerezte a következõ kábítószert. Jao 
és Lea könnyek között könyörögött azért, hogy Isten 
avatkozzon be leányuk életébe, és az Úr meghallgatta 
imádságukat! 

Vasárnap délelõtt volt. A család, szokás szerint 
részt vett az istentiszteleten, mialatt a 18 éves Yvonne 
elkártyázta a pénzét. Az utóbbi idõben nagyon lefo-
gyott és elzüllött. Belül ürességet és reménytelenséget 
érzett. Az egyetlen eszköz, amivel elûzhette az üres-
séget, egy kábítószeres cigaretta elszívása volt. Haza-
ment, hogy a lakás minden zugát átkutassa pénz után. 
Amint feltúrta apja íróasztalát, egy traktátus** esett a 
földre. Yvonne szeme megakadt ezen a kis füzeten: 
„Jézust szeretném követni” – szólt a cím. Maga sem 
tudta, mi történik vele, de hirtelen úgy érezte, hogy 
üres és értelmetlen az élete. Mindaz, amit eddig elfoj-
tott, kitört belõle, és könnyek peregtek le az arcán. 
Felvette a traktátust és gondosan elolvasta elejétõl a 
végéig. Egy csapásra világossá vált elõtte: „Teljesen el-
tévesztettem azt a célt, amelyre Isten teremtett. Meg 
kell változtatnom az életemet. Így nem folytathatom 
tovább.” Ott helyben letérdelt, és életének megvál-
tozásáért imádkozott. Ez pedig nem váratott sokáig 
magára. 

Másnap a piactéren evangélizáció zajlott, témája: 
„Szabadulás elveszett lelkeknek”. Yvonne tudta, hogy 
mindenképpen el kell mennie rá. A legeldugottabb 
sarokban ült le. Az evangélizátor igehirdetését hallva 
az volt az érzése, hogy Jézus személyesen hozzá szól. 
Amikor az igehirdetés végén a hallgatók elõre mehet-
tek azért, hogy imádkozzanak értük, Yvonne tudta, 
hogy neki is ki kell mennie. De nagy harc dúlt benne. 
Egyfelõl azt gondolta: „Ez mégiscsak ciki. Csak nem 
fogom nyíltan megvallani Jézust. Az 585-ös tagjaként 
nem engedhetem meg magamnak.” Másfelõl azzal is 
tisztában volt, hogy életének ez az egyetlen esélye. 
Könnyek folytak végig az arcán, és megpróbált feláll-
ni. De mintha megbénult volna, úgy érezte, mintha 
egy erõ vissza akarná tartani. Egy asszony észreve-
hette küzdelmét, és segítségére sietett. Az õ támo-
gatásával ment Yvonne a színpadra, és kérte, hogy 
imádkozzanak érte. 

Amikor becsukta szemét az imádsághoz, lelki sze-
mei elõtt ragyogó fényt látott, amely áttörte az éjsza-

kát. Yvonne számára ez azt jelképezte, hogy Jézus 
belépett az õ sötét életébe és mindent megtisztított 
és megvilágosított. Ebben a pillanatban érezte, ahogy 
egy eddig ismeretlen kútból erõ, öröm és remény 
árad felé. Olyannyira betöltötte ez az érzés, hogy leg-
szívesebben csak nevetett, ugrándozott és dicsérete-
ket énekelt volna. 

Örömtõl ragyogva mesélte el otthon, hogy keresz-
tyén lett. Családja elõször nem hitt neki. Lea mélyen 
lánya szemébe nézett és így szólt: – Olyan lázadó és 
engedetlen vagy – túl szép lenne, ha igaz lenne ez a 
változás! 

Ám a következõ napokban már mindenki láthat-
ta, hogyan munkálkodott Isten Yvonne életében, és 
egész lényét megváltoztatta. Házi bibliakört szerve-
zett, amelybe meghívta az 585-ös csapatba tartozó 
lányokat. Mindenütt Isten nagyságáról beszélt. Min-
denki egyetértett abban, hogy „Isten egész biztosan 
rátalált Yvonne-ra.”

Yvonne története nem egyedi eset. A telepen sok 
gyermek és fiatal fokozottan ki van téve annak a ve-
szélynek, hogy bûnözõ lesz belõle. Ennek elkerülése 
érdekében kínálunk ennek a korosztálynak immáron 
hét telepen programokat, amelyek által hetente 600 
gyermeket és fiatalt tudunk elérni. 

Elkötelezettségünket tükrözi munkánk neve és 
mottója: „SHAPE LIFE”. Ez annyit jelent, mint élete-
ket formálni, alakítani, áthatni. Arra törekszünk, hogy 
fizikai, lelki és szellemi oldalról támogassuk azt a 
pozitív fejlõdési és növekedési folyamatot, amelyen a 
gyermekek és a fiatalok átmennek. Ebben a szolgá-
latban össze kell fonódnia a missziói lelkületû cse-
lekvésnek és a szociális elkötelezettségnek. Jézus pél-
dáját követve szeretnénk életünkkel, szavainkkal és 
tetteinkkel továbbadni az evangéliumot éppúgy, mint 
a Õtõle jövõ reménységet és szeretetet. 

Gyermekprogramok, oktatás, projektek vagy 
éppen gyakorlati tanfolyamok – minden területen 
hozzá szeretnénk segíteni a gyermekeket és a fia-
talokat ahhoz, hogy felvegyék „Isten formáját”, és 
személyiségükben, magatartásukban és képessége-
ikben „csiszolódjanak”. Ebben közel húsz, a tele-
peken mûködõ gyülekezetekbõl érkezõ helyi mun-
katárs segít nekünk. Hetente találkozunk velük, 
képezzük õket, és együtt készítjük elõ a következõ 
heti programokat. 

Yvonne is egyike hûséges munkatársainknak. 
Idõközben bibliaiskolai hallgató lett, és két társával 
egyik programunk vezetõje. A hétfõ délutántól szerda 
délutánig tartó Iskola Utáni Program szeretne jó ha-
tással lenni a gyermekekre a tanítási idõ után. Yvonne 
azt vallja: – A gyermekekkel nem történhet meg az, 
ami velem! Ismerem a telep veszélyeit, és szeretnék 
tenni azért, hogy a fiatalabb nemzedék ne kövesse el 
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– Egy évvel a születésem után szüleim elköltöztek 
Kazahsztánból és engem a kirgiz felföldön elterülõ 
Isszik Kul tónál lakó nagyszüleimre bíztak.

Még az elsõ osztályt sem végezte el, amikor meg-
halt a nagymamája, hat évvel késõbb pedig a nagyap-
ja. Egyik nagynénje Jurát Ukrajnába vitte. Egy évig élt 
ott, majd visszatért az Isszik Kul tóhoz. Közben már 
az anyja is ott lakott új férjével. Jura állandóan konf-
liktusba került a férfival, ezért elhatározta, hogy in-
kább az utcán fog élni. Néhány barátja is csatlakozott 
hozzá.  Egyiküket sem zavarta, hogy ennivalót csak 
lopással tudtak szerezni. Így legalább nem henyéltek 
egész nap. 

Milyen kellemes emléket õrzöl fiatalkorodból?

– Semmilyet. Éheztünk. Állandóan kergettek min-
ket, és nehezen bírtuk a hideget az utcán. Csak a 
távfûtés meleg csövei mentették meg az életemet.

Mikor kerültél elõször börtönbe?

– Az a véletlen mûve volt. Egy rendõr elhitette ve-
lünk, hogy be tudna juttatni minket egy internátusba. 
Beleegyeztünk, de hirtelen újból egy ifjúsági javító-
nevelõintézetben találtuk magunkat. 18 éves korun-
kig itt kellett volna maradnunk, hogy majd be kelljen 
vonulnunk a seregbe. Egyszerûen becsaptak minket.

Végül két sikertelen szökési kísérlet után sike-
rült megszökniük! A haverokkal feltörték a konyhát, 
és az ott szerzett élelmiszerrel, cigarettával felsze-
relkezve eltûntek az éjszakában. Összecsomózott 
lepedõk segítségével jutottak le az ablakon át a har-
madik emeletrõl. A szomszéd helyiségbõl ellopták a 
kötélen száradó ruhákat, majd átöltöztek. Egy vonat 

Amikor lehetségessé 
válik a lehetetlen

ugyanazokat a hibákat, amelyeket én elkövettem. Az 
Úr Jézusnak és Igéjének kell formálnia õket, nem pe-
dig kábítószer kereskedõknek, szerencsejátékosoknak 
és iszákosoknak! Isten megáldott engem, én pedig ál-
dássá szeretnék válni mások számára

Yvonne nagyon megbánta, hogy hatodik osztályos 
korában otthagyta az iskolát, ezért most be akarja fe-

jezni. Ápolónõként vagy pedagógusként szeretne se-
gíteni másokon. Yvonne élõ példa arra, hogy Isten át 
tud formálni reménytelennek tûnõ eseteket is. 

* Azóta egyes telepeken javult a helyzet. 

** Traktátus: kis evangéliumi szórólap

Raikin és Uta Dürr

34 évvel ezelõtt a kazak sztyeppén született, a vi-

lág egyik legnagyobb hegyi tavánál nõtt fel, fél életét 

börtönben töltötte, mégis megtalálta Istent, és igazi 

munkatárs lett belõle: Jura vidám fiatalember, aki 

négy éve jár a gyülekezetünkbe, és az egyik legfonto-

sabb munkatársunk lett. Élete Isten bölcsességének és 

gondviselésének a bizonyítéka. Csak az Úr tudja, mi-

kor kell egy embert keményen próbára tennie, illetve 

mikor kell a szeretetével átölelnie.

Kirgizisztán
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mellékhelyiségébe bezárkózva sikerült eljutniuk az 
Isszik Kul tóig.

Pár év múlva Jurát lopáson érték. Ekkor igazi bör-
tönbe került.

Mikor hallottál elõször Jézusról?

- Szabadulásom után egy hívõ hentesnél találtam 
munkát, aki megállás nélkül prédikált nekem. Na-
gyon furcsán éreztem magam, de tényleg törõdött ve-
lem. Néha elmentem vele a gyülekezetbe, habár akkor 
még nem hittem.

Jura ekkor élte át élete elsõ csodáját. Egyik barátjá-
val lakott együtt, aki lopott, és az elcsent ruhákat saját 
maga hordta. Mindkettõjüket elfogták és letartóztat-
ták. Jura ismét vizsgálati fogságba került.

A cellájában egy Újtestamentumot talált, beleolva-
sott és Istenhez kiáltott: 

– Ha tényleg létezel, akkor vigyél ki innen! Tégy 
csodát! Hinni fogok benned, és a templomban neked 
fogok dolgozni. 

A következõ nap kinyílt az ajtó. Egy ügyvéd állt 
elõtte, akit Jura fõnöke, a hentes szerzett. Egy napra 
rá a fiú már ismét szabad ember volt.

– Szabadulásom után hála töltött el Isten iránt. Va-
lóra vált a lehetetlen! Mindenesetre hallottam egy má-
sik hangot is, amely azt mondta: véletlen volt az egész! 

Sokat töprengtem, majd igazat adtam ennek a 
hangnak, úgyhogy a barátaimmal együtt nagy ün-
neplést csaptunk a csodálatos véletlen örömére.

Ma már tudom, milyen buta voltam. Gyermeki hit-
tel imádkoztam, és Isten megsegített, de én visszauta-
sítottam az Urat.

Egy évvel késõbb pontosan ugyanazon a napon 
Jurát ismét elõállították a rendõrségen egy apró ügy 
miatt, amilyet már rég tisztázott. Nyolc évet kapott!

– Minden összeomlott bennem. Nyolc év! Ráadá-
sul még tuberkulózist is kaptam. Egy hang szólalt meg 
bennem: Próbáld megtalálni Istent! Titokban elkezd-
tem Bibliát olvasni. 

Egyszer valaki meglátta bibliaolvasás közben és 
megjegyezte: – Ha hiszel Jézusban, akkor istentiszte-
letekre is kellene járnod. 

És Jura elkezdett járni.

Egyszer arról beszélgettek, hogy néhányan nem 
tudnak leszokni a dohányzásról. Jura már többször 
is abbahagyta, és most kijelentette: – Én abba tudom 
hagyni!

Három hónapig küzdött ellene, nagy nehezen 
sikerült is neki három napig nem szívni. Egy test-

vér megkérdezte tõle: – Kérted valaha Istent, hogy 
segítsen? 

– Este a takaró alatt letettem a fegyvert Isten elõtt: 
– Ha valami van bennem, ami zavar téged, akkor 
vedd el. Csak te tudsz nekem segíteni. 

Hirtelen iszonyatos nyomást éreztem magamban. 
Nem tudtam sem beszélni, sem kiáltani. Csak gon-
dolatban kiáltottam Jézushoz. Aztán kifáradva és iz-
zadtan feküdtem az ágyamban. Teljesen kimerülve 
aludtam el.

Reggelenként Jura elfelejtett rágyújtani. Észrevet-
te, hogy valami hiányzik, de nem tudta mi az. Ak-
kor meglátta a cigarettásdobozt, de nem volt kedve 
rágyújtani. A barátai cigarettáztak, õ azonban nem 
akart. Lassan megértette, hogy Isten csodát tett és 
megszabadította.

– Ez mikor történt? 

– 2005. május 28-án – vágja rá azonnal. – Ezt a 
napot sohasem fogom elfelejteni.

A következõ napokban észrevette, hogy Isten a ká-
romkodástól is megszabadította. Késõbb az orvosok 
is felfedezték, hogy teljesen felgyógyult a tuberkuló-
zisból. Az Úr Jézus meggyógyította Jurát. – Ismét va-
lóra vált a lehetetlen!

Jura kegyelmet kapott és bekerült egy úgyneve-
zett beilleszkedési programba. Két korábbi rabtársával 
együtt egy tanyán kellett dolgoznia, és rendszeresen 
jelentkeznie kellett a rendõrségen. Hívõ volt, és két 
társa állandóan gúnyolta érte. Amikor észrevette, el-
határozta, hogy megszökik.

– Jézus útközben így figyelmeztetett: – Tanulj tü-
relmet! Ne menj el, maradj itt! – Visszafordultam. Két 
hónapra rá barátok lettünk.

Jura 2008 májusában jött elõször az istentiszte-
letünkre. Ma már elárulja: – Már régebben szeret-
tem volna ebbe a templomba járni. A börtönben sok 
igehirdetést hallottam a legkülönbözõbb egyházak 
képviselõitõl. De ha Alfred testvér (a püspökünk) jött 
Koljával (egy munkatárs), valóban igazi szeretetet lát-
hattam.

Idõközben Jura feleségül vette Augusztinát, és 
most várják elsõ gyermeküket. A gyülekezet lelkiis-
meretes, megbecsült munkatársai lettek. 

2012. február végén ismét teljesült a lehetetlen. Jura 
több évi várakozás után végre megkapta elsõ szemé-
lyi igazolványát, és most már hivatalosan is létezõ sze-
mély. A mennyei Atya azonban már akkor is ismerte, 
amikor az édesanyja a szíve alatt hordta a sztyeppé-
ken, és az Úr csodálatosan vezette élete során.
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Oliva, az Afrikából egykor behurcolt néger rab-
szolgák leszármazottja nagyon megdöbbent a fur-
csa kérdés hallatán. A kérdést egy doktornõ tette 
föl neki, aki a felsõ tízezerbe tartozik. Hangjából 
érzõdött, hogy csodálja az egyszerû asszonyt, és 
kíváncsi boldogságának a titkára. Ez egy kis falu-
ban, Salinasban történt. Ráadásul Oliva a gazdag 
doktornõ szomszédjainál dolgozik mint egyszerû 
háztartási alkalmazott. A háztartási alkalmazotta-
kat nem sokra tartják. Ha csak lehet, mindenki 
jól ki is használja õket. Ugyan ki tekintene ilyen 
embereket példaképnek? De a szomszédban lakó 
elõkelõ hölgy hosszabb idõn át figyelte Olivát, és 
feltûnt neki, hogy Oliva mindig sugárzik a bol-
dogságtól. Oliva életében látta meg azt, amit neki 
sem a pénz, sem a társadalmi helyzete nem tudott 
megadni.

Oliva hosszú útja a megtérésig
Igen, így igaz: Oliva hívõ keresztyén! De bizony 

hosszú utat kellett végigjárnia, amíg ide eljutott! 
Már évek óta tudta, hogy a keresztyén hit igaz. Éve-
ken át megfigyelhette édesapja, Segundo életében. 
Segundo 70 éves korában jutott élõ hitre, mint az 
elsõ fekete bõrû ember Salinasban. Annak ellenére, 
hogy sokan ellenségesen viseltettek vele szemben, 
sõt szidalmazták, egyenes lelkûen és jókedvûen élte 
hitét. Isten még csodákat is tett Segundo életében. 
Noha már 70 éves volt, szinte magától tanult meg 
olvasni a Bibliából, és megmagyarázhatatlan vaksá-
gából is meggyógyult.

Olivát azonban nemcsak édesapja példája gyõzte 
meg a keresztyén hit igazságáról, hanem élete egy tra-
gikus, válságos pillanatában õbenne is tudatossá vált. 

Legnagyobb kisfia mintegy kilenc évvel ezelõtt gá-
zolás áldozata lett a Panamericana** nevû autóúton, 
amely Alaszkát a Tûzfölddel köti össze, és az õ város-
kájukon halad át. Oliva mély depresszióba süllyedt, 
amelybõl, úgy látszott, nincs gyógyulás. Utólag visz-
szatekintve így számol be róla: 

– A városkában élõ sok ismerõsöm közül senki 
sem tudott igazán mellém állni. Néhány hét múl-
tán egyesek közülük hívtak, hogy menjek és szó-
rakozzam újra velük. Aztán lassanként elmaradtak 
a barátok. Csak néhány keresztyén maradt, akik 
még meglátogattak, meghallgattak, mellém álltak és 
imádkoztak értem. 

Oliva saját tapaszta-
latból tudja: – Ha az élet 
tényleg kemény sorscsapá-
sokkal sújt, akkor mindenki 
magamra hagy. A világban 
olyankor nem lehet segítsé-
get találni. Ha valaki ilyenkor 
még az ember mellé áll, akkor 
az valószínûleg hívõ keresztyén.

Bár Oliva ezt mind tudta, még 
nem fogadta el személyesen Isten 
bocsánatát és szeretetét. De azért 
nagyon fontos volt számára az ott-
honában hetente tartott bibliaóra. 
Két éven át magyaráztuk neki és csa-
ládjának minden kedd este a Biblia 
tanítását. Néha nagyon elcsüggedtünk, 
és azt kérdeztük magunktól, miért nem 
fogadja már be Oliva Jézus Krisztust, és kezd új életet 
a Megváltóval.

Egy haláleset, egy álom és az átalakulás
A döntõ változás kb. két évvel ezelõtt követke-

zett be Oliva életében. Édesapja, Segundo 85 éves 
korában meghalt. Mindenki úgy emlékszik éle-
tének utolsó eseményére, hogy elõzõ este még a 
hitérõl beszélt és a Bibliát olvasta. Édesapja halá-
lával Oliva számára egy világ omlott össze! Ösz-
tönösen érezte, hogy most már csak egyetlenegy 
lehetõség áll elõtte: az, hogy a hitnek ugyanazon 
az útján járjon, mint édesapja. Ebben az idõben 
Isten egy álmon keresztül irányította oda Oliva 
figyelmét az Igére. Álmában édesapja jelent meg 
neki, és arra figyelmeztette, legfõbb ideje, hogy 
odafigyeljen arra, amit mi (Katharina és Rainer) a 
Bibliából mondunk neki.

Oliva azóta teljesen megváltozott! Nem mintha 
korábban bûnözõ lett volna! Sohasem ivott, és a 
városban sokan kedvelték. A családjában is min-
dig kivételes rend uralkodott. Ám megtérése után 
mintha tûz lobbant volna lángra benne, amit ko-
rábban nem ismert. Nemcsak feltûnõ vidámsága és 
jókedve tûnt szembe, hanem az is, hogy igazán 
és õszintén törõdött másokkal, és mindenkinek Jé-
zusról akart beszélni. Azt szeretné, ha szomszédjai 
is mind eljönnének hozzá a házi bibliakörbe, és 
õk is megismernék Jézust. Mennyire örül annak, 

Ecuador

Rainer és Katharina Kröger

– Árulja el nekem, mitõl 
ilyen boldog? Csak nem 
keresztyén?
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Malawiban töltött utolsó évünkben az egyik 
diákunk a heti bizonyságtevõ estén megrendítõ 
eseményrõl számolt be. Néhány év óta Balaka kör-
zet egyik falujában teljesített lelkipásztori szolgálatot. 
Az 56 éves Kungva lelkész, akinek hat gyermeke és 
több unokája van, így mondta el a történetet: 

– Feleségemmel és gyülekezetünkkel együtt né-
hány hónappal ezelõtt óriási válságot éltünk át. Igazi, 
kemény támadás ért, ami egész közösségünk fenn-
maradását veszélyeztette. A falu törzsfõnöke sosem 
kedvelt minket, keresztyéneket. Mindig gyanakodott, 
és kis templomunk építéséhez is csak kelletlenül bo-
csátotta rendelkezésünkre a telket. Ez néhány évvel 
korábban történt, ám késõbb is egyre elutasítóbban 
viselkedett velünk szemben. Végül megtalálta a mód-
ját, hogyan szabadulhatna meg tõlünk, hogy a telket 
újra megszerezhesse magának. 

A gyülekezet vezetõségével együtt engem is 
beidéztek a törzsfõnökhöz. A falu elöljárói vele 
együtt alkotják a helyi legfelsõbb bíróságot, élet-
halál urai, minden kérdésben õk döntenek. Kö-
zölték velünk, hogy keresztyén gyülekezetünket 
többé nem tûrik meg a faluban. Egy hetet adnak 
nekünk, hogy elköltözzünk vagy feladjuk a hi-
tünket. Ezután nyilvános összejövetelt tartanak az 
egész faluközösség részvételével, ahol mindenkit 

megkérdeznek, hogy 
továbbra is keresz-
tyén szeretne-e len-
ni. Aki továbbra is 
kitart hite mellett, 
a fölött egy sámán 
varázsigéket mond 
ki, azaz megát-
kozza. Ezt a hírt 
kellett átad-
nunk a gyüle-
kezetnek.

M é l y e n 
megdöbbenve 
mentünk vissza, 
s azonnal rendkívüli gyûlést 
hívtunk össze. Minden gyü-
lekezeti tag eljött és meghall-
gatta a fenyegetõ üzenetet. Az 
egész gyülekezet le volt sújtva. 
Mit tegyünk? Egyesek úgy vélték, a 
törzsfõnök ezt nem teheti meg ilyen 
egyszerûen! Mások félelmüknek ad-
tak hangot, és elgondolkodtak azon, 
hogy valóban elköltözzenek-e. De hova 
menjen hirtelen egyszerre mindenki? Me-

Próbatétel 
Daniel és Rita Mattmüller

hogy falujában minden két hétben van istentisz-
telet! És milyen szívesen elkísér minket, ha más 
településekre is elmegyünk, hogy ott is hirdessük 
Isten szeretetét! Oliva nagy bátorítást és támaszt 
jelent nekünk missziói szolgálatunkban. Izgatottan 
várjuk, hogy Isten hogyan fogja felhasználni õt a 
jövõben!

Ám még egy csodálatos esemény történt – lányai 
közül tavaly ketten is befogadták Jézus Krisztust Meg-
váltójuknak! Ma már a tragikus balesetben elveszített 
kisfiára is így emlékszik vissza: 

– Akkoriban olyan szívesen járt a gyermekklubba, 
hogy hallhassa a Jézusról szóló történeteket! Igen, õ 
már sokkal korábban befogadta Jézust, mint én! 

Ez most örömet és vigaszt jelent az anyának. Tudja, 
hogy kisfia már Istennél van a mennyei dicsõségben! 
Most már õ maga is útban van hozzá!

Utószó Segundóról

Segundo telkén templom épült, amelyet ma is hasz-
nálunk. Az idõs férfi gyakran és sokat olvasta a Bibliát, 
és sokat imádkozott nagy családjáért és az egész város-
káért. Gyakran mi is együtt imádkoztunk vele, néha 
térden állva. Segundo már több mint két éve meghalt. 
A temetése, az elsõ keresztyén temetés abban a város-
kában hatalmas bizonyságtételt jelentett mindenkinek! 
Segundo nem érhette meg, hogyan hallgatta meg Isten 
az imáit. Halála óta azonban családjának hat tagja ju-
tott hitre. Segundo nagyon hiányzik nekünk! Amikor 
csak rá gondolok, könnybe lábad a szemem! 

– Uram, köszönöm Neked Segundo életét! Add, 
hogy itt, Salinasban és a környezõ településeken még 
sokan úgy kövessenek Téged, mint õ!

* Színes bõrû – akinek az õsei afrikai származású 
rabszolgák voltak.

** Autópálya Alaszkától Tûzföldig

Malawi

Közölték velünk, hogy keresz-
tyén gyülekezetünket többé nem 
tûrik meg a faluban. Egy hetet 
adnak nekünk, hogy elköltöz-
zünk vagy feladjuk a hitünket.
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lyik szomszédos falu fogadna be egy több mint 15 csa-
ládból álló csoportot?

Elhatároztuk, hogy imádkozunk. A következõ hé-
ten naponta összegyûltünk imaórára a templomban. 
Napról napra növekedett a feszültség, de nemcsak a 
gyülekezeten belül. A faluban élõ nem hívõ embe-
rek is észrevették, hogy valami szokatlan dolog tör-
ténik, és sokan féltek. A gyülekezethez tartozó csalá-
dok hozzátartozói azt tanácsolták rokonaiknak, hogy 
tûnjenek el, mielõtt még valami szörnyû dolog tör-
ténne. Az egész falut furcsa, nehéz, sötét feszültség 
felhõje borította be. Két nappal a megadott határidõ 
lejárta elõtt egy, a gyülekezetünkhöz tartozó idõsebb 
asszony minden bátorságát összeszedve a törzsfõnök 
házához ment, elé állt és így kiáltott: 

– Jézusba vetett hitemet nem fogom feladni, akkor 
sem, ha ezért meg akartok ölni! 

De közülünk nem sokan voltak ilyen bátrak. Én 
sem. Szüntelen imádkoztunk és kértük Istenünket, 
védjen meg bennünket. A félelem a tetõfokára hágott.  

Majd eljött a nap, amikor a falu közössége ösz-
szegyülekezett a törzsfõnök háza elõtti vesztõhelyen, 
hogy gyülekezetünk minden egyes tagját kikérdez-
zék hitérõl. A sámán sok pénzért valóban eljött, mert 
számoltak azzal, hogy azon a bátor asszonyon kívül 
még sokan lesznek majd, akik nem fogják megtagad-
ni hitüket.  

A megadott idõben azonban közülünk senki sem 
ment el a falugyûlésre. Abban állapodtunk meg, hogy 
nem hajlunk meg a törzsfõnök parancsa elõtt. Sok 
gyülekezeti tag inkább a templom közelében álló há-
zunkban gyülekezett. Imádkozni akartunk és látni, 
mi történik majd. Össze akartunk tartani. Eltelt egy 
kis idõ. A törzsfõnök a falu egyik elöljáróját küldte a 
házunkhoz, és megparancsolta, hogy menjünk hozzá. 
Ám mi a helyünkön maradtunk. Mindenki dobogó 

szívvel imádkozott, de senki sem szólt semmit. A fér-
fi visszament a falugyûlésre. Telt-múlt az idõ. Sem-
mi sem történt. Egyszer csak hangokat hallottunk. 
Ekkor láttuk, hogy a tér irányából óriási tömeg kö-
zeledik felénk. Rettenetes volt a feszültség. Az udva-
runkon tartózkodó asszonyok közül néhányan síró 
kisgyermekeikkel bementek a házba. A tömeg hirte-
len elkanyarodott. Az emberek egyre tovább futottak, 
nemhogy közelebb értek volna. Aztán a csõcselék 
megfordult, és ellenkezõ irányba futott, de megint 
nem jutottak közelebb hozzánk. A hangjuk egyre har-
sányabb, vadabb, zavarosabb lett, majd a sereg hirte-
len elvonult, végül pedig feloszlott. 

Mi történt? Késõbb valaki elmesélte nekünk, hogy 
mivel mi nem engedelmeskedtünk, a törzsfõnök és 
a sámán elhatározta, ha mi nem megyünk hozzá, 
majd õk jönnek hozzánk. A tömeg – élén a sámánnal, 
akit a varázsbotjai vezettek – elindult a házam felé. 
A varázsbotokat kinyújtva tartotta maga elõtt, azok 
pedig mutatták neki a hozzám vezetõ utat.  Amikor a 
közelünkbe értek, egy másik hatalom megfordította, 
körbe-körbejárt, de nem tudott közelebb jönni.  Meg-
fordult és a másik irányban is próbálkozott, mégsem 
tudott megközelíteni minket. A falubeliek bosszúsak 
lettek, és végül elkergették a tehetetlen sámánt. Isten 
világosan megmutatta, hogy az Õ hatalma nagyobb, 
és meg tud õrizni minket a Sátán pusztító erejétõl. 
Jézus a gyõztes!

Amikor Khungwa lelkipásztor elbeszélését hangos 
„hallelujával” befejezte, a diákok és a munkatársak 
pedig nagyon meghatódtak, erõteljes „ámennel” vála-
szoltak, egy ifjúsági ének jutott eszembe: „Jézus Krisz-
tus a gyõztes a pokol, a halál és az ördög felett, ezért 
Õt választom!” Ezek a bátor hívõk Jézust választották 
Uruknak és Megváltójuknak, az Úr pedig nem hagyta 
cserben az övéit. Mert Õ a gyõztes.

2010. június

Egy Kazama melletti kis faluban rendezik meg az elsõ CHE szemináriumot. 
A CHE (Egészség, Evangélizáció, Közösség) átfogó szociális missziói egészség-
koncepció, amely lehetõvé teszi a falvaknak, hogy saját erõiket felfedezzék és 
mozgósítsák, keresztyén értékekkel kapcsolatos hagyományaikat és kultúrájukat 
elemezzék, és közösen gondolkozzanak az egészségrõl és az életrõl.

Jens és Susann Weißflog

Új élet 40 évesen 

Zambia
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Ezen a jövõbe tekintõ szemináriumon egyhá-
zak, civil szervezetek és kormányzati intézmények 
képviselõi vesznek részt. Negyven résztvevõ érkezik. 
Köztük a 40 év körüli Bvalia úr* is, az egyik legna-
gyobb zambiai egyház tagja, aki már hosszú évek óta 
a presbitérium tagja.

Minden résztvevõ aktívan közremûködik a CHE 
szeminárium eseményein. Szerepjátékokat adnak 
elõ, kis csoportos foglalkozásokat rendeznek, ahol 
felfedezõ utat tesznek a Bibliában és saját kultúrájuk-
ban. Olyan témákat vesznek elõ, mint például „a ba-
bona és befolyása a kultúrára, valamint a személyes 
fejlõdésre”.

Bvalia úr az egyik legtevékenyebb résztvevõ, aki 
nem riad vissza a szerepjátékokban való részvételtõl, 
és a megbeszélések során bátran kimondja vélemé-
nyét az adott témával kapcsolatban. A CHE Szeminá-
rium kétnapi intenzív elmélkedés után ér véget: téma 
az egyéni hit, az életmód, a másokkal szembeni visel-
kedés a saját élet- és munkakörülmények között.

2010. augusztus

Bvalia úr hat másik szemináriumi résztvevõvel je-
lentkezik nálam, hogy tréner képzést kapjanak. Ez a 
CHE tréning szeminárium egy hétig tart. Szerepjáté-
kokkal, csoportmunkával és nehéz, bonyolult témák 
segítségével készülnek fel a CHE stratégia alkalma-
zására és megvalósítására. Bvalia úr és három társa 
ugyanarról a vidékrõl érkezett, úgyhogy egy tréning-
csoportot alkotnak. Azt a feladatot kapják, hogy kör-
nyezetükben mutassák be a CHE-t  és olyan falvakat 
találjanak, amelyek komolyan érdeklõdnek iránta.

Rendszeresen találkozom a lukupai négytagú cso-
porttal, hogy segítsem és tovább képezzem a csapa-
tot. Lukupa Kazamától 10 km-re található. Bvalia úr 
állandóan azt hangsúlyozza, hogy a CHE nagyszerû 
dolog, képes az embereket tartósan megváltoztatni. 
Tréner feladatát Isten hívásának tekinti, és minden 
körülmények között segíteni szeretne.

Bvalia úr gazdálkodó, családját abból kell eltarta-
nia és ellátnia, amit a földjein megtermel. Felesége 
tanárnõ, négy gyermekük van.

2011

Bvalia úr átgondolja saját és családja helyzetét.  
A sok információ és a CHE életet átformáló témái alap-
ján, valamint a Lusakában megrendezett, több orszá-
got érintõ CHE konferencia hatására – amelyre a szom-
szédos országokból, így Malawiból, Zimbabwéból és 
Botswanából is érkeztek trénerek – elhatározza, hogy 
kitanulja a szabómesterséget.

Iskolai egyenruhákra szakosodik. Különbözõ min-
tadarabokat készít és beutazza a környéket, hogy kíná-

latát bemutassa az iskoláknak. Munkájának minõsége 
megnyeri az iskolaigazgatókat. Nem sokkal késõbb 
nagy megrendelést kap az egyik iskolától, amelynek 
egyenruhákat varr.

Bvalia úrból immár gazdálkodó és szabó lett. 
Amikor a földeken nincs sok tennivaló, a szabómun-
kának szenteli az idejét. Nem szeretne, sok más em-
berhez hasonlóan, otthon üldögélni, unalomba süly-
lyedni és inni.

2012

Bvalia úr különféle növényeket termel földjein, és 
rokonainak is segédkezet nyújt a mezei munkában. 
Segíti õket a bab, a kukorica, a szója és a földimogyo-
ró elvetésében. Rokonai azonban sok mindent nem 
ültetnek el, hanem egyszerûen csak megeszik, ami 
nagyon bosszantja a tapasztalt gazdát. Mégsem adja 
fel, állandóan biztatja õket, beszámol nekik a CHE-rõl 
és az ott tanultakról.

2012. március

2012. március 10-én újra meghívnak a lukupai 
csoport gyûlésére a 2012. évi CHE munka megter-
vezésére (kissé megkésve, de mégiscsak összeülnek 
tervezni). Bvalia úr a tavalyi év CHE munkájának ta-
pasztalatairól és a 2012. év súlypontjairól beszél, ame-
lyek szerinte a következõk:

– A szervezetekkel és a kormányzattal szemben a 
lakosság függõségének bármely formája elleni küz-
delem.

– Mit jelent keresztyénnek lenni?

– A HIV elleni küzdelem: Az emberek még nem 
látják, hogy az életük megváltoztatása az igazi vé-
delem e betegség ellen, nem a gyógyszer, amelyhez 
most már hozzá lehet férni.

– A lukupai CHE munka jobb megtervezése.

– Kisebb program megvalósítása a CHE csoporton 
belül, hogy pénzt és táplálékot gazdálkodjanak ki a 
rászorulóknak.

Megtérés 40 évesen

A lukupai CHE csoport lelkipásztora másnap el-
mondja, hogy a CHE gyûlésünk elõtti napon Bvalia 
úr tudatosan Jézusra bízta az életét. Természetesen 
nagyon örülök a hírnek, és teljes szívembõl hálás va-
gyok Istennek. Bvalia úr elmondja, hogy a CHE nél-
kül soha nem gondolta volna át ilyen sok szempont-
ból saját életét és hitét. Korábban azt gondolta, hogy 
elegendõ vasárnaponként templomba járni, és örök 
élete lesz.

* A nevet megváltoztattuk
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„Anna Schwaigernek hívnak. Öt gyermek édes-
anyja vagyok. Most az életemrõl és a férjemrõl 
szeretnék beszámolni. 47 évig voltunk házasok.  
A férjem tavaly halt meg. Alkoholista volt. A házas-
ságban eltöltött évek nagyon nehezek voltak. Én 
gazdálkodtam, így gyermekeimnek mindig biztosí-
tani tudtam a legszükségesebbet. Soha nem kellett 
éheznünk. Isten gondoskodott rólunk, és megvé-
dett a nagyobb gondoktól. De hiányzott a békesség!  
A gyermekeimmel sokszor és buzgón imádkoztunk 
a férjem alkoholtól való szabadulásáért. Három el-
vonókúrának vetette alá magát, de az alkohol rövid 
idõn belül minden egyes alkalommal erõsebbnek 
bizonyult. Egyedül Isten tudja, hányszor kérdeztem 
Õtõle: – Miért?

A gyerekek sorban elmentek a háztól. Az egyik 
fiam átvette a gazdaságot. Csak az tudja, aki már 
átélt hasonlót, hogy a keserûség, a csüggedés és 
a reménytelenség gyakran erõsebbnek bizonyul az 
Istenbe, a mi Urunkba vetett hitnél és bizalomnál. 
Miközben nyomorúságomban Isten segítségére és 
beavatkozásra vártam, türelmet tanultam. 

Egy nap a férjem nyelési nehézségekre panasz-
kodott. Elmentünk az orvoshoz. A vizsgálatok után 
az orvos gégerákot állapított meg, és a férjemet 
azonnal kórházba utalta. A beutalón az állt, hogy 
a lehetõ leghamarabb meg kell operálni. A férjem 
teljesen kétségbeesett. A gyerekekkel igyekeztünk 
rábeszélni, de hallani sem akart a mûtétrõl. A su-
gárkezelés mellett döntött, és 36 kezelésen esett át. 
Egyik lányunk, Lydia néhány napra el tudott sza-
kadni családi kötelezettségeitõl, és több napot töl-
tött az apja mellett. Egy nap bizonyossá vált, hogy 
meg kell mondania neki: 

– Papa, nem akarsz hazajönni az Atyához, mint 
a tékozló fiú? 

Másnap reggel az apja ezzel a szóval fogadta: – 
Megtettem.

Attól kezdve ismét bátorság és remény töltötte el.

A sugárkezelés befejeztével két tüdõoperáción 
esett át. Ekkor már szívesen fogadta Siegfried Seitz 
misszionárius látogatásait is, pedig korábban me-
nekült elõle. Beszélgettek, imádkoztak, Siegfried 
Jézus hûségével és megbocsátásával biztatta. Ami-
kor a férjemnek be kellett feküdnie a kórházba, 
Siegfried Seitz minden alkalommal meglátogatta.  
A férjem örült a látogatásoknak. Egyszer, amikor is-
mét kórházban volt, elárulta nekem: – Seitz testvér 
nagyon sok erõt ad nekem. – A sugárkezelések ha-
tására a férjem már nem tudott nyelni. Három évig 
csak gyomorszondán keresztül lehetett táplálni. 
Sosem panaszkodott. Ha ettem, ott ült mellettem.  
A napi ige és az igés falinaptár jelentették hitének a 
mindennapi kenyeret. Korábban sosem fordult elõ, 
hogy tõlem vagy a gyerekektõl bocsánatot kért vol-
na, sõt korábban nap mint nap nagy gorombaságo-
kat vágott a fejünkhöz. Most azonnal megérezte, ha 
fájdalmat okozott nekem, és bocsánatot kért. 

Tavaly még egy darabot kivettek a májából, 
de már mindenhol áttéteket találtak. Nem sokkal 
késõbb besárgult az egész teste. Egyre csendesebb 
lett, és lassan búcsút vett a földi élettõl. A 73. szü-
letésnapját még együtt tudtuk ünnepelni. Amikor 
a víz felgyülemlett a szervezetében, felhívtam a 
fájdalomcsillapítással foglalkozó csapatot. Azonnal 
kijöttek és fájdalomcsillapító infúziót kötöttek be 
neki. Az orvos megkérdezte, hogy otthon szeret-
ne-e meghalni. 

– Igen, itthon – felelte. Lydia, a lányunk még 
aznap éjjel ideutazott. A férjem már nem beszélt. 
Együtt énekeltünk és imádkoztunk az ágyánál. 
Nagy békesség töltötte be a szobát, ahol a férjem 

Végre béke 

– Papa, nem akarsz hazajönni az Atyához, 
mint a tékozló fiú? 
Másnap reggel az apja ezzel a szóval fogadta: – 
Megtettem.

Ausztria

Siegfried és Renate Seitz
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Claudia Geigle mondja el, hogyan került az 
NDK-s idõkben Brandenburgból Mecklenburgba. 
Ma a gyülekezetépítõ munkacsoport tagjaként a 
nõk közötti munkában és a lelkigondozásban te-
vékenykedik Bad Doberanban.

„Köszöntöm az Olvasót! Claudia Geiglének hív-
nak, és az Isten Békessége Házban mûködõ bad 
doberani gyülekezet tagja vagyok. A brandenbur-
gi Wittenbergében születtem 1969 novemberében, 
ahol 1986-ig iskoláimat is végeztem. Szüleim már 
akkor is keresztyének voltak, mi, gyermekek pedig 
már kicsi korunktól fogva ismerhettük az Úr Jézust. 
Nem érettségizhettem, mert keresztyének voltunk, 
és nem akartunk belépni a SED (a Szocialista Egy-
ség Pártja az NDK-ban) ifjúsági szervezetébe, az 
FDJ-ba (Szabad Német Fiatalság). A legnagyobb 
vágyam – ápolónõ szerettem volna lenni – szintén 
nem teljesülhetett, ugyanis már gyerekkoromban 
gerincproblémákat diagnosztizáltak nálam. Egyik 
nagy álmom így foszlott szerte. 

Különösen ebben az idõben, de még késõbb 
is három nõnek jutott meghatározó szerep az éle-
temben.

Elsõként édesanyámat említem. Még kisgyerek 
voltam, amikor mellrákot állapítottak meg nála. 
Kitörölhetetlen nyomot hagyott bennem mély és 
szilárd hite Jézusban. Sokszor beszélt arról, ho-
gyan adott neki erõt ez a hit a szenvedéseiben újra 
és újra egészen a haláláig. Jómagam nem sokat 
értettem belõle, hiszen még nagyon kicsi voltam.

A második ember a nagymamám volt. Nemcsak 
a lányát (az édesanyámat) vesztette el, hanem a 
második világháborúban a két fiát is. Jézusba ve-
tett erõs és mély hite erõsen hatott rám, sõt olyan 

mély nyomott hagyott bennem, hogy késõbb is jó 
volt visszaemlékezni rá. Emlékszem, hogy ottho-
nában bibliaórákat tartottak.

A harmadik nõ a nõvérem volt, aki gyerekko-
romban meghatározta az életemet. Négy évvel volt 
csak idõsebb nálam, s mégis, mintha az anyám lett 
volna. Szívügyének tekintette, hogy az életemet 
Jézusra bízzam. Mind a mai napig példaképem a 
hitben.

Miután kitanultam a fotó-, optikai, óra- és ék-
szerüzleti eladó szakmát, 1989-ben elmentem ott-
honról. Akkoriban valójában csak egy diakóniai 
évet terveztem Bad Doberanban az Isten Békes-
sége Házban. 1990-ben feleségül mentem Dietmar 
Geigléhez, a ház akkori vezetõjének fiához. Még 
abban az évben jó öt évre Wismarba költöztünk, 
ahol megszülettek a fiaink, Jonas (1991) és Elias 
(1993). 1996-ban újra Bad Doberanba költöztünk. 
1998 óta egy kis könyvkereskedésben dolgozom 
Bad Doberanban, ahol sok emberrel találkozom.

Az Úr Jézus teljesen megváltoztatta az életemet. 
Gyermekkoromban félénk, szégyenlõs kislány vol-
tam. Ma oda tudok menni az emberekhez, és min-
denkivel felszabadultan tudok beszélni a hitemrõl.

Szívvel-lélekkel kiveszem a részem a nõk kö-
zötti munkából. 2001-tõl 2011-ig Rostockban fel-
építettem és vezettem – más nõkkel együtt a 
Landeskirchliche Gemeinschaft (népegyházi kö-
zösség) gyülekezetébõl – az Oázis Nõi Kört. Eh-
hez jöttek még a nagy Nõi Reggeli Találkozók 
Rostockban, ahol évek óta munkatárs vagyok. 
Bad Doberanban is vannak nõk, akik bíznak ben-
nem, odajönnek hozzám, én pedig meghallga-
tom õket. Azt hiszem, Jézus az elmúlt években a 

a halálos ágyán feküdt. Három nap múlva csende-
sen meghalt. A szeme kinyílt és ragyogott. Az arcán 
mosoly ült. Istenben megnyugodva ment haza. 

– Köszönöm, Úr Jézus – imádkoztam. 

A férjem utolsó hónapjaiban és az utána 
következõ idõben állandóan egy igeversre kellett 
gondolnom: „Hiszen kegyelembõl van üdvösségetek 
a hit által, és ez nem tõletek van: Isten ajándéka ez” 
(Ef 2,8).

Oázis hölgyeknek

Németország

Christoph és Inka Scharf
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„...Élet illata életre…” 

lelkigondozást helyezte a szívemre. Ezen a terüle-
ten szeretném továbbképezni magam.

2011 decembere óta a bad doberani új gyüleke-
zetünkben is van Oázis Nõi Kör. Havonta egyszer 
11–15 asszony jön el a városunkból az Isten Bé-
kessége Házba. Az egyik ilyen hölgy már el is kez-
dett járni Christoph Scharf hittanórájára. Nagyon 
szívesen veszek részt a munkában, és nagyszerû 
lehetõségnek találom a gyülekezetépítést. Köszö-
nöm az Úr Jézusnak mindazt, amivel az életemben 
eddig megajándékozott.”

Christoph Scharf, a bad doberani gyülekezet 
alapítója nagyon hálás Claudia Geigle munkatársi 
segítségéért. Claudia 42 éves létére már nagyon 
sok mindent megélt Jézussal. Õ az egyedüli nõ a 
vezetõségben, s nélkülözhetetlen az Északi-tenger 
partján folyó gyülekezetépítõ munkában.

2010 nyara óta élünk Bad Doberanban, hogy 
új gyülekezetet alapítsunk. Az a feladatunk, hogy 
a rostocki gyülekezet szórványából önálló gyüle-
kezetet építsünk fel. Jelenleg a „tájékozódási és 
képzési”, valamint a „növekedési idõszak” közöt-
ti határon tartunk. Az elsõ két évben mint belsõ 

kör minden második héten találkoztunk a képzés, 
tervezés és imádság idejére. Kéthetente tartottunk 
istentiszteletet. Hetente rendeztünk kisifit kama-
szoknak. 2012. február végéig szerda esténként 
bibliakör is volt.

Ez év márciusától minden vasárnap találko-
zunk, hogy felváltva tartsunk hagyományos és 
beszélgetõs istentiszteletet. Itt (szinte) minden 
korosztállyal megbeszélünk egy-egy igeszakaszt 
– mint egy klasszikus ifjúsági vagy bibliaórán.  
A gyermekek párhuzamosan külön programon 
vesznek részt. Ezenkívül a hit alapvetõ kérdéseirõl 
kínálunk fel tanfolyamokat a gyülekezet új láto-
gatóinak. Az eddigi bibliaórát most kéthetente, 
csütörtök délutánonként tartjuk nyugdíjasoknak 
„szenior kávéház” formájában az Isten Békessége 
Házban, Bad Doberan belvárosában. Mindezt a 
nagyon lelkes belsõ kör – a munkatársak csapa-
ta – teszi lehetõvé. E munkatársak közül négyet 
felkértünk, hogy alkossanak vezetõséget, és lassan 
alakot ölt az új gyülekezet.

Traugott és Dorothea Ockert

„– Istenem, kérlek, segíts! – könyörögtem, miközben a temp-
lom egy vastag oszlopába kapaszkodtam. Körülöttem minden 
összevissza kavargott. Hirtelen még a cipõtartó szekrény is a 
feje tetejére állt.

Az éjszakát pislákoló gyertyafénynél a templomban töltöttem. 
Másnap korán reggel hallottam a városi önkormányzat közle-
ményét, hogy az atomerõmûben bekövetkezett robbanás miatt 
minden lakost azonnal ki kell telepíteni.

A parkolóban néhány busz indulásra készen állt, de nekem 
már egyiken sem jutott hely. Egy katona segítségével felkerültem 
a hadsereg egy teherautójára.

Egész úton kénytelen voltam az ülésbe kapaszkodni, olyan 
erõsen rázott és dobált minket az autó. A tíz óránál is hosszabb 
úton mindkét vállam teljesen elgémberedett. A célállomáson su-
gárzásvizsgálatnak kellett alávetnünk magunkat.

Éjjel fél kettõ volt, mire végre megérkeztem a szükségszállás-
sá átalakított tornacsarnokba. Heringek módjára feküdt körül-
belül száz ember egymáshoz szorulva. A gyerekek sírtak. Szinte 
lehetetlen volt aludni. Ráadásul két napig nem volt víz a WC-
ben. Szörnyû állapotok uralkodtak!” 

Japán

( 2Korinthus 2,16)
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Idáig tart a most 91 éves Tomoko Szasziki élménybe-
számolója hosszú élete minden bizonnyal  legemléke-
zetesebb eseményérõl.  A 2011. március 11-én bekövet-
kezett hármas katasztrófa ezrek életét követelte. Japánt 
alapjaiban rengette meg, és nemcsak fizikai értelemben.

Szasziki asszony túlélte, de mindene odaveszett. 
Istenbe vetett hite viszont inkább megerõsödni lát-
szott. Bár emberi számítás szerint minden oka meglett 
volna arra, hogy a híres „Miért pont velem történt?” 
kérdést feltegye, mégis minden szavából, tettébõl, tel-
jes lényébõl a hála áradt. Szasziki asszony a megtes-
tesült hála volt. 

– Ha visszatekintek, homály és sötétség lesz úrrá 
bennem és körülöttem. Ezért jutottam arra az elhatá-
rozásra, hogy elõre nézek, és minden egyes napon, 
amellyel Isten még megajándékoz, hálával adózom 
Õneki és embertársaimnak.

Magas kora ellenére is olyan világos gondolatai 
vannak, mint amilyen világos ez az elhatározás, és 
egészsége is kifogástalannak tûnik. Mindig lelkes 
résztvevõje volt a reggeli tornának, és olyan korán, 
amikor vendégeink többsége még az igazak álmát 
aludta, õ már az udvart söpörte.

Édesapja világítótorony-õr volt. Újra és újra mesélt 
róla, hiszen apja alapvetõen meghatározta az életét. 
Komor, nyugtalan gyermekkora és fiatalkora volt. Ál-
landóan költözködtek a szüleivel, és Japán összes vi-
lágítótornya kis híján az otthonává vált. Vajon nem 
ez lehetett az oka annak, hogy már egészen korán 
vágyott az örök hazába?

Az élet veszélyeivel nagyon is tisztában volt. Az 
õ élete hajójának is Isten Igéjének világosságára volt 
szüksége, nehogy az idõ óceánján valahol zátonyra 
fusson. 25 évesen készen állt arra, hogy hátralévõ éle-

tét Jézus Krisztusra bízza. Az Úr pedig jó révkalauz 
módjára mindeddig biztosan vezette. Még a szükség 
és szenvedés veszélyes sziklái mellett is.

Az elsõ fukusimai bibliai baptista gyülekezet egyik 
legelsõ megkereszteltjeként azóta az evangélizáló 
munkában kamatoztatja tehetségét. Középiskolai 
tanárnõ volt, és ennek megfelelõen nagyon határozott 
ember. Legalábbis így számolt be nekem egyik volt 
tanítványa. 150 centiméteres magassága miatt hibásan 
arra következtethetnénk, hogy gyengécske személyi-
ség lakozik benne. Nagy tévedés volna!

Nagyon kedves látvány, valahányszor elújságolja 
nekünk, hogy néhány tanítványa meglátogatja, ilyen-
kor csupa hetvenes éveiben  járó, meglett úr és hölgy 
jelenik meg. Vajon hányuknak jelentette õ a biztos 
fényt, amely Jézus Krisztushoz vezet?

Elképzelhetõ, hogy a búcsú miatti fájdalom még 
érzõdik beszámolómon. Nem túlzás azonban, ha azt 
állítom, hogy ez az asszony az elmúlt évben nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy keresztyének és nem ke-
resztyének sikeresen együtt tudtak élni az okutamai 
Liebenzelli Misszió Konferencia Központjában. 
[Ockerték maradtak, a néni és a többi menekült csak 
egy évig volt a Konferencia Központban. Szerk. megj.]

Szaszaki asszony igazi egyéniség. Kis és nagy dol-
gokat visz imában nagy bizalommal Urunk elé. Ami 
az övé (az anyagiakat is beleértve), örömmel adja to-
vább, és minden vele való találkozás alkalmával ha-
marosan elhangzik a „köszönöm” szó.

Nem titok, hogy ehhez az életvitelhez az erõt az 
élete Urával való közösségbõl és az Igéjével való fog-
lalatosságból meríti. És ha esetleg találkoznának vele, 
biztosan felismerik ápolt megjelenésérõl. Nem tudom, 
milyen parfümöt használ, de nagyon jó illata van.

Peter Silaluka története Zambiából: 

A Silaluka család nyolcadik gyermekeként láttam meg 
a napvilágot 1969-ben. Alig három hónapos voltam, 
amikor meghalt az édesapám. Apám rokonai megtil-
tották édesanyámnak, hogy szoptasson. Úgy vélték, 
hogy a halott lelke anyámban benne van. A tiltás hát-
terében az állt, hogy a halálomat akarták. Miért éljen 
a gyermek, ha már meghalt az édesapja, és a hagyo-
mány szerint az anya rokonsága kapná meg?

Szerencsére édesanyám megkönyörült rajtam 
és manióka porral táplált a tej pótlására. A nem 

megfelelõ táplálék elle-
nére életben maradtam. 
Mikor nagyobb lettem, 
Mózes és Jézus élete a sajátoméra emlékeztetett. A 
fáraó, illetve Heródes rendelkezése szerint õk sem 
maradhattak volna életben. A Sátán a gyermekek 
halálát akarta. De az élõ Istennek terve volt az éle-
tükkel és megmentette mindkettõjüket. 

Isten az én esetemben is aktívan közbeavat-
kozott, hogy az életemet a terve szerint alakítsa. 
Késõbb a testvéremhez költöztem Maszalába, ahol 

„Peter nem maradhat 
életben!”

Hedwig Müller missziós nõvér
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Loston Popo lel-
kipásztort hallot-
tam prédikálni. 

A megromlott városról, 
Ninivérõl beszélt. Fel-
ismertem, hogy bûnös, 

romlott ember vagyok, 
mindama rossz miatt, amit elkövet-

tem. Az istentisztelet alatt felálltam, elõrementem, 
és így szóltam a gyülekezet vezetõjéhez: – Keresz-
tyén szeretnék lenni.

A lelkipásztor ekkor elmagyarázta nekem az 
evangéliumot és megkérdezte, nem akarnék-e még 
várni. Nem, nem szeretnék tovább várni – válaszol-
tam. Ekkor kértem az Úr Jézust, hogy bocsássa meg 
a bûneimet, jöjjön az életembe és legyen az életem 
Ura. Rögtön bekerültem a keresztelésre készülõk 
csoportjába, amely már hat hónapja tanult együtt. 
Bár én csak három hétig jártam a csoportba, mégis 
megkereszteltek. Azután heti egy alkalommal egy 
tanítvány-nevelõ tanfolyam kezdõdött, amelyen a 
lelkipásztor és az egyik vezetõ oktatott. 

Miután megértettem Isten elhívását az igehirde-
tés szolgálatára, 1994-ben jelentkeztem a Fiwale Hill 
bibliaiskolába. Bár felvettek, mégis úgy gondoltam, 
hogy várok tanulmányaim megkezdésével, és elõtte 
a gyülekezetben vállalok feladatokat. Megállapítot-
tam, hogy mielõtt bibliaiskolába megyek, tapaszta-
latokra van szükségem valamilyen vezetõi feladat-
körben. Így választottak meg 1995-ben a Maszala 
templomban elsõ nõtlen férfiként diakónusnak. 

Idegenkedtem a házasságtól. Sok házaséletet lát-
tam nagy problémákkal, ahol a veszekedés, a csúnya 
szavak hozzátartoztak a mindennapokhoz. De láttam 
boldog házasságokat is, mint amilyen a lelkipásztoré 
is volt. Egy éjjel álmomban így szólt hozzám valaki: 
– Törzsfõnök családjából adok neked feleséget. 

Popo pásztorral rendszeresen imádkoztunk fe-
leségért. A gyülekezetbe járt egy törzsfõnök az 
egyik lányával, de a lány kikosarazott, mert va-
laki mást szeretett. Popo lelkipásztor egy másik 

lelkésszel beszélt ügyemrõl, aki Paledbe 
Litana lelkipásztor lányát ajánlotta, aki te-
kintélyes családhoz, a Lambaland család-

hoz tartozott. 

Legelsõ találkozásunkkor a lány alig szólt 
hozzám. Csalódott voltam, és látni sem akar-

tam többé. De Popo lelkipásztor rám parancsolt: 
– Elmész hozzá, és találkozol vele!

Második alkalommal megtetszett. Sok kérdést 
tettem fel neki, és mindent megtudtam róla, amit 
tudni akartam. Nagy tisztelettel viseltettünk egy-
más iránt és tisztelettel bántunk egymással. 1997-
ben összeházasodtunk. Az elsõ években nem szü-
letett gyermekünk. Nem fogadtuk tragikusan és a 
családunk is elfogadta ezt az állapotot. Gyerek-
telenségünk csak a gyülekezetben okozott prob-
lémát. Egy idõsebb ember odajött hozzánk és 
gyógyfüveket akart adni nekünk, amelyeknek se-
gíteniük kell, hogy gyermekeink legyenek. Mind-
ketten visszautasítottuk. 2000-ben megszületett az 
elsõ lányunk. 

Hatévi diakónusi szolgálat után újra jelentkez-
tem a Fiwale Bibliaiskolára. Tanulmányaimat 2002-
ben kezdtem meg és 2004 decemberében fejeztem 
be. Ezután az a kérdés foglalkoztatott bennünket, 
hogy Isten hol szeretne látni a szolgálatban. Nagy 
segítségnek bizonyult, hogy asztalosként némi 
mellékkeresettel is rendelkeztem. 

2005-ben meghívtak a muszili gyülekezetbe. 
Nekem nagyon fontos és nagyon szeretném hang-
súlyozni, hogy aki az evangélium hírdetésének 
szolgálatába áll, annak Istentõl és csak tõle kell vi-
lágos elhívást kapnia. Szorgalmasan kell Isten Igé-
jét tanulmányoznia, és imádkozó életet kell élnie.

2008 óta lelkigondozóként dolgozom a DTCC- 
nél (Dawn Trust Community Care). Jókor jött a 
felkérés a szolgálatra. Éppen bölcsességért imád-
koztam abban a kérdésben, hogyan lehet a he-
lyi/politikai gyülekezetet/közösséget támogatni. 
A lelkigondozói munkában gyakran nem könnyû 
bánni a nehéz emberekkel és körülményekkel. 
Ám az ad erõt és biztatást, hogy ne adjam fel, 
amikor a lelkigondozásban újra és újra hitre jut-
nak emberek. Nagy örömömre szolgál az is, hogy 
jó a kapcsolat a központban szolgáló munkatársak 
között.

Zambia
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Egy év a világ végén – Ecuadorban 

Támadááás!

Február eleje volt. Teljesen szokványos vasárnap 
este. Mit sem sejtve épp hazafelé tartottam az ifiklubból, 
amikor vízi pisztollyal megtámadtak egy autóból!

A karnevál idõszaka itt, Ecuadorban mindig nagy 
vízi csatákkal kezdõdik, ezekben a napokban ha-
sonló esetekre bármikor számítani lehet. Mindenki 
mindenkire támad. Sokszor nemcsak vízzel, hanem 
tojással, liszttel, „espumával” (spraybõl fecskendezett 
habbal). Ibarra központja ilyenkor veszélyes övezetté 
válik, gyakran még az autók sem tudnak keresztül-
hajtani rajta.

„impact Ecuador”

Szeptember végén dugig megpakolt bõröndökkel 
keltünk útra hét útitársammal, hogy átrepüljük az 
Atlanti-óceánt, és eljussunk Dél-Amerikába. Tíz hó-
napot fogunk Ecuadorban tölteni, hogy „impact”-
csapatunkkal a helyi missziói munkát segítsük.

Fõ feladatunk az ibarrai és környezõ települések 
gyermek- és ifjúsági csoportjaiban való szolgálat. Két-
három fõs csoportokra oszlottunk, de néha egyedül 
is szolgálunk. Így látogatunk meg minden héten 3-4 
közösséget.

Az egészet nagyon élvezem. Még akkor is, ha a 
gyermekfoglalkozásokat néha a szabad ég alatt tartjuk 
(még esõben is), sõt még akkor is, ha a gyerekek nem 
mindig figyelnek. Élvezem, hogy mindig új, kreatív 
ötletekkel kell elõállnunk az áhítatokon és a játékok-
nál. Annyira jó a gyerekek kedvenc énekeit tanulni – 
persze mindig valamilyen mozgással kísérve!

Ecuadori életforma

Ibarrában lakunk, az Andok magasabb hegyeinek 
egyik városában 2100 méterrel a tengerszint felett. Ne-
kem, aki egy kisebb faluban nõttem fel, a 120 000 
lakosú város nagy változást jelent. Ennek ellenére 
meglepõen hamar hozzászoktam az új környezethez. 
Néhány érdekesség:

Sokkal nagyobb a hangzavar és a káosz a köz-
lekedésben, mint Németországban. Mindenki állan-

dóan dudál – így szorítanak maguknak helyet, vagy 
csak köszönnek egymásnak. Rengeteg a taxi, amit 
meglehetõsen sokszor ki is használunk – egy út a vá-
roson keresztül ugyanis egyetlen dollárba kerül, ami 
kereken 80 eurocent. 

A piac nekem különösen is megtetszett. Lénye-
gében mindent lehet kapni. Fehér bõrû vagyok, 
ezért elõször általában elég magas árat mondanak 
nekem, így aztán lehet belõle alkudni. Korábban 
el sem tudtam volna képzelni, hogy képes lennék 
rá. De végre kicsit jobban beszélem a nyelvet, és 
túl vagyok az elsõ bakikon is. Ma már igazán él-
vezem, ha alkudni kell a piacon, amibõl ráadásul 
néha még jó kis beszélgetés is kerekedik egyik-
másik árussal.

Csapatmunka – egy család vagyunk!

Nagyon hálás vagyok a mi kis csapatunkért! Min-
den napot együtt töltünk, így aztán megismerjük egy-
más hibáit is. Megoldhatatlan konfliktus még sosem 
adódott közöttünk. Jó kis közösséggé formálódtunk. 
Kiegészítjük egymást a feladatokban és a csoportok-
ban is. A mögöttünk álló hónapok alatt szoros ba-
rátságok köttettek. Nemcsak a hétköznapokat töltjük 
együtt, hanem közösen imádkozunk és énekelünk, 
hogy az Úr Jézus maradjon életünk középpontja.

Egyébként érdekes, hogy egy kizárólag németekbõl 
álló csapat is lehet multikulturális. Sokat nevetünk a 
nyelvi különbözõségeinken – a sváb, az irodalmi né-
met és a szász kifejezéskészlet között.

Lelki támogatás

Az itt töltött 10 hónap alatt van néhány heti alka-
lom, amely kimondottan a mi hitbeli növekedésünket 
szolgálja. Ilyen például az is, amikor Dana és Daniel 
Sick misszionárius házaspárral találkozunk. Áttanul-
mányozunk velük néhány „impact”-képzési füzetet, 
amelyek segítenek kapcsolataink fejlõdésében (Isten-
nel, egymással, önmagunkkal és a helyi kultúrával). 
Mindannyiunknak van egy mentora (tanácsadója) a 
misszionáriusok közül, akivel havonta legalább egy-
szer tudunk találkozni és beszélgetni.

Manapság már nem meglepõ, ha egy fiatal arra adja a fejét, hogy érettségi vagy diploma után 
néhány hónapot a külmissziónak szentel az életébõl, közben ráadásul rengeteg tapasztalatra 
tesz szert. Néhány éve már a Liebenzelli Misszió is biztosít erre lehetõséget. Háromtól tíz hónapig 
terjedõ idõt lehet kint tölteni az adott országban, csoportokban, melyet a helyi misszionáriusok 
tanítvány-nevelõ/hitmélyítõ programja támogat. Susanne Helbig (az érchegységi Jahnsdorfból) az 
„impact” program keretén belül egy évet tölt Ecuadorban.

Susanne Helbig
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Ne várj nagy csodákat, mert akkor elszalasztod az 
apróbbakat!

Az elmúlt hónapokban Istennek valóban jó néhány 
csodáját éltük át!

Kezdve a felhõs ég alatt tartott szabadtéri ren-
dezvényeinknél, ahol megkímélt az esõtõl, egészen 
a játékoknál eszünkbe ötlött gondolatokért, amikor 
pedig híján voltunk a kreatív ötleteknek. Egyszer 
busszal utaztunk az ifiórára, de sajnos a város másik 
végén szálltunk le. Hihetetlen! De épp az ificsoport 
vezetõjével futottunk össze, aki segített odatalálnunk. 
Isten igazán jól tud idõzíteni! Nem?

Érdekes dolog történt velünk egyik nap. Épp egy 
missziós feladatra utaztunk busszal, amikor egy fia-
tal hátrafordult az ülésén, és elkezdett beszélgetni 
velünk. Danilo habozás nélkül velünk tartott az alka-
lomra, és a következõ hetekben csatlakozott az ibarrai 
ificsoporthoz. Az egyik ifjúsági istentiszteleten átadta 
életét Istennek! Az utóbbi idõben azonban, sajnos, 
nem sokat hallottunk róla.

 Isten megõrzõ kegyelmét tapasztaltuk ugyanazon 
a napon a hazafelé vezetõ úton. A piros lámpánál 
meglehetõsen nagy sebességgel belénk jöttek há-
tulról. Ennek ellenére pár karcolással és zúzódással 
mindannyian megúsztuk az esetet! Isten megõrzött 
bennünket! Még a sofõrök is békésen meg tudták be-
szélni a történteket.

Kulturális sokszínûség a munkánkban

Cotacachiban az új istentiszteleti terem építésének 
néhány teendõjét több amerikai missziós csoporttal 
együtt végeztük. A templom teljes területe köré falat 
emeltünk, kifestettük az épületet, a terembe pedig új 
világítást szereltünk.

Nagyon hatékonyan folyt a munka. Isten megõrzött 
bennünket a balesetektõl. Élveztem, ahogy munka 
közben igénybe kellett vennünk az agytekervényein-
ket, amikor folyamatosan ide-oda kellett kapcsolnunk 
a spanyol, az angol és a német között.

Nehéz feladat volt, de élményt jelentett, amikor 
fordítanunk kellett egy amerikai orvos csoport és a 
helyiek között.

A nem hétköznapi hétköznapok

A nem mindennapi élmények után régi medrük-
ben folynak tovább a hétköznapok.

Kéthetente találkozunk a fiatalokkal, hogy együtt 
énekeljünk. Az éneklés után mindenki ott maradhat 
még német órára, ha kedve tartja. Szerda esténként 
a gyülekezet egyik házi bibliakörébe járok, ahol sok 
érdekes emberrel találkozom. Ez a közösség nagyon 
sokat jelent nekem. Sokat éneklünk, megosztjuk egy-
mással gondolatainkat, miközben személyes barátsá-
gok szövõdnek közöttünk.

A nagy egész része

Számomra óriási ajándék az 
itt töltött idõ! Rengeteg izgalmas 
élményben van részem, érdekes 
emberekkel és élettörténetekkel 
ismerkedhetem meg, különfé-
le feladatokban próbálhatom ki 
magam, láthatom, ahogy Isten 
felhasználja a munkánkat, na-
ponta csodálhatom a teremtett 
világot! Nagyon izgalmas dolog 
Isten nagy tervének részesévé 
válni és eszköz lenni a kezében. 
Sokszor éppen akkor, amikor az 
ember nem is várja: „Elég néked 
az én kegyelmem, mert az én 
erõm erõtlenség által ér célhoz” 
(2Korintus 12,9).

Susanne Helbig két csoporttársnõjével a krátertónál


