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GYERMEKSAROK
Te, kedves Olvasónk,

kb. 7 200 km-re 
vagy Zambiától!Oszkár nem ismeri

  a félelmet? Zambia

Reinhard és Cornelia Frey 1986-tól 2002-
ig szolgáltak misszionáriusként Zambiában. Utána 
13 évig Németországban voltak, majd 2015-ben 
visszatértek Zambiába. Reinhard lelkipásztorokat és 
gyülek ezetvezetőket tanít, és segít nekik jobban 
megismerni a Bibliát. Cornelia asszonyokat és gyer-
mekeket bátorít arra, hogy kövessék Jézust.

   A te imád: Jézus, kérlek, segíts a 
misszionáriusoknak Zambiában, hogy el-
mondhassák az ottani gyermekeknek, milyen 
csodálatosan és egyedülállóan alkottad meg 
őket is. Köszönöm, hogy ez rám is és a vilá-
gon minden emberre igaz. Ámen.

Miért nem énekel Oszkár?
Néhány napja újra találkoztam Oszkárral és 
Ketiwével. Az utcán ültek. Oscar kezében egy 
kis játék gitár volt, amelyet csak úgy pengetett.
Ketiwe mindjárt el is énekelt nekem egy éneket, 
amikor meglátott, ám Oszkár nem akart éne-
kelni. El is mondta, miért nem: a tanító nénije 
az iskolában azt mondja, hogy nem tud szépen 
énekelni. Aztán valamivel halkabban hozzátet-
te, hogy a gyerekek néha ki is nevetik, amikor 

énekel! Mivel fél, hogy újból kinevetik, egyálta-
lán nem akar már énekelni.

Az az Oscar, aki az egész környéken megle-
hetősen szemtelen fiú hírében áll, attól fél, hogy 
kinevetik?! 

Zambiában sajnos sok gyermek él át valami 
hasonlót. A szüleik és a tanítóik gyakran csak azt 
emlegetik fel nekik, amit nem tudnak, és azt 
mondják, hogy jobban meg kellene erőltetniük 
magukat. Ezért sok gyermek nem is mer nagyon 
semmibe belevágni, mert attól félnek, hogy le-
szidják vagy kinevetik őket.

Oszkár, a szomszéd fiú
Oscar szép, nagy házban lakik az anyukájával, 
a nagyszüleivel meg néhány nagybácsival és 
nagynénivel. A szüneteket az apukájánál tölti, 
aki egy másik városban él. Az anyukája egész 
nap dolgozik, sőt nagymamája is; többnyire csak 
a háztartási segítő van otthon. A házat rendben 

tartja ugyan, de Oscarral nem igazán törődik. Is-
kola után a fiú legtöbbször a tévé előtt múlatja 
az időt, vagy a környéken csavarog. 

Többször megtörtént, hogy amikor elhaladtam 
a házuk mellett, hallottam, amint Oscar hango-
san sír. Olyankor azon töprengtem, hogy vajon 
miért sír Oscar. Fél valamitől?  Talán mégsem 
annyira bátor, mint amilyennek megismertem.

Mapaló nyomában
Nemrégiben Oscar és az unokatestvére, Ketiwe 
egyszerűen besétált a kertkapunkon. Mivel nem 
ismertem a két gyermeket, elgondolkoztam:

– Ezek aztán bátor gyerekek! Mintha egyálta-
lán nem félnének attól, hogy idegenek udvarán 
vannak.

Megszólítottam őket és megkérdeztem, miért 
jöttek.

Egyáltalán nem jöttek zavarba. Elmondták, 
hogy a barátnőjüket, Mapalót szeretnék meglá-

togatni. Mapalo egy kicsi lány, aki a telkünk vé-
gében lakik a családjával. Csalódást kellett okoz-
nom Oscarnak és Ketiwének; Mapaloék elutaztak 
valahová. 

A két gyerek kicsit kedveszegetten indult ha-
zafelé. Ám akkor megpillantották kerti székein-
ket. Bizonyára elnyerték a tetszésüket, mert ké-
nyelmesen bevackolták magukat egy-egy 
székbe. Elcsodálkoztam: Hát ezek ketten egyál-
talán nem félnek attól, hogy összeszidom őket? 
Persze nem tettem meg. 

Tetszett, hogy szemmel láthatólag nem tarta-
nak tőlem, és nem is félnek semmitől.

Oszkár saját költésű éneke
Ezt nagyon szomorúnak találom. Tu-
dom, hogy a gyermekeknek szüksé-
gük van a dicséretre és a bátorításra. 
Persze nem tudom az összes zambiai kis-
gyermeket bátorítani, de Oscart és a többi-
eket, akiket ismerek, őket igen. Unszolásomra  

Oscar végül mégis elénekelt nekem egy saját 
költésű éneket.

„Örüljetek, szép a föld! Dicsérjétek  
Istent! Szeretek mindenkit, de legjobban 
a bácsikámat.” 

Tetszett nekem ez az ének és a szövege 
is. Ezért megtapsoltam Oscart, mire ő nagy, 
csillogó szemekkel nézett rám.
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Martin Auch, missziós igazgató

Az anyagiasság Európában, Ázsiában és Ameri-
kában társadalmi valláspótlékká vált. A harmadik 
világban pedig tévtanításként jelenik meg azokban 
a gyülekezetekben, ahol a „jóléti evangéliumot” 
hirdetik. Erről számol be három cikkünk, amelyek 
Afrikából és Ecuadorból érkeztek.

Minden emberben ott lapul a szerzési ösztön és 
a birtoklási vágy, ami például sarkallhat arra, hogy 
viseljünk gondot a gyermekeinkről vagy a család-
tagjainkról. Az előgondoskodást azonban csak egy 
hajszál választja el az önzéstől! 

Az anyagiasság tulajdonképpen az, amikor az 
ember nem tudja megzabolázni magában az erőt, 
amely szüntelenül valami többnek a megszerzésé-
re ösztönzi. Ebből a szempontból a világ gazdag 
részein élők a legveszélyeztetettebbek. Vagyis mi. 
Anyagi vagy társadalmi helyzetünkből fakadóan 
megengedhetjük magunknak, hogy újabb és újabb 
javakat szerezzünk, illetve hogy eluralkodjon raj-
tunk a birtoklás jó érzése. Tulajdonképpen az érem 
két oldaláról beszélünk most. Vannak, akikben a 
kivagyiság, a rang és a pozíció utáni vágy a haj-
tóerő, másokat viszont egyszerűen a vásárlási láz 
űz, mert mindig többet és többet akarnak. Előbb 

vagy utóbb azonban mindenki rájön arra, hogy ez 
a féktelen szerzési vágy függőséggé válik. Hiába 
fáradozunk azon, hogy nagyobb luxusban éljünk, 
nagyobb elismertségünk vagy egyre több tulajdo-
nunk legyen, nem tapasztaljuk a megelégedettség 
érzését.  Sőt, látókörünk beszűkül, és a nagyvona-
lúság mint életforma elillan. A gazdagság nem ad 
semmiféle biztonságot, és a jómódú családokra bi-
zony sokszor a lelki szegénység a jellemző. 

Jelen számunkban olyan emberek beszámolóit 
olvashatják, akik egy másfajta „függőség” mellett 
döntöttek. Példájuk arra bátorít minket, hogy vizs-
gáljuk felül viszonyulásunkat az anyagiakhoz, és 
álljunk ellen a szerzési vágy sürgető erejének. 

A Biblia
 ▪ nem tiltja a vagyont, mert akinek van, az adhat 
másnak, de óv attól, hogy az anyagi javak rabjai
vá váljunk; 
 ▪ szorgalomra buzdít, de ellenzi a kapzsiságot;
 ▪ beszél arról az alapról, amely valóban megtart, 
és leleplezi azt a látszatbizonyosságot, amely el-
homályosítja az igazságot;
 ▪ kiáll azok mellett az értékek mellett, amelyeket 
nem lehet az arannyal egy lapon említeni; 
 ▪ azt a gazdagságot hirdeti, amely szívesen oda-
adja azt, ami az övé, és áldást jelent másoknak; 
 ▪ ahhoz a gazdagsághoz akar elvezetni, amely 
Jézus Krisztusban van, és úgy növekszik, hogy 
közben sem engem, sem másokat nem károsít 
meg. 

Az egyik professzor, aki a főiskolánkon tanít, meg-
ajándékozott egy szép régiséggel. Gyűjteményé-
nek darabját ezekkel a szavakkal adta át: 

– Időnként azért válok meg egyegy tárgytól, 
hogy gyakoroljam az elengedést. 

Ez nála nem valami kényszer volt, hanem egy 
örömteli életstílus, amelyre Isten Igéje és Lelke ve-
zette. Hála legyen Istennek az ilyen példaképekért! 

Mi az evilági és a nem evilági világnak is a 
gazdagai közé tartozunk. Nekem ebben a témá-
ban mindig sokat segít a 62. Zsoltár 11b verse: 
„Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el!”  
[A szerző által használt német bibliafordítás szerint: 
…ne az mozgassa a szíveteket, ne azon csüngjön a 
szívetek…] Ha körüljárjuk a témát, az segíthet a 
helyes ösvényen maradnunk, hitünket pedig a tár-
sadalmi áramlatok sodrásában is megtartanunk és 
megélnünk. 

Kívánom, hogy a kedves Olvasó jó ötleteket 
kapjon a cikkekből! 

Szívélyes üdvözlettel:

Társadalmunkban az anyagi javak megszerzése utáni 
olthatatlan vágy egyre inkább hajtóerővé válik, és meg-
határozza életvitelünket, életcéljainkat. Ez a fajta mate-
rialista, anyagias világnézet sok embert vetélytársakká 
tesz, de egyben össze is köti őket.

Akció! Vedd és vidd!
Ezt teszi velünk  
az anyagiasság...
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Mivel az autó nem készült el a húsvéti előadáskészítés idejé-
re, így sajnos a tavalyi előadásunkat nem tudtuk begyakorol-
ni, pedig sokan örültek volna neki, és sokaknak jelentett vol-
na áldást. (Ez egy háromnapos húsvéti konferencia is egyben, 
és öt helyről jönnek emberek; sok új is van közöttük, de akik 
tavaly látták, azok is szívesen meghallgatták volna újra.)

A tavalyi, Krisztuspróféciákat és Jézus Krisztus utolsó 
szavait tartalmazó előadáshoz autóval kellene hoznivinni 
a ngululai és mungwi vasárnapi iskolás gyermekeket, amit 
most nem lehetett megoldani. A ngululai gyerekek nagy bá-
natára, mert ők nagyon szerettek volna részt venni az elő-
adásban.

A húsvéti előadás elkészítése olyan formán jelentett kihí-
vást, hogy csak a mungwi tinédzser csoport gyermekeiből vá-
logathattam.

Megmondtam, megüzentem a vasárnapi iskolai tanítók-
nak, hogy most nálam nélkül, ők maguk készítsenek valamit. 
Valami egyszerűt, de ami által kimutathatják szeretetüket, há-
lájukat az Úr Jézusnak. Rajtunk kívül nem volt más előadás. 
Énók, (a mungwi vasárnapi iskolai tanító a kisebb korosztály-
nál) ugyan megpróbálta, de a gyerekek nem vállalták, arra 
hivatkozva, hogy szégyenlősek, és nem mernek kiállni annyi 
ember elé. Húsvétvasárnap több mint 300 ember volt jelen.

Ngululai „gyermekeim” bezzeg szívesen jöttek volna, 
de autó nélkül nem lehet 22–25 kmt gyalogolni az esős év-
szakban. A mungwi tinicsoporttal nehezebb dolgozni, mert 
kevesebb közöttük a hűséges, áldozatot is vállaló fiatal. Az 
előadás azért elkészült, és elő is adtuk, annak ellenére, hogy 
Húsvét reggelén az egyik apa fogta és elvitte a gyermekét, az 
egyik résztvevőt a városba, Kasamába. A más kultúra is köz-
rejátszik abban, hogy itt sokkal nehezebb megszervezni és el-
végezni valamit. Két lány meg azért jött sokkal később, mert 
nem volt víz, és még Húsvét reggelén indultak el vizet hozni, 
hogy meg tudjanak mosakodni. Úgyhogy a Testvérek min-
den ünnep előtt, már jóval előtte kezdhetnek értünk imád-
kozni, hogy végül minden szépen, rendben történjék.

A másik nehézséget nekem az jelenti az itteni ünnepekkel 
kapcsolatban, hogy nem az ünnephez kapcsolódó textus van. 
Például Virágvasárnap én a gyermekeimnek erről tanítok, de 
a gyülekezeti tagok nagy részének fogalma sincs arról, mi az 
a Virágvasárnap. Sajnos így van a többi ünneppel is gyakran, 
ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy az ünnephez kapcso-
lódó, biblikus előadást készítsünk. Idén Húsvétkor a tinikkel 
Jézus Krisztus feltámadását adtuk elő.

Három asszony indul a kora reggeli szürkületben szeretett 

Urának sírjához, bizonytalanul tanácskozva, hogy ki fogja ne-
kik elhengeríteni a nagy követ. Csakhogy a mi Istenünk nem 
vár el olyat tőlünk, amit mi nem vagyunk képesek elvégezni. 
A lehetetlent megcselekszi Őmaga.

Azt viszont elvárja tőlünk, hogy amit Ő kér, azt mind te-
gyük meg. Akkor is, ha az akár erőn felül valónak tűnik, vagy 
szerintünk lehetetlen. Angyal vigasztalja a megdöbbent asz-
szonyokat: 

– Ti ne féljetek! De miért keresitek a holtak között az Élőt? 
Nincs itt, hanem feltámadott, amint megmondotta néktek (a 
Mt 28,5–6 és a Lk 24,5 alapján). 

A sír üres! JÉZUS ÉL! És az asszonyok futnak, hogy vigyék 
az örömhírt a tanítványoknak, akik azonban nem hiszik ezt el. 
Viselkedésük ellenére Jézus megjelenik a félelem miatt bezár-
kózott tanítványoknak, a bezárt ajtón keresztül is. Békességet 
hirdetve a tagadó, elfutó, elmenekülő tanítványainak és egy 
héttel később Tamásnak, a hitetlenkedőnek is. Melegítse át a 
szívünket, hogy ilyen kegyelmes Urunk van! Békességet hir-
det, bátorít, erőt ad a félő, elbátortalanodott tanítványoknak.

A gyerekek adták elő a történetet, a narrátor idén én vol-
tam. A húsvéti énekek közben két igét szerettünk volna a 
gyülekezet szívére helyezni, Jézus Krisztust dicsőítve ezzel: 
az 1Korinthus 3,11et és a Filippi 2,5–11 verseit. A 10. és 11. 
verset mindnyájan egyszerre mondtuk, és próbáltuk mutatni 
is, hogy még hangsúlyosabb legyen:

„Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, meny-
nyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, 
hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.”

JÉZUS KRISZTUS ÚR! 
Ezt ismerte fel a kereszten haldokló Jézusban az egyik, vele 

megfeszített gonosztevő is. Hogy Jézus Úr, és képes bocsána-
tot, életet adni. És bár a teste a Gihon szeméttelepére került, ő 
maga Jézus Krisztussal került élő közösségbe, és bocsánatot, 
örök életet nyert.

Az Ószövetség idejében élők nem mehettek be a Szentek 
Szentjébe, az élő Isten kegyelmének trónusához. Oda évente 
csak egyszer léphetett be vérrel a főpap. 

Jézus Krisztus „halálra adatott bűneinkért, és feltámaszta-
tott megigazulásunkért” (Róm 4,25). Azt jelenti ez, hogy ne-
künk, akik az Újszövetség idejében élünk, adatott az a kegye-
lem, hogy Jézus Krisztus igazságának takarásában szüntelen 
mehetünk a Szent Isten trónjához. Húsvétkor és Húsvét után 
is melegítse ez át a mi szívünket, és munkáljon bennünk hű-
séget, odaszánást, feltétel nélkül való bizalmat a mi Urunk, 
Jézus Krisztus iránt!

Miért keresitek 
a holtak között az élőt?

Zambia:

Amint a korábbi cikkből a Testvérek értesültek, a balesetben az autó szinte totálkárosra tört. Bizony-
talan volt, hogy javítható-e. Most úgy látszik, a javítás lehetséges, de azóta is folyamatban van.
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A Tanítványság Iskola egy féléves bibliaiskolai képzés minden 
év októberétől márciusig, amelynek szerves része egy „szak-
mai” gyakorlat. A 2016/2017es tanévben 13 fiatal vett részt 
ebben a programban. Közülük 2 fiú és 4 lány (16 és 21 év kö-
zöttiek) Magyarországon töltötte – március végén, ill. április 
elején – az egyhónapos gyakorlati időt, náluk valamivel idő-
sebb vezetőjükkel.

A csapat tagjaival interjú készült, amelyet – hosszabb ter-
jedelme miatt – újságunkban nem tudunk közölni, de honla-
punkon majd (www.liebenzell.hu) közreadunk.

Ittlétük alatt iskolákban és gyülekezetekben szolgáltak 
áhítattal, Luther életéből vett jelenettel, ifjúsági programmal 
stb. – többek között – Tamásiban, Nagyszékelyen, Simontor-
nyán, Szentendrén, ill. Budapesten a Gazdagréti Református 
Gyülekezetben és a Pestszentlőrinc Kossuth Lajos téri Refor-
mátus Gyülekezetben. 

Mindannyian hálásak vagyunk, amiért Isten gazdagon 
megáldotta mind a fogadó gyülekezeteket, iskolákat, mind a 
lelkesen és alázattal szolgáló német fiatalokat, mind pedig az 
őket elszállásoló családokat. 

Egy kis ízelítő a fiatalok beszámolóiból:

Doreen: Budapest különösen is tetszik, de nagyon jó benyo-
mások maradtak bennem a vidéki helyszínekről is. Az em-
berek mindenütt nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Jól
esett a magyarok vendégszeretete. 

Ann-Cathrin: Magyarország nagyon tetszik. Jó megtapasz-
talni a magyarok vendégszeretetét, kedvességét, a barátsá-
gos fogadtatást. Az embereket valóban érdekli, hogy kik va-
gyunk, honnan jöttünk, mit csinálunk itt, milyen élményeink 
voltak és vannak. 

Christopher: Jól éreztük magunkat az iskolákban is. Az órá-
kat általában egy ismerkedő vagy egy Lutherrel kapcsolatos 
játékkal kezdtük, hogy a diákok a németet is gyakorolhassák 
egy kicsit. Utána következett egy áhítat bizonyságtétellel.  

Damaris: Magyarország nagyon tetszik. Eleinte sejtelmem 
sem volt arról, hogy mi vár itt rám. Pozitív meglepetésként 
éltem meg Magyarországot. Az egyik helyen egyedül lak-
tam egy családnál. Érzékeltem, hogy nem különösebben jó-
módúak, de nekem mindig a legjobbat adták. Jó volt látni, 
hogy bár nincs olyan sok nekik, azt, amijük van, megosztják 
velem. Ezt nagyon jó volt tapasztalni és ebből tanulni is le-
hetne. 

Egy másik családnál az jelentett felüdülést, hogy teljesen 
szabadon bekapcsolódhattunk a család életébe. Használhat-
tuk az egész házat, és mindannyian együtt ülhettünk vagy 
játszhattunk házigazdáinkkal este a nappaliban. Olyan volt, 
mintha tényleg otthon lettünk volna! 

Lejegyezte: Előd Erika
(A teljes  interjú a www.liebenzel.hu weboldalunkon olvasható!)

  IMATÉMÁK:
 
HÁLA:

1. Jézus Krisztus érettünk meghozott áldozatáért, örök éle-
tünkért.

2. A sok nehézség ellenére is elkészült az előadás.
3. Többen kérték, hogy adjuk elő még egyszer, mert akik 

hátul voltak, kevésbé hallhatták, és örülnének, ha még 
egyszer megnézhetnék.

4. A ngululai gyerekek szeretetéért, ragaszkodásáért.
5. A gyerekek életében észlelhető, szemmel látható pozitív 

változásokért.

KÉRÉS:

6. Változásért a gyülekezetben: rendért, fegyelemért az 
igehirdetés alatt.

7. Felelős lelki vezetőkért.

8. Mungwiban három baptista lelkipásztor van a gyüleke-
zetben, de nincs hivatalos lelkipásztor. A nyáj valójában 
pásztor nélkül van. Legyen egy közülük, aki valóban 
vállalja, hordozza a felelősséget.

9. Mindvégig való kitartásért a bizonytalan várakozásban, 
amíg Isten kijelenti az Ő akaratát az új szolgálati helyemet 
illetően.

10. Végezni hűséggel a 
mostani lelki felada-
taimat, amelyeket az 
Úr most és itt vár még 
tőlem.

A Liebenzelli Tanítványság Iskola  
6 hallgatója magyarországi gyakorlaton

Testvéri köszöntéssel:
 dr. Keszi Krisztina
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Minden kincsnél  
és gazdagságnál értékesebb

Japán:

Kazuaki a svájci japán gyülekezet karácsonyi istentiszteletén beszél az életéről. Megtiszteltetés, hogy én 
fordíthatom. Felkavar, amikor hallom, hogyan tud Isten új látást adni egy embernek. Elfordítja a tekinte-
tét az evilági, anyagi, mulandó létről, és rányitja a szemét egy értelmes életre, amelyet Istennel, Istenért 
és másokért élhet.

Kazuakinak hívnak. Nagybőgősként dolgo-
zom, és improvizációt tanulok a Bázeli Zene-
művészeti Főiskolán. Volt idő, amikor csak a 
pénz és a siker érdekelt. Aztán ráébredtem, 
hogy milyen önző vagyok, mert nekem csak 
az számít, hogy megvalósítsam a vágyaimat 
és az álmaimat. Valójában senkinek nem tud-
tam a hasznára lenni. Az életemet hirtelen 
olyannak láttam, mint egy mókuskerék: meg-
bántok másokat, szennyezem a levegőt és a vi-
zet, iszom, eszem, pazarlok, alszom. Feltettem 
magamnak a kérdést: ilyen értelmetlenül aka-
rok élni addig, amíg meg nem halok? Nem. 
Akkor kezdtem el foglalkozni lelki dolgokkal. 
Meg akartam változni; olyan ember szerettem 
volna lenni, aki értelmes életet él, és hasznára 
van a világnak. 

Akkoriban történt Japánban a háromszoros 
katasztrófa; a pusztító földrengés, a cunami 
és az atombaleset. Komolyan megfordult a 
fejemben, hogy elmegyek a sugárfertőzött te-
rületre, és segítek azoknak az embereknek, 
akikben erősebb volt az élni akarás, 
mint bennem. Mivel az életemnek 
nem volt semmi értelme, azt akar-
tam, hogy legalább értelmes halált 
halhassak. 

Ezzel a nagy ürességgel a szí-
vemben részt vettem egy keresz-
tyén konferencián Németország-
ban. Ott három nagyon eredeti 
lelkipásztor beszélt átélt nehézsé-
gekről, tapasztalatokról meg ar-
ról, hogy hogyan érintette meg 
őket Isten szeretete, és hogyan 
kaptak kegyelmet, bűnbocsána-
tot Jézustól. Lassanként megértet-
tem, hogy Isten minden embernek 
kínálja az Ő mindent átható sze-
retetét. Akkor kicsordultak a 
könnyeim. A szívemben lévő 
ürességet csodás melegség 
töltötte be. A kiscsopor-

tunk vezetőjének elmondtam, miért is men-
tem el arra a konferenciára, és beszéltem neki 
a múltamról is. A szavai még mindig a fülem-
ben csöngenek: 

– Mennyire szeret téged az Isten, Kazu!
Eltartott egy ideig, amíg teljes mélységük-

ben megértettem ezeket a szavakat. Hirtelen 
mintha maga Isten szólt volna hozzám: 

– Szeretlek. Ez nem elég magyarázat arra, 
hogy miért születtél meg és miért élsz? 

Megint folytak a könnyeim. A keresztyének 
néha nagyon el tudnak érzékenyülni! 

Amikor visszatértem Svájcba, elkezdtem 
buzgón tanulmányozni a Bibliát, és minden-
nap prédikációkat hallgattam. Az év végén, 
Japánban már bizonyságot tehettem a hitem-
ről. Amikor a Bázeli Zeneművészeti Főisko-
lára kerültem, a Japán Evangélikus Gyüleke-
zetbe kezdtem járni, ahol nagyon kedvesen 

fogadtak. 
Ebben az évben vehettem részt 

először mint ifjúsági vezető az Euró-
pa Konferencia a Japánokért elneve-
zésű rendezvényen. Ez idő alatt Isten 
három feladatot bízott rám: 1. szolgál-
jak fiatal keresztyéneknek; 2. adjam 

tovább az evangéliumot itt, Euró-
pában azoknak, akik még nem is-
merik Jézus Krisztust; 3. vezessek 
Istenhez embereket a zene segítsé-
gével.

A Biblia azt mondja, hogy 
mi, emberek minden kincsnél 
és gazdagságnál értékesebbek 
vagyunk. Egyetlen ember sem 
véletlenül él a világon. Isten 
az én életemre és a te életedre 
is pontos tervet készített. Most 

is szerető karjait nyújtja feléd! Egé-
szen különleges, ha valakinek az 

élete „összhangban” van Jézus 
Krisztussal.

Priscilla Kunz missziós nővér

Imádkozzunk azért, 
hogy a jóléti társadalmak-

ban minél többen felismerjék 
önmaguk valódi értékét Isten 
szeretetének tükrében!

Priscilla Kunz missziós nővér 
misszionáriusok gyermekeként 
született Tokióban. 1995 óta 
szolgál Japánban. A szokásos 
németországi szabadsága, ill. 
missziós körútja után áprilisban 
visszatért Japánba, hogy bekap-
csolódjon a chikusei gyülekezet 
munkájába.

A Biblia azt mondja,  
hogy mi, emberek  
minden kincsnél  
és gazdagságnál  

értékesebbek vagyunk.



5Külmissziói Híradó, 2017/03

Az Ubwenzi projekt vezetősége,  
balról jobbra: Tobias Müller, 
Bayana Chunga, Vroni és Johan-
nes Urschitz, Yassin Gama, Simon 
Mulute, Michael Volz; elöl: Aubrey 
Jekabu

Tobias és Sarah Müller 2011 au-
gusztusa óta él Malawiban. 2014 
szeptembere óta az Ubwenzi fa-
lufejlesztési projekt munkatársai. 
Most ők vezetik a projektet, illet-
ve oktatnak a bibliaiskolában.  
A házaspárnak két gyermeke van.

Imádkozzunk azért, hogy 
Malawiban minél több 

bennszülött lelkész hirdesse tisztán 
az evangéliumot a szegényeknek!

Simon Mulute (SM), az ubwenzi általános 
iskola lelkésze és adminisztrátora a távo-
li Chilongavidéken él. Bayana Chunga (BC) 
városi környezetben tevékenykedik, és az 
ubwenzi falufejlesztési projekt elnökségének 
tiszteletbeli tagja. Tobias Müller (TM) készített 
velük interjút:

TM: Szóba kerül egyáltalán az anyagiasság 
Malawiban? Milyen hatással van az egy-
házra?
BC: Az itteni emberek éppen a szegénységük 
folytán nagyon is érzékenyek az ilyen érte-
lemben vett materializmusra. Sok kísértéssel 
találkoznak, és akkor megpróbálnak minden-
képpen hasznot húzni belőle. Nem ritka errefe-
lé, hogy az emberek anyagi okok miatt csalják 
meg a házastársukat. Aztán vannak azok, akik 
bedőlnek a hamis prófétáknak, mert anya-
gi gyarapodást remélnek. A keresztyéneknek 
is meg kell tanulniuk szilárdan ellenállni a 
tévtanításoknak és azoknak a tévtanítóknak, 
akik belőlük akarnak hasznot húzni. Egy idő 
óta, elsősorban a médiák igen erőteljesen pro-
pagálják a jóléti evangéliumot*. Ezeket a tano-
kat egyre több malawi lelkipásztor is átveszi. 
Ennek a tanításnak köszönhetően mind többen 
és többen vallják, hogy Isten gyermeke nem 
lehet szegény! A szegénységet a bűnnel és az 
átokkal azonosítják. Sőt, vannak gyülekezetek, 
amelyekben már kézrátétellel is igyekeztek a 
keresztyénekből kiűzni a szegénység démonait.  

A szegénység és a gazdagság helytelen ér-
telmezése csillapíthatatlan vágyat ébresztett 
az emberekben az anyagi javak után. Ennek az 
lett a következménye, hogy a szegény malawi 
keresztyéneket állandó bűntudat gyötri, és úgy 
érzik, Isten előtt méltatlanok. 

TM: Milyen hatással van ez a helyi gyüleke-
zetekre?
SM: Sok malawi tudja, mit jelent a szegény-
ség és a fennmaradásért folytatott küzdelem.  
A jóléti evangélium azt a reményt kelti bennük, 
hogy megszabadulnak a szegénységtől. Ezért 
amikor gyülekezetet keresnek, nem lelki szem-
pontok alapján döntenek. Olyan közösséghez 
csatlakoznak inkább, ahol rendszeresen oszta-

nak ruhát, élelmiszert, 
és betegség vagy ha-
láleset idején várható, 
hogy a gyülekezet min-
dent megtesz az érintett 
gyülekezeti tagért.

TM: Milyen veszélye-
ket rejt ez az irányzat?
BC: Az egészséges bib-
liai tanítás hiánya Ma-
lawiban vákuumhely-
zetet eredményezett, 
amelyben gyorsan ter-
jednek a tévtanítások. 
Az Apostolok cselekedetei 17,11gyel ellentét-
ben az istentiszteleten résztvevők nem olyan 
füllel hallgatják a lelkipásztor prédikációját, 
„hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok”. 
Ha az elkövetkező években eltűnik a malawi 
egyházból a tiszta, biblikus igehirdetés, akkor 
fennáll annak a veszélye, hogy a szószék visz-
szaélések eszközévé válik. 

TM: Hogyan lehetne segíteni ebben a hely-
zetben?  
SM: Mostanában sokan szeretnének pénzt kap-
ni önkéntes munkájukért. Nekik szemléletvál-
tásra van szükségük: fel kell ismerniük, hogy a 
társadalomért végzett önkéntes munkájuk „fi-
zetsége” az ország infrastrukturális fejlődése: 
az iskolák, az utak, a hidak stb.

Malawiban sok lelkipásztornak semmilyen teo-
lógiai képesítése nincs. A lelkészek a legkülön-
félébb okokból kapnak elhívást a szolgálatra, 
némelyikük pedig egyszerűen csak beáll ebbe 
a munkába. Ezért az ubwenzi falufejlesztési 
projekt keretein belül konferenciákat és képzé-
si lehetőségeket kínálunk, hogy a főállású ma-
lawi lelkipásztorok felkészülten végezhessék 
szolgálatukat. Ezenfelül havonta tartunk alkal-
makat lelkészeknek és gyülekezetvezetőknek, 
amelyeken tapasztalatot cserélhetnek, lelkileg 
megerősödhetnek, kérdéseikre válaszokat kap-
hassanak és egymásért imádkozhassanak. Íme 
egy továbbképzés, amely házhoz jön.

Tobias Müller

Lehet-e Isten gyermeke szegény?
Malawi:

Kell-e egyáltalán az anyagiasságról beszélni a föld egyik legszegényebb  
országában, ahol a legtöbben a szegénységi küszöb alatt élnek? 

* A jóléti evangélium bővebb magyarázata Hertlerék zambiai cikkében olvasható (lásd 10. oldal!).
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Palau – csodás sziget a Csendes-óceánon. Festői szépségű naplementék, meleg idő, kristálytiszta 
víz. A pálmafák csak fokozzák az egyébként is tökéletes déltengeri fílinget. Német agynak elkép-
zelhetetlen, hogy itt is felüsse a fejét az anyagiasság.

A csodák háza
Indonézia:

Pedig a pénz és a javak utáni vágy jelenti mos-
tanság  a legnagyobb kihívást az itt élő em-
bereknek. Szinte minden palaui nyakig ül az 
adósságban, mert státuszszimbólumokat vá-
sárolnak maguknak: drága autókat, házakat, 
nagy képernyős tévéket és okostelefonokat. 
Malo és Lisa azonban már nem ezt az életstí-
lust követi. Elmesélik, hogyan jutottak el idá-
ig, és hogyan változott meg az életük. 

Lisa kezdi: – Minden egy hullámvölggyel 
kezdődött. Július végéig szólt a bérleti szer-
ződésünk, és mi ki is fizettük a bérleti díjat. A 
tulajdonos azonban váratlanul azzal állt elő 
júniusban, hogy 10 napon belül ki kell köl-
töznünk a lakásból. Ez sokkolt minket. Még-
is, amikor leültem és imádkoztam, lelkileg 
teljesen megnyugodtam. Azt mondtam Isten-

nek: Uram, vezess minket! Malo éppen nem 
tartózkodott a szigeten, és pont aznap kellett 
megérkeznie, amikor lejárt a tíz nap. Amikor 
megérkezett, együtt sírtunk és imádkoztunk. 
Bár biztosan tudtuk, hogy Isten vezet majd 
minket, nem volt könnyű helyzet.

Malo így egészíti ki: – Úgy éreztük magunkat, 
mint azok a gyerekek, akiket kidobtak otthon-
ról, és most nem tudják, hová is mehetnének. 
Az első héten az autóban aludtunk, éjszaka 
pedig egy nyilvános strandhoz hajtottunk, 
hogy titokban lezuhanyozhassunk. Kétszer is 
el kellett mennünk orvoshoz, annyira össze-
csipkedtek minket a rovarok. A legközelebbi 
barátaink tudták, hogy kidobtak minket a la-
kásunkból, és be is fogadtak volna. Ám azon 
a kis szigeten, ahol lakunk, hamar szájukra 

Malo különböző éttermek-
ben és szállodákban dolgo-
zik mint zenész és énekes. 
Édesanyja Palauról, édes-
apja pedig Ponape szige-
téről származik. Lisa a Ma-
riana-szigetekhez tartozó 
Saipanról érkezett. Rendez-
vényekre szervezi az étel- és 
italszállítást. Egy közös fiuk 
van, de együtt nevelik a Lisa 
első házasságából származó 
négy fiút is.

A lemezekből összetákolt 
bádogkunyhó Aimeliikben

 i
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Christian és Johanna 2015 nyara 
óta élt Mikronéziában. Bibliaisko-
lásokat és indonéz cserediákokat 
tanítottak angolra, miközben le-
endő munkatársaikkal együtt egy 
indonéziai szolgálatra készültek 
fel. Február óta már a célor-
szágban tartózkodnak. Jelenleg 
a nyelvet tanulják egy ottani 
nyelviskolában.

Imádkozzunk azért,  
hogy a palaui keresztyének 

a társaik példájává váljanak a 
szerény jövedelmük okos beosz
tásában!

Lisa, Malo és közös fiuk, Bo

Bo megmutatja a kertjét

vesznek mindenkit, és nem akartuk a volt fő-
bérlőnket kellemetlen helyzetbe hozni. Lisa az 
első férjétől, aki meghalt, örökölt egy kis földet 
Aimeliikben, amelyen egy fából és hullámle-
mezből összetákolt kis kunyhó állt. Szükség-
helyzetünkben nem maradt más választásunk, 
minthogy megnagyobbítsuk a kis kalyibát, és 
kinevezzük új otthonunknak. 

Lisa veszi át ismét a szót: – Sosem gondoltam 
volna, hogy ilyeneken kell keresztülmennem. 
Amikor azonban újra minden reménységün-
ket és bizodalmunkat az Úr Jézusba vetettük, 
béke töltött el bennünket. Azóta mindennap 
megtapasztaljuk, hogy Isten gondot visel ró-
lunk. – Napokon át törtük a fejünket anyagi 
helyzetünk megoldásán. Azt terveztük, hogy 
hitelt veszünk fel, de nem tudtuk, kapunk-e 
házépítésre. Fölöslegesen aggódtunk, mert Is-
ten mindenről gondoskodott. A bankban a kö-
szönésen kívül nem igazán tudtunk mit mon-
dani. Akkor a tanácsadó magához ragadta a 
kezdeményezést: megtekintette a telek papír-
jait és pont annyi hitelt ajánlott fel, amennyit 
igényelni szerettünk volna – ráadásul anélkül, 
hogy mi az összeget megneveztük volna! Né-
hány nappal később az egyik hivatalnoktól 
megkaptuk az építési engedélyt, pedig addig-
ra nem tudtuk a kívánt építési terveket bemu-

tatni. A következő hónapokban a 
kis pléhkunyhónkba bevezették az 
áramot, a vizet és még a telefonvo-
nalat is! A barátaink és a falubeliek 
segítettek megtisztítani az építési 
területet. Az építőanyagokat in-
gyen szállították ki, néhány dol-
lárért kaptunk egy betonkeverőt, 
valaki pedig új lefolyócsöveket 
ajándékozott nekünk. Határozot-
tan éreztük, hogy a házat Isten 
építi és nem mi. 

Malo elgondolkozva így fejezi be a történe-
tet: – Nemrég olvastam egy cikket, amely úgy 
említi a Kínai nagy falat, mint az emberi alko-
tóerő emlékművét. Ez az egyetlen építmény, 
amelyet még a Holdról is lehet látni. Ám a 
falat azért húzták föl, hogy védekezzenek a 
nomád törzsek támadásai ellen. Ezért inkább 
úgy kellene gondolnunk rá, mint a rettegés 
emlékművére. Amikor ezt megértettem, a mi 
házunkra néztem és így szóltam magamban: 
Uram, ez nem a félelem háza. Ez a te nagyságod-
ról tanúskodik. Ez a csodák háza. Aki belép ebbe 
a házba, meglátja majd, hogy az Úr egyik házába 
jött látogatóba. Ezért én már elégedett vagyok. 
Amikor azt gondoljuk, hogy lecsúsztunk a lej-
tőn, akkor Isten közbeavatkozik, és újra elin-
dulhatunk fölfelé. Isten segítségére várni igazi 
kaland. Ez motivál bennünket, nem pedig az 
anyagi dolgok. Istenfüggők lettünk, de ebben 
találtuk meg az igazi életet.  

Amikor letérünk az aszfaltútról, és a gö-
röngyös földúton Aimeliik felé zötykölődünk, 
megrohan az érzés: hazamegyünk. Ez azért 
is különös, mert én kollégiumban töltöttem 
a fiatalságomat, ahol központi szerepet ját-
szott a falvak egymás közti versengése. Én, 
aki Ngiwalból és Melekeokból származtam, 
ellenségként tekintettem mindenkire, aki 
Aimeliikből jött, és soha nem tudtunk közös 
nevezőre jutni. Most viszont naponta talál-
kozom aimeliikbeli fiúkkal. Abba az ifjúsági 
csoportba, amelyet Lisával együtt indítottunk, 
olyan gyerekek is járnak, akik az én volt isko-
latársaim gyerekei. Megtörténik, hogy egyik-
nek-másiknak ezt mondom: A te apukád is ott 
volt azok között, akik bele akarták dugni a fejemet 
a vécébe. – Malo nevet. – De ma már nincsenek 
köztünk ellentétek, és én szeretem az ő gyere-
keiket. Az a hely, amelyet középiskolásként a 
legkevésbé szerettem, ma már az a hely, ahová 
Isten állított, és amelyet egyre jobban szeretek. 
Isten akarata szerint élni – ez igazi gazdagság, 
és egyedül ennek van örökkévaló értéke.”

Christian és Johanna 

Épül az új ház
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Ez annak a jele, hogy megnövekedett a pénzforgalom. 
Az elmúlt évekhez képest jóval több mánuszinak van 
rendszeres jövedelme. Ez elsősorban az ausztrál kor-
mány által létesített menekülttábornak köszönhető, 
ahol mintegy ezer ember dolgozik, jó fizetésért. Egy 
ilyen lehetőséget nem szívesen hagy ki senki. Ám ne-
gatív következményeket is látni: az emberek nem jár-
nak istentiszteletre, mert vasárnap is dolgozniuk kell. 
Sőt, vannak lelkészek is, akik kilépnek a szolgálatból, 
mert olyan állást találnak, amellyel több pénzt tudnak 
keresni. 

Látva azt, hogy sokan mennyire vágynak a „többre”, 
rossz érzésem támad. De aztán belegondolok, hogy a 
mi családunk hogyan él: egy nagy, fallal körülkerített 
házban, amelyben van folyóvíz, a legtöbbször áram 
is, internetezhetünk és évente egyszer elmehetünk 
szabadságra. A gyerekeinknek vannak játékaik és 
hangszereik is. Nagyjából mindenünk megvan, ami-
ről egy mánuszi csak álmodhat, vagy amiért olyan ke-
ményen dolgozik. 

Abban nincs semmi rossz, ha az ember egy kicsit 
többre vágyik… 
Az anyagi javaknak megvan a jó oldaluk. Az igazán 
nem károsítana senkit, ha egy kicsit több „anyagit” 
kapna az egyház. A gyülekezeti autó nemrég defektet 
kapott. Mivel a pótgumi nem volt kéznél (vagy talán 
már nem is létezett?), az autót nem lehetett használ-
ni. Azután elkelne egy működőképes nyomtató is a 
lelkészi hivatalba. A lelkészek gyakran csak éhbérért 
dolgoznak, ezért mással próbálnak meg pénzt keres-
ni. Hiszen valamiből élni is kell.

Az könnyen hangoztatja, hogy: Ne hajts a pénzre!, 
akinek a bankszámlájára minden hónapban beérke-
zik a fizetése, tudja, hogy van egészség, nyugdíj és 
munkanélküliségi biztosítása, és a mindennapi élet-
hez semmiben nem szenved hiányt. Sok új-guineai 
nem luxusról álmodik. Csupán arra vágynak, hogy 
a bevételükből meg tudjanak élni, és esetleg marad-
jon is valami azon kívül, ami a megélhetéshez feltét-
lenül szükséges. Természetesen Mánuszon is vannak 
gazdagok, de csak kevesen. A legtöbb ember azonban 
soha nem éri el anyagilag azt a szintet, ahol most mi 
vagyunk.

… de aki megérezte egyszer a pénz szagát, az egyre 
többet akar belőle
A mánusziaknak nem az a kérdés, hogy a jövedelem 
és a magántulajdon utáni vágy jó vagy rossz, hanem 
sokkal inkább az, hogy hogyan kezeljék azokat fele-
lősen. Annak ugyanis, hogy valaki hajtja a „többet”, 
megvannak a veszélyei:

Először is „beszippant”. Aki ugyanis megérezte egy-
szer a pénz szagát, az egyre többet akar belőle. Ezért 
aztán a nagyobb jóléttől nem nő automatikusan az 
ember segítő és adakozó készségre. Mintha épp az el-
lenkezője lenne igaz.

Másodszor a több pénzzel olyan kívánságok is telje-
sülhetnek, amelyek nem a javunkat szolgálják. Egy 
lelkész mesélte, hogy néhány fiatalember a falujából 
munkát kapott a repülőtéri építkezésen. Először az 
életükben van keresetük, de nagyrészét jó minőségű 
alkoholokra költik! 

Harmadszor az egyház és a gyülekezet iránti érdek-
lődés jelentős mértékben megcsappan. Azokat az em-
bereket például, akik a menekülttáborban dolgoznak, 

Pápua Új-Guinea:

Akinek van, 
annak van!?

Amikor 10 éve megérkeztünk Mánuszra, az egész 
szigeten mindössze három közlekedési tábla volt. 
Többre nem is volt szüksége annak a néhány autó-
nak. Ma az utak mentén egyik tábla a másikat éri, 
és mindenütt autók parkolnak.
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Simon és Yvonne Hermann   
Mánusz szigetén él. Simon a 
bibliaiskolában tanít, Yvonne a 
gyermekeiket tanítja egy távok-
tatási program keretein belül. 
Ezenkívül mindketten végeznek 
ifjúsági munkát. A házaspárnak 
három gyermeke van.

Imádkozzunk a mánuszi 
keresztyénekért, hogy 

ebben az időszakban, amikor a 
szigeten egyre fontosabb szerepet 
kap a pénz, az Isten gondviselésé-
nek élő példái lehessenek!

már kora reggel különbusz viszi munkába, és 
csak későn este érnek haza. Így aztán sokak-
nak, nehezére esik töretlen lelkesedéssel részt 
venni a gyülekezet életében. 

Fertőzésveszélyek...
Mánuszon még két másfajta veszélyt is rejt 
magában az, ha valaki túl nagy jelentőséget 
tulajdonít az anyagi javaknak. 

Egyrészt, a múltban többször is erőre ka-
pott az ún. Kargókultusz. Az emberek oda-
gyűltek egy „próféta” köré, aki paradicsomi 
állapotokat jövendölt és korlátlan mennyisé-
gű „kargót” (rakományokat, árucikkeket). Az 
ilyesféle mozgalmak sokakat csapdába ejtet-
tek, de a gyors meggazdagodás ígérete még 
ma is sok új-guineait megszédít. 

Másrészt nem egy vallásos irányzat úgy te-
kint a keresztyénségre, mint eszközre, amely 
hozzásegít az anyagi gyarapodáshoz. Ezek a 
mozgalmak azt hirdetik, hogy az, aki Istennek 
ad, olyan magot vet, amelyért sokszoros juta-
lomban részesül. Egy ilyen tanítás középpont-
jában már nem Isten áll, hanem az ember, aki 
Isten segítségével megvalósíthatja a vágyait. 

… és amit még meg kell fontolnunk
De akkor hogyan bánjon egy mánuszi, vagy 
hogyan bánjunk mi jól az anyagi javakkal? 
Egy jó életkörülmények között élő németnek 
nem túl könnyű Pápua ÚjGuineában a tulaj-
donhoz való helyes viszonyulásról beszélnie. 
Ennek ellenére bibliaiskolánkban a bibliai 
teológia tantárgy tananyagába beépítettünk 
egy nagyobb egységet erről a témáról. Hiszen 
minden kérdésben Isten Igéje alapján kell tájé-
kozódnunk!

Áttanulmányozzuk a bibliai szövegeket, és 
látjuk az Ószövetség általában pozitív hoz-
záállását a tulajdonhoz, de meghalljuk az Új-
szövetség többnyire kritikus és figyelmeztető 
hangvételét is. 

Szeretnék felsorolni néhány dolgot, amelye-
ket a szövegekben fedeztünk fel: 
 ▪ Senki sem szolgálhat két úrnak. Aki a pénzt 
vagy a tulajdont teszi az első helyre, az Is-
tentől veszi el a helyet.
 ▪ Aki látja, hogy a testvére szükséget szenved, 
de nem segít, vétkezik.
 ▪ A Biblia elítéli a kapzsiságot, és dicséri a 
nagylelkűséget. 
 ▪ Aki sokat aggodalmaskodik, az nem bízik 
eléggé Istenben. 
 ▪ Isten hűséges és gondoskodik rólunk, de 
soha nem tartozik nekünk semmivel. 
 ▪ A felelősségteljes élethez hozzátartozik az, 
hogy megtegyük, ami rajtunk áll. Isten sehol 
nem ígért nekünk földi Eldorádót.
 ▪ Jó és biblikus, ha igyekszünk előteremteni, 
ami az élethez szükséges. Ám az, akinek ál-
landón marad fölöslege, tegye fel magának 
a kérdést, hogy még mindig biblikus élet-
módot folytat-e. 

Mindannyian – a diákjaim is és én magam is – 
érzékeljük, hogy van még mit tanulnunk ezen 
a területen. Én tanulom az ő nagyvonalúsá-
gukat és azt, hogy mindent készek egymással 
megosztani. A diákjaim pedig azt tanulhatják 
tőlem, hogy ha valaki Isten országát akarja 
szolgálni, nem egyszer anyagi áldozatot is kell 
hoznia. Azt is látjuk persze, hogy nem állítha-
tunk fel általános érvényű, egyértelmű és vilá-
gos szabályokat, mert az emberek életformája 
és életkörülményei túlságosan is különbözőek.  
De az biztos, hogy mindannyian felelősséggel 
tartozunk Istennek.

A mi mostani diákjaink lesznek a holnap 
lelkészei. Szívből kívánjuk, hogy segíteni tud-
ják majd a mánusziakat, és ne vakítsa el őket 
az anyagiasság, hanem Isten dicsőségére és 
embertársaik javára éljenek minden új lehető-
séggel

Simon Herrmann

Pénzszámlálás 
istentisztelet 
után

Aki ugyanis  
megérezte egyszer  

a pénz szagát,  
az egyre többet  

akar belőle.
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Gyülekezetünk egyik diakónusát tévesztette 
meg „Isten emberének”, egy „prófétának” a 
hamis ígérete – vagy aminek magát nevezi az 
illető. Tudom, hogy diakónusunk nagy anyagi 
nehézségekkel küzd. Ezek szerint egy zsákut-
cát választott. Ezt azok a kommentek is egyér-
telműsítették, amelyeket a „barátaitól” kapott.

Zambiában az anyagiak és a pénz nagy ki-
hívást és kísértést jelentenek. Azok körül a 
lelkészek körül, akik a Jóléti evangélium mel-
lett kötelezték el magukat, mindenütt nagy a 
tömeg. Ilyeneket ígérgetnek: azt, aki egyetlen 
„magocskát elvet”, Isten gazdag terméssel 
jutalmazza. Különböző plakátokkal is igye-
keznek megmagyarázni, hogyan kell ezt ér-
teni. A templomok falain látható posztereken 
nagy villákat, elegáns autókat vagy akár re-
pülőket és helikoptereket látni. A tévtanítás 
üzenetük alapgondolatában rejlik: Te is te-
hetsz valamit ezért!

De mit is jelent pontosan a „magocska el-
vetése”? Adj a lelkésznek egy adományt, aki 
felajánlásod nagyságához mérten röviden 
imádkozik érted, egy éjszakát átvirraszt, 

vagy böjtöl is azért, hogy Isten teljesítse a kí-
vánságaidat.

Ez nagyon ismerősen cseng 
Az emberek hagyományos vallásában is vala-
mi hasonló történik. Menj el a sámánhoz vagy 
varázslóhoz, és ha a rituálét a megfelelő idő-
ben, helyen és helyesen végzi, akkor működ-
ni fog. E mögött az az emberi vágyunk rejlik, 
hogy biztosítsuk az életünket, megszilárdít-
suk a biztonságunkat és elhárítsuk a gonosz 
támadásait – ez a vágy ott lapul az én szívem 
mélyén is. Csakhogy mi, németek nem a sá-
mánhoz megyünk, hanem egy lakástakarék 
pénztárhoz, egy biztosítási ügynökhöz fordu-
lunk vagy kiegészítő betegbiztosítást kötünk. 
Ha azonban ezek a részben észszerű biztosí-
tások az Isten iránti bizalom helyébe lépnek, 
akkor problémává válnak.

Mi nekem ebben a kihívás? Amikor Zam-
biában ott állok a szószéken és prédikálok, a 
hallgatóság többsége egy végtelenül gazdag 
embert lát bennem, aki korlátlan eszközökkel 
rendelkezik, és mindent megengedhet magá-

Mani,
mani,

mani!

Zambia:

„Ha továbbküldöd ezt az üzenetet, egy órán belül váratlan pénzhez jutsz.” 
Megmosolyogtam a Facebook-oldalamon megjelenő bejegyzést. Ám a mo-
soly egyből lefagyott az arcomról, amikor megláttam, hogy ki osztotta meg 
sokakkal ezt a bejegyzést.

 A misamboi templom:  
A városi gyülekezet egyik tag-
ja, egy üzletember támogatja 
ezt a gyülekezetet. A templom 
építésében is segített.

 Így is kinézhet egy temp-
lom, ha nincs pénz. 

 Ennek a bozótfalunak a 
templomépítését más gyüle-
kezetek is támogatták.

 „Gazdag” városi gyüleke-
zetek árammal, álmennyezet-
tel, ablakkal stb.

 Hagyományos búcsúz-
kodás istentisztelet után.  
Aki megteheti, autóval megy 
haza, a többiek pedig gyalog.
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A tévtanítás  
üzenetük alapgon-

dolatában rejlik:  
Te is tehetsz valamit!

Hans-Peter és Britta Hertler 
Kasamában élnek 3 gyermekük-
kel. Önkéntes gyülekezetvezetőket 
tanítanak és gyülekezeteket segí-
tenek az ország északi részén.

Imádkozzunk azért, hogy 
Isten Lelke minél több 

zambiai keresztyén szemében 
leplezze le a jóléti evangélium 
hazugságait!

nak, amiről ők csak álmodozhatnak. Ez nem 
a legegyszerűbb kiinduló pont ahhoz, hogy az 
ember továbbadja az evangélium igazságát – 
könnyen érhet szemrehányás, hogy vizet pré-
dikálok és bort iszom.

Mégis nagyon fontos beszélni arról, hogy 
mi a Biblia véleménye arról, ha valaki gaz-
dagságra törekszik, és ebben a világban akar-
ja magát bebiztosítani. Mert a téves gondola-
tok nem állnak meg a facebookbejegyzések 
szintjén. Megtörténik nem egyszer, hogy  
keresztyének az összekuporgatott pénzükön 
átrepülik a kontinenst, mert találkozni akar-

nak az ő „prófétájukkal”. Az egyik gyüleke-
zetünkben két presbitert is meg kellett fosz-
tani hivatalától, mert kétszer adtak el egy 
egyházi ingatlant. Pedig azt már régen átír-
ták a lelkész nevére az elmaradt fizetéseinek  
kiegyenlítése fejében.

És még sorolhatnánk. A problémák akkor 
sem szűnnek meg, ha sok keresztyénnek több 
(elég?) pénze lesz. A szegény keresztyének 
sokszor így panaszkodnak a gazdagokra: 

– Már nem érdekli őket, hogy mi van ve-
lünk, egyszerű emberekkel. Odaadják a pénzt, 
de tovább nem foglalkoznak velünk. Mennek 
a dolgukra. 

Fogalmam sincs, mit mondhatnék erre. 
Két világ áll szemben egymással. De hát nem 
ugyanígy volt ez az Újszövetségben is, ami-
kor rabszolgák és tisztviselők vagy üzletem-

berek tartoztak ugyanahhoz a gyülekezet-
hez? Pálnak újra meg újra foglalkoznia kellett 
a témával: Hogyan viszonyuljunk a gazdag
ságunkhoz, hogyan viszonyuljunk a szegény 
ségünkhöz?

Nagy látókörű példaképek
Vannak azonban emberek, akiket az evangéli-
um megváltoztatott, és jó példával járnak elöl. 
Zambiában, a hagyomány szerint kötelező a 
családon belüli segítségnyújtás, sőt gyakran 
olyan mértékben, hogy az ember nem tud egy-
ről a kettőre jutni, mert minden hónapban, fi-
zetéskor a fél rokonság ott kuncsorog az ajtaja 
előtt. Szinte lehetetlen nemet mondani. 

Megtapasztaltuk viszont, hogy milyen az, 
amikor valaki még a családján is túllát. Egy 
üzletember például egy egész szegény gyüle-
kezet támogatását magára vállalta. Rendszere-
sen látogatja a gyülekezetet, hogy hirdesse az 
Igét. Ezenfelül anyagilag is segíti őket. Cemen-
tet és hullámlemezt vásárolt, hogy a testvérek 
felépíthessék a saját templomukat.

Egy másik gyülekezetben a lelkész éppen 
csak eltengődik. „Költségtérítése” nem halad-
ja meg egy napszámos félnapi bérét! Ugyan-
ebben a gyülekezetben a tanítók a tízszeresét 
keresik! Miközben a saját gyülekezeti tagjai új 
autót vásárolnak, házat építenek és jólétben él-
nek, a lelkésznek új helyre kell költöznie, mert 
a gyülekezet nem fizeti a lakbérét. 

Ám Isten a gyülekezet diakónusának adott 
egy ötletet. A férfinak van egy kis üzlete és 
ügyesen gazdálkodik. Így fel tudott építe-
ni magának és a családjának egy háromszor 
nyolc méteres házacskát. Amikor egykori 
munkaadójától megkapta a végkielégítést, 
lehetősége nyílt felhúzni egy szép házat nap-
palival, ebédlővel, konyhával és négy hálószo-
bával. Mégsem költözött be mind a mai napig. 
A nagy házat a 8 gyermekes lelkész házaspár 
rendelkezésére bocsátotta, ő pedig a családjá-
val a kis házacskában él továbbra is. 

A Bibliában olvashatunk az özvegyről, aki 
az utolsó fillérjét odaadja Isten országára, és 
a gazdagokról, akik a feleslegükből adakoz-
nak. Ugyanezt éljük meg itt, Zambiában, és 
azt gondolom, nincs ez nagyon másként Né-
metországban sem. Elvégre nem arról van szó, 
hogy milyen sok mindenem van, vagy milyen 
sokat adakozom. Minden attól függ, hogy hol 
van a szívem. Mikor adakozott a kedves Olva-
só olyan sokat, hogy az igazán nagy örömmel 
töltötte el? Nekem Isten országát ez a para-
doxon jellemzi: Minél többet adok, annál na-
gyobb örömöm lesz.

Hans-Peter Hertler

A Jóléti evangélium (Prosperity 
Gospel) képviselői lelkesen hir-
detik:  

 ▪ Istennek az az akarata, hogy 
gyermekei jól éljenek; 

 ▪ az anyagi gazdagság, a siker és 
az egészség Isten jóindulatá-
nak a jelei;

 ▪ azokat, akik helyesen imádkoz-
nak vagy vallásos cselekedete  - 
ket visznek véghez, Isten meg-
jutalmazza.

Ugyanakkor szinte soha nem 
beszélnek Jézus követéséről, az 
odaszánásról vagy arról, hogy 
a keresztyének legyenek készek 
szenvedni is Isten országáért.

 i
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Spanyolországban mindenki érti, hogy ebben a spanyol mondásban az el gordo, amelynek a 
jelentése zsír, mire utal: arra a 4 millió euróra, amelyet a karácsonyi lottójátékon lehet nyerni.  
A játék gyökerei egészen 1811-ig nyúlnak vissza.

„Que me toque el gordo!” 
Bárcsak egyszer megüthetném
a főnyereményt!

Spanyolország:

Minden év december 22én éneklő gyermekek 
jelentik be a nyerőszámokat. Ezt az eseményt 
országszerte, szinte az összes borozóban és 
minden lakásban nagy figyelemmel kísérik 
az emberek. A lottószelvények árusítását már 
júliusban elkezdik, amikor is hosszú sorok kí-
gyóznak az árusítóhelyeknél. 2005ben, ami-
kor még csak a spanyol nyelvvel ismerked-
tünk, spanyol tanárnőnk büszkén ismertette 
meg velünk ezt a hagyományt. Gyakran még 
az adománygyűjtő perselyekben is találunk 
ilyen lottószelvényeket. 

Spanyolország bizonyos értelemben lot-
tótársadalom. A karácsonyi lottón kívül he-
tente is húznak ki számokat. A Once nevű 
lottótársaság kioszkjai minden spanyol város 
fontosabb csomópontjainál megtalálhatók.  
A szervezet egyébként a látássérült embereket 
támogatja. 

Ha én gazdag volnék 
Que me toque el gordo! magyarul annyit tesz: 
Bárcsak egyszer megüthetném a főnyereményt! 
Egyszer végre jó sokat nyerni, az lenne ám 
csak szuper! Vagy mégsem? Hát nem min-
denki arról álmodik, hogy az álmai egyszer 
végre teljesülnek? Az anyagiakkal kapcsola-
tos gondolatok a gyülekezetben is jelen van-
nak. Milyen jó, vagy mondhatnánk, milyen 
„nyerő” lenne, ha egy nyeremény segítségé-
vel felhúzhatnánk egy új gyülekezeti házat, 
vagy ha a nyeremény biztosítaná a lelkész 
jövő évi fizetését! 

Most nem akarok kitérni arra az etikai 
kérdésre, hogy szabad-e a keresztyéneknek 
egyáltalán lottózniuk vagy sem. Csupán arra 
szeretnék rávilágítani, hogy milyen nagy 
szerepet játszik minden ember életében az  
anyagi biztonság.  

Mindig a legújabb kellene
Mivel Spanyolország 2008 óta komoly gaz-
dasági válságban van, amelyből csak igen 
lassan tud kilábalni, a vágy egy pénzügyi át-
törés után még inkább felerősödött. A válság 
előtt az emberek sokkal több mindent megen-
gedhettek maguknak, pontosabban az, hogy 
mindent, beleértve az új lakást, új autót, tévét 
vagy egy új dohányzóasztalt, hitelre meg-
vásárolhattak. Manapság is megfigyelhető, 
hogy a spanyolok szeretik, ha nekik is a leg-
újabb okostelefonjuk, PlayStation 4ük vagy 
a legmenőbb tévéjük van. Azonkívül nem 
szívesen élnek albérletben, inkább jelzálog-
kölcsönt vesznek föl, csak hogy saját tulajdon-
ban élhessenek. Azért, hogy tudják tartani az 
életszínvonalat, általában mindkét szülő teljes 
munkaidőben dolgozik. A gyerekeket 4 hóna-
pos korukban bölcsibe adják, és szorgalmasan 
lottóznak. 

Ez a gondolkozásmód a keresztyénektől 
sem idegen, és abban is megmutatkozik, hogy 
jócskán megcsappant az adakozási kedv. Na-
gyon nehéz szóba hozni a pénz témáját, még 
ha a lelkipásztor fizetéséről van is szó. Olyan-
kor gyorsan azokra a dél-amerikai gyülekeze-
tekre terelik a szót, ahol jóléti evangéliumot hir-
detnek (és kényszeradakozással használják ki 
a gyülekezeti tagokat).

Amikor Isten hív
Daniel Zafra a szomszédos településről, Vina
rósból származik. Amikor házasságot kötött 
Mariannal, a felesége városába, Tarragonába 
költöztek. Aktívan részt vettek az ottani gyü-
lekezet életében. Danielnek nagyon jó állása 
volt egy autószalonban, Marian pedig a saját 
kis üzletét vezette. A szülői házban laktak. Rö-
viden és tömören: jól ment nekik, semmiben 
sem szenvedtek hiányt.

Tipikus „Once” lottóárusító bódé

„Nem bolond az, aki  
odaadja azt, amit úgysem 

tarthat meg, azért,  
hogy megkaphassa azt,  
amit sosem veszíthet el.”

(Jim Elliot)
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Andreas és Simona Eckel 2005 
óta él a spanyol Costa Azaharon. 
A nyelvi képzés után ifjúsági 
munkát kezdtek el Garo de 
Castellónban. 2008 óta gyüle-
kezetalapító munkát végeznek 
Benicarlóban. Mindezek mellett 
missziós és gyülekezeti szolgála-
tokat látnak el a környéken.  
A házaspárnak három gyermeke 
van.

Imádkozzunk azért,  
hogy a Zafra család 

áldozata bőséges lelki aratást 
eredményezzen a szolgálatban!

A vidám Benicarlo-i gyülekezet Daniel Zafra és felesége, Marian

A Zafra család a tengerparton

Egy nap azonban Daniel egyértelműen meg-
értette Isten hívását, hogy térjen vissza szülő-
városába, Benicarlóba és építse az ottani gyü-
lekezetet, teljes munkaidőben. Akkoriban már 
egy ideje imádkoztunk érte. Amikor ugyanis 
megismertük, úgy éreztük, igazán ő lenne al-
kalmas arra, hogy a benicarlói gyülekezet lel-
késze legyen.

Danielnek igazi kihívást jelentett lemonda-
nia addigi életszínvonaláról és egészen Isten 
kezére bíznia magukat. Érdekes módon a fe-
lesége megerősítette ebben az elhívásban. Így 
költöztek Benicarlóba két kisgyermekükkel, 
teljesen Istenre bízva az életüket. 2012ben Da-
niel teológia távoktatásra jelentkezett, és azóta 
szolgál a gyülekezetben. 2015 óta a gyülekezet 
beosztott lelkésze. Idén tavasszal pedig sor 
kerül hivatalos lelkészi beiktatására. Egyelőre 
a Libenzelli Misszió támogatásával végzi ta-
nulmányait, és a misszió fedezi a család min-
dennapi kiadásait is.  Azért imádkozunk, hogy 
ez a fiatal gyülekezet megértse, mi a feladata, 
és vállalja lelkészének az anyagi támogatását. 
Így van esély arra, hogy az egyes gyülekeze-
ti tagok is megtanulják átgondolni saját élet-
helyzeteiket, és mernek majd hasonló hitbeli 
lépéseket megtenni, mint Daniel és a családja. 
Abban azonban biztosak vagyunk, hogy Isten 
megáldja az effajta lépéseket.

Az árral szemben 
A Máté 6,33ban ezt mondja nekünk Jézus: 
„Keressétek először az ő országát és igazságát, 
és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek”. 
Isten országát keresni – ez olyan alapelv, 
amely teljesen ellentmond a mai általános 
trendnek, miszerint mindenki először önma-
gára gondol, és a saját vágyait, szükségleteit 
helyezi az első helyre. Jézus nem arról beszél, 
hogy ha először Isten országát keressük, ak-

kor megnyerjük az ötöst a lottón, és egyszer-
re mindenünk meglesz, amire csak vágytunk. 
Tulajdonképpeni földi küldetésünket szeretné 
megértetni velünk, amely nem az anyagi javak 
felhalmozásában merül ki, hanem abban áll, 
hogy Isten országát építsük, és ennek a ma-
gasabb rendű célnak rendeljünk mindent alá. 
Nem gondolom, hogy teljes szegénységben 
kellene élnünk. Nekünk Istenben egy olyan jó-
ságos Atyánk van, aki minden szükségletünk-
ről gondoskodik, de ehhez az is kell, hogy mi 
is törődjünk az Ő dolgaival. 

Daniel Zafrának és a családjának ez most 
igazán nagy feladat. Úgy döntöttek, hogy Is-
ten elhívását a saját anyagi jólétük elé helyezik 
még akkor is, ha ez nekik lemondásokkal jár, 
és ha egy kicsi albérletben kell is most lakniuk. 
Biztosak benne, hogy ami nekik a gordo (a fő-
nyeremény), az nem a bankszámlájukon meg-
jelenő tétel. Az ő gordojuk Isten, aki hűséges 
szolgáinak tekinti őket. Megértették, amit Jim 
Elliot így fejezett ki: „Nem bolond az, aki odaadja 
azt, amit úgysem tarthat meg, azért, hogy megkap-
hassa azt, amit sosem veszíthet el.”

Olyan jó lenne, ha Daniel és Marian pél-
dáját Spanyolországban, Németországban és 
Magyarországon is többen követnék: ha sok 
olyan keresztyén lenne, akik egészen Isten 
kezére bíznák magukat anélkül, hogy ezért 
bármilyen anyagi ellenszolgáltatást várnának 
tőle. Nagyon örülnék, ha mi, keresztyének 
minden erőnket és tudásunkat Isten országába 
fektetnénk be, hogy minél több ember „meg-
üthesse a főnyereményt”, és így velünk együtt 
tölthetnék az örökkévalóságot Isten országá-
ban. Ehhez nem feltétlenül kell mindent fel-
adnunk. Sokkal inkább azt kell megértenünk, 
hogy a maga helyén minden keresztyén Isten 
országának a képviselője.

Andreas Eckel
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Az, ahogyan az anyagi javaimmal bánok, felfed valamit 
abból, hogy mit tartok fontosnak az életben, mivel azono-
sulok, mire fektetek hangsúlyt. Ne áltassuk magunkat! Mi 
is, mint a kor gyermekei, ebben a nyugati, pénzközpontú, 
fogyasztói társadalomban élünk. Részei vagyunk egy gaz-
dasági rendszernek, amelyet a profitmaximalizálás hajt.  

A fukar mindenit! – a filléreskedő mentalitás valahogy nem 
kopogtat  automatikusan az ajtónkon. Egy jó vétel itt, egy 
szuper ajánlat ott! Az egyre kifinomultabb reklámipar egyre 
feljebb srófolja az igényeket, amelyeket csak nehezen tudunk 
kordában tartani. Hogyan viselkedjünk ebben a helyzetben? 
Hogyan viszonyuljunk az egyre növekvő anyagiassághoz?

Nyomokat hagyni 
egy anyagias társadalomban

Pólófelirat: Nincs  
mit felvennem!

Mutasd a vagyonod, és megmondom, ki vagy! – Még ha ez egy nagyon leegyszerűsített 
kijelentés is, van benne némi igazság. Hiszen az, ami az enyém, megha tároz engem is.
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Bibliai szempontok 

A tulajdonhoz való viszonyunkat két oldalról világítják meg 
a bibliai kijelentések: egyrészről fogadjuk hálásan és élvez-
zük Isten jó ajándékait, másrészről pedig osszuk meg azokat 
másokkal is. „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék 
onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá” (Jak 1,17). A Bib-
lia Istene nem egy zsugori, spórolós fösvény, aki mindent 
sajnál teremtményeitől. Épp ellenkezőleg, a teremtett világ-
ban „megízlelhetünk és megláthatunk” valamit Isten bő-
kezűségéből, ötletgazdagságából és a már szinte pazarlóan 
gazdag kreativitásából.

Annak, amit Isten ad, szabad, sőt kell is szívből örülnünk, 
ugyanakkor az anyagi áldás kötelez is arra, hogy megosszuk 
azt a szegényekkel és a szenvedőkkel.

A Biblia egyértelműen óva int a gazdagság kísértéseitől. 
Milyen hamar megtörténik, hogy az ember szíve elkezd 
anyagi dolgok után epekedni! És milyen pusztítást tud vé-
gezni a pénz és a kapzsiság szelleme! Luther Mártonnak az 
első parancsolatról írott magyarázatában olvashatjuk: „Sok 
azt gondolja, hogy van Istene s mindene, ha pénze és jószága van. 
Abban bízik és attól fuvalkodik, de oly rendületlenül és akkora 
biztonságban, hogy mindenkit semmibe vesz. Lásd, ennek is van 
Istene, a neve Mammon, tehát pénz és vagyon. Testestőllelkestől 
ennek adja magát; ez a legnépszerűbb bálvány a földön” (Nagy 
Káté, „Emmaus felé” kiadása, Sopron, 1930). Ott, ahol Isten 
helyét a földi javak foglalják el, és az embereket biztonságba 
ringatják, az anyagiasság valláspótlékká válik. A Biblia egy-
értelműen figyelmeztet erre a veszélyre! „Ne bízzatok zsarolt 
javakban, rablott holmival ne kérkedjetek! Ha gyarapszik is va-
gyonotok, ne bizakodjatok el!” (Zsolt 62,11). Jézus a Hegyi be-
szédben egyértelműen elítéli az anyagias gondolkozást. „Ne 
gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda 
megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek 
magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda 
nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. 
Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is” (Mt 6,19–21).

Az a lényeg tehát, hogy az ember kiegyensúlyozottan és 
egészségesen viszonyuljon az anyagiakhoz. Ha az életem-
ben a pénz és a vagyon utáni hajsza kerül az első helyre, az 
előbbutóbb kihat az összes többi területre is. Ha viszont Jé-
zus Krisztusé és az Ő örökkévaló királyságáé az első hely, 
akkor földi javaimat arra fogom használni, hogy Isten nevé-
re dicsőség térjen és az Ő országa terjedjen. Akkor a vagyon-
tárgyaimra úgy tekinthetek, mint szolgálati lehetőségekre. 
Nincs többé az a kényszer, hogy folyamatosan növeljem, 
illetve megtartsam mindazt, ami az enyém. Szabaddá vá-
lok arra, hogy mindazzal, amit Isten az Ő javaiból nekem 
ajándékozott, nagylelkűen és önszántamból Isten akarata 
szerint alakítsam az életemet. Még a szűkölködés és a kény-
szertakarékosság időszakait is el tudja így az ember keserű-
ség nélkül fogadni. Kiváltképpen is azok, akik Pállal együtt 
vallhatják: „Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be 
vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezébe, a bővölködésbe és a 
nélkülözésbe egyaránt” (Fil 4,12). 

Néhány bátorító gondolat 

1. Fogjuk föl az életünket ajándékként! 

Az anyagias gondolkozású emberek önmaguk körül forog-
nak. Azt gondolják, joguk van ahhoz, hogy kielégítsék a 
saját szükségleteiket. Ezzel magától értetődően együtt jár a 
fogyasztói szemlélet. – Abban viszont, aki úgy tekint a sa-
ját életére, mint ajándékra, kialakul a háládatosság lelkülete. 
Értékeli azokat az áldásokat, amelyekkel Isten megtölti az 
életét. Az ilyen ember nem érez kényszert arra, hogy egyre 
többet szerezzen. Elégedett mindennel, amit kap: a nagy és 
a kis dolgokkal egyaránt. Elsősorban nem a maga teljesítmé-
nyei és sikerei alapján határozza meg önmagát. Gondolatait 
és cselekedeteit az hatja át, hogy nagyra értékeli mindazt, 
amit kap, és örül is mindennek. 

Egy ötlet: Iktassunk az életünkbe rendszeresen „ajándék-
bontást”! Időről időre álljunk meg, és tudatosan adjunk 
hálát Isten ajándékaiért! Jó alkalom erre a vasárnap, a nyu-
galom napja, az egyik nagy ajándék, amelyet a Teremtő ké-
szített az Ő teremtményeinek.

2. Gyakoroljuk a nagylelkűséget!

Fiatalkoromban nagyon megérintett a környezetemben élő 
érett keresztyének nagylelkűsége. Csodáltam, ahogyan a tu-
lajdonukkal és a pénzükkel bántak.

Az egyik család különös figyelmet szentelt a városunk-
ban élő hajléktalanokra. Rendszeresen látogatták és bőke-
zűen megajándékozták őket. Karácsonykor is azokat a „csö-
veseket” ajándékozták meg először, és csak azután a saját 
családtagjaikat. 

Egy vállalkozó az ifjúsági és az egyéb szolgálatokat nem-
csak sok pénzzel segítette, de a járműveit is nagylelkűen a 
gyülekezet rendelkezésére bocsátotta. Azok a „jókedvű ada-
kozók” engem is megfertőztek!

A Liebenzelli Misszió is sok nagylelkű adakozó adomá-
nyaiból él. Hol lennénk ma Hilda von Diest asszony nélkül, 
aki mint egy jómódú üzletember lánya és egy altábornagy 
felesége 100 évvel ezelőtt nekünk ajándékozta a Misszió 
hegyét, a Missionsberget. Vagy gondoljunk arra az idősö-
dő házaspárra, akik 2008 és 2009ben, teljesen váratlanul 
lehetővé tették a Missziós és Oktatási Központ bővítését. A 
pénzügyi válság kellős közepén! A misszió támogatóinak 
adományai nélkül a központ eleve meg sem épülhetett vol-
na. És nem végezhetnénk folyamatosan a missziós munkát, 
ha nem lennének a hűséges barátok, gyülekezeteket és kö-
zösségek.  

Egy ötlet: Gondoljuk végig, mikor éltük át, hogy mások 
nagylelkűek voltak velünk! Hol és milyen formában tud-
nánk mi is gyakorolni a nagylelkűséget és az áldozatkész-
séget, hogy mások életében és Isten országában áldás le-
hessünk? 
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3. Gyakoroljuk a lemondást! 

Vannak, akiknek segít, ha rendszeresen lemondanak vala-
miről, amit egyébként megengedhetnének maguknak. Az 
ilyen önkéntes lemondással gyakorolhatjuk magunkat a 
modern korunk fogyasztói szemlélete ellen vívott harcunk-
ban. Ha lemondunk valamiről, azzal bizonyos mértékig azt 
is tesztelhetjük, hogy hogyan is viszonyulunk a tulajdonhoz 
és a fogyasztáshoz. Gyorsan kiderül, képesek vagyunke 
nemet mondani kedves szokásainkra vagy olyan dolgokra, 
amelyekről mindenki azt gondolja, hogy a nélkül nem lehet 
élni. A tudatos lemondás segíthet a nekünk igazán fontos 
dolgokra emelni a tekintetünket. 

Egy ötlet: Miről tudnánk az elkövetkező időben tudatosan 
lemondani? Egy élvezeti cikkről? Egy étkezésről? Egy mé-
diáról? Egy bizonyos gép, eszköz, tárgy beszerzéséről? Pró-
báljuk ki egyszer a biblikus böjtöt! Egyedül vagy csoport-
ban. Barátokkal vagy a családdal. Nemsokára újra indul 7 
hétig nélküle akciónk is. Hasznos tippek olvashatók a www.
siebenwochenohne.de weboldalon. 

4. Vállaljunk önkéntes szolgálatot!

Egy sor olyan embert ismerek, akik tudatosan csökkentet-
ték munkaidejüket, hogy önkéntes munkát vállalhassanak. 
Van úgy, hogy az egyik házastárs nem dolgozik, hogy fel-
szabaduljon idő az önkéntes munkára. Nekik fontosabb az, 
hogy segíthetnek másoknak, a gyülekezetüknek vagy va-
lamilyen egyesületnek, mint a pénz, amit az idő alatt meg-
kereshetnének. Ezzel azt is vállalják, hogy életszínvonaluk 
csökkenhet vagy stagnálhat. Talán várni kell még az új autó 
megvásárlásával, és megtörténhet, hogy soha nem lesz új 
ülőgarnitúrájuk. De mit számít az! Modern, zajos, nyüzsgő 
és stresszes társadalmunkban az ilyen emberek igazi áldást 

jelentenek. Végre valaki, aki meghallgat és segít a bajban. 
Akinek van egy bátorító szava. Valaki, aki oázist biztosít az 
emberi kapcsolatoknak, találkozásoknak, beszélgetéseknek. 
Minél több idő telik el, annál szilárdabban hiszem: bátorság 
kérdése, hogy szembe merünk-e menni az árral. És ehhez 
nemcsak azokra van szükség, akik szívesen végeznek ön-
kéntes szolgálatot, hanem azoka is, akik nagyra értékelik az 
önkénteseket és erejük szerint támogatják is őket. 

A mi kerületünkben éppen az elmúlt hónapokban vol-
tunk nagyon hálásak az önkéntesekért. Rengeteget segítet-
tek a hozzánk irányított menekülteknek. Hosszú órákat, 
napokat és heteket töltöttek velük, teljesen ingyen, minden 
ellenszolgáltatás nélkül.

Egy ötlet: Hol tudnánk önkéntes munkát végezni? Hajlan-
dóak vagyunke ezért csökkenteni a munkaidőnket? Isme-
rünke olyan önkénteseket, akiknek a szolgálatát támogat-
hatnánk, vagy jobban elismerhetnénk? 

Az, akinek sok mindene van, gazdag. 
Az, aki kevéssel is beéri, gazdagabb.
Az, aki sokat adakozik, a leggazdagabb.

Zárásként álljon előttünk Gerhard Teerstegen (1697–1769) 
példája! Az énekköltő lelkes adakozó volt, és Istentől ka-
pott tehetségét arra fordította, hogy másokat szolgáljon. 
Édesapja korai halála után nehéz idők jöttek a családra. 
Teerstegen mindössze 6 éves volt akkor. Később teológiát 
szeretett volna tanulni, de az anyagiak hiányában csak ke-
reskedelmi tanulmányokat folytathatott. Az iskola elvég-
zése után saját üzletet nyitott. Hamarosan azonban, látva 
korának szegényeit, nincsteleneit, bezárta az üzletet. Nem 
magának akart élni; az embereket akarta lelki és gyakorlati 
módon is szolgálni. 

A felebaráti szeretet gyakorlásának egyik formája abban 
nyilvánult meg, hogy kitanulta az orvoslást. A gyógyszere-
ket, amelyeket maga kevert, ingyen adta a rászorulóknak. 
Az általa szerzett lelki énekekkel pedig vigaszt nyújtott 
és megnyugvást adott sokaknak. A ma használt felekezeti 
énekeskönyvekben is találunk Tersteegenénekeket. Közü-
lük bizonyára a legismertebb az Itt van Isten köztünk kez-
detű ének. 

Szeretném, ha Teerstegen példája engem is arra ösztönöz-
ne, hogy az Istentől kapott ajándékaimat szívesen és nagy-
lelkűen továbbadjam másoknak. A kedves Olvasónak is bá-
tor lépéseket és jó megtapasztalásokat kívánok, miközben 
igyekszik megvalósítani a sok jó gyakorlati ötletet.

Martin Kocher

Martin Kochernek és a felesé-
gének, Ulrikének három felnőtt 
gyermeke van. Martin a Liebenzelli 
Misszió egyik vezetőjeként a déli 
félteke országaiban folyó szolgá-
latokat felügyeli. Missziói tanul-
mányai elvégzése után először 
gyülekezeti munkát végzett, majd 

a családjával együtt Zambiában élt 10 éven át. Onnan a 
misszió központjába vezetett az útja. Szeret méhészked-
ni, kerékpározni és úszni. Különösen is szívén viseli a 
menekültek ügyét.



Szeretettel hívjuk missziói szolgálatunk munkatársait, támogatóit, és minden érdeklő-
dőt missziói összejövetelünkre! 

Terveink szerint ezen az alkalmon kerül sor Kevezsda Szilvia ünnepélyes kibocsátására 
Malawiban végzendő missziói szolgálatára. Az igei üzenet és tanítás (Ede Luz) mellett 
beszámolunk aktuális missziói hírekről (többek között Keszi Krisztina szolgálatáról), 
és itt történik majd meg az Alapítvány új vezetőinek bemutatása is. Kéréseinket és a 
szolgálatba beállókat szeretnénk közösen imádságban Isten elé vinni.    

A regisztrációhoz kötött ebéd mellett szeretnénk lehetőséget biztosítani a résztvevők-
nek kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre is! 

A részvétel ingyenes, de a tervezés miatt kérjük, hogy legkésőbb 2017. július 3-ig  
jelezzék jöveteli szándékukat – a várható létszámmal együtt – Alapítványunk önkén-
tes munkatársánál: Pistai-Király Erikánál levélben (postai úton: 2700 Cegléd, Kossuth 
Ferenc u. 38. 3/2/6. címen, vagy elektronikus formában az erikiraly0323@gmail.com 
címen, illetve telefonon a 06-20 822-8658 számon)! 

Helyszín: 1119 Budapest, Etele út 55. (Közvetlenül a 4-es Metro Bikás park megállója 
mellett található, az első emeleten az épülettömb hátsó sarkában, az egykori Olimpia 
mozi épületében.) 

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

Budapesten, a Kelenföldi Montázs Központban

Rövidtávú missziós szolgálati lehetőség 
Németországban, a Fekete erdőben, Bad Liebenzell  
mellett, a Monbachtal-i Konferencia Központban. 

Szolgálatok iskolás gyermekek között, ifjúsági rendezvé-
nyeken, missziói munka, kétkezi munka (konyhán és a 
kertben, építés, takarítás stb.)

2017 szeptemberétől 2018 májusáig  
(8-9 hónap), 17 évesnél idősebb fiataloknak, akik alapszinten tudnak németül.

További részleteket honlapunkon találsz: www.liebenzell.hu



Dr. Keszi Krisztina – Zambia

Húsvéti ünnep a Mungwi gyülekezetben Angyal bátorítja a sírnál az asszonyokat

Jézus megjelenik a tanítványoknak

Jézus megjelenik Tamásnak

Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, 
mennyeieké...

Húsvéti hálaadó alkalom. Öröm és köszönet az 
otthoni plüssjátékokért


