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Spanyolország: 
Csoda vagy nem csoda?

Malawi: 
Mint a nappal és az éjszaka

Zambia: 
Hol keresünk segítséget?



GYERMEKSAROK

A te imádságod:

Köszönöm, Úr Jézus, hogy a 
Wagner család a zambiai gye-
rekeknek és fiataloknak a Te 
szeretetedről beszél, és so-
kat énekelnek is velük Rólad. 
Kérlek, segíts a zambiai szü-
lőknek abban, hogy több időt 
töltsenek a gyerekeikkel, bib-
liai történeteket olvassanak, 
énekeljenek és imádkozzanak 
velük. Ámen.

Zambia
(Afrika)

Te, kedves kis Olvasónk 
kb. 7 200 km-re  
vagy Zambiától.

O LYA N  J Ó  J É Z U S  
S Z E R E T E T É R Ő L

H A L L A N I  É S  
É N E K E L N I !

Sziasztok! 
Engem Levinek 

hívnak, és három éves 
vagyok. Kisbabakoromban 

a szüleimmel költöztem 
Zambiába. Itt élünk, mert a 

szüleim azt szeretnék, ha sok 
zambiai kisgyerek, fiatal és 

felnőtt megtudná, hogy 
milyen nagyon szereti 

őket Jézus.

Az egyik szomszédunk kislányának Mapalo a neve. Tíz 
éves és a nővérénél lakik, pedig az anyukája is itt él a 
környéken. Mapalo iskolába jár, de a nővérének is segítenie 
kell a házimunkákban. Gyakran látjuk, hogy Mapalo, mielőtt 
elindulna az iskolába, mos vagy söpri a ház előtti utat. 
Amikor hazajön az iskolából, akkor a vacsorafőzésben 
kell segítenie. Itt, Zambiában, Mapalóhoz hasonlóan 
nagyon sok kislány nem a szüleivel lakik, hanem az 
egyik nagynéninél, testvérnél vagy unokatestvérnél, 
mert nekik már vannak gyerekeik, és segítségre 
van szükségük. Így a kislányoknak nincs túl sok 
szabadidejük. Ezért örülünk annyira annak, hogy Mapalo 

minden szombaton eljön a gyerekklubba, ahol hallhatja, 
hogy Jézus őt is nagyon szereti. Már azt is megfigyeltük, 

hogy sokszor gyerekklubot játszik a barátnőivel, és nekik 
is elmondja azokat a bibliai 
történeteket, amelyeket az 
anyukámtól hall.

Egy másik barátunkat Ernestnek hívják. 
Ő már tizenkilenc éves, de ötéves kora 
óta egy árvaházban él. Mama, Nora és 
én gyakran meglátogatjuk őt is és a 
többi gyereket is, akik az árvaházban 
élnek. Pedig Ernest nem is árva, mert 
a szülei élnek. Ám Ernest a születése 
óta nem nagyon tudja mozgatni a lábát, 
ezért járni sem tud. A szüleinek ez túl 
nagy terhet jelentett, ezért beadták 
az árvaházba. Utoljára egy éve látta a 
szüleit, pedig ugyanabban a városban 
élnek. Ernest azt mondja, hogy fél a 
sötétben, és olyankor nem szólhat az 
anyukájának. Sokszor elmondjuk neki, 
hogy Jézus nagyon szereti őt, és Ővele 
mindig beszélhet, akkor is, amikor 
egyedül érzi magát vagy fél. Amikor 
együtt énekeljük a gyerekekkel, hogy 
„Engem szeret Jézusom, Bibliámból 
jól tudom”, mindig Ernest énekel a 
leghangosabban.

1.
A misszió telkén minden szombaton 
van gyerekklub. Az anyukám tartja, 
és én is sokszor elmegyek vele.  
A gyerekekkel meghallgatunk egy 
történetet a Bibliából és sokat 
éneklünk. A zambiai gyerekek 
nagyon szeretnek énekelni. Az 
én egyik kedvenc énekem úgy 
kezdődik, hogy „Engem szeret 
Jézusom, Bibliámból jól tudom”.  
És természetesen klassz 
játékokat is játszunk.

GyEREKkLub

2.

A legjobb barátomat Nkiszunak hívják. 
Itt lakik a szomszédban. Nkiszu 
nagyon gyakran jön át hozzánk 
játszani, és majdnem mindig eljön a 
gyerekklubba is. Sajnos a családjában 
gyakran van veszekedés. Többször is 
volt már úgy, hogy a szülei elválnak. 
Zambiában a szülők alig játszanak a 
gyerekeikkel, ami nagy kár. Ezért az 
én szüleim igyekeznek megértetni 
a felnőttekkel, hogy nagyon fontos 
időt tölteniük a gyerekeikkel, 
Jézusról beszélniük nekik és együtt 
imádkozniuk velük. Mi mindig örülünk, 
ha Nkiszu átjön, és azt is tudja, hogy 
szeretjük. De azt is sokszor elmondjuk 
neki, hogy Jézus is szereti őt.

MI  IS  SZeretjüK  
NKISZUt,  

4.

MApALÓNAk  NINcS  TúL  SOK  SZAbAd
IdeJe,  mÉgIS  eLjöN  A  gYerekKLUbbA.

      ERNeST  14  Éve  ÉL  AZ  
árvAháZbAN,  ÉS  hANGoSAN   
ÉNekLI, hOgY  JÉZUS  SZeretI  őt.

4.

Benjamin és Debora Wagner a gyermekeik
kel, a hároméves Levivel és az egyéves 
Norával 2016 óta élnek Zambiában. Ndola 
város Musili nevű negyedében laknak. Sok 
kisgyermeknek és fiatalnak beszélnek ar
ról, hogy Jézus mennyire szereti őket.

Ernest és Debora

Levi és Nkiszu

Mapalo mos



1Külmissziói Híradó, 2020/3

Amint a híradásokból bizonyára tudják, a pandémia Afrikát is elérte. Istennek hála, Malawiban még 
nem fertőződtek meg tömegesen az emberek. Az Egészségügyi Minisztérium május utolsó vasárnapján 
mindössze 84 igazolt esetet és 4 elhunytat tartott számon 2459 teszt eredményét összegezve. Orvo-
silag még nem világos, hogy a fekete kontinens nagy részén (egyelőre) miért nem terjed a kór olyan 
gyorsan, mint a fejlett országokban. A tesztelés lehetősége ott persze messze elmarad az első világ 
országaiban megszokottól, de a földrész nagy részén (a Dél-afrikai Köztársaságot kivéve) így is szem-
mel láthatóan laposabb a fertőzési görbe, mint azt várnánk. Idővel talán betekintést nyerünk Isten 
gondviselésének ebbe a titkába is. Ahhoz nem fér kétség, hogy védelmező kezét afrikai testvéreink és 
misszionáriusaink felett tartja. Adjunk ezért hálát mindannyian!

Az előbbiek ellenére is számos ügyben kellett gyorsan döntést hozni a misszió vezetésének. Már 
április közepén kijárási tilalmat tervezett bevezetni a malawi kormány. Joachim Berger regionális 
igazgató javaslatára Kevezsda Szilvia még az új szabályok hatályba lépése előtt Ubwenzibe költözött. 
Blantyre-ben nem sok lehetősége lett volna hasznosítani a vesztegzár idejét, de vidéken folytathatja 
az intenzív nyelvtanulást. A kijárási tilalom bevezetését politikai és jogi okokból akkor elhalasztották, 
a döntés mégsem volt hasztalan, ahogyan a misszionáriusnő soraiból is kiderül.

Szilvia hazatérésének pontos időpontja egyelőre bizonytalan, mivel még nem indult újra a légi sze-
mélyforgalom. Hasonlóképpen nem tudunk pillanatnyilag pontos információval szolgálni az idei Mis�
s�iói Nap és a körút részleteiről sem. Ezek a kérdések várhatóan június közepére tisztázódnak. Kérjük, 
aki csak teheti, látogasson el a honlapunkra, ill. érdeklődjön lelkipásztoránál.

A misszió liebenzelli központjában is gyorsan alkalmazkodni kellett az új helyzethez. Ez elkerülhe-
tetlenül együtt járt fájdalmas korlátozásokkal. A németek többsége lemondta nyári foglalását az uta-
zási irodákban, ahogyan a gyülekezetek a nyári táboraikat. Ez természetesen a misszió utazási irodá-
ját és monbachtali szabadidőközpontját ugyanolyan érzékenyen érinti, mint mindenki mást, aki ezen 
a területen tevékenykedik. Ugyanakkor bizonyosak vagyunk abban, hogy Isten átsegít minket ezen  
a nehéz időszakon, és szolgálatunk olyan lehetőségeire nyitja fel szemünket, amelyeket eddig figyel-
men kívül hagytunk. Ebben a reményben rendezték meg a német testvérek a Gyermekmiss�iós, sőt 
a Pünkösdi Miss�iós Ünnep programját is a misszió történetében először a látogatók távollétében, 
interneten közvetítve.

Vannak változások, amelyek a vészhelyzettől függetlenek. Ilyen az is, amelyik a missziós igazga-
tó személyét illeti. Martin Auch tizenhét éves szolgálat után egy fiatalabb társa kezébe adja a sta-
fétabotot. Amikor a felkérést kapta erre a feladatra, Bangladesben volt misszionárius a feleségével, 
Tabeával, s azonnal munkába állt, amint hazaértek. Már akkor megfogalmazódott benne, hogy nem 
szeretne nyugdíjas koráig ebben a pozícióban maradni. Most, amikor negyedik gyermekük is felnőtt, 
feleségével elérkezettnek látta az időt arra, hogy visszatérjenek a missziós területekre. Ezzel a lépésé-
vel példát is ad arra, hogy a keresztyén vezetőknek, ha Isten útmutatását követik, az előrelépés nem 
feltétlenül jelent előléptetést. A szolgálatukkal kapcsolatos tervek még formálódnak. Martin Auch he-
lyét David Jarsetz veszi át szeptember 15-én, aki jelenleg az Amerikában, Európában és Kelet-Ázsiában 
folyó munka felelőse. David és felesége, Anette Pápua Új-Guineában kezdte misszionáriusi szolgála-
tát, ahol a fővárosi nyomornegyedekben szervezték újjá és bővítették ki a gyermek- és ifjúsági mun-
kát. David hazatérve a Lieben�elli Nem�etkö�i Főiskola lelkészeként a diákság lelkigondozásával és 
az intézmény hitéletének szervezésével foglalkozott. Egy éve a fent említett részleg vezetője. Nagyon 
hálásak vagyunk Martin Auch szolgálatáért, és Isten áldását kívánjuk arra az útra, amelyre feleségével 
(várhatóan a jövő év első felében) elindulnak. David Jarsetz megválasztott missziós igazgató munkás-
ságához a Lélek erejét és vezetését kérjük.

Kívánjuk, hogy kedves Olvasóinkat Isten oltalmazó kegyelme óvja és bátorítsa. „Világosságom és 
segítségem a� Úr, kitől félnék? Életemnek ereje a� Úr, kitől rettegnék?” (Zsolt 27,1).

Kedves 
Testvérek!

Török András, elnök

Tis�telettel:
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Amikor március 23-án bezárták Malawiban az iskolákat, 
akkor a gyermekközpont is részlegesen bezárt. Német kollé-
ganőmmel másnap Blantyre-be költöztünk, ő egy héttel ké-
sőbb missziós társasága kérésére hazarepült. Április elején 
lezárták a határokat, nem lehetett többé repülni. Én a Ber-
ger misszionáriuscsalád lakása melletti vendégházba költöz-
tem meghatározatlan időre. A Liebenzelli Misszió valamennyi 
Mala wiban szolgáló misszionáriusa úgy döntött, hogy marad. 

A nyelvtanulást a városban főleg elméleti szinten tudtam 
folytatni, ismételtem a nyelvtant, beszélgetésre sajnos nem 
nagyon volt lehetőség. Délutánonként ki lehetett menni sé-
tálni és sikerült találkozni néhány ismerőssel, viszont a nap 
nagy részét egyedül töltöttem. Egyszer elmentünk a Berger 
családdal kirándulni, a Mulanje hegyen túráztunk, megnéz-
tünk egy kisebb vízesést is. 

Blantyre-ben Bergerék Élő Szó nevű gyülekezetébe jár-
tam. Az igehirdetések mély üzenetet hordoztak, és a dicsőí-
tő csoport szolgálata is felemelő volt. Egészen Húsvétig láto-
gathattuk a vasárnapi istentiszteleti alkalmakat és a hétközi 
házicsoportot is. Természetesen kötelező volt a kézmosás 

belépés előtt, a szellőztetés, és megfelelő távolságra kellett 
ülni egymástól. A közösség, az imádság és a lelki táplálék 
nagy bátorítás és erősítés volt számunkra abban a kezdeti 
fázisban, amikor még nem tudtuk, hogy fog alakulni a hely-
zet Malawiban. Csak imádkozni tudtunk és várni. 

Most már nyugodtabbak vagyunk, hogy a járvány itt nem 
tört ki, és nem került sor tömeges megbetegedésekre. Az it-
teni egészségügyi rendszer azt nem tudná kezelni. Hálásak 
vagyunk, hogy az Úr őriz bennünket. Jelenleg 70 körüli a 
koronavírussal fertőzött betegek száma, akik egy kivétellel 
enyhe tüneteket mutatnak. Kijárási tilalmat eddig még nem 
vezettek be, az emberek szabadon mozoghatnak. 

Összesen egy hónapot töltöttem Blantyre-ben, április 23-án  
pedig az Ubwenzi (Barátság) Falufejlesztési Projekt központ-
jába, Csilongába költöztem. Úgy láttuk meg a vezetőimmel, 
hogy falusi környezetben hatékonyabban tudom tanulni a 
nyelvet. Örülök ennek a döntésnek. Kb. 2,5 évvel ezelőtt itt 
kezdtem el a nyelvtanulást és a kultúra megismerését. Jó 
látni az azóta történt fejlődést és a szolgálat áldásait, ami 
sokat jelent az itteni térségben. Kaptam egy nyelvsegédet is, 

Kedves Olvasók!
Szeretettel köszöntelek Benneteket Malawiból!  
Hála az Úrnak, mi itt jól vagyunk. 

Kevezsda Szilvia beszámolója Malawiból:
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meglátogathatom a munkatársakat be-
szélgetés céljából, és feltehetek nekik 
a kultúrával kapcsolatos kérdéseket.  
A nyelvtant is átismétlem, és hallgatom 
a beszélő Bibliát csicseva nyelven. 

Ebben a térségben napközben még 
mindig meleg van, bár már a hideg 
évszakban járunk. Hálás vagyok az 
Urschitz házaspár és a munkatársak 
kedvességéért, befogadó szeretetéért, 
bátorításáért, segítségéért, továbbá a 
kö zös ségért, hogy nem kell elszigetelve 
lennem. Jó, hogy ezt a köztes időszakot 
hasznosan, nyelvtanulással tölthetem. 
Reggelente részt veszek a tanári áhíta-
tokon, és hetente egyszer van munka-
társi imaóra. A hatalmas területen sok 
lehetőség van a sétára, mozgásra. 

Hálásak vagyunk az idei bőséges 
kukoricatermésért országszerte. Imád-
kozunk az iskolák újranyitásáért, mert 
vidéken a szegénység miatt nem lehet-
séges az online-oktatás. Július 2-ára 
tűzték ki az új választások időpontját. 
Imádkozzunk a választások békés le-
zajlásáért és azért, hogy az eredményt 
mindenki el tudja fogadni! 

Hálásan köszönjük imádságaitokat! 
Isten áldását, oltalmát, erejét kívánjuk, 
és kitartást, amíg visszaáll a rend. 

„Isten pedig hűséges és nem hagy tite-
ket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísér-
téssel együtt el fogja készíteni a szabadu-
lás útját is, hogy el bírjátok azt viselni” 
(1Kor 10,13). 

Szerettel:  

A keresztyén ember legnagyobb kihívása az, hogy egy olyan mindenha-
tó Istenben higgyen, aki nem mindig mutatja meg teljhatalmát. Örülök, 
hogy misszionáriusaink egészen nyíltan és teljesen őszintén beszélnek a 
saját tapasztalataikról és bennszülött barátaik hitélményeiről. Kész vála-
szokkal ebben a kérdésben nem tudnak szolgálni. Életükben és hitükben 
gyakran kemény küzdelem árán jutnak el arra az álláspontra, amelyről 
bizonyságot tesznek.  

Az újság, ahogyan a német címe, a Mission weltweit (Világméretű 
misszió) is jelzi, azt mutatja be, hogyan jelenik meg egy-egy adott téma 
a világ különböző pontjain. A mostani számban az alábbiakra figyel-
tem fel:

 ▪ Más kultúrákban sokkal inkább magától értetődik, mint nálunk, hogy 
az emberek számolnak az emberfeletti hatalmak beavatkozásával.  
A nyugati világképből Istent messzemenőkig kiszorították.

 ▪ A láthatatlan világban, amely nagyon is valós hatalmasságok ott-
hona, küzdelem zajlik a fény és a sötétség között. Ugyanakkor csak 
egyetlen minden-ható győztes van: Jézus Krisztus.

 ▪ Jézusnak van hatalma gyógyítani, mert Neki adatott minden hatalom 
Mennyen és földön.

 ▪ A világ minden kultúrájában arra hívják a keresztyének az embere-
ket, hogy higgyenek Jézus Krisztusban és ragaszkodjanak Hozzá, füg-
getlenül attól, hogy ad-e gyógyulást vagy sem.

 ▪ Minden egészséges emberi test előbb-utóbb megöregszik, megbeteg-
szik és végül meghal. Isten azt a pillanatot, amikor minden betegség-
nek egyszer és mindenkorra véget vet, az örökkévalóságra tartogatja.

Nekem személyesen nagyon fontos, hogy hitemet és világképemet az 
örökkévalóság rendíthetetlen távlata határozza meg. Ez a reménység a 
Krisztusba mint örökkévaló, megváltó Istenbe vetett hitem elemi része.

Szerzőink világszerte azt a Jézus Krisztust hirdetik, aki a hatalom,  
a bölcsesség, a gondoskodó szeretet és az örökkévalóság. Ő mondja: 
„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, 
és én megnyugvást adok nektek” (Mt 11,28).

Meghívása ma is érvényes. Őbenne, Krisztusban lenni akár egészsége-
sen, akár betegen a legfontosabb és a legszebb dolog az ember életében. 

E hit jegyében küldöm szívélyes üdvözletemet:

       

       Martin Auch, missziós igazgató

„Isten s�eret gyógyítani” – írja Samuel és Sabine Anderson  
a 11. oldalon, és teszik ezt annak ellenére, hogy kislányuknak, 
Liának még mindig nem adatott meg a teljes gyógyulás,  
amelyért oly kitartóan imádkoztak Istenhez. Miért nem  
jelent ez nekik ellentmondást?

Akár egészségben,  
akár betegségben

Balra:  
Csoportkép a lieben�elli  
miss�ionáriusokkal 

Látogatás a� Ubwen�i projekt  
munkatársainál
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A történtek óta eltelt már jó néhány év. 2004 
nyarán, a marbellai városi parkban gyerek-
fesztiválokat szerveztünk kb. 60 ifis segítő-
vel. A segítők az ország különböző részeiből 
érkeztek. Csak mellékesen említem meg, 
hogy az engedélyeztetések szempontjából az 
volt az egyik legnehezebb évünk. Errefelé 
nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az ilyen 
jellegű rendezvényeket csak a városi hatósá-
gok engedélyével lehessen megtartani. Nos, 
az egyik alkalom után egy bizonyos Francis 
a segítségünket kérte. Drogfüggő volt, ami 
látszott is rajta. A múlt rányomta a bélyegét 
szikár, csontos arcára. Meglátogattam lepuk-
kant otthonában, és egyfajta barátság ala-
kult ki közöttünk. Francis kinyílt a hit irá-
nyába, és kisiklott életét Jézus kezébe tette.   

Látogatóban Rocíonál
Egy nap felzaklatva közölte, hogy a barát-
nője, Rocío kórházban fekszik, és szeretné 
meglátogatni. Kérdezte, vele tartanék-e. 
Természetesen igent mondtam, így hát ket-
ten mentünk be a kórházba. Első pillantás-
ra úgy tűnt, hogy Rocío haldoklik. Alig jött 
ki hang a torkán. Amikor kinyújtotta felém 
pihekönnyű kezét, féltem, hogy összetöröm.  
A fiatal nő annyira lesoványodott, hogy zö-
rögtek a csontjai, és szemmel láthatóan erős 
fájdalmai voltak.  Ennek ellenére barátságo-
san mosolygott rám – egészen addig, míg el 
nem mondtam neki, hogy a keresztyén gyü-
lekezetünkből érkeztem. Akkor arca elko-
morodott, szeme villámokat szórt, és többé 
egy szót sem szólt hozzám.  

Segítség Francisnek 
Francis egyedül nem tudott megszabadulni a 
drogoktól. Több alkalommal is azt tanácsol-
tam neki, hogy vonuljon be egy keresztyé-
nek által vezetett rehabilitációs központba. 
Egy reggel végre belátta, hogy segítség-
re van szüksége. Amikor megjelent, egész 
testében remegett, mert pár napja nem si-
került anyaghoz jutnia. Azonnal elvittem 
Málagába, ahol rábíztam a rehabilitációs 
központ vezetőjére. A következő fél évben 
többször is meglátogattuk, egyszer pedig ő 
jött el hozzánk, a tőle 56 kilométerre fekvő 
Marbellába, istentiszteletre. Azután nyoma 
veszett, és 15 éven át nem hallottunk róla.  

Rocíóba ellenben gyakran belefutottam. 
Marbella központjában „lakott” egy elha-
gyatott házban, amelyben nem volt sem víz, 
sem áram. Az utcán koldult, hogy összeszed-
je a pénzt a következő lövésre. Meghívá-
sainkra nem reagált, ám én többször is tud-
tam segíteni rajta és elkísérni az orvoshoz. 
De mindig ugyanaz történt: amikor már elég 
erősnek érezte magát, meglépett a kórház-
ból. Az üdvösség és a gyógyulás egyáltalán 
nem érdekelte.  

Megismersz?
Néhány héttel ezelőtt gyülekezetünk elé le-
parkolt egy kisteherautó. Kipattant belőle 
egy energikus alak, és örömtől sugárzó arc-
cal ezt kérdezte tőlem: 

– Megismersz? 
Be kell vallanom, eltartott néhány má-

sodpercig, de aztán beugrott, mégis hitetlen-
kedve kérdeztem:  

– Francis?  
– Talált! – válaszolta széles mosollyal. 
A csodálkozástól szólni sem tudtam, any-

nyira hihetetlen volt az egész. Aztán átölel-
tük egymást, és örvendeztünk a viszontlá-
tásnak. Elég ritkák azok a pillanatok, amikor 
Isten világosan megmutatja, hogy azon a 
helyen vagyunk, amelyet ő kijelölt nekünk. 
Sok mesélnivalónk volt, és Francisból most 
is dőlt a szó. Időközben sikerült kigyógyul-
nia a drogfüggőségből és a májcirrózisból. 
Isten visszaadta életkedvét, amely már gyer-

Gyermekfes�tiválok 
a marbellai városi 
parkban

Spanyolország:

Csoda vagy nem csoda?
A gyógyítás témája sok embert érint, foglalkoztat, és gyakori beszédtéma a gyü-
lekezetben. Ugyanis a keresztyén gyülekezet az a hely, amelyet Isten arra választ, 
hogy embereket gyógyítson. Ennek a mikéntje azonban történhet másképp is, 
mint ahogyan azt mi gyakran elképzeljük.  Sőt, Isten anélkül is gyógyít, hogy mi 
abból bármit észrevennénk. Néha egészen szokatlan módszerekhez folyamodik.

Theo és Carolin Hertler 
1996 óta végeznek gyüle-
kezetépítő szolgálatot az 
andalúziai Marbellában. 
Mentorálják a közösséget 
az önállósodáshoz vezető 
úton, régiókon átívelő  
missziós megmozdulások-
ban vesznek részt. A házas-
párnak négy gyermeke van.
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mekként és később, fiatal korában is jelle-
mezte. Elújságolta, hogy életét a Jézussal 
való kapcsolat határozza meg. Sugárzott be-
lőle az életöröm. Azt is elmondta, hogy hét 
fiatal fiút bíztak rá, akik rehabilitációban 
vesznek részt.  

Kiadós beszélgetésünk végén még valamit 
szerettem volna megtudni: 

– Hogy van Rocío?
Francis szomorúan hajtotta le a fejét: 
– Meghalt, de csak kb. 8 hónap után buk-

kantak rá. 
Feltehetőleg túladagolta magát. Teljesen 

magára maradt. Senki sem érdeklődött utá-
na, hiszen nem voltak barátai. Mivel Francis 
akkoriban a rehabilitációs központban volt, 
ő sem tudott figyelni rá.

Isten különbözőképpen gyógyít
Isten az egyik pillanatban úgy gyógyít, hogy 
csodát tesz. Egy másik esetben a gyógyulás 
eltart hosszabb-rövidebb ideig. Aztán olyan is 
van, hogy valamit csak az örökkévalóságban 
gyógyít meg. Inkább hagyjuk rá, hogy melyik 
„módszert” mikor alkalmazza, még akkor is, 
ha nekünk az első tetszik a legjobban. Ahhoz 
azonban, hogy gyógyíthasson, a betegnek 
bele kell egyeznie. Az Úr nem tud „műteni”, 
ha a beteg megtagadja a szükséges együttmű-
ködést, ahogy az Rocío esetében is történt.   

A gyógyulás mélyebb értelme
A gyógyulásnak mindig létezik egy mé-
lyebb célja. Jézus, miután meggyógyította a 
gadarai férfit, ezt mondta neki: „Menj haza  
a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy 
dolgot tett veled az Úr” (Mk 5,19). 

Soha nem maga a gyógyítás a lényeg; 
a meggyógyított ember egyúttal küldetést 
kap. Ez a misszió, a kiküldés. Jézusnál a 
gyó gyí tás soha nem öncélú, mert Ő távlatok-
ban gondolkozik. A gyógyulás felelősséggel 
jár. A gyógyulás megszentelt élethez vezet. 
A megmentettség új értelmet ad a dolgok-
nak. Ez történt Francis esetében is: felismer-
te, hogy Jézus felelősségteljes feladatot akar 
rábízni, és ő kész örömest igent mondott rá.    

Theo HertlerFO
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Fent balra: Francis és a barátnője, 
Rocío (2004)

Fent jobbra: A Hertler család meg
látogatja Francist a rehabilitációs 
kö�pontban (2005)

Alul: Francis és Theo találko�ása  
15 év után

IMÁDKOZZUNK EGYÜTT IS: 
 ● Francisért és a drogfüggők rehabilitációs központjában kapott feladatáért;

 ● Fabianért, a feleségéért és négy gyermekükért a gyülekezetünkből: Fabiant 
már két alkalommal műtötték agydaganattal, újabb műtét már nem lehet-
séges, néhány hete sugárterápiát kap;

 ● Reméért, egy pszichés beteg fiatal nőért, akinek a másfél éves kislányát 
jelenleg Remé édesanyja, Eugenia neveli, aki gyülekezetünk hitvalló tagja!   
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Az orvos diagnózisa ökölcsapásként sújtott le Angira és a 
családjára: agresszív gyomorrák, a gyógyulás esélye nulla.  
Később a család így emlékezett vissza arra az időszakra: „Ami-
kor megtudtuk, együtt sírt az egész család, és Isten kezébe ajánlot-
tuk magunkat. Soha nem imádkoztunk gyógyulásért, hanem min-
dig azt kértük, hogy Isten akarata legyen meg, mi pedig ebben a 
nehéz helyzetben az életünkkel dicsérhessük Őt.” 

Erre vágyott Angi is tiszta szívből. Akkoriban utolsó éves 
egyetemista volt. Senki sem tudta, mit rejt számára a jövő. 

Katharinával együtt azt tanácsoltuk Anginak, hogy távolít-
tassa el a gyomrát. Ő azonban úgy döntött, hogy aláveti ma-
gát a kemoterápiának. Sokan és sokat imádkoztunk érte is és 
a családjáért is. Még egy böjttel egybekötött imanapot is meg-
hirdettünk, amelyhez különböző városokból és országokból 
is csatlakoztak keresztyének. Azon a bizonyos napon a hívő 
gyülekezetvezetőkkel meglátogattuk Angit és a családját, bá-
torítottuk őket, együtt énekeltünk, imádkoztunk, megkentük 
Angit olajjal és az Úr kegyelmébe ajánlottuk.  

A kemoterápia első öt hónapja kemény időszak volt. De 
Angi nem csüggedt el: sokak csodálkozására a megváltozott 
körülmények között is folytatta tanulmányait. És továbbra is 
segített a missziós szolgálatokban. Sugárzó öröme és kiegyen-
súlyozottsága mindenkinek feltűnt, ezért sokaknak beszélhe-
tett arról az élő reménységről, amelyet Jézusban talált meg. 
De hiszen pont ez volt a kívánsága: Uram, a nehéz időkben is 
ki akarom mutatni, hogy szeretlek! Angi sok olyan embernek 
is beszélhetett Jézusról, akik egyébként soha nem hallgatták 
volna meg. Ez örömmel és hálával töltötte el. A családjának is 
békessége volt Istennel.

„Uram, soks�or olyan könnyű 
hinnem benned. S�eretnék  
a nehé� időkben is s�ilárd hittel 
kitartani melletted, hogy a� éle
temmel tudjalak dicsőíteni.”
Amikor kb. három évvel ezelőtt 
Angi imádságban is kifejezte 
szívbéli vágyát egy megszentelt 
élet után, még nem tudta, mi 
vár rá.
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Ecuador:

Mint a nappal  és az éjszaka

Angi (kö�épen sapkában a kemoterápia miatt) a családjával (balra), 
valamint Katharina és Rainer Kröger (jobbra)

Angi a kórhá�ban, 
tevékenyen és  
mosolyogva 

NAPPAL
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Az Almódovar* családban a szülők egészen másfajta életet él-
nek. Minden gondolatuk a gyógyulás, illetve a gonosz hatal-
mak és átkok elleni védekezés körül forog. Minden nehézség 
mögött, legyen az betegség vagy a kamasz lányaik terhessé-
ge, gonosz erők működését látják. Azokat okolják mindenért. 
Állandóan gyógyítóknál és varázslóknál keresnek „segítsé-
get”, hogy megvédjék magukat ezektől a káros befolyásoktól. 
Minden alkalommal, amikor arra próbálunk célozni, hogy a 
legtöbb bajt maguknak köszönhetik, és ők a felelősek azo-
kért, indulatosan elkezdik bizonygatni: De mi hiszünk Jézus-
ban és a Bibliában is. Ám megszentelődésre, gyökeres válto-
zásra, bűnbánatra és megtérésre nem gondolnak. 

Folytatják tehát önpusztító életmódjukat. Az édesanya az 
otthontól távol, a fővárosban dolgozik, és magára hagyja öt 
lányát és a fiát. A gyermekek közül hárman nem töltötték 
még be a tizenegyet. Két lánynak már gyermeke is van, pedig 
túl fiatalok még ehhez! Annak a pénznek a nagy részét, ame-
lyet Quitóban megkeres, az anya csodagyógyítókra és varázs-
lókra költi. A családi kunyhó cementpadlója kórokozók me-
legágya. Már fürdőszobájuk sincs, ezért minden az ajtó előtt 
történik.

A tavalyi húsvéti istentiszteletre mind a hat gyermek eljött. 
Édesapjuk nem messze a templomtól eszméletlenre itta magát 
a falubeliekkel. Milyen fájdalmas lehetett a gyermekeknek így 
látni őt, és milyen rossz példát állít eléjük! A legszörnyűbb 
azonban az, hogy szexuálisan is bántalmazza a családját. Mi-
lyen gyakran beszéltünk vele és a feleségével, meghívtuk, 
bátorítottuk és figyelmeztettük őket, hogy ha így folytatják, 
egyre mélyebbre fognak süllyedni! Az egyik lányuk a csecse-
mőjével nemrég elmenekült otthonról. Most próbálja meg fel-
dolgozni a múltját. Nagy a valószínűsége annak, hogy az apá-
nak hosszú évekre börtönbe kell vonulnia. A család teljesen 
széthullik, mert a szülők egyáltalán nem vágynak megválto-
zott, szent életre. Őket csak a gyógyulás érdekli meg az, hogy 
segítséget kapjanak.  

Ez sok ecaudorira jellemző. Nekik mindegy, hogy animista 
praktikákról, zarándoklatokról, kabalatárgyakról vagy a jóléti 
evangéliumról van-e szó, egy a lényeg: legyen biztonság, siker 
és gyógyulás. Az Almódovar család szomorú példája igazolja 
azt, amit Isten az Ő Igéjében mond: „A bűn pedig gyalázatukra 
van a nemzeteknek” (Péld 14,34b).

Mi a fontos az életben?
Csak azért kell nekünk Isten és a hit, mert jó 
életet akarunk? Az a legnagyobb kívánságunk, 
hogy Jézus láthatóvá legyen az életünkben és 
megdicsőülhessen általa? Törekszem-e arra, 
hogy változzon az életem, vagy csak a körülmé-
nyeimet akarom megváltoztatni? Fontos kérdé-
sek, amelyeken sok múlik! 

Uram, hadd mondjam én is Pál apostollal 
együtt: „Ezért szívemből várom és remélem, hogy 
semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint 
mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan 
fogják magasztalni énértem, akár életben maradok, 
akár meghalok” (Fil 1,20)! 

Mi történt Angival?
Ismét teljesen váratlanul, egy rutinvizsgálat al-
kalmával, a kemoterápia ötödik hónapjában a 
szakorvos ezt közölte vele: 

– A rák eltűnt! Megmagyarázhatatlan! Sem-
mit nem látunk! 

A család ezúttal is összejött, és újra együtt 
sírtak. Ám ezek az öröm és a hála könnyei vol-
tak! Ez a bizonyságtétel is sokakra volt nagy 
hatással!                                       Rainer Kröger

Mint a nappal  és az éjszaka
E�en a félreeső vidéken él a� Almódovar család.

ÉJSZAKA

Csak a�ért kell nekünk  
Isten és a hit, mert  
jó életet akarunk?

Rainer és Katharina 
Kröger 2006 nyara 
óta él Ecuadorban. 
Ők a misszionárius-
csoport vezetői, és 
az Ibarrától észak-
keletre élő fekete 
lakosság körében 
végeznek gyülekezetalapító munkát. Katharina 
lelkes gyermek- és ifjúsági munkás.

Adjunk hálát mi is Angi gyógyulásáért, 
és imádkozzunk azokért az ecuadori 

asszonyokért, akik kétségbeesetten keresik a 
kiutat a nyomorból a családjuk számára!* a nevet megváltoztattuk
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Hol keresünk segítséget?

Természetesen ezek a „szolgáltatók” min-
den nek megkérik az árát. Nem minden zam-
biainak telik rájuk, pedig szívesen elmen-
nének hozzájuk. Ennek ellenére a zambiai 
kultúrában nagy jelentősége van annak, ha 
valaki ellátogat egy hagyományos gyógyító-
hoz, mert az itteni hitvilág szerint egy egye-
temet végzett orvos diagnózisa magában 
mit sem ér. 

A szomszédasszonyunk, Melody* édesap-
ja nemrégen elhunyt. Melody az egyik test-
vérgyülekezetünk tagja, rendszeres résztve-
vője az asszonyórának, és a férjével, aki a 
Musili projekt egyik alkalmazottja, egy ta-
nítványság-kurzusra járnak. Ennek ellenére, 
amikor az édesapja betegen feküdt, az édes-
anyjával felkerestek egy varázslónőt. Vajon 
miért?

A lánytestvére átka 
Peter, Melody apja, amikor nyugdíjba ment, 
kapott egy nagyobb összegű nyugdíjat.  
A lánytestvére, Melody nagynénje, megha-
ragudott rá, mert neki nem sokat juttatott a 
pénzből.  Irigységtől vezérelve néhány ba-
rátnőjével gyökerekből „gyógyszert” készí-

tettek, amelyet kiöntöttek az útra, mielőtt 
Peter arra ment volna. A férfi mit sem sejt-
ve végigsétált a „gyógyszeren”. Attól kezd-
ve erős fájdalmat érzett a lábában. Az egyik 
városi kórházban végzett vizsgálatok – be-
leértve a röntgenfelvételt is – nem mutattak 
ki semmilyen elváltozást. Az orvosok sze-
rint a lába orvosilag teljesen rendben volt. 
Peter mégis hosszú évekig szenvedett a láb-
fájástól. 

A szalmaszál mint kapaszkodó  
Kétségbeesésükben Melody és a szülei vé-
gül felkerestek egy varázslónőt. Az „ülésen” 
a fájdalom okát és annak okozóit akarták 
megtalálni. A falon egyszer csak megje-
lent a nagynéni és a barátnők arca, akik a 
„gyógyszert” kikeverték és Petert megátkoz-
ták. A varázslónő démoni hatalmak segítsé-
gével kapcsolatot tudott teremteni a nők és 
a jelen lévő család tagjai között, mire a bű-
nös nők bocsánatot kértek. 

Kérdésemre, hogy nem kezdett-e félni, 
amikor váratlanul megjelent a nagynénje a 
falon, Melody így válaszolt: 

– Olyankor erősnek kell maradnod. 

Gyógyulás gonos� hatalmak által. Javuló karrierlehetőségek, garantált anyagi 
áldások, megmentett há�asságok! Így hirdeti egy csodadoktor, más néven „gyó-
gyító” a szolgáltatásait. Városszerte látni ilyen reklámokat, és azok, akik ezeket  
a férfiakat vagy nőket felkeresik, komolyan hisznek a beígért eredményekben.

S�ombatonként Debora Wagner 
ve�eti Musiliban a gyerekklubot. 
Ott is gyakran bes�élgetnek 
arról, hogy Jé�us mindent a 
ke �é ben tart, és hatalmasabb, 
mint a gonos�, termés�etfeletti 
erők.

Imádkozzunk a 
zambiai gyülekezete-

kért! Bárcsak minél többen 
megtapasztalnák, hogy 
Krisztus feljebb való 
„minden méltóságnál és 
hatalmasságnál, minden 
erőnél és uralomnál, sőt 
minden névnél is, amelyet 
segítségül hívnak, nem csak 
ebben a világban, hanem az 
eljövendőben is” (Ef 1,21)!

* a nevet megváltoztattuk

Zambia:
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Az „ülés” végén a varázslónő azt kérte, 
hogy a család menjen el még egyszer. Azt 
ígérte, hogy akkor egy saját készítésű szert 
ken a fájó lábra, hogy a mérget eltávolítsa. 
A következő alkalommal a varázslónő egy 
éles tárggyal bemetszette Melody apjának a 
lábát, hogy a méreg a vérrel együtt „elfut-
hasson”. Ám nem történt semmi, egyetlen 
csepp vér sem jött. És miért nem? A varázs-
lónő szerint a sötét hatalmak előre közöl-
ték a nagynénivel, hogy Peter egy gyógyí-
tó asszonynál járt, és megakadályozták a 
„gyógyu lást”. 

Egy újabb próba 
Peteren és a családján úrrá lett a kétségbe-
esés, mert a remélt javulás nem következett 
be. Felkeresték az egyik gyülekezet lelkészét. 
Talán az ő imádsága segítene… A lelkész 
meghallgatta az előzményeket, és megerősí-
tette, hogy a mágia még hat. Ezután imád-
kozott Peterért, bár megjegyezte, ő nem elég 
erős ahhoz, hogy kiimádkozza a mérget, 
mert az már túl régóta van benn a beteg 
szervezetében. Azt nem említette, hogy Isten 
minden létező hatalomnál erősebb. 

Kis idő múlva Petert vesepanaszokkal 
kórházba utalták. Egy sürgősségi műtétet 
is elvégeztek, amely rendben lezajlott. Az 
orvosok biztosak voltak abban, hogy a be-
teg gyorsan felépül majd. Ám sajnos nem ez 
történt. Peter meghalt – orvosi szemszögből 
nézve veseelégtelenségben.

Isteni időzítés vagy emberi bűn?
A temetést követő hetekben a musili női  
bibliaóra résztvevői és mi, misszionáriu-
sok is kitartóan bátorítottuk Melodyt. 
Igeverseket mondtunk neki, és emlékez-
tettük arra, hogy Isten az, aki Úr éle-
ten és halálon. Jóllehet Melody egy-
szer kijelentette, hogy édesapja halála 
„az Istentől rendelt időben” történt, a 
gyász időszakában végig a nagynénjét  
vádolta.

De vajon miért keresett Melody segítsé-
get egy varázslónőnél, ha hisz Isten hatal-
mában és munkálkodásában? – A halál kö-
rülményeit mindig el kell tudni magyarázni 
az elhunyt családjának – mondta. – Ha a 
beteget nem viszed el egy csodadoktorhoz, 
a végén még te leszel az oka a halálának. 

Ha tanulmányozom a Bibliát, mindenek-
előtt a teremtéstörténetet és a bűnbeesést, 
megértem, hogy egy bukott világban élünk, 
amelyben „napirenden” van a betegség és 
a halál. Az élet csak Istennél, a Mennyben, 
az örökkévalóságban lesz tökéletes, csak 
ott tűnik el a gyász, a sírás és a betegség.  
„A világon nyomorúságotok van”, mondja 
Jézus a tanítványainak, „de bízzatok: én le-
győztem a világot” (Jn 16,33).

Isten hatalmasabb
Melody és sok zambiai ember életéhez hoz-
zátartozik a láthatatlan hatalmaktól való 
félelem. Mi megpróbáljuk erősíteni őket 
abban, hogy Isten felette áll minden ha-
talomnak. A Thesszalonikai levélben Pál 
„meg szentelt életre” szólít fel. Ha rábízzuk 
életünket Istenre, akkor egyedül Tőle kell 
függnünk, és nem kell más, természetfeletti 
hatalmaktól segítséget kérnünk.

Isten a békesség, nem pedig a rendetlen-
ség vagy békétlenség Istene. Azt szeretné, 
ha békességben élnénk, nem pedig állandó 
félelemben, hogy mi lesz, ha gonosz hatal-
mak ártanak nekünk, vagy ha valaki átkot 
mond az életünkre. Pál arra is inti olvasóit, 
hogy a gonosz minden fajtájától tartózkod-
janak (l. 1Thessz 5,22). Ezért tehát az a faj-
ta gyógyulás, amelyet a csodadoktorok go-
nosz erők bevetésével érnek el, kifejezetten 
tilos.  

Sem mi, sem zambiai barátaink nem tu-
dunk a saját erőnkből megszentelt életet 
élni. Egyedül Isten kegyelméből és segítsé-
gével élhetünk Neki tetsző módon. „A bé-
kesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, 
és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és 
testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi 
Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki 
elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt” 
(1Thessz 5,23–24).  

Debora Wagner

Benjamin und Debora Wagner  
2016 októbere óta élnek Zam-
biában két kisgyermekükkel. 
2017 nyara óta Benjamin a 
Musiliben működő, „Segítség 
a� élethe�” elnevezésű projekt 
felelőse. Debora gyerekórá-
kat tart, hátrányos helyzetű 
gyerekeket tanít egy árvaház-
ban, és egy női bibliaóra egyik 
szolgálója. Mindketten akkor 
kapták elhívásukat a misszió-
ba, amikor Afrikában tartóz-
kodtak rövidebb időre misz-
sziós gyakorlaton.

Fent: A női bibliakör  
kirándulása

Balra: A� egyik tradicio
nális malawi gyógyító 
reklámtáblája, aki 
Zambiában kínálja 
„s�olgáltatásait”.
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Németország:

Egy baleset  
következményei

„Szomorú hírt kell megosztanom veletek”, írja a 
szerencsétlenül járt fiatalember egyik kedves ba-
rátnője. „Robin munka közben leesett a létráról. 
Súlyosan megsérült. Jelenleg mesterséges kómá-
ban tartják az intenzívosztályon. Az orvosok 
megkérték az édesanyját, hogy gondolja végig, 
ki tudná Robint gondozni a továbbiakban. So-
kan imádkozunk érte, és erre kérünk titeket is.”

Robin jó 3 éve jár a Berlini Fiatal Gyü-
lekezetbe, és a hangtechnikával foglalkozó 
csoportban szolgál. Ha valaki vasárnap reg-
gel rosszkedvűen érkezik az Astra Moziba, 
hogy az istentisztelet előkészítésében segít-
sen, Robin jókedve, életöröme egészen bizto-
san magával ragadja. Nem emlékszem olyan 
napra, amikor ne sikerült volna egy vicces  

beszólással vagy az egyik jópofa pólófeliratá-
val mosolyt csalnia az arcomra. 

Nem sokkal a balesete előtt a szenvedés-
ről beszélgettem vele. Megingott a hite, mert 
nehezen dolgozta fel azt, ahogyan Isten a 
világ dolgait intézi, vagy éppen nem intézi.  
És most ez… 

3 hétig tartó mesterséges kóma
Az orvosok először azt prognosztizálták, 
hogy minden valószínűség szerint féloldali 
bénulással kell számolni. Gyülekezeti közös-
ségünk kitartóan ostromolta Jézust, és nem 
kevesebbet kértünk, mint egy csodát. Ka-
paszkodtunk az igeversbe, miszerint Istennél 
semmi sem lehetetlen. 

És a csoda megtörtént! December elején, 
amikor meglátogattam, Robin szinte újra „a 
régi” volt. Később az orvos kérdésére, hogy 
még mindig ugyanaz az ember-e most, mint 
„azelőtt”, Robin levette a pulóverét. Alatta 
ez állt a pólóján: Iróniából származom, amely 
a Szarkazmus-tenger mellett fekszik. Amikor 
elmesélte ezt nekem, nevetnem kellett.  Tud-
tam, hogy sem az életörömét, sem a humorát 
nem vesztette el. De amikor megkérdeztem, 
hogy változott-e valami benne, mi volt az, 
amit a balesettel elveszített vagy nyert, rám 
nézett, és szinte gondolkodás nélkül rávágta: 

– Az imaéletem teljesen megváltozott.
Elmesélte, milyen hálás mindennap azért, 

hogy Isten még egyszer megajándékozta az 
élettel. 

– Még mindig ünneplem a második szüli-
napomat, csak éppen nem lettem öregebb – 
mondta vigyorogva. 

Pontosan ez a hála volt az, amely az ima-
életét a feje tetejére állította. Korábban min-
den kis aprósággal szaladt Istenhez, és elő-
ször is azt kérte, hogy Isten hozza rendbe ezt 
vagy azt. Most azonban minden imádságát 
hálaadással kezdi, majd nagyságáért és ha-
talmáért dicsőíti Istent. 

Robin mélyen meg van győződve arról, 
hogy Istennek minden lehetséges, mert ezt 
a saját testén tapasztalta meg. És amikor Is-
ten másként cselekszik, mint ahogyan azt 
remélte vagy kérte, akkor is mély hála tölti 
el, mivel vallja: „Isten gondolatai nem az én 
gondolataim, az Ő útjai nem az én útjaim. Mert 
amennyivel magasabban van az ég a földnél, 
annyival magasabbak az Ő útjai az én útjaim-
nál, és az Ő gondolatai az én gondolataimnál” 
(az Ézsaiás 55,8–9 átértelmezése). 

Nathanael Bader 

2019 szeptember vége. Éjszaka 11 körül 
kapjuk a szomorú hírt gyülekezetünk 
egyik önkéntesének balesetéről. Éppen 
lefekvéshez készülődtem, és most újra 
teljesen éber vagyok.

Nathanael és Mirjam Bader 
három gyermekükkel 2011 
óta élnek Berlinben. A Ber
lini Fiatal Gyüleke�ethe� 
tartoznak, amely a Berlin  
délkeleti részén fekvő 
Treptow-ban alapított  
egy új gyülekezetet.  
A szolgáló csapat 2019-ben 
a szomszédos városrész-
ben, Adlershofban is el-
kezdett istentiszteleteket 
tartani gyermekek, illetve 
család jaik között.

Robin s�ereti  
a vicces pólókat

A berlini gyülekezettel együtt mi is 
mondjunk köszönetet Istennek  

a csodáért, amelyet tett, és kérjük Őt,  
hogy Robin bizonyságtétele sok kortársához 
jusson el a városban!
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Rendkívül sűrű időszak volt ez tele kezelé-
sekkel, terápiákkal, változásokkal és bizony-
talansággal. Isten azonban átsegített minket 
rajta, és Liának a sok nehézség ellenére sok 
erőt, örömöt és még humort is ajándékozott. 
Valóban igaz, hogy Isten ereje működik a mi 
gyengeségünk idején is, és Ő tényleg min-
dennap ad új erőt. Lia sok mindenben na-
gyot lépett előre, de még jó sok mindent kell 
újratanulnia, és rendszeresen kell kontrollra 
járnia, mert meg kell bizonyosodnunk arról, 
hogy nem fejlődik benne egy újabb daganat. 

Sokszor felteszem magamban a kérdést: 
Miért nem avatkozott közbe Isten csodával, 
„gyors” gyógyítással? Hiszen Neki csak egy 
szavába kerülne! És nemcsak Liánál, hanem 
az összes hasonló helyzetben lévő gyereknél 
és felnőttnél. Ha megnézzük a Bibliában, egy 
dolog biztosan kiderül: Isten szeret gyógyíta-
ni. Jézus és a tanítványai is sok embert gyó-
gyítottak meg csodálatos módon. És csodás 
gyógyulások ma is történnek!

Van azonban valami, ami Istennek akkor is 
fontosabb volt, és ma is az: a belső gyógyulás 
és a Vele való kapcsolat! Felkavarja és elszo-
morítja az, hogy sokan Nélküle, a jó Pásztor 
nélkül bolyonganak. Mai világunkban sokszor 
minden csak a boldog, elégedett, egészséges 
és sikeres élet körül forog. Persze nem baj, 
ha valakinek jó élete van – és egy kicsit mi is 
vágyjuk vissza a korábbi életünket! 

Mégis sokkal hálásabbak vagyunk, amiért 
tudhatjuk, hogy Lia mennyire szereti Jézust. 
Mert ebben örök érték van! Örülünk is, hogy 
mindenben Istenre bízhatjuk magunkat. Neki 
jó terve van. És miközben idáig eljutottunk, 
sok kis és nagy csodát éltünk át. Hála értük 
Istennek! Az Ő nagy hatalmában bízva imád-
kozunk tovább Lia teljes gyógyulásáért.

Hogy visszatérhetünk-e egy nap Burundi-
ba? Azt csak Isten tudja. 

Január óta Samuel a Liebenzelli Misszió  
egyik PR-munkatársa. A kisebb, helyi misz-
sziós ünnepségeken és rendezvényeken kép-
viseli a szervezetet, szeptembertől pedig a 
misszió által kiadatt írásos anyagokat gon-
dozza, illetve fogadja a „Hegyre” érkező 
vendégcsoportokat. Ebben a feladatkörben is 
kamatoztathatja a külmisszióban szerzett ta-
pasztalatait és megmutathatja a misszió irán-
ti lelkesedését, szeretetét.  

Köszönjük, ha továbbra is könyörögnek 
Lia gyógyulásáért, velünk együtt reményked-
nek és hiszik, hogy Jézus mindennel jót mun-
kál az Önök életében is és a mi életünkben is.

Samuel és Sabine Anderson
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Burundi:

Isten ereje a mi  
gyengeségünkben
2018 nyarán németországi szabadságunkról már nem térhettünk vissza Burundi-
ba, mivel középső kislányunknál, a most 9 éves Liánál agydaganatot állapítottak 
meg. Lia majdnem másfél évet töltött – anyával vagy apával – a különféle kórhá-
zakban és klinikákon. 6 műtéten, 30 sugárkezelésen, 8 kemoterápián, valamint jó 
pár rehabilitációs kezelésen van már túl.

A 12 éves Noemienek (kö�épső 
kép) és a 7 éves Elinének (jobb 
oldali kép) Lia (bal oldali kép) 
ke�elései alatt nagyon soks�or 
kellett nélkülö�niük a� anyu
kájukat és a testvérüket.

Sabine és Samuel  
Anderson, valamint három 
kislányuk 2008 és 2018  
között a Burundiban talál-
ható Bukujében éltek, a fel-
földön. 2016 szeptemberé-
től a TCOAC (Egy gyermek 
segélykiáltása) elnevezé-
sű szervezettel szolgáltak 
együtt. Emellett Samuel 
az anglikán egyház bib-
liaiskolájában is oktatott 
Muramwiában.
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Aztán valakinek támadt egy ötlete: ha a fia-
talembernek van tehetsége a rádiózáshoz, 
moderálhatná a Szép versek adásait. Nem rí-
melő költeményekről van szó, ahogyan azt 
Európában megszoktuk. A malawi versek 
mellőzik a nyelvtant és a rímeket. Inkább 
megpróbálják az igazságot úgy becsomagolni, 
hogy társadalomkritikát fogalmazzanak meg, 
de ne sértsenek meg senkit. 

Így történt, hogy adtunk egy esélyt a fia-
tal tanítónak, és jól megállta a helyét. Kis idő 
elteltével a hétvégeken már a hírszerkesztő-
ségnél is besegített. A híreket jao és csicseva 
nyelven sugározzuk, az utóbbi Malawi hivata-
los nyelve.

Leginkább Chancy hírolvasói adottságai 
ejtettek ámulatba. Bár súlyos fokban látás-
sérült, és a szöveget a jobbik szemétől 10 
centiméterre kell tartania, sokkal jobban 
hangsúlyoz, mint számos hírolvasó, akiket az 
országos rádiókban lehet hallani.  

2019 szeptemberéig a 24 éves fiatalember 
a munkája mellett fizetés nélkül végezte szol-
gálatát nálunk. Most lehetősége nyílt arra, 
hogy az egyetemen további tanulmányokat 
folytasson. Közös munkánk végén beszélget-
tünk vele. 

Paul: Chancy, mondanál néhány szót magad-
ról és a családodról? 
Chancy: 1996-ban Lilongwéban születtem. 9 
éves koromban a szüleim elváltak. Anyám-
nál maradtam, aki azóta is gondoskodik ró-
lam.  

Paul: Mi történt a szemeddel? 
Chancy: Már csecsemőkoromban megállapí-
tották, hogy baj van az egyik szememmel. 
Glaukómával, zöldhályoggal születtem. 
Körülbelül 3 éves voltam, amikor megope-
rálták mindkét szememet, hogy kiderítsék, 

lehet-e a látásomon javítani. De az állapo-
tom nem javult a műtét után. Rendszeresen 
szedek gyógyszert, ami némiképp enyhíti a 
szemnyomást. Ez minden. Nincs remény a ja-
vulásra. Azért hordok szemüveget, hogy se-
gítsem a jobbik szememet.

Chancy több mint egy éve kereste fel stúdiónkat, 
hogy felajánlja szolgálatait. Bár általában minden 
segítőnek örülünk, most mégis kétségek merültek 
fel bennünk. A fiatalember nem beszéli a jaót, pedig 
a legtöbb adás ezen a nyelven szólal meg. Tényleg 
olyan nagy segítség lehetne ő nekünk?

Majdnem vak, 
mégis lát

Malawi:
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Chancyt a s�embetegsége 
sem tudta megakadályo�ni 
abban, hogy tanítói mun
kája mellett a Radio Lnél 
önkénteskedjen.
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Paul: Mennyire látsz?
Chancy: Távolra semmit. Szemüveggel vala-
mivel jobb, nélküle csak azt látom viszony-
lag élesen, ami közvetlen az orrom előtt van. 
Ha elfelejtek cseppenteni, gyakran megemel-
kedik a szemnyomás, és akkor fájdalmaim 
vannak. Azt is észrevettem, hogy nem tesz 
jót, ha hosszabb ideig kell számítógépet vagy 
okostelefont használnom a munkámhoz.  
De amíg vannak a szemcseppek, bizonyos 
mértékig tudom enyhíteni a fájdalmakat.  

Paul: Annak ellenére, hogy látássérült vagy, 
leérettségiztél és továbbtanultál. Mi a fog-
lalkozásod?
Chancy: Tanítóképzőbe jártam, és 2015-ben 
általános iskolai tanító lettem.

Paul: Mi vonzott erre a pályára?
Chancy: Eredetileg újságíró akartam lenni, és 
még mindig ez az álmom. De megértettem, 
hogy az újságírásból nehezen lehet megélni. 
A tanítói pálya nagyobb lehetőségekkel ke-
csegtetett, és nem akartam tovább az édes-
anyám nyakán élni. Tanító lettem, és most 
már van saját keresetem. Emellett azért sze-
retném magam kipróbálni az újságírásban. 

Paul: Hogyan tudod beteg szemmel végezni 
a munkádat? 
Chancy: Vannak kellemetlen velejárók.  
A kré ta por nem tesz jót a szememnek. Időn-
ként, amikor túl erős fájdalmaim vannak, ki 
kell magam íratnom betegállományba. Nem 
látom jól a gyerekeket, és a munka sok erő-
met elveszi.   

Paul: Gondoltál már arra, hogy felkeress 
egy hagyományos „gyógyítót”?
Chancy: Nem, soha nem voltam „varázsló-
nál”. Az orvosok lebeszéltek róla, mert fél-
tek, hogy inkább rosszat tenne. És amennyire 
meg tudom ítélni, ez egy természetes problé-
ma. Ezek a „gyógyítók” inkább a természet-
feletti dolgokban illetékesek. (Megjegyzés:  
A malawi embereknek a természetfeletti világ 
valóság. Ezért mind a mai napig sok keresz-
tyén is elmegy egy csodadoktorhoz, ha orvosi-
lag megmagyarázhatatlan betegségről van szó.) 
Nem hiszem, hogy a szemem állapota gonosz 
varázslat következménye lenne. Egyszerűen 
csak vannak, akik már betegen születnek, és 
vannak, akik később betegednek meg. 

Paul: Hogyan segít a Jézus Krisztusba vetett 
hited? És mit jelent a betegséged az Isten-
nel való kapcsolatod szempontjából? Nem 
haragszol Rá, amiért nem gyógyít meg?
Chancy: Hát igen, ez a szembetegség mindig 
velem marad, és ezt azért nem mindig köny-

nyű elhordozni. Másrészről azonban Isten 
segít túllátni a szenvedésen. Bölcsességgel 
áldott meg, ami megnyitott már előttem né-
hány ajtót! Volt, amiről nem is álmodtam 
volna! Mint most is: posztgraduális képzésre 
mehetek, ráadásul ösztöndíjat is kapok majd. 
Isten mindig jó eredményekkel ajándékozta 
meg az erőfeszítéseimet, és táplálta bennem 
a reményt, hogy a rossz szemem ellenére 
sokra vihetem még. Nem hibáztatom, és nem 
vagyok frusztrált. Hiszen azt tanítja nekünk, 
hogy mindenben legyünk hálásak.

Paul: Mi indított arra, hogy a Radio L-nél 
önkénteskedj? 
Chancy: Azért jelentkeztem, mert az a vá-
gyam, hogy egy nap a média területén dol-
gozzam.  Azért pályáztam meg az önkéntesi 
állást, mert szerettem volna kipróbálni a ké-
pességeimet, kamatoztatni az adottságaimat 
és megismerni a rádiózás alapjait. Örülök, 
hogy egy évig együtt dolgozhattunk. Hírszer-
kesztő voltam, hírműsorokat készíthettem és 
moderálhattam. A Radio L keresztyén szelle-
misége nagy hatással volt rám. A keresztyén 
közösségben sokat erősödött a hitem. Szép 
volt ez az év, amelyben én is segíthettem 
fényt vinni a sötétségbe. Hiszen ez a Radio L 
jelmondata: Let there be Light! („Legyen vilá-
gosság!” – 1Móz 1,3). 

Paul: Nagyon köszönöm a beszélgetést és 
azt is, hogy együtt dolgozhattunk. 

Paul Kränzler

Imádkozzunk, hogy 
Chancy minél több 

fiatalt szólíthasson meg az 
evangélium üzenetével a 
Rádio L adásain keresztül!
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kb. 20 munkatárs készíti. Az adó elsősorban a jao törzs tagjainak szól. A lel-
ki tartalmú műsorokon és a híreken kívül tanácsadást is közvetítenek olyan 
fontos témákban, mint a család, a házasság és az egészségvédelem. A rádiót 
Mangocsi 50–70 kilométeres körzetében lehet fogni, így akár egy millióan is 
hallgathatják.

 i

Csikondi egy adást moderál. Ő is a rádiós csapat tagja.

Paul és Dorothe Kränzler  
2016 márciusa óta újra Mala-
wiban van. A jaók között vé-
geznek gyülekezetépítő mun-
kát. Két felnőtt gyermekük 
van. A család 1988 és 2006 kö-
zött élt Afrikában. 1993-tól Ma-
lawiban dolgoztak: segítettek 
a Csi�omo Kö�pont felépítésé-
ben, majd egy ideig vezették 
a központot, munkatársakat 
képeztek, és AIDS-árvák között 
is szolgáltak. 2006-tól 2015-ig 
Ausztriában láttak el gyüleke-
zeti feladatokat.
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Akkoriban én 30 éves voltam, a kislányunk pe-
dig másfél, és javában zajlottak Malawiba köl-
tözésünk előkészületei. A repülőjegyeket már 
megvettük. Azok közül is, amikről azt mond-
ták, hogy Afrikában hasznosak lehetnek, jó pár 
dolgot beszereztünk már, többek között sok 
méter szúnyoghálót, esőkabátokat, túraszan-
dált. Ott álltunk ugrásra készen egy hosszúra 
tervezett missziós küldetés előtt. Malawiban 
pedig várt ránk a csapat egy részletesen kidol-
gozott programmal, amellyel a beilleszkedé-
sünket akarták segíteni. 

Az, amit az orvos aznap közölt velünk, tel-
jesen felborította az életünket. Egy „véletlen 
folytán” rákos daganatot találtak bennem, de 
a „legbarátságosabbikat”, ahogyan a kórház-
ban fogalmaztak, mert ez a fajta nagyon jól 
kezelhető, és még a kiújulás esetén is kimon-
dottan jók a gyógyulási esélyek.

De mindennek ellenére...
Három héten belül két operáción estem át, és 
egy sugárkezelés is tervbe volt véve. Így hát 
ahelyett, hogy az eredeti tervek szerint to-
vábbi bőröndöket és ládákat pakoltunk volna 
be, és elutaztunk volna egy másik földrész-
re Istent szolgálni, ott feküdtem egy kórházi 
ágyon. A férjem miattam Németországban ra-
gadt, kicsi Katharinánkról pedig nem tudtam 
tovább gondoskodni. Még jó, hogy az alatt az 
idő alatt a szüleimnél laktunk, akik szeretettel 
vállalták be unokájukat.  

Azt kérdeztem magamtól, hogy vajon nem 
csúsztak-e ki egy kicsit a dolgok Isten kezé-

ből. Miért is akarta, hogy külföldre menjünk, 
ha aztán, amikor Neki engedelmeskedve ép-
pen útnak akartunk indulni, váratlanul le-
küzdhetetlen akadályokat állított elénk? Mi-
ért is állított mindent a feje tetejére ezzel a 
betegséggel?

De mindennek ellenére Isten jóságos és 
hűséges! Soha nem hagy cserben, sem egy 
kórházi ágyon, sem más nehéz élethelyze-
tekben! Akkor azzal a bizonyossággal aján-
dékozott meg, hogy Ő Ura a helyzetünknek. 
Tudta, hogy rákos vagyok. Azt is tudta, hogy 
a betegséget pontosan abban az időben fog-
ják felfedezni nálam, és hogy kezeléseket kell 
majd kapnom. Azt is tudta, hogy emiatt nem 
tudunk majd kiutazni. Ismerte az összes kö-
vetkezményt. Hogy mivel jár majd ez az én 
életemben, a férjem életében, az egész csalá-
dunk életében és a Liebenzelli Misszió életében 
is. Hallotta és meghallgatta az imádságokat, 
a mi imádságainkat is és az értünk imádkozó 
sok keresztyén imádságait is. Így úsztam meg, 
például, minden várakozás ellenére a máso-
dik sugárkezelést. 

Másfél évvel később újra ott álltunk a 
startvonalnál, és ki tudtunk utazni. Malawi 
helyett Franciaországba mentünk. Itt megta-
láltuk a helyünket. És jól van ez így.

A nyakamon megmaradt a heg, és azért, 
hogy normális életet élhessek, mindennap 
szükségem van egy adag gyógyszerre. Ám a 
megtapasztalás és az ismeret is örökre meg-
marad: Bízhatunk Istenben, mert Ő hűséges, és 
soha nem hagy el!                              Tina Eckstein

– Üdvözlöm, Eckstein asszony, foglaljon helyet! Megvárjuk, amíg a férje megérke-
zik, és akkor mindent megbeszélünk. – Amikor az orvos ezekkel a szavakkal fogad, 
az egyáltalán nem megnyugtató… 

A helyzet Ura
Franciaország:

Túl a beavatko�áson 
és a sugárke�elésen! 
Irány Franciaors�ág!

Tina Katharinával abból  
a� időből, amikor  
Malawiba kés�ültek
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A kórházban Patrick így imádkozott: Úr Jé-
zus, Téged akarlak szolgálni, és azt akarom ten-
ni, amit Te akarsz! Hatalmad van arra is, hogy 
életben hagyj, és arra is, hogy Magadhoz szólíts. 
És Jézus megtartotta az életét. Patrick legked-
vesebb időtöltése az, hogy Jézusról beszéljen 
másoknak. Ma már a hatvanas évei közepén 
jár, és minden megmaradt erejével szolgál 
a gyülekezetben. Minden vágya az, hogy az  
Üdvözítőről szóló hír minél többekhez eljus-
son az országban.  

2018 szeptemberének végén, egy vasár-
nap este, 11 óra körül megcsörrent a telefo-
nunk. Patrick agyvérzést kapott, kihívták az 
ügyeletet, és az orvos kórházba vitette. Isten 
ismét megőrizte az életét, megtartotta őt ne-
künk és a családjának! Bár a kórházi tartózko-
dás alatt igen legyengült, néhány nap múlva  
hazamehetett. 

Tudja, doktor úr…
Az, hogy a vizsgálatok során vérrögöt találtak 
a szívében, újabb ijesztő hír volt. Talán még-
is ez volt a „hazahívó szó”? Sok keresztyén 
kezdte ostromolni Istent imádságban. És Isten 
gyógyító módon közbeavatkozott! A felülvizs-
gálat során, amelyet egy kardiológus végzett, 
már nem észlelték a vérrögöt. Az orvos ellen-
őrizte az eredményt, de semmit sem látott.  
A vérrög – volt, nincs – eltűnt. Patrick akkor 
ezt mondta az orvosnak: 

– Ne izguljon amiatt, hogy nem találja. 
Tudja, doktor úr, sokan imádkoztak ezért.  

Patricknak most már lassítania kell a tem-

pón. Az utolsó eset óta figyel arra, hogy meg-
felelő mennyiségű időt töltsön Stéphane-nal, 
aki 3 éve keresztelkedett meg, de folyamatos 
támadás alatt áll, és az egészsége is megren-
dült. A két férfi arra használja a közös időt, 
hogy tanulmányozzák a Bibliát és imádkozza-
nak, ami mindkettőjüket megerősíti lelkileg. 

Egyszer megkérdeztem Patrickot: 
– Mondd, mi adja az erőt, hogy szolgálj a 

gyülekezetben, sőt, még azon kívül is?
Ezt válaszolta: 
– Nem tudhatom, mennyi időm van még. 

Az agyvérzés eszembe juttatta az Istennek tett 
ígéretemet, hogy teljesen odaszánom magam 
Neki, és csak Őt akarom szolgálni. Végül is, 
ami igazán számít, az az, hogy emberek hall-
janak Jézusról és megértsék, hogy Jézus aján-
dékozhatja meg őket megbocsátással, üdvös-
séggel és örök élettel.               Michael Eckstein

Patrick kb. 17 éve lakik Saint-Lôban, és aktívan szolgál a gyülekezetben. Amikor 
negyvenes évei közepén járt, súlyos szívinfarktust kapott. Az orvosok 3 hetet 
adtak akkor neki. Ez sokkolta az egész családot.

Kihasználni a kapott időt
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Nagy kép:  
Parts�akas� 
Normandiában

Balra: 
Patrick, a gyüleke�et 
és a miss�ió egyik 
motorja

Imádkozzunk, hogy 
a saint-lô-i gyülekeze-

tek épüljenek azoknak a pél - 
dájából, akiknek a szen ve dé-
se során látták meg Isten 
útmutatását!

Michael és Tina Eckstein  
2009 júliusa óta segítik a 
Normandiában működő  
gyülekezetek munkáját.  
Saint-Lôban élnek. Michael  
a misszionáriuscsapat veze-
tője. A házaspár három gyer-
meke francia iskolába jár.
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Üdvösség 
és

gyógyulás

A keresztyéneknek jó okuk van arra, hogy erről  
a témáról elmélkedjenek.  Egyrészt azért, mert a  

betegséggel minden ember találkozik az életében,  
és ez alól a keresztyének sem kivételek. Másrészt 

azért, mert az Úr Jézus, akit követünk, arról is  
ismeretes, hogy sok beteget meggyógyított testileg.  

Ennek ellenére igaz az, hogy első az üdvösség,  
aztán az egészség?
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Az evangéliumok néha nagyon tömören, szűkszavúan, ne-
mes egyszerűséggel számolnak be arról, hogy Jézus szerte-
járt, hirdette a mennyek országának evangéliumát és bete-
geket akart gyógyítani (l. Mt 4,23; Mk 1,39). Máris felmerül 
néhány kérdés: Hogyan viszonyuljunk mi a betegséghez? Ho-
gyan befolyásolja a mi Jézusba vetett hitünk a betegséggel kap-
csolatos gondolatainkat és tetteinket? Mit várhatunk Istentől, ha 
megbetegszünk? Ahhoz, hogy ezeket a témákat körbejárjuk, 
egy fontos dolgot tisztáznunk kell.  

Milyen a Biblia emberképe?

A Biblia alapján megkülönböztethetjük az ember 
testét, lelkét és szellemét, ám ezeket nem külö-
níthetjük el egymástól. Isten testi lényeknek te-
remtett minket. Ulrich Eibach úgy írja le a testet, 
mint ami „az ember természeti, szellemi és szociá-
lis mivoltának a metszete”, és erre a következtetés-
re jut: „A természeti, a lelki-szellemi és a szociális 
egzisztenciánk összefonódik, s így az életünk folya-
matában egy egészet alkot”. 

Amikor a keresztyének csak abban látják elhí-
vásukat, hogy „lelkeket mentsenek”, akkor ez bibliai szemszög-
ből nézve túl kevés. Jézus az egész emberrel törődött. Prédikált, 
hogy embereket vezessen Isten közösségébe. Amikor meggyó-
gyította őket, Isten Fiaként fordult hozzájuk, és helyreállította 
testi fogyatékosságaikat, gyengeségeiket, majd segített nekik 
visszatérniük az emberek közösségébe. A gyógyítással gyakran 
bűnbocsánat is párosult (mint pl. a Márk 2,1–12-ben), mert azt 
akarta megmutatni a betegeknek, hogy Isten hajolt le hozzájuk 
kegyelmesen. 

Az Újszövetség gyakran használja a szeszóken szót, például 
a tíz leprás történetében is. Annak az egynek, aki visszatért, 
és hálát adva arcra borult, Jézus ezt mondja: „a hited megtar-
tott téged” (Lk 17,19). Ezt a szót más fordításokban így találjuk: 
„megsegített téged” (Luther-Biblia tükörfordítása), „megmentett” 
(Csia ford.), „meggyógyított” (Békés-Dalos ford.).

Az Üdvhozó szó, amely Jézusra vonatkozik, mára már ki-
ment a használatból, pedig nagyon találó. Jézus az, aki elhoz-
za az üdvösséget és üdvözít minket, ami egyszerre jelent lelki 
és testi jó-ságot, jól-létet. Istent a mi egész valónk érdekli, nem 

csak a lelkünk. Ezt abból is látjuk, hogy a keresztyének egy 
testi feltámadásban hisznek (l.1Kor 15).

Mindazonáltal hiba lenne egyenlőségjelet tennünk mind-
három aspektus közé. Isten a mi lelki üdvünket akarja. Jé-
zusról már a születése előtt hirdette az angyal Józsefnek 
álmában, hogy Jézus szabadítja majd meg népét bűneiből  
(l. Mt 1,21). Isten azt akarja, hogy a Tőle elszakadt ember át-
élje a bűnbocsánatot és újra szoros közösségben éljen Vele. Ez 
az igazság. Ez a vágya kivétel nélkül mindenkivel. Az, hogy 
ilyen viszonyban állunk-e Jézussal, eldönti majd, hogy Vele 
töltjük-e az örökkévalóságot. Még ha az embert egy teljes 

egészként szemléljük is, nem hagyhatjuk figyel-
men kívül, hogy egy testi fogyatékkal élő ember 
is lehet Isten gyermeke, és egy testileg csúcsfor-
mában lévő valaki is lehet nagyon távol Istentől. 

Bár továbbra is igaz, hogy Isten az egész em-
berhez hajol le, a meggyógyítottság különböző 
területeit nem lehet egy szinten kezelni. 
Legelőször azt kell közelebbről megvizs-
gálnunk, hogy mikor állít helyre Isten 
mindent.  

Mely időszakban élünk?

Az evangéliumokban több helyen azt olvassuk, 
hogy amikor Jézus lejött a földre, kezdetét vette 
egy új korszak. Jézussal elérkezett a világba Isten 
országa. Amikor Jézus gonosz lelkeket űz ki, azt 
jelzi, hogy megjelent Isten hatalma (l. Mt 12,28). 
Amikor betegeket gyógyít, azt is annak a jeleként 
kell értelmezni, hogy megjelent Isten országa  
(l. Lk 4,18–19; 7,22–23).

Mire következtethetünk ezekből a tudósí-
tásokból? A keresztyének különféleképpen 
értelmezik őket. Egyesek ezt mondják: Isten 
országában nincs helye többé a betegségnek!  
Ha megérkezett Isten országa, akkor minden-
napos dolognak kell lennie, hogy meggyógyul-
nak beteg emberek! Ezzel Isten országát teljes 
egészében a mostani időkhöz rendelik, mint 
ami már teljesen megvalósult. 

Ha az ajándékokat  
fölébe helyezzük Annak, 
aki adta azokat, akkor az 
a veszély fenyeget, hogy 

hitünk a saját vágy-
álmainkká korcsosul.
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Mások elvetik ezt az értelmezést. Ők így vélekednek: Isten or-
szága majd csak a jövőben valósul meg. Amikor Jézus gyógyított, 
azt akarta bemutatni, hogy milyen lesz majd Isten eljövendő orszá-
ga. És nem többet. Nem vonjuk kétségbe, hogy Isten ma is közbe-
avatkozhat és gyógyíthat. De tévedés lenne azt úgy értelmezni, mint-
ha Isten országa már elérkezett volna, és meghatározott szabályok 
szerint működne. A teológus, George E. Ladd a következő grafi-
kával szemléltette ezt a feszültséget: 

Mi most még ebben a bűnnel terhelt és a bűn következmé-
nyei által megrontott világban élünk, az Édenen kívül. Ám 
amikor Jézus eljött a földre, mégis elkezdődött valami új: Isten 
országa már itt van! Csak még nem valósult meg teljesen. Szá-
molunk azzal, hogy Isten közbeavatkozhat már most is, de még 
nem vagyunk a célban. A Jézus első eljövetele utáni és máso-
dik eljövetele előtti köztesidőben élünk. Hirdetjük, hogy Ő az 
Úr, úgy élünk, mint az Ő országának a polgárai, újra meg újra 
észleljük az Ő munkálkodását, ennek ellenére még egy bukott 
világban élünk, amelyben a betegség és a szenvedés a mi osz-
tályrészünk is. 

Jár nekünk a gyógyulás? 

Az Ézsaiás 53,4 szerint Isten szolgája a mi betegségeinket 
hordozta és a mi fájdalmainkat vette Magára. Az Újszövetség 
ezt többszörösen is Jézus Krisztusra vonatkoztatja. Szilárdan 
hisszük, hogy mindenki bűnbocsánatot kap, aki az Úr Jézus-
hoz ragaszkodik. Vajon ez azt is jelenti, hogy, mivel Jézus 
a halálba vitte a betegségeinket, egyúttal meggyógyulunk 
minden betegségünkből? Most már nem rajtunk múlik, hogy 
elkezdjük-e „megélni” az ajándékba kapott gyógyulást, és va-
jon nem mi vagyunk az okai annak, ha nem látszik, hogy 
megkaptuk? Elvégre is nem azt mondták nekünk, hogy min-
dent megkapunk, ha kérjük, feltéve, ha hittel kérjük? 

A keresztyének joggal tekintenek a nagypénteki és a hús-
véti eseményekre úgy, mint Jézus győzelmére a gonosz fölött. 
Ez a világtörténelem középpontja. Innentől kezd el Isten min-
dent újjáteremteni. Ám az Újszövetségben sehol nem találunk 
még csak utalást sem arra, mintha Isten kötelezte volna Magát, 
hogy a betegségeinket minden esetben meggyógyítja. Amikor 
Máté Ézsaiást idézi, Jézus üdvözítő szerepére utal, nem pedig 
arra, hogy a betegségeinkért halt volna meg (l. Mt 8,17). És 
amikor Péter azt írja, hogy Jézus „sebei által” gyógyultunk 
meg, akkor ezt a szakaszt egyértelműen a bűnbocsánat képe-
ként kell értelmeznünk (l. 1Pt 2,24).

Ez nem teológiai szőrszálhasogatás. Teológiánk egyértel-
műen meghatározza, hogy hogyan értelmezzük az életünket.  
Ha Isten kötelezettséget vállalt volna arra, hogy minden eset-

ben, amikor nagyon erősen hiszünk, meggyógyít, akkor mi len-
ne azokkal, akik mégsem gyógyulnak meg? Akkor a gyó gyulás 
nem Istenen múlna. Akkor azok az emberek tehetnének arról, 
hogy nem gyógyulnak meg. 

Arne Kopfermann, akit sokan ismernek dicsőítő énekeiről, 
és aki szintén ennek a gyógyulás-teológiának volt a képvise-
lője, nemrég elfordult ettől a kegyességi vonaltól. Néhány éve 
egy autóbaleset következtében meghalt a kislánya, noha ezrek 
imádkoztak csodáért. Megértette: ha Isten valóban megígérte 
volna, hogy mindig megadja a gyógyulást, az övéhez hasonló 
helyzetek kettős teherrel nehezednének a szenvedőkre. Azon 
túl, hogy tanulniuk kellene együtt élni a fájdalommal, még 
azon is kellene agyalniuk és gyötrődniük, hogy vajon Isten 
ígérete az ő esetükben miért nem működött. Azoknak a bete-
geknek, akik nem tapasztalják meg Isten gyógyító közbeavat-
kozását, nem arra van szükségük, hogy valaki kioktassa őket 
gyenge hitükről. Ezek az emberek másra vágynak: vigaszta-
lásra, más keresztyének törődő odafigyelésére és bátorításra, 
hogy Isten velük van szenvedéseikben. 

Ha hitünk középpontjában az áll, amit Isten nekünk aján-
dékba adhat, akkor a teológiánk kisiklott. Ezt jól érzékelteti a 
következő ábra: 

A keresztyének a nevüket arról a Jézus Krisztusról kapták, 
aki életük középpontja. Ha az ajándékokat fölébe helyezzük 
Annak, aki adta azokat, akkor az a veszély fenyeget, hogy hi-
tünk a saját vágyálmainkká korcsosul, és többé nem Istenben 
és az Ő Igéjében gyökerezik. 

Isten mindig akarja a gyógyulást? 

Akkor hát mit várhatunk? Meg akar gyógyítani, vagy nem? 
És ha nem, akkor jogos-e az állítás, hogy Isten nem akarja 
gyermekei gyógyulását? Az előzőekben leszögeztük, hogy 
Jézus gyógyításai Isten hatalmának és országának a jelei 
voltak. Ettől még a gyógyulások nem lesznek kevésbé fonto-
sak. Rámutatnak arra, hogy milyen lesz Isten új világa. 

Érdekes módon Jézus azért küldte ki tanítványait, hogy pré-
dikáljanak és betegeket gyógyítsanak (l. Lk 10,8–9). Sőt, a tanít-
ványok Jézus feltámadása és mennybemenetele után is gyógyí-
tottak, és az egyház szinte minden korban fontosnak tartotta az 
emberek egészségét. Jézus tehát a gyógyítás oldalán áll.

Mégis sokan tapasztalták már, hogy imádkoztak a gyógyulá-
sért, mégsem gyógyultak meg. Akkor hát inkább ne legyenek 
nagy elvárásaink és reményeink, mert akkor nem fogunk csa-
lódni? Régebben voltak ilyen imádságaim: Istenem, szeretném, 

Az eljövendő kor: Jézus uralma

A jelenkor: élet a bűneset szabta  
feltételek között

A Király 
első  

eljövetele A közbeeső idő,  
amelyben mi ma élünk

„Már most”
és

„még nem”
A Király 
második  
eljövetele
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ha XY meggyógyulna. Ha ez egyezik a te terveddel, kérlek, gyó-
gyítsd meg! Ma már azt gondolom, hogy ez nagyon kevés. Isten 
elé kell járulnunk, és nagy dolgokat kell Tőle várnunk! Mert 
milyen hit az, amelyik abból indul ki, hogy Isten nem hallgatja 
meg az imádságokat?

Mindazonáltal követelni semmit nem követelhetünk. Is-
tennek semmit sem kötelessége megtenni. Gyógyítani sem 
kötelessége. Mi az Ő gyermekei vagyunk, akik várakozással 
jövünk Hozzá. Amikor Isten közbeavatkozásáért könyörgünk, 
akkor tulajdonképpen gyógyító hatalmának a megnyilvánulá-
sát várjuk reménykedve. Ha megteszi, minden okunk megvan 
rá, hogy dicsőítsük Őt. Ha nem teszi meg, akkor is az Ő kezé-
ben tudhatjuk magunkat. Akár élünk, akár halunk, az Úréi va-
gyunk, mondja Pál (l. Róm 14,8). Ezért minden okunk megvan 
arra, hogy Nála keressünk oltalmat, még akkor is, ha nem éljük 
át a gyógyulást. 

Hogyan gyógyít Isten?

Milyen eszközöket használ Isten, hogy embereket gyógyít-
son meg? Más szavakkal, megmondhatjuk-e Istennek, ho-
gyan segítsen rajtunk? Ő számtalan módon munkálkodik. 
Persze csodával is közbe tud lépni. De azért ne becsüljük 
le azt sem, amikor természetes eszközökkel, a gyógyszerek 
és az orvosok szakértelme, tudása által cselekszik! Anyagi 
világunkban ezekben a helyzetekben néha mintha nem lát-
nánk meg Őt. Pedig éppen az Általa használt eszközökben 
mutatkozik meg gondoskodása. Isten nem a felhőkön ülve 
szemléli részvéttelenül a földi történéseket. Ő szüntelenül 
munkálkodik, ezért tehát nagyon is következetes gondolko-
zásra vall, ha egy olyan gyógyulásban is, ahol nem történik 
sem különleges, sem csodás esemény, az Ő kezét tudjuk, és 
Neki adunk hálát. 

Néha persze vannak olyan gyógyulások, amelyek rejtélyes-
nek tűnnek. Ebbe most nem tudunk részletesen belemenni.  
De talán segítenek a következő támpontok:

 ●Ha valahol olyan praktikák és erők érvényesülnek, amelyek 
a mi hitünkkel nem egyeztethetők össze, ott Istenbe vessük 
a bizalmunkat, és semmiképpen se vegyünk igénybe semmi-
lyen gyanúsnak tűnő segítséget! A mi zsinórmértékünk Isten 
Igéje, és a hívők közössége is segíthet helyesen értékelnünk 
a dolgokat. Egy pápua új-guineai lelkészre gondolok most.  
A halálos ágyához a falubeliek elhívták a hagyományos gyó-
gyítókat, akik a szellemek segítségével meg akarták őt gyó-
gyítani. Mivel már nem tudott beszélni, a feleségének kéz-
jelekkel adta értésére, hogy elutasítja ezt a „kezelést”, mert 
nincs összhangban az ő hitbeli meggyőződésével. 
 ● Senki se cselekedjen a saját lelkiismerete ellenére! Én azt 
szeretném, ha mindent úgy tehetnék, hogy Istennek tudjak 
utána hálát adni. 
 ● Lehetnek gyógyító eljárások, amelyek olyan feltételezéseken 
nyugszanak, amelyeket én nem osztok, de amelyeknek nincs 
közvetlen befolyásuk a kezelés során. Az ilyen esetekben 
fontos mérlegelnünk, és Isten előtti felelősséggel döntenünk

A pápua új-guineai lelkész egyébként átélhette, hogy Isten 
csodálatosan felsegíti. A Jakab 5,13–16 alapján néhány keresz-
tyén olajjal kente meg és imádkozott fölötte. No, nem ugrott ki 
az ágyból, és nem lett azonnal makkegészséges. De az állapota 
elkezdett javulni, és végül teljesen felépült, bár előtte semmi-
lyen gyógyszer nem használt nála. Isten ma is gyógyít. Hogy 
hogyan, az az Ő dolga. Mi, keresztyének ne féljünk embereket 
vinni Jézus elé, és kérni, hogy hatalmasan avatkozzon közbe! 

Tekintsünk előre!

Még egy utolsó gondolat: azok az időszakok, amikor betegek 
vagyunk, azt tudatosítják bennünk, hogy még nem vagyunk 
a célnál. Azoknak is, akik meggyógyulnak, egyszer meg kell 
halniuk. Még ha legtöbbször azért imádkozom is, hogy Isten 
gyógyítsa meg a betegeket, vannak helyzetek, amikor azért 
könyörgök, hogy Isten kegyelmesen vessen véget a legyengült 
beteg életének. 

Földi életünk a mulandóságnak van alávetve, és az egész te-
remtett világ vágyik megszabadulni ebből az állapotból (l. Róm 
8,18kk). A betegségek arra emlékeztetnek, hogy a tökéletes 
világ, amely után áhítozunk, még előttünk van. Isten csodála-
tos örökkévalóságában nem lesz szenvedés, betegség, fájdalom  
(l. Jel 21,3–4). Ott minden tekintetben egészségesek leszünk.  
Ez a távlat nem egy olcsó túlvilági vigasz, hanem annak a re-
ménységnek a kifejezése, amely a keresztyének sajátja, és amely 
ebben a világban erőt és bátorságot ad végigjárni utunkat.

Simon nős, három gyermeke van. Je-
lenleg az iszlámot kutatja. Előtte 13 
évig Óceániában éltek, ahol Simon 
teo lógiát is oktatott. Doktori dolgo-
zatában azt vizsgálta, hogy az ottani 
keresztyének hogyan viszonyulnak a 
betegségről és gyógyulásról kialakult 
tradicionális elképzelésekhez.

Amikor Isten  
közbeavatkozásáért  
könyörgünk, akkor  
tulajdonképpen  

gyógyító hatalmának  
meg nyil vánulását  

várjuk reménykedve.
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Ausztria:

Friedemann és  
Elfriede Urschitz

Külmiss�iói fü�etek 1. – A kőkorszak-
tól Krisztus keresztjéig, írta: Frit� 
Urschit�, 1994 – Ha valakit érdekel 
ez az izgalmas történet, írja meg a 
hirado@liebenzell.hu e-mail címre, 
és digitálisan elküldjük.

Beszélnétek életetek néhány nehéz hely-
zetéről? 
A félreeső vidékeken elterülő falvakba tett 
látogatásaink nem voltak teljesen izgalom- és 
feszültségmentes utazások. Bikarut például 
csak kenuval és egy egész napos őserdei gya-
loglással lehetett elérni. Két fő célunk volt: 
szerettük volna az embereket lelkileg erősí-
teni, bátorítani, illetve fel akartunk szerelni 
egy rádióadót, hogy legyen kapcsolatuk a 
külvilággal. Akkor történt, hogy Friedemann 
maláriás lett. A bennszülötteknek két lázro-
ham között igyekezett megtanítani, hogy az 
új készüléket hogyan üzemeltethetik. A ké-
szülék működésbe lépett, így küldhettünk 
azonnal egy segélyhívást Ambuntibe. És cso-
da történt! Bár már nem volt adásidő, valaki 
mégis vette a hívásunkat, és másnapra meg-
szervezte, hogy a MAF missziós repülőtársa-
ság küldjön értünk egy gépet.

Friedemann akkor már annyira rosszul 
volt, hogy bennszülött barátai egy saját ma-
guk által összetákolt hordágyon vitték le a 
folyóhoz, miközben buzgón imádkoztak. 
Onnan kenun szállították a legközelebbi le-
szállópályához. Mind a mai napig hálásak 
vagyunk, amiért a bennszülött testvérek 
kitartottak, és végigcipelték Friedemannt a 
fél őserdőn. Ezek azok a helyzetek, amikor 
tanulhatjuk, hogy teljesen Jézusra bízzuk 
magunkat. Visszatekintve mindig csak ámu-
lunk azon, hogy minden milyen szépen el-
rendeződött. 

Elfriede is átélt egy rendkívüli helyzetet…
2005 januárjában rövid szabadságra haza-
utaztunk Ausztriába. Egy héttel a visszare-
pülésünk előtt emlőrákot álllapítottak meg 
nála. Rövid időn belül sok fontos döntést 
kellett meghoznunk, hiszen akkoriban az 
életünk Pápua Új-Guineához kötött minket. 
A két idősebb fiunk a svájci testvéregyesület  

internátusában tanult, és a tanév kellős kö-
zepén jártunk. Egyikünk sem tudta elképzel-
ni, hogy ilyen hirtelen, búcsúzás nélkül és 
örökre elhagyjuk akkori hazánkat. Az ese-
mények gyorsan követték egymást, miköz-
ben Isten belső békességet adott nekünk arra 
nézve, hogy „tartsunk ki” Új-Guinea mellett. 
Elfriede legkisebb fiunkkal Ausztriában ma-
radt. Ám a 13 és a 11 éves egyedül utazott 
vissza az internátusba. A kilenc hónapig 
tartó kezelések alatt Friedemann a két kon-
tinens között ingázott. Nekünk mint család-
nak talán ez volt a legnehezebb időszak, de 
visszatekintve a legértékesebb és egyben a 
legáldottabb is. Ezek után még két évig ma-
radtunk Pápua Új-Guineában. Azok voltak a 
legjobb évek! Milyen jó, hogy kitartottunk!

2007-ben visszatértetek Ausztriába. Ott va-
lószínűleg sok minden egyszerűbb volt.
Valóban egyszerűbb volt és most is egysze-
rűbb az orvosi ellátás és a kényelmesebb élet 
miatt. De a kihívás, hogy Istentől függjünk 
és Jézust kövessük, nem változott. 

A Liebenzelli Misszió osztrák ágának veze-
tőjeként Friedemann felelős azért is, hogy 
misszionáriusokat küldjenek ki. Mit monda-
nátok a misszió barátainak és a világmisz-
szióban dolgozó munkatársaknak, hogyan 
lehet kitartani ebben a küldetésben? 
Imádsággal és bizalommal. Urunk mindent 
átlát, és minden nehéz helyzetben mindig 
távolabbra lát, mint mi. „Hagyd az Úrra 
utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik”  
(Zsolt 37,5). Ez az igevers életünk egyik ve-
zérigéje, és valóban jó tanácsadó.

(Az interjút a német szerkesztőség tagja, 
Monika Weinmann készítette.)

Elfriede és Friedemann 
Urschitz Ausztriában élnek, 
és három felnőtt fiuk van. 
Friedemann autószerelő, és 
misszionáriusok gyermekeként 
Pápua Új-Guineában nőtt fel. 
Elfriede a hazájában, Auszt-
riában ápolónői végzettséget 
szerzett. 
Első missziós szolgálatukat 
1991 és 1995 között Zambiában 
végezték, ahol részt vettek a 
Mungwi Klinika és a Mus�enga 
Kö�pont felépítésében. Ezután 
három évet Ausztriában töl-
töttek, és a szakmájukban dol-
goztak. 1998-ban a Szepik-folyó 
melletti Ambuntiba utaztak, 
Pápua Új-Guineába. Látogatták 
a falusiakat, és sok gyakorla-
ti és lelki segítséget nyújtot-
tak nekik.
Miután hazatértek Ausztriába, 
ismét világi állásban helyez-
kedtek el. Emellett Friedemann 
önkéntes szolgálatot vállalt  
a Lieben�elli Miss�ió osztrák  
ágának vezetőségében.  
Szabadságát rendszeresen 
Ambuntiban töltötte rövid  
idejű missziós bevetéseken. 
2015 óta ő az osztrák ág főállá-
sú vezetője. Elfriede ápolónő-
ként dolgozik a házi betegápo-
lás területén.



M E G H Í V Ó
„Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan,  

ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.” (2Kor 3,18)

(Aktuális információkért keresse fel honlapunkat: www.liebenzell.hu)

Daniel Mattmüller (Nemzetközi Liebenzelli Misszió, lelkipásztor) egy ideig 
Malawiban szolgált misszionáriusként, és a bennszülött lelkészek képzé-
sét koordinálta a Csizomo Központban. Azután néhány éven át a misszio-
nárius-jelöltek interkulturális szakmai gyakorlatát irányította Kanadában. 
Jelenleg ő az Afrikában, Óceániában, valamint Közép- és Dél-Ázsiában fo-
lyó munka felelőse.

Kevezsda Szilvia (Molnár Mária Külmissziói Alapítvány, misszionárius,  
Malawi) németországi teológiai tanulmányai után Szlovákiában és  
Csehországban végzett missziói szolgálatot gyermekek és fiatalok köré-
ben. Később Kenyában gyűjtött tapasztalatot az afrikai gyermekmunká-
ban. 2017 óta a Molnár Mária Külmissziói Alapítvány misszionáriusaként 
Malawiban tevékenykedik, jelenleg a mdekai gyermekfaluban.

A Molnár Mária Külmissziói Alapítvány 
szeretettel meghív minden érdeklődőt az idei

MISSZIÓI NAPRA
Program:

Élesítsd a profilod!
Krisztusi karakterképzés egy sokarcú világban

Daniel Mattmüller misszionárius 

Missziói beszámoló Malawiból
Kevezsda Szilvia misszionárius

Időpont: 
2020. augusztus 1. (szombat) 10.00 óra

Helyszín: 
Békásmegyeri Református Gyülekezet

1039 Budapest, Csobánka tér 8.

Vészhelyzet esetén rendezvényünk elmarad.



Kevezsda Szilvia – Malawi

Kézmosás istentisztelet előtt Éneklés és tánc a gyülekezetben

Szülinapi parti Túrázás a hegyen

Mulanje-hegység A vízesésnél


