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GYERMEKSAROK Istenem, segíts meghallanom a Te hangodat!  Adj bátorságot megtenni azt, amit nekem mondasz!

Meghallani Isten hivasat'
Velem? Soha!
Ismered Gedeon történetét? Isten megszólította 
Gedeont, és azzal bízta meg, hogy szabadítsa meg 
Izráelt a midjániaktól. Gedeon azonban elsőre nem 
akarta teljesíteni ezt a feladatot. Jelt kért Isten-
től, mert biztosan akarta tudni, valóban Isten szólt-e 
hozzá. Ez az egyik kedvenc történetem a Bibliában. 
Mindig lenyűgöz, amikor olvasom, hogy Isten meg-
adta Gedeonnak a jelet, amelyet kért tőle. De hogy 
egyszer ugyanez velem is megtörténik, azt álmomban 
sem gondoltam volna. 

Én? Misszionárius?
Azt hiszem, akkoriban 22 éves lehettem. A Liebenzelli 
Misszióról sok mindent tudtam. Néhány misszionári-
ust személyesen is ismertem. Szuper volt elbeszél-
getni velük. De hogy én magam misszionárius legyek, 
az eszembe sem jutott. Azt gondoltam, annak nem 
lennék elég jó. A misszionáriusok mind olyan érdekes 
emberek voltak. Aztán arra is gondoltam, hogy csak 
azokból lehet misszionárius, akiket Isten személye-
sen is elhív erre.
És akkor elérkezett az a különleges este. Kényelme-
sen elhelyezkedtem a karosszékemben, már befejez-
tem a bibliaolvasást, és éppen egy másik könyvet ké-
szültem kinyitni. Semmi sem utalt arra, hogy azon az 
estén bármi szokatlan történhetne. De hirtelen ott 
volt – egy gondolat, amely majdnem hallható hangnak 
tűnt. Világosan és érthetően „hallottam” a szívem-
ben: Daniel, te tudod, hogy ott kellene lenned, lent.  
Azonnal megértettem, mit jelent az, hogy lent. Én 
ugyanis a Bad Liebenzell fölött magasodó hegyen 
laktam akkoriban. A lent csakis a Liebenzelli Misszi-
ót jelenthette. Megdöbbentem. – De én ács vagyok, 
és nem akarok lemenni abba a bibliaiskolába, és nem 
akarok misszionárius lenni – gondoltam.

Egy jel! Nekem?
Most mit csináljak? Tegyek úgy, mintha mi sem tör-
tént volna? És ha csakugyan Isten „hangját” hallot-
tam? Akkor nem kellene engedelmeskednem neki? 
Elhatároztam, hogy Gedeonhoz hasonlóan én is kérek 
egy jelet Istentől, amely megerősítené, hogy valóban 
Ő „szólt”.  
Azt kértem, hogy a Liebenzelli Misszió következő 
rendezvényén valaki teljesen pontosan a következő 
szavakkal szólítson meg: Clint, nincs kedved eljönni a 
bibliaiskolába? Clint az akkori becenevem volt. Már a 
következő héten volt egy alkalom, amelyre elmentem. 
Egy kicsit ideges voltam. Tulajdonképpen nem akar-
tam, hogy Isten megerősítse az elhívást. És egész 
nap nem is történt semmi.
Amikor a rendezvény végre befejeződött, igyekez-
tem eltűnni, amilyen gyorsan csak lehetett. Örültem, 
mert ezek szerint mégsem Isten „hangját” hallottam. 
Ám abban a pillanatban valaki rám kiáltott hátulról: 
– Clint, nincs kedved eljönni a bibliaiskolába? 
Zavartan megfordultam, és visszakiáltottam: 
– Még meggondolom. 
Utána hazamentem. Azóta 19 év telt el, és örömmel 
vagyok úton Isten megbízásából.  Meggyőződésem, 
hogy az a „hang” akkor valóban Isten szava volt. És 
pontosan úgy, mint egykor Gedeonnak, Isten nekem is 
jellel erősítette meg, hogy valóban Ő „szólt” hozzám.

Daniel és Dana Sick 2007 óta végez missziós szolgálatot 
Ecuadorban. Öt gyermekük van. Ibarrában élnek és éppen 
azon fáradoznak, hogy Mirában egy új gyülekezetet alapít-
sanak. Szívesen utaznak, és mindannyian szeretik a pizzát.

' '
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Kedves 
Testvérünk!

Lapunk témája a keresztyének sóként betöltött szerepe a 
társadalomban. Mielőtt azonban belevetnénk magunkat 
a cikkek lázas olvasásába, emlékezzünk arra, hogy Jézus 
földre jöttével valami egészen új és szokatlan dolog kez-
dődött el történelmünkben. A mennyek országa jött kö-
zel hozzánk Krisztusban. Megváltásával emberek, akiket 
eddig önző vágyaik vezéreltek, most képesek önzetlenül 
segíteni másokon. Akik korábban hibáztatták Istent, vagy 
lázadtak ellene, azok most viszontszeretik Őt. Akik min-
denáron bizonyítani akartak, azok most megpihennek 
Isten elfogadó kegyelmében. Akik eddig boldogságuk 
keresésével voltak elfoglalva, azok most megelégedetten 
segítik felebarátjaik testi-lelki épülését. Akik eddig fé-
lénken visszahúzódtak saját lakásukba, azok most bátran 
vállalnak társadalmi felelősséget is. Akik korábban csu-
pán pénzkereseti lehetőségként tekintettek munkájukra, 
azok most hivatásuknak vallják azt és nagy szorgalom-
mal, becsületesen dolgoznak. Mint akik a vasárnapi isten-
tiszteletet folytatva élet-istentiszteletet valósítanak meg 
munkahelyükön.

Isten uralma, a menny királysága nem országhatárok-
kal körberajzolható módon van jelen földünkön itt, vagy 
ott. Hanem a Jézusban hívők között érhető tetten. Sze-
mélyes kapcsolataikban, életfelfogásukban, hivatásukhoz 
való hozzáállásukban. Különösképpen is a gyülekezetben 
csúcsosodik ez ki, ahol együtt vannak az ilyen személyek. 
Továbbá a gyülekezet együttes fellépésében, amikor kö-
zösen mutatják be azt, hogy valami egészen új és világ-
idegen dolgot élnek meg, például szeretik egymást és az 
őket körbevevő embereket.

A mennyország ilyen földi megnyilvánulása különbözik 
minden mástól. Amikor Isten királysága közöttünk műkö-
dik, akkor ez ízt hoz a körülöttünk élő többi ember életébe 
is. De nem akármilyen ízt, hanem a mennyország ízét. Szo-
katlan, idegen, de jó ízt. Ekkor már azt kóstolgatjuk, ami 
földöntúli, éppen ezért nem szerezhető meg semmilyen 
világuralmi eszközzel (pénzzel, hatalmi, kapcsolatrend-
szeri befolyással, sem fegyverrel), hanem az evangélium 
hittel való megragadásával. Különös csodája ez Urunknak, 
nekünk pedig óriási felelősség. Nem gondoljuk, hogy lét-
rehozhatnánk itt a földön a mennyországot, vagy visszaál-
líthatnánk az édeni állapotokat. De azért igenis imádkoz-
nunk és cselekednünk kell, hogy merjük és tudjuk megélni 
hitünket a társadalomban. Ezt már holnap is elkezdhetjük 
azzal, hogy a munkahelyünkön szorgalmasabban és becsü-
letesebben töltjük be hivatásunkat, és nagyobb odafigyelés-
sel, szeretettel viszonyulunk a ránkbízottakhoz.

Kívánjuk minden kedves Testvérünknek, hogy folya-
matosan megélje és megtapasztalja a mennyei királyság 
valóságát hit által itt, a földön, s egykor majd odaát a 
maga teljességében!

Csapkovics Bertalan, kuratóriumi tag

„Amikor pedig a farizeusok megkérdezték tőle [Jézus-
tól], mikor jön el az Isten országa, azt felelte nekik:  
Az Isten országa nem szemmel láthatóan jön el. Sem 
azt nem mondják: Íme, itt! vagy: Amott van! Mert az 
Isten országa közöttetek van”

(Lukács 17, 20–21. Ravasz-féle fordítás).

MISSZIÓI KÖRÚT 2016 
2016. április 7–20-ig Magyarországon beszámoló körúton lesz Simon Herrmann német misszio-
nárius, aki 2006 óta szolgál Mánusz szigetén, Pápua Új-Guineában, ahol Molnár Mária szolgált 
korábban. 

Kérjük azokat a gyülekezeteket, közösségeket, ahol szeretnék meghallgatni misszionárius test-
vérünk beszámolóját, hogy az Alapítvány munkatársánál: Csapkovics Bertalannál levélben (pos-
tai úton: 7085 Nagyszékely, Rákóczi utca 9. címen, vagy elektronikus formában: csapkovicsb@
gmail.com címen) jelentkezzenek, és szíveskedjenek megadni a kapcsolattartó nevét és telefon-
számát, valamint jelezzék, hogy milyen alkalomra és mikorra szeretnék meghívni misszionárius 
testvérünket!
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Istennel elindulni és Ôvele megérkezni
Zambia:

A készülést a karácsonyi műsorra ebben az évben ne-
hezebbé tette, hogy közben néhány gyermek elköltö-
zött Ngululáról, így a próbákat nehezebb volt meg-
szervezni és időnként a távolról jövők két-három órát 
is késtek. Végre elkészültünk, hála a ngululai vasárna-
pi iskolai tanító, Nelya hűséges munkájának is.

A terv az volt, hogy ezúttal csak Csangába me-
gyünk, mivel a távolság és a rossz út miatt ez ön-
magában egy egész napos szolgálat. Mivel azonban 
Mungwiban és Ngululán december 25-én, hét közben 
is összegyűltek Karácsonyt ünnepelni, nagy örömük-
re oda is elmentünk. A Szentírást hűségesen követő 
előadás igazi bizonyságtétellé, szolgálattá lett a gyer-
mekek számára is. Különösen a klinikán lévő betegek 
voltak hálásak, mert ott szinte senkinek sincs Bib-
liája, amiből olvashatná a karácsonyi örömüzenetet.  
A csangaiak nemcsak az előadásnak örülhettek, ha-
nem az ajándékoknak is. Otthonról ugyanis befutott 
két csomag: egy plüss játékokkal és egy ruhákkal.  
A Karácsony a szokásos, közös hálaadó alkalmunkkal 
ért véget.

Ami ebben az évben új volt, hogy közös Szil-
vesztert is szerveztem azoknak a tinédzsereknek, 
akik Mungwiból és Ngululáról itt voltak a nyári 
csendeshéten. Szilveszterkor Énók, a mungwi vasár-
napi iskolai tanító volt a segítő munkatársam. A prog-
ramot lelki alkalommal kezdtük. Az áhítatot én tartot-
tam a gyermekeknek  bembául az 5Mózes 32 alapján. 
Izráel, a hosszú pusztai vándorlás után elérkezett az 
Ígéret Földjéhez. Ott megálltak, hogy visszanézze-
nek arra, ami mögöttük maradt, de előre is, arra, ami 
előttük volt. Ott hangzik el Mózes csodálatos éneke, 
amelyben a népet is Isten dicséretére hívja. Mózes 
először arról beszél, hogy kicsoda Isten. Aztán arról 
szól, hogyan is bánt Isten az Ő népével. Végtelen, 
gyengéd szeretettel, mint a fészkén felrebbenő sas 
hordozza, védelmezi a kicsinyeit. Isten is így vezette, 
hordozta, védelmezte az Ő népét és adott meg mindent 
még a pusztában is, amire szükségük volt. Mi volt a 
nép válasza erre? Hűtlenség, bűn, bálványimádás. 
Végül Mózes bátorítja őket, hogy forduljanak Isten-
hez, és Őt kövessék.

Az áhítat után a gyermekeknek négy kérdésre kel-
lett írásban válaszolniuk. Írásban, nehogy ugyanazt 
mondják egymás után, egymást ismételve, hanem 
hogy személyes legyen. Figyelmeztettem őket, hogy 
ne nekem írják, hanem Istennek.

1. Kicsoda Isten a számodra? 2. Láttad-e Isten mun-
káját az életedben ebben az évben és ha igen, hogyan? 
3. Észrevetted-e, megláttad-e, amikor bűnt követtél 
el, vétkeztél Isten ellen? 4. Ha igen, szeretnél-e vál-
toztatni rajta, hogyan? Fél órát kaptak rá, hogy aztán 
közösen megbeszéljük. Örültem, hogy nagyon őszinte 
válaszok is voltak, pedig akkor még nem tudták, hogy 
a harmadik ponttól nem nyilvánosan, közösen beszél-
jük meg a leírtakat. A leírt bűnt személyesen, egy-
egy gyermeket félrevonva olvastuk el Énókkal. Az 
első kérdésre három gyermek azt írta, hogy Isten az 
ő Megváltója, Szabadítója. Ezeknek a gyermekeknek 
az életét sokkal szorosabban kellene követni, hogy ez 
tényleg igaz-e. Imádkozom azért, hogy Isten adjon vi-
lágosságot, bölcsességet, hogy meglássam, hol tarta-
nak, és honnan, hogyan kell őket továbbsegíteni.

A közös vacsorát először asztali dísz készítése kö-
vette, aztán bibliai játék következett. Én mondtam egy 
dolgot vagy tárgyat, nekik pedig be kellett azonosíta-
niuk a bibliai személyt, történetet. (Például: tűz. Ez 
lehet Mózes; Illés; Sidrák, Misák és Abednégó. Vagy. 
álom. Ez lehet az ószövetségi József, de az újszövet-
ségi is, vagy persze Dániel, a fáraó, Nabukodonozor 
stb.) Az óévet végül evangéliumi énekek és zene hall-
gatásával, ill. imádsággal búcsúztattuk el. 

Karácsonyi, húsvéti hálaadó alkalmunk rendsze-
resen van, de ez volt az első alkalom, hogy közösen 
szilvesztereztünk. Nem csoda, ha a gyermekek lázas 
örömmel készülődtek. Bár ezzel még több lett a mun-
ka, de ott volt a szívemben, hogy jó lenne, ha ezek a 
gyermekek a közös szilveszterezés kapcsán megtanul-
nák, hogyan kell ünnepelni. Mert a világ is ünnepel 
ilyenkor, de Isten nélkül. És a keresztyének is ünne-
pelnek, de ők Isten színe előtt, Isten szent jelenlétében 
örülnek. Az év utolsó napja mérföldkő, amikor jó, ha 
csendben megállunk és visszatekintünk. Mert az a nap 
elsősorban a hálaadás napja sok-sok mindenért, de fő-

Karácsony és Szilveszter

Minden évben igyekszünk szebbé, ünnepélyesebbé tenni a gyülekezeti alkalmat a gyermekek kará-
csonyi műsorával. Ebben az évben a legtávolabbi szórványba, Csangába szerettünk volna eljutni, mivel 
ott még nem voltunk. Ez ugyanis távol van, bent az erdőben, és az út oda nagyon rossz, köves, sziklás, 
vízátfolyásos, csúszós, az esős évszakban szinte járhatatlan.
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ként a még mindig tartó kegyelmi időért, Isten megin-
gathatatlan szeretetéért, hűségéért. Jó az Úrral kezdeni 
és az Úrral befejezni egy napot, hetet, hónapot, évet, 
életet.

Így kívánok áldott, boldog új esztendőt otthoni test-
véreimnek is.

Mungwi, 2016.01.02.

  IMATÉMÁK:

HÁLAOKOK:

1. Négy helyen is előadhattuk a karácsonyi törté-
netet.

2. A klinikán még soha, egyetlen évben sem volt 
Karácsonykor ilyen sok beteg. Hozzátartozóikkal 
együtt nagyon sokan hallhatták, hogy megjelent 
az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.

3. A sok-sok csere, beugrás ellenére az előadással 
mégis elkészültünk.

4. Az Isten-jelenlét áldott légköréért, az örömért, 
a gyermekek bátor bizonyságtételéért is hálásak 
vagyunk.

5. Köszönjük az Úrnak Énók és Nelya hűséges 
munkáját.

6. Isten apró dolgokban is felragyogott a szeretete: 
az előadások, alkalmak napjain nem volt felhő-
szakadás, de még csak eső sem (pedig esős év-
szak van!).

7. Az autó néhány hete még rossz volt, folyt a ben-
zin és csepegett a hűtővíz is. Végül Karácsony-
ra mégis megjavították. Probléma, baleset nélkül 
jöttünk-mentünk. 

KÉRÉSEK:
1. Az Úr munkálkodjon tovább a gyermekek szívé-

ben, hogy egyre jobban lássanak lelkiképpen, és 
Ő maga győzze meg Lelke által őket, hogy való-
ban személyes Megváltójuk-e. 

2. Nagyon sokan csak megszokásból mennek temp-
lomba. Bárcsak Isten Igéje elérné és átformálná a 
szívüket!

3. Ezekből a vasárnapi iskolai gyermekekből nőjön 
fel egy Úr Jézust szolgáló nemzedék.

4. A csangai gyülekezet és vasárnapi iskolai tanító 
lelkesedése megmaradjon.

5. Nelya gyermeket vár, hat hónapos terhes. Ne le-
gyen semmi probléma sem a terhesség alatt, sem 
pedig a szüléskor.

6. A Zambiába jövő új misszionáriusok találják meg 
a helyüket, és továbbra is megmaradjon az ösz-
szetartás.

7. Kérjük Isten vezetését a jövő évi feladataimat il-
letően.

Testvéri köszöntéssel: 
dr. Keszi Krisztina

Utazási lehetőség Liebenzellbe – 2016
2016-ban is szerveződik egy csoport, amely Bad Liebenzellbe (Németország) utazik, hogy 
részt vegyen a Misszió nagy pünkösdi ünnepén (2016. május 15–16.). 

Az utazás célja, hogy a résztvevők személyesen is átéljék ezt a nagyszabású rendezvényt, 
ahol a csendesnapok keretén belül – többek között – ünnepélyesen fogadják a hazatérő 
misszionáriusokat és kiküldik az újakat. De lehetőség nyílik majd arra is, hogy megismerjék 
az úgynevezett missziói hegyet, a misszió központját (főiskola, missziói múzeum, a környék 
egy-két érdekessége stb.). 

Kint a szállás, az étkezések, illetve az előadások és programok tolmácsolása biztosítva lesz. 
Az előzetes számítások szerint a 4–5 napos utazás teljes költsége (útiköltség, szállás, étkezé-
sek) kb.: 65 000 Ft/fő. 

Aki szívesen csatlakozna az utazókhoz, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot Csapkovics 
Bertalannal e-mailben a csapkovicsb@gmail.com címen. Ő egyeztet a további részletekről a 
résztvevőkkel.
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Martin Auch, missziós igazgató

Nagyon elgondolkoztatott az, amit a két, jól 
sikerült franciaországi kezdeményezéssel 
kapcsolatban olvastam. Mély benyomást tett 
rám az is, hogy milyen egyszerűen, de hatá-
rozottan mutat rá a két misszionárius, Norbert 
Laffin és Evelyn Theurer a lényegre: „A sónak 
a levesben a helye!”… „Ha jól elraktározzuk, 
nem tapasztaljuk meg az erejét!” Igen, a só-
nak fel kell oldódnia ahhoz, hogy kifejthesse 
a hatását! 

Nekem úgy tűnik, hogy mivel a náci időket 
a hatalommal való visszaélés és a rossz poli-
tika jellemezte, mára Németországban sokan 
kivonják magukat a politizálásból. Az 1968-as 
megmozdulásokkal sok keresztyén nem akart 
azonosulni, és az ezredforduló óta is tömegé-
vel ábrándulnak ki az emberek a politikából. 
Ennek ellenére nem kerülhetünk oly mérték-
ben ennek a korszellemnek a hatása alá, hogy 
teljes passzivitásba süllyedjünk.   

Pál, a nagy gyülekezetplántáló gyakran 
használta a keresztyén gyülekezet tisztségvi-
selőire az akkori társadalmi élet kifejezéseit – 
így pl. a gyülekezet jelölésére a görög ekklesia 
szót. Ez szó szerint kihívottakat jelent, és az 
antik világban egy adott város vezető testüle-
tének az elnevezése volt. Az ekklesia azokat 
az embereket jelölte, akiket arra hívtak ki a 
többiek közül, hogy a társadalomban konkrét 
felelősséget vállaljanak, és semmiképpen se 
vonuljanak ki a hétköznapokból. Ugye milyen 
érdekes szempont ez a gyülekezet társadalmi 
szerepvállalását illetően?

Daniel Frey arról tudósít  cikkében, hogy 
Kínában újra kell értelmezni az erkölcsöt és 
etikát. Említésre méltó, hogy éppen ott tartják 
követendő példának a keresztyén életmódot. 
Milyen nagy szerepet játszhatnak majd azok 
az emberek, akik Európában végzik (vagy vé-

gezték) tanulmányaikat és itt is lesznek (vagy 
lettek) keresztyénné! 

Amikor a politikai felelősségre terelődik 
a szó, a hívők nagy előszeretettel használnak 
olyan önvédelmi kifejezéseket, mint pl.: mi 
vagyunk a jámborok, akik „szelíden élnek a 
földön”, vagy mi biztosítjuk az imádkozó hát-
országot stb. 

Ez az érvelés Gerhard Tersteegen (1697–
1769) és az ő misztikus mozgalma óta szi-
lárdan tartja magát. Azt azonban sehol nem 
találjuk megírva, hogy azok, akik szelíden, 
békességesen és csendesen éltek az országban 
(Zsolt 35,20), semmilyen társadalmi szere-
pet ne játszottak volna és politikailag teljesen 
passzívak lettek volna. Épp ellenkezőleg: ma-
gatartásuk teljesen egyértelmű volt: soha nem 
örültek más kárának (15. v.), nem gyűlölköd-
tek, nem gúnyolódtak (16. v.), és nem alkal-
maztak erőszakot (17. v.).  

Szükség van olyanokra is, akik a háttérben 
csöndesen és kitartóan imádkoznak, de olya-
nokra is, akik bizonyos kérdésekben bátran 
hallatják a hangjukat. Ehhez természetesen 
elhívatás is kell. Ugyanakkor mindannyiunk 
feladata, hogy fáradozzunk a város békes-
ségén (Jer 29,7). Ez érvényes azokra a misz-
szionáriusokra is, akiket távoli országokba 
küldünk ki, de azokra is mind, akiknek az a 
küldetésük, hogy maradjanak. 

Isten áldja meg a kedves Olvasót, hogy ál-
dásul lehessen városának és nemzetének az 
életében!

Keresztyének a társadalomban
Mostani számunk egy jól ismert bibliai idézetet vesz alapul. Jézus mondja követői-
nek: „Ti vagytok a föld sója” (Mt 5,13).

Só a levesben  
vagy homok  
a gépezetben?
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Úton lenni Zambiában azt jelenti, hogy az 
ember sok órán át zötykölődik egy autóban 
és rója a kilométereket. A 14,5 milliós la-
kosság 750 000 négyzetkilométeren, vagyis 
nyolc Magyarországnyi területen él. A vá-
rosok egymástól nagy távolságban helyez-
kednek el. Ha valami különleges dologra van 
szükségünk (pl. rozslisztre a kenyérsütés-
hez), akkor az ország északi részében fekvő 
Kasamából a 855 km-re található fővárosba, 
Lusakába kell utaznunk. Ezt a távolságot ter-
mészetesen nem tudjuk túl sűrűn megtenni, 
ezért az efféle dolgokból mindjárt egy egész 
évi mennyiséget veszünk. 

Árulkodó matrica az autónkon 
Amikor az ember Zambiában utazik, egy 
valamivel mindenütt találkozik: a rendőr-
ségi ellenőrző pontokkal (angol szóval jelö-
lik őket: road blocks = útlezárás). Vannak 
közöttük állandó helyek, ahol házikót és 
sorompót is építettek, de nem ritka az sem, 
hogy az ellenőrző pontot csak az ott állomá-
sozó járőr kocsi jelzi. Naptól és napszaktól 
függően egy Kasamából Ndolába vezető 
út során (Ndolában található a Liebenzelli 
Misszió zambiai központja) akár 6–10 ellen-
őrző ponton is meg kell állnunk. 
Mindig minden ugyanúgy zajlik: elkez-
dünk fékezni, bekapcsoljuk a vészvillogót, 
lehalkítjuk a rádiót és letekerjük az abla-
kot. A rendőrök elsőként megnézik az első 
ajtóra ragasztott missziós matricát. Utána 
szemügyre veszik az utasokat. Végül jön a 
rövid kérdezz-felelek: honnan jövünk, hová 
megyünk, stb. Természetesen szóba ke-
rül a matrica is: Maguk baptisták? Egyházi  
összejövetelre mennek? Tudnak adni egy 
Bibliát? 

Zambia keresztyén ország?
Az autónkra ragasztott matrica minden-

kinek hirdeti, hogy keresztyének vagyunk, 
ezért mindenütt, ahol járunk, vagy ahol le-
parkolunk, felfigyelnek ránk az emberek. 
Persze Zambiában egyáltalán nem szokat-
lan, hogy valaki vállalja az egyháztagságát, 
hiszen Zambia keresztyén országnak tartja 
magát. Az újonnan született keresztyének 
száma mégis igen kicsi. 

A már említett matricát megpróbáljuk 
„cégérként” is használni. Vagyis: mi nem 
vesztegetünk meg egyetlen rendőrt sem, 
barátságosak vagyunk és messzemenően 
betartjuk a közlekedési szabályokat. Fon-
tos, hogy az emberek felismerjék Krisztust 
az életünkben és magaviseletünkben. Arra 
is készek vagyunk, hogy válaszoljunk az 
embereknek, amikor Jézusról és a mi moti-
vációinkról kérdeznek bennünket. 

Amilyen az egyén, olyan az összes többi? 
Fehér emberként különleges helyzetünk 
van ebben az afrikai országban, ami egy-
ben óriási kihívás is. Hiszen egyetlen fehér 
ember viselkedéséből – legyen az bár köve-
tendő vagy elvetendő példa – gyakran álta-
lános érvényű következtetéseket vonnak le. 
Ezért, miközben emberekkel kerülünk kap-
csolatba, igyekszünk megmutatni, kicsoda 
nekünk Jézus, hogyan változtatta meg és 
hogyan formálja azóta is az életünket. Egy 
hitvallás akkor tud különösen is meggyőző 
lenni, ha az embert állandóan árgus tekinte-
tek követik. Matricánk segítségével tudato-
san is felhívjuk magunkra a figyelmet. Sze-
retnénk is, ha néznének minket az emberek 
és valóban Jézus követeinek tartanának

Frank és Juliane Krämer

Errefelé mindenkit megnéznek – a fehér misszionáriusokat különösképpen is! 
Frank és Juliane Krämer elmondja, hogyan tudnak sóként és fényként szolgálni új 
„hazájukban”, Zambiában.

Frank és Juliane Krämer  
2014 augusztusában utaztak 
ki Zambiába két gyermekük-
kel, Augusttal és Annie-val. 
Először nyelvi és kulturális  
képzésben vettek részt 
Mpikában. Jelenleg az ország 
északi tartományában lévő 
Kasamában élnek.

Imádkozzunk, hogy 
miközben a misszioná-

riusok emberekkel kerülnek 
kapcsolatba, megmutathas-
sák, kicsoda nekik Jézus, 
hogyan változtatta meg és 
hogyan formálja azóta is az 
életüket!

Zambiában a Liebenzelli Misz-
szió a Zambiai Baptista Egy-
házzal dolgozik együtt. Támo-
gatja a helyi gyülekezeteket 
és segíti az országos munkát.

Jönnek a baptisták!
Zambia:

Bibliai idézetes autómatrica

Átkelés a folyón
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Elsőként a mélyen gyökerező római kato-
likus egyházról kell szólnunk, amely meg-
határozó szerepet játszik az országban.  
A szám talan templom, kolostor és székes-
egyház mind-mind arra az évszázados, régi 
hagyományra utal, amelyet országszerte „a 
keresztyénnek” tartanak. Ezért cseppet sem 
meglepő, amikor egy idős katolikus pap így 
kiált fel: Protestáns? Ön az első, akivel éle-
temben találkozom!

Emellett a francia társadalmat mégis a 
szekularizáció jellemzi. 1905-ben törvény-
be is iktatták, hogy az államot és a vallá-
sokat szét kell választani (ezzel egyidejűleg 
utóbbiaknak egyenlő jogokat biztosítottak!).  
Az állami hivatalnokoknak és a közigaz-
gatásban dolgozóknak hitbeli kérdésekben 
„szigorú semlegességet kell tanúsítaniuk”, 
még a diákoknak sem szabad „feltűnő val-
lási jelképeket” viselniük magukon, függet-
lenül attól, hogy muszlim fejkendőről vagy 
keresztyén feliratú pólóról van-e szó. 

Megnehezített munka
Az evangéliumi keresztyéneknek tehát 
Franciaországban nem is olyan egyszerű 
megélni a hitüket és hitre hívogatni máso-
kat. A gyülekezetalapítók munkáját hol az 
egyik, hol a másik oldalról nehezítik meg. 
Sok idős ember azonnal hárít, ha beszél-
getni akarunk velük: Én katolikus vagyok. 
Így van ez még akkor is, ha nyomban hoz-
záteszik: Bár nem gyakorlom a hitemet.  
A legújabb közvélemény-kutatások alapján 
a lakosságnak csak a 4,5 százaléka jár min-
den vasárnap templomba. A közhangulatot 
hosszú ideig a bizonytalanság és a bizalmat-
lanság mérgezte, amiben nem kis szerepet 
játszott a hivatalos egyház is, ezért a kis 
evangéliumi közösségek csak lassan tudtak 
növekedni. 

Az is jelentősen korlátozza az evangéli-
um továbbadására irányuló erőfeszítéseket, 

hogy ilyen céllal tilos bemenni az iskolákba, 
a kórházakba és az idős otthonokba is, vala-
mint hogy az evangéliumi munkát újra meg 
újra a „hittérítés” szóval bélyegzik meg. 
Tulajdonképpen folynak a próbálkozások, 
hogy a hit gyakorlását teljesen a magánszfé-
rába szorítsák vissza. Az egyik prefektus-
asszony például a szekularizációra hivat-
kozva mentette ki magát egy evangélikus 
istentiszteleten való részvétel alól. Ugyan-
akkor az egyik városi ünnepségen követte a 
város előkelőségeit a misére. 

Páratlan megmozdulás 
Ha az ember ismeri ezt a hátteret, megérti, 
miért olyan nagy jelentőségű a közelmúlt 
néhány eseménye. 2014 márciusában, Pá-
rizsban Franciaország történetének leg-
nagyobb felvonulása zajlott le a La Manif 
Pour Tous [manif pur tu], vagyis az LMPT 
szervezésében. Ez az egyesület azért alakult 
meg 2012-ben, hogy összefogja azokat az 
embereket, akik szeretnék felemelni sza-
vukat az azonos neműek házassága ellen. 
Az említett tömegmegmozduláson közel 
egymillió ember vonult az utcákra, hogy 
tiltakozzon a Házasságot mindenkinek el-
nevezésű törvénytervezet ellen. A tömegben 
együtt meneteltek katolikus, protestáns, de 
még nem vallásos állampolgárok is. A Fran-
cia Evangéliumi Aliánsz az etikai gátszaka-
dással kapcsolatban arról beszélt, hogy krí-
zis-szövetség jött létre az emberek között.  

A 2015-ös év elején a Charly Hebdo [sárli 
ebdo] szatirikus hetilap szerkesztősége és 
egy zsidó szupermarket ellen elkövetett ha-
lálos merényletek sokkolták egész Francia-
országot. A Francia Protestáns Szövetség 
azonnal hallatta a hangját: egy nyilatkozat-
ban elítélte a vérontást, kiállt az emberek 
Szabadsághoz való joga mellett, valamint 
emlékeztetett arra, hogy ez a szabadság a 
(másban) hívők tekintetében sok esetben kor-

Amikor betekintünk Németország nyugati szomszédjának az életébe, elég el-
lentmondásos kép tárul elénk. Az, aki Franciaországban él, tisztában van két 
ténnyel. A két jellemző mintha egy paradoxon lenne, és a „nagy nemzet” moz-
galmas történelméből adódik, de tulajdonképpen „ugyanannak az éremnek a 
két oldaláról” beszélünk.

Szólásszabadság
Franciaország:

Még a diákoknak sem  
szabad „feltűnő vallási 
jelképeket” viselniük  

magukon, függetlenül  
attól, hogy muszlim  

fejkendőről vagy  
keresztyén feliratú  
pólóról van-e szó.

A Francia Protestáns Szö-
vetség füzetkéi ilyen címmel 
jelennek meg: Szabad szólás-
jogot az isko lában, … a mun-
kahelyen, … a nagy nyilvános-
ság előtt stb.

Az evangélizációs koncert 
alkalmával megtelik a katolikus 
templom kápolnája.
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Norbert és Susanne Laffin 
1988 óta él Franciaországban. 
1990 óta végeznek gyülekezet-
alapítási és gyülekezetépítési 
szolgálatot a normann püspöki 
városban, Coutances-ban 
[kutansz]. Norbert ezen kívül 
az evangéliumi aliánsz országos 
szolgálatába is bekapcsolódott. 
A házaspárnak hat, részben 
már felnőtt gyermeke van.

Kérjük az Úrtól, hogy 
egyre kevesebb korlát 

akadályozza az embereket 
abban, hogy megnyissák a 
szívüket az evangélium előtt, 
és hitre jussanak! Bárcsak 
egyre több keresztyén felbáto-
rodna arra, hogy komolyan 
vegye küldetését és nyíltan 
vállalja hitbeli meggyőződé-
sét! Imádkozzunk, hogy még 
több ember megismerhesse 
Jézus Krisztust!

látok közé van szorítva, és így a Testvériség 
fogalma csorbát szenved. A keresztyén ki-
sebbségek is azt szeretnék, ha az Egyenlőség 
égisze alatt valóban egyenlő bánásmódban 
is részesülnének! A rákövetkező vasárnapon 
megrendezett megható gyászfelvonulásokon 
a FPSZ helyi képviselői is részt vettek. Hát 
nem az lenne mindig a természetes, hogy ki-
mutatjuk együttérzésünket? A rendőröknek 
könny szökött a szemébe, amikor megígér-
tük, hogy imádkozunk értük.

Hihetetlen változás
Újszerű jelenség, hogy a hitvalló protestán-
sok ilyen merészen vállalják a nyilvánossá-
got. Nagy eseménynek számított, amikor 
az áttekinthetetlen és teljesen szétforgácso-
lódott evangéliumi keresztyén csoportok 
2012-ben egységbe tömörültek, és létre-
hozták a már említett Francia Protestáns 
Szövetséget. Az is teljesen új fejlemény, 
hogy a mintegy 650 ezer főt számláló, sza-
badkeresztyén jellegű, evangéliumi hívők 
csoportja egyre nagyobb figyelmet kap.  
A köz szolgálati televízió esti, nyolcórás (!) 
híradójában nemrég egy pozitív hangvételű, 
rövid riportot sugároztak róluk. 

Jóllehet ma még a francia lakosságnak 
csupán 1,4 százalékát alkotják az evangéliu-
mi keresztyén hívők, számuk rohamosan nő. 
1950 óta a gyülekezetek száma megtízsze-
reződött. Képviselőik, katolikus kollégáik 
mellett egyre gyakrabban kapnak meghívást 
mindenféle hivatalos eseményre. Ezeknek a 
keresztyéneknek minden vágyuk az, hogy 
kihasználva a páratlan lehetőségeket, jelen-
létükkel és a helyén mondott igékkel „sók 
legyenek a levesben”.  

– Ha a lelkipásztor eljön a mi rendezvé-
nyeinkre, mi is szívesen veszünk részt az ő 
rendezvényein – adott hangot véleményének 
egy polgármester, amikor sok más figyel-
mes, „kiválasztott” hallgatóval együtt részt 

vett egy különleges istentiszteleten, amelyet 
„minden feljebbvalóért” (1Tim 2,2) tartot-
tak, és ahol értük imádkoztak. Amikor egy 
londoni zenekar evangélizációs koncertjeit 
szervezzük, megnyílnak előttünk a katoli-
kus templomok kapui, és mi úgy tekintünk 
ezekre az alkalmakra, mint Istentől kapott 
hidakra, amelyeken át „odasétálhatunk” az 
emberekhez, akiket „direkt” módszerekkel 
soha nem tudnánk megszólítani. 

Közös meggyőződés 
A gyakorlati tapasztalat igazolja, hogy a 
sónak valóban bele kell kerülnie a levesbe 
ahhoz, hogy kifejtse a hatását (Mt 5,13). Mi 
a vágyunk Franciaországgal kapcsolatban? 
Bárcsak egyre kevesebb korlát akadályozná 
az embereket abban, hogy megnyissák a szí-
vüket az evangélium előtt, és hitre jussanak! 
Bárcsak egyre több keresztyén felbátorodna 
arra, hogy komolyan vegye küldetését és 
nyíltan vállalja hitbeli meggyőződését! 

A Francia Protestáns Szövetség nemrégi-
ben elindította Szólásszabadság elnevezésű 
kampányát: abban szeretnének diákoknak, 
szülőknek, egyetemistáknak, aktív dolgo-
zóknak és lelkipásztoroknak segíteni, hogy 
ne engedjenek a megfélemlítésnek, hanem 
bátran álljanak ki hitbeli meggyőződésük 
mellett. Ebben a munkában a kulcs a hídépí-
tés, de nem annyira a sajtó, a politika és az 
egyház befolyásos személyiségeihez, hanem 
sokkal inkább a magánemberekhez, hiszen 
a személyes kapcsolatokban nyílhatnak meg 
az emberi szívek Isten szeretete előtt.  

Ma, amikor a cikkemet írom, 2015. júli-
us 14-ét írunk. Ma van a franciák Nemzeti 
ünnepe.  Hálásak vagyunk, amiért „szaba-
don szólhatunk”. Imádkozunk, hogy még 
több ember megismerhesse Jézus Krisz-
tust. Kész-e a kedves Olvasó segíteni ne-
künk ebben?

Norbert Laffin

„Ti vagytok a föld sója. Ha 
pedig a só megízetlenül, 

mivel lehetne ízét visszaad-
ni? Semmire sem való már, 
csak arra, hogy kidobják, 

és eltapossák az emberek” 
(Máté 5,13).

A Charly Hebdo szatirikus magazint ért támadás után rendezett  
gyászfelvonuláson 10 000 ember vett részt Coutances-ban.

Coutances-ban rendszeresen imádkoznak az „elöljárókért”.  
A képen a püspöki város tanácsháza látható.
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Só a levesben

Mivel a főző asszonyok bizonytalanok a 
dolgukban, elővigyázatosságból inkább 
kevés sót használnak. Hiszen nem jó, ha 
túl sok só lenne az ételben. De persze az 
sem jó, ha túl kevés a só, mert annak sem-
milyen hatása nincsen, ha egy 20 literes 
edénybe csak egy-két csipetnyi sót tesznek. 

Egészen hasonló tapasztalatra tettek 
szert az elmúlt években a chilongai körzet 
gyülekezetvezetői a falun élő keresztyé-
nekkel kapcsolatban. Itt, Malawiban az a 
szokás, hogy minden egyes falusi gyüleke-
zet a maga „leveskéjét főzi”. Nagyon sok 
egyházi csoportosulás van. Sokszor akár 
öt-tíz ember is összeáll, hogy saját gyüle-
kezetet alapítsanak. Sokáig az itteni, falusi 
keresztyén gondolkodástól teljesen ide-
gen volt, hogy számba vegyék a területen 
már működő keresztyén csoportokat, és 
együttműködjenek velük, tanuljanak egy-
mástól, közös programokat tervezzenek, 
pedig az mindenkit csak gazdagítana. 

Híg leves helyett erős egység 
Az egyik gyülekezetvezető-képzésen azon - 
ban a résztvevő lelkészek nagy horderejű 
döntést hoztak: miközben közösen tanul-
tak és megosztották egymással gondola-
taikat, tapasztalataikat, az élménytől 
annyira fellelkesültek, hogy kb. 25-en 
elhatározták, a képzés után rendszeresen 
találkoznak majd. Ez különösen nagy szó 
volt, hiszen 15 különböző felekezetből és 
egyházi csoportból jöttek! Így alakult meg 
az Umodzi wa Atsogoleri (Gyülekezet-
vezetők egységben) elnevezésű csoport.  
A havonkénti találkozókon örömmel han-
goztatják jelmondatukat: Mu umodzi muli 
mphamvu!, azaz: Egységben az erő!

Miután a férfiak néhány hónapon át 
találkoztak, eljött mindegyiknek a felesé-
ge is, és azt kérdezték, nem jöhetnének-e 
össze ők is rendszeresen. Észrevették 
ugyanis férjükön a változást, és egyszer 
csak megértették: a keresztyének Jézusban 

Amikor nagyobb csoportoknak tartunk képzéseket, újra és újra találko-
zunk azzal a problémával, hogy az étel sótlan. Ezekre az alkalmakra ugyan-
is jó nagy edényekben kell főzni, de az asszonyok, akiket erre a szolgálatra 
felkérnek, általában nincsenek hozzászokva a nagy létszámhoz. Így aztán 
gyakran előfordul, hogy a résztvevők sót kérnek, mert az ételt utólag kell 
megízesíteni.

Az ubwenzi szó csicseva nyel-
ven barátságot jelent, vagyis 
annál sokkal többet: ezzel a 
szóval jelzik, amikor egy nép 
hidat épít egy másik néphez, 
vagy amikor valaki igyekszik 
leküzdeni a különbözőségek-
ből adódó akadályokat, vagy 
amikor ketten kezet nyújtanak 
egymásnak és kölcsönösen 
segítik egymást, vagy amikor 
valaki kész odaállni valaki mel-
lé, ill. szeretettel, együttérzés-
sel odafordulni a másikhoz. 
Ubwenzi a neve falufejlesztési 
projektünknek Chilongában, 
egy félreeső vidéken, Malawi 
déli részén. A tizenkét szóban 
forgó faluban kb. 10 000 em-
ber él. Alig van infrastruktúra. 
A legközelebbi kövesút észak-
keletre 28, délre 92 kilomé-
terre található. 2008 óta egy 
kétcsoportos óvoda és egy ál-
talános iskola létesült itt; a víz-
ellátás is számottevően javult. 
Misszionáriusaink lelki szol-
gálatához a kisifi-csoportok, 
ill. az egész környéknek szer-
vezett gyermeknapok, a gyü-
lekezeti vezetőknek tartott 
továbbképzések és a gyüleke-
zetek közötti találkozók is hoz-
zátartoznak.

Malawi:

Gyülekezeti háttértől függetlenül asszonyok is rendszeresen részt vesznek közös bibliatanulmányozó alkalmakon és különféle továbbképzéseken.
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összetartoznak függetlenül attól, hogy me-
lyik egyházhoz tartoznak. 

Ha együtt kavarjuk fel az állóvizet, ...
Ahogyan egy marék só ízt ad a nagy fa-
zék főzeléknek, úgy kavarhatja föl az álló 
vizet egy olyan csoport, amely egy közös 
célért dolgozik. A havi összejövetelek las-
sanként már nem csak arról szóltak, hogy 
a résztvevők lelkileg feltankoljanak. A fér-
fiak azon kezdtek el tanakodni, hogy ke-
resztyén emberekként hogyan segíthetnék 
a faluközösségeket, és hogyan ültethetnék 
át a gyakorlatba mindazt, ami a közös bib-
liaolvasás során hangsúlyossá vált előttük. 
A csoport eltervezte, hogy évente három-
szor-négyszer segélyező akciót szerveznek 
a környező falvakban. Tudatosan olyan 
közhasznú intézményeket vagy szükség-
ben élő magánszemélyeket választottak, 
amelyek, ill. akik egy egyházhoz sem 
tartoznak. Megjavították egy beteg férfi 
düledező házát, vécét ástak egy idős asz-
szonynak, vagy felépítették a falusi klini-
ka fűkerítését, amelyre már régóta égető 
szükség volt. A munkát együtt kezdték, 
napközben együtt izzadtak és együtt ka-
cagtak, majd naplementekor együtt fejez-
ték be a napot. Megélték a felebaráti sze-
retetet, és egészen gyakorlati segítséget 
tudtak másoknak nyújtani. Sokan, akik a 
kórház mellett elmentek, csodálkoztak az 
önkéntes akción és a gyülekezetvezetők 
közös munkálkodásán. Lija muszlim ve-
zetőjét annyira lenyűgözte az akció, hogy 
maga is bekapcsolódott a munkába egy 
időre!

… az egyre nagyobb hullámokat ver
Az asszonyok követték a példát: elkezd-
tek látogatásokat és segélyakciókat szer-

vezni. Megtudakolták, hogy hol élnek 
szükségben lévő asszonyok. A legutóbbi 
akciók során pl. egy nagymamán segítet-
tek, akinek egy árva kislányról kell gon-
doskodnia, és nem volt sem ennivalójuk, 
sem megfelelő ruhájuk. Egy HIV-beteg 
asszony is hálásan köszönte meg a várat-
lan látogatást, a kis ajándékokat és a kö-
zös imádságot.

Annak különösen is örülünk, hogy a 
csoportok ezeket az akciókat teljesen ön-
állóan szervezik meg, és a pénzadomá-
nyokat, ill. a szükséges dolgokat is maguk 
adják össze. A falubeliek visszajelzései 
nemcsak a gyülekezetvezetőket és fele-
ségüket lelkesítik és bátorítják, hanem 
minket is. Újra meg újra azt kérdezik az 
Umodzi-résztvevőktől: 

– Miért csináljátok ezt? Az az ember, 
akinek segítettetek, nem a rokonotok, és 
templomba sem jár hozzátok. Vadidegen 
embereken segítetek. Ilyet mi nem ten-
nénk. Ti, keresztyének megváltoztatok! 

Mások meg ezt mondják: 
– Korábban ti, keresztyének csak a sa-

ját egyházatok alkalmaira jártatok el. Most 
segítitek és támogatjátok egymást. Ez 
mély benyomást tesz ránk!

Biztosan próbált már egy-egy keresz-
tyén a saját faluban jót tenni és próbálta a 
keresztyénségét egészen gyakorlati módon 
megélni. Mégis, egyetlen szem só íze alig 
érződik egy nagy fazékban. 

Azt azonban, hogy a különböző fe-
lekezetek, egyházak, gyülekezetek 
keresztyéneinek egy-egy csoportja egy-
másra talált, és együtt munkálkodik, na-
gyon is észrevették a Chilonga-vidék fal-
vaiban élő emberek.

Vroni Urschitz

Johannes és Vroni Urschitz 
1996 óta él Malawiban; 
először malawi partneregy-
házunk ifjúsági munkáját 
segítették, majd a songai 
AIDS-árvák közötti szolgá-
latot és a falusi fejlesztési 
projektet építették fel. Egy 
lányuk van, aki ősz óta az 
egyéves, korntali „orientáci-
ós programban” vesz részt.

Adjunk hálát, hogy a 
különböző felekezetek, 

egyházak, gyülekezetek 
keresztyéneinek egy-egy 
csoportja egymásra talált, és 
együtt munkálkodik, és ezt 
nagyon is észrevették a 
Chilonga-vidék falvaiban élő 
emberek!

Johannes Urschitz egy gyülekezetvezetői szeminárium résztvevőivel. A konferencia „konyhája”.

„Miért csináljátok ezt?  
Az az ember, akinek segítet-
tetek, nem a rokonotok, és 
templomba sem jár hozzá-
tok. Vadidegen embereken 

segítetek. Ilyet mi nem 
tennénk. Ti, keresztyének 

megváltoztatok!”
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Ruhatáram színvilága csak néhány héttel korábban 
változott kék-zöld-barna-liláról szürke-kék-feketére. 
Nem tudhattam, milyen tapasztalatok várnak rám, 
miután elhatároztam, hogy felveszem a diakonisszák 
egyenruháját meg a hozzá tartozó fityulát, és így nyíl-
tan felvállalom hovatartozásomat. 

Azokban a hónapokban volt egy másik izgalmas 
pillanat is, nevezetesen egy munkainterjú. Vajon mit 
válthat majd ki megjelenésem egy világi munkakör-
ben? Mint családsegítő számíthattam arra, hogy na-
ponta a legkülönbözőbb családokkal találkozom. 
Esetleges új munkaadóimnak fel kellett mérniük, 
hogy mire számíthatnak azoktól a családoktól, akik 
rám bízzák a gyermekeiket. Azelőtt nem voltak ha-
sonló jellegű tapasztalataik. 

Rövid gondolkodási idő után örömmel értesítettek, 
hogy munkába állhatok. Kezdetét vette a Családsegí-
tés diakonisszaruhában elnevezésű kísérlet. Elfogad-
tam azt a feltételt, miszerint változtatok a viseletemen, 
ha túl sok negatív visszajelzést kapnék. Ez teljesen 
magától értetődő volt számomra, hiszen én segíteni 
szeretném az embereket abban, hogy megláthassák Jé-
zust, nem pedig akadályozni, vagy elrémiszteni őket.  

Visszatekintve arra az időszakra, sem elöljáróim, 
sem én magam nem bántuk meg a kísérletünket. Sok 
jó tapasztalatot szereztem, és csak igen ritkán talál-
koztam olyan emberekkel, akiknek problémát oko-
zott, hogy ilyen egyértelmű formában találkoztak a 
keresztyén hittel. Sohasem tapasztaltam ellenérzést, 
és rosszindulatú megjegyzéseket sem hallottam. Azt 
éltem meg, hogy a diakonissza viselet Németország-
ban – még akkor is, ha fiatal nőkön látják – bizonyos 
tiszteletet ébreszt Isten szentsége iránt. Mosolyogva 
állapítottam meg, hogy jelenlétemben az emberek bi-
zony gyakran elharapnak egy-egy szót, és a stressz-
helyzetekben egészen másképpen fejezik ki magukat, 
mint általában.  

Egy sétálóutca járókelői közül bizonyára nem sokan 
tudnák pontosan megmondani, hogy evangélikus vagy 
katolikus vagyok-e. De legalább Németország déli ré-
szén mindenki előtt világos, hogy a megjelenésemmel 
is szeretnék tanúságot tenni Jézus Krisztusba vetett 
hitemről. Rólunk, diakonissza nővérekről nem any-
nyira mint egyénekről, hanem sokkal inkább mint egy 
keresztyén rend tagjairól gondolkoznak az emberek. 
Ezért a magatartásom sokakra tesz valamilyen benyo-
mást. Isten ajándékának látom, hogy ezt nem teherként 
élem meg. Mint ahogy azt sem, hogy egyesek kíván-
csian, mások kicsit zavartan méregetnek, sőt többnyire 
észre sem veszem, pedig olyan ember vagyok, aki érzé-
keli környezetének minden apró rezdülését. 

Egy kellemes nyári estén a barátaimmal sétálgat-
tam egy hesseni város központjában, amikor egy 
punk rocker megállt mellettünk, és tetőtől talpig 
végigmért. Aztán csak ennyit mondott: 

– Menő!

„Menô” viselet
Japán:

Naemi, mint családsegítő
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Egy alkalommal az egyik szupermar-
ket pénztáránál álltam. A mögöttem álló 
idősebb hölgy érdeklődve méregetett. 
Látta fehér fityulámat, látta a kisbabát 
a magam köré tekert hordozókendőben, 
és látta, hogy miket vásároltam… Egy 
idő után nem tudott uralkodni magán, 
és kirobbant belőle a kérdés: 

– Mondja, ez az ön gyermeke? 
Amikor megtudta, hogy nem, szem-

mel láthatólag megkönnyebbült. Nyil-
vánvalóan megviselte volna, ha eddigi 
képét a hajadonként élő, tehát logikusan 
gyermektelen nővérekről módosítania 
kellett volna. 

Egy másik alkalommal egyetlen gyer-
mek sem volt nálam, úgy nézelődtem 
egy nagy áruházban. Ezért nem talál-
tam megfelelő magyarázatot arra, miért 
viselkedik velem olyan zavartan a fiatal 
eladónő. Szemben addigi tapasztalata-
immal, zavartsága akkor sem oldódott, 
amikor beszédbe elegyedtünk, mert 
venni szerettem volna valamit. Ahogy 
múltak a percek, én is egyre kényelmet-
lenebbül éreztem magamat. Csak később 
jöttem rá, hogy mi okozhatta a zavart: 
hát persze! – éppen Húshagyókedd volt. 
Viseletem túl igazinak tűnt ahhoz, hogy 
farsangi jelmez legyen, ám az én életko-
rom és a fiatal eladólány ismeretei a val-
lási csoportokhoz tartozó nőkről nyilván 
összeegyeztethetetlennek tűntek. De a 

ruházatommal kapcsolatos efféle, kissé 
negatív élményeket egy kezemen meg 
tudnám számolni.

Miközben mint családsegítő a napi 
munkámat végeztem, sokszor tapasz-
taltam, hogy a diakonissza ruha bizal-
mat ébreszt az emberekben irántam. 
Sokakban általában az él, hogy egy dia-
konissza becsületesebb, segítőkészebb, 
jobban tud hallgatni és hasznosabb élet-
vezetési tanácsokat tud adni, mint egy 
átlag német polgár. Többször is meg 
kellett állapítanom, hogy még azok is, 
akiket első pillantásra teljesen hidegen 
hagy a keresztyén hit, a szívük mélyén 
vágyakoznak Isten után, és a nehéz élet-
helyzetekben hálásan fogadják Krisztus 
segítségét.

Nem különösebben szeretek a figye-
lem középpontjában állni, de néha ki-
fejezetten szórakoztat, ha csodálkozó 
pillantások követnek. Például amikor 
gyerekekkel rollerozom vagy mezítláb 
sétálok. És noha egyszer egy vendég-
lőben az egyik asztal törzsvendégeinek 
a figyelmét oly mértékben sikerült ma-
gamra vonnom, hogy nem tudtak többé 
a focimeccsre összepontosítani, nem 
gondolom, hogy az ilyen helyzetek ron-
tanák a keresztyénségről alkotott általá-
nos képet.

Naemi Söll missziós nővér

Naemi Söll missziós nővér 
2013 augusztusa óta Japán-
ban él és a misszionárius-
gyermekek nakamachidai 
diákotthonában dolgozik.  
A képzett családsegítő elő-
zőleg fiatalok között szolgált 
a Liebenzelli Misszió kötelé-
kében. A 2015. évi pünkösdi 
missziós ünnepen felvételt 
nyert a Liebenzelli Misz-
szió Diakonisszanővéreinek 
Szövetségébe. A cikkben 
arról számol be, milyen volt 
a fogadtatása, amikor még 
nővér jelöltként dolgozott 
Németországban, mielőtt Ja-
pánba ment misszionáriusnak. 
(Külföldön a missziós nővérek 
„civil” ruhában járnak.)

Isten adjon Naeminek 
erőt, bölcsességet és 

türelmet a diákotthonban 
lakó gyermekekkel való 
foglalkozásban!

A családsegítők olyan gyer-
mekes családokat támogat-
nak, ahol az anyának vagy 
az apának egy terhesség, 
betegség vagy haláleset 
miatt hirtelen segítségre van 
szüksége. A segítség anyagi 
hátterét általában a beteg-
pénztár vagy a gyámhivatal 
biztosítja.

Találkozás Japánban szolgáló misz-
szionáriusokkal, olyan munkatár-
sakkal, akik rövidebb időt töltöttek 
ott, illetve a Nemzetközi Liebenzelli 
Főiskola diákjaival.
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– Wu testvér, a kínai nyelvű interne-
tes tévé műsoraiból mintha azt látnánk, 
hogy a keresztyénség Kínában többé 
nem egy marginális vallási irányzat. 
Szinte már-már megszokottnak mond-
ható, ha egy jegyespár az esküvői fo-
tókon keresztyén templom előtt áll.  
A divattudatos fiatal lányok és fiúk nyak-
láncán kereszt csillog, és amikor szorult 
helyzetben az emberek egy magasabb 
lényhez imádkoznak segítségért, egy-
re gyakrabban hallani a Shang Di kife-
jezést, ami a keresztyének Istenének a 
neve. Vajon ezek a jelenségek valódi ke-
resztyén meggyőződésre utalnak, vagy 
csak szép képekről és megnyugtató sza-
vakról van csupán szó?

– Sok jegyespárnál persze csak a 
szép háttér a fontos, amelyet a nyuga-
ti filmekből ismernek. Készítenek pár 

képet magukról a templom előtt, a ke-
resztyénség azonban nem érdekli őket. 
A fiatalok között azonban sokan vannak 
azok, akik nem csak azért hordanak ke-
resztyén szimbólumokat, mert az menő 
és trendi, hanem azért is, mert őszintén 
érdekli őket a keresztyén hit. És termé-
szetesen ott van a harmadik csoport is: 
azok a kínai keresztyének, akik házas-
ságukra tudatosan kérik Isten áldását. 
Az egyik rokonom éppen most küldött 
egy esküvői fotót a mobilomra. 

– Hogyan jellemeznéd a keresztyén-
séget a mai Kínában?

– Nos, állandóan változik, de alapve-
tően mindig pozitív irányba. Manapság 
Kínában sokat beszélnek arról, hogy az 
erkölcsöt és az etikát új alapokra kel-
lene helyezni. Azzal szinte mindenki 

Wu úr a frankfurti kinai keresztyén gyülekezet tagja. Több mind 25 éve él Né-
metországban, de mindkét országot nagyon jól ismeri. Az alábbi, Daniel Frey 
által készített interjúban Wu úr kifejti, hogy a kínai társadalom a keresztyén 
etika bevezetésével megváltozhatna.

A keresztyén etika 
megváltoztathatja Kínát

Interkulturális Csoportok Németországban:

Li-Wei Yang, az első kínai 
asztronauta keresztyén. 
(Sajtófotó: Kínai Egyetem, 
Hongkong)
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egyetért, hogy erre nagy szükség lenne. 
Ebből az következik, hogy az emberek 
jó véleménnyel vannak a keresztyén 
etikáról. Sok vita folyik arról, hogy mi-
lyen alapokra lehetne egy jó jövőt fel-
építeni. A hagyományos kínai kultúra 
sokak szerint már nem tud megbirkózni 
a modern társadalom kihívásaival. Fel-
merül a kérdés: Vajon jobb feltételeket 
teremtünk-e a társadalmi fejlődésnek 
azzal, ha a tradicionális kínai kultúrába 
beengedjük a keresztyén etikát és a ke-
resztyén értékeket? 

– Tudsz-e példát mondani arra, hogy 
Kínában egyre pozitívabb kép él az em-
berekben a keresztyén hitről?

– Li-Wie Yang, Kína első asztrona-
utája első űrutazása után ezt mondta:  
A világűrben láttam Isten csodálatos 
ragyogását. Egy ilyen kijelentés egy 
híres tudós és tábornok szájából igazán 
figyelemre méltó. Más híradások szerint 
is nyíltan felvállalja keresztyén hitbeli 
meggyőződését. 

– Akarnak-e a kínai keresztyének va-
lami pozitívet bevinni az őket körülvevő 
társadalomba, vagy inkább megmarad-
nak sajátos vallásos életük burkában? 

– Határozottan állíthatom, hogy Kí-
nában sok keresztyén akarja látható 
módon is megélni hitét: só és világos-
ság akarnak lenni egy épülőfélben lévő, 
modern világban. 

– Végül egy személyes kérdés: Mint 
üzletember szeretnél német és kínai 
keresztyén vállalkozókkal és más ke-
resztyénekkel együtt egy közös platfor-
mot létrehozni német és kínai keresz-
tyén üzletembereknek, vállalatoknak, 
szervezeteknek. Honnan jött ez az öt-
let? Miért szeretnéd Európa és Kína 
keresztyéneit abban segíteni, hogy job-
ban megismerjék egymást és egységbe 
tömörüljenek? 

– A keresztyén vállalkozók általá-
ban szívesen alkalmaznának megbíz-
ható embereket, illetve a keresztyén 
beállítottságú európai vállalkozások 
szeretnének megbízható kínai partne-
rekkel kapcsolatokat létesíteni. Abban 
szeretnék segíteni, hogy azok a part-
nerek, akik tudatosan fellvállalják a 
keresztyén értékrendet, egymásra ta-
láljanak és fejlődésnek indulhasson 
közöttük a kölcsönös együttműködés. 
Fontos, hogy a gazdaságban dolgozó 
keresztyének megtalálják egymást és 
személyes kapcsolatokat ápolhassanak 
egymással. Nagyon jó, ha egy gazdasá-
gi tevékenység a keresztyén hiten és a 
keresztyén értékeken nyugszik, hiszen 
még egy munkakapcsolat is erősítheti a 
hívők egységét és segítheti lelki növe-
kedésüket

– Wu testvér, köszönöm, hogy elfo-
gadtad a felkérést és szántál időt erre a 
beszélgetésre. Isten áldja meg fárado-
zásaidat!

Daniel és Gabi Frey  
részmunkaidőben szolgál 
kínaiak között a Rajna–Majna 
területen. Két gyermekük van.

Adjunk hálát a 
Kínában élő keresztyé-

nekért. Imádkozzunk azért, 
hogy társadalmukban 
legyenek só és világosság. 
Áldja meg Isten a német 
keresztyénekkel kiépülő 
gazdasági kapcsolataikat is.

A frankfurti kínai keresztyén 
gyülekezet tagjai  
(Fotó: LM-Archívum)
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Franciaországban e tekintetben van még 
mit tanulniuk a keresztyéneknek. Alig-
hanem az általánosan elfogadott vallási 
semlegesség (franciául laïcité) hatásá-
ra inkább visszahúzódtak és csak rit-
kán vallották meg hitüket nyilvánosan. 
Most a Francia Protestáns Szövetség, 
amely különböző evangéliumi gyüle-
kezetek tömörülése, különböző kiadvá-
nyokkal bátorítja a keresztyéneket arra, 
hogy beszéljenek hitbeli meggyőződé-
sükről. Ezek az anyagok azt is elmagya-
rázzák, hogy van joga az embereknek 
vallást tenniük Jézusról az iskolában, a 
munkahelyükön, egy nyilvános helyen 
stb., illetve hogy ezek a jogok meddig 
terjednek.  

Nekem egészen meghatározott lehető-
ségeim vannak arra, hogy „só legyek”…

A testvérvárosi bizottságban
Szép kihívás, hogy részt vehetek az 
Alençon–Quakenbrück Testvérvárosi 

Bizottság munkájában. Mivel a bizott-
sági munkánál elengedhetetlen a sze-
mélyes jelenlét, magától értetődő, hogy 
mint keresztyén vagyok jelen, hiszen a 
Jézus Krisztusba vetett hitem elválaszt-
hatatlan a személyemtől. És ennek nem-
csak a hivatásom miatt kell így lennie, 
hanem azért is, mert a keresztyénség 
nekem életforma. Ezért mindig megpró-
bálok önmagam lenni. Mivel Isten elég 
vidám természettel áldott meg, nem-
csak dolgozni tudok együtt másokkal, 
hanem nagyokat nevetni és ünnepelni 
is, de ha kell, tudok osztozni mások fáj-
dalmában.   

Amikor a bizottság tagjai között bi-
zonyos feszültségek keletkeztek, azon 
gondolkoztam, hogy mit tehetnék a 
helyzet tisztázása érdekében. A legjobb 
megoldásnak az tűnt, ha imádkozom a 
helyzetért. Ezért igen meglepődtem, 
amikor találkoztam az egyik bizottsági 
taggal, és ő ezt mondta nekem: 

Amikor sót használunk, figyelnünk kell a megfelelő mennyiségre. Ha túl sokat 
használunk, az káros az egészségre, ha túl keveset, ízetlen lesz az étel. Ugyan-
ez érvényes akkor is, amikor Jézus Krisztusról akarunk bizonyságot tenni. Ha 
túl vehemensek vagyunk, bezáródhatnak előttünk az ajtók… De általában 
azért nem ezzel a gonddal küzdünk. Nem inkább az az igaz ránk, hogy túlsá-
gosan is visszafogjuk magunkat, és átengedjük a terepet másoknak?

A megfelelô dózis

Franciaország:

A 30 ezer lakosú Alençon 
[álönszon] Orne megye leg-
nagyobb városa Alsó-Nor-
mandiában. A város szeret-
ne megmaradni a fejlődés 
útján, ám ez nem is olyan 
egyszerű: a gyárak egymás 
után zárják be kapuikat, és 
a munkanélküliség egyre 
nő. Az itteniek igyekeznek a 
hagyományokból és a törté-
nelemből tökét kovácsolni: 
sokakat vonz ide például az 
alençoni csipke vagy Lisieux-i 
[lizjői] Szent Teréz alakja, aki 
itt született. A város lakói 
azonban a JELENBEN élnek, 
és szükségük van az evangé-
liumra; az olyan területeken 
különösképpen is, ahol szin-
te rendszeresek a tettleges-
ségig fajuló konfliktusok.

A kisváros, Beaumont-sur-
Sarthe Alençontól délre 
fekszik a Le Mans felé vezető 
úton. Le Mans-ban rendsze-
resen tartanak körzeti női 
csendesnapokat.  
(Fotó: Evelyn Theurer)
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– Már akartalak hívni, hogy tanácsot 
kérjek, hiszen te biztosan tudod, hogy 
lehet konfliktusokat megoldani. Mert ha 
te nem tudod, akkor ki? 

A bizottság tagjaival egyébként nem-
csak akkor találkozom, amikor kirándu-
lunk vagy ülésezünk. Meg szoktam hív-
ni őket különleges alkalmakra, például 
az Asaph együttes koncertjeire. 

A többi gyülekezettel való együttmű-
ködés során
A május végi hangverseny szervezése 
az én feladatom volt, és öt másik városi 
gyülekezet kívánságait, ill. igényeit kel-
lett összehangolnom annak érdekében, 
hogy a koncert egy kimagasló, isten-
dicsőítő alkalom lehessen. 

Micsoda nagyszerű ajándékként éltük 
meg ezek után, hogy egy 165 fős hallga-
tóságot köszönthettünk! Angol baráta-
ink a zenéjükkel is és azzal is, ahogyan 
az egész estét levezették, a tiszta evan-
géliumot hirdették!

Hatalmas kiváltság, hogy a gyüleke-
zetek különbözőségei ellenére tudunk 
együtt imádkozni. És itt most nemcsak 
a koncert végén közösen elmondott Mi-
atyánkra, hanem az üldözöttekért tar-
tott imaestre is gondolok. 

Az ilyen programokon is új emberek-
kel ismerkedhetem meg, akik tágítják 
a látókörömet, és akiknek Jézusról be-
szélhetek. 

A különböző találkozások alkalmával
A már említett imaest után egy asszony 
teljesen spontán meghívott egy ünnep-
ségre, amelyet két héttel későbbre szer-
vezett. Mindig örül, ha új embereket 
ismerhet meg, vagy embereket mutat-
hat be egymásnak, hogy aztán Istenről 
meg a világról beszélgessenek. Igen iz-
galmas eseményen vehettem így részt, 
és betekintést nyerhettem a migránsok  
közötti munkába, ill. a katolikus egy-
házközség szolgálatába. A leglelkesí-
tőbb az egészben azonban az volt, hogy 
többen is jelezték, szeretnének megta-
nulni egyre jobban bizonyságot tenni, 
vagyis világosan beszélni másoknak a 
hitükről.   

A mi gyülekezetünkben
Az elmúlt években a főállású munka-
társak gyors egymásutánban váltották 
egymást, és különböző okok miatt egy-
re kevesebben lettünk. Emiatt a gyüle-
kezeti munka is sokat változott és folya-
matosan változik ma is. Jó érzés, amikor 
látom, hogy gyülekezetünk tagjai egyre 
nagyobb erőbedobással szolgálnak, és 
így a gyülekezet lassanként az ő gyüle-
kezetükké válik az ő feladataikkal. Kis 
csapatunk bizakodva tekint a jövőbe. 
Reméljük, Isten segít a hitünket együtt 
is megélni, de másokkal is megosztani. 
Nagyon szeretném, ha mindnyájunk-
ban nőne a vágy arra, hogy kimenjünk 
az emberek közé és hirdessük nekik az 
evangéliumot.

A só ki akar törni!
Sokszor teszem fel magamnak a kér-
dést: Hol tudnék én személy szerint, ill. 
hol tudnánk mi mint gyülekezet még 
„só lenni a levesben”? Mi lenne, ha pél-
dául egy reggelit vagy egy esti progra-
mot szerveznénk nőknek? Ehhez persze 
megfelelő kapcsolatokra és munkatár-
sakra van szükség.  

Látják? A só ki akar kerülni a sótar-
tóból, mert szeretne hatást kifejteni. Az 
Úr Jézus erre hívott el és ezzel bízott 
meg bennünket. Isten segítsen abban, 
hogy betölthessük tőle kapott felada-
tunkat! Ő az, aki mindezt munkálja.

Evelyn Theurer

Evelyn Theurer 
2010 májusa óta gyüleke-
zetépítési szolgálatot végez 
Normandiában, jelenleg 
főként Alençon-ban és 
Mortagne-ban.

Imádkozzunk azért, 
hogy Evelyn személy 

szerint, ill. testvéreivel, mint 
gyülekezet is lehessenek „só 
a levesben”. Könyörögjünk 
azért, hogy legyen lehetőség 
arra, hogy egy reggelit vagy 
egy esti programot szervez-
zenek nőknek.

Az alençoni gyülekezetek
felelős vezetői és a misszio-
náriusok (Evelyn Theurer a
kép jobb szélén látható.)
(Fotó: Nicole Leveque)
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Mostanra változott a helyzet. Fiatal mig-
ránsok között szolgálok. Nagy többségük 
muzulmán. Gyülekezeti termek helyett 
az ő iskolájukba járok be. Ott azonban 
nem ifit, de nem is tinialkalmat tartok, 
hanem közösen dolgozunk egy interkul-
turális zenei projekten. Áhítatokat sem 
tartok. Azt teszem, amiben az iskolával 
megállapodtunk: zenélek a fiatalokkal.

Nem alternatív programot kínálunk...
Városi terepen mozgok tehát. Próbate-
remnek és stúdiónak megkaptuk az isko-
la szociális lakásának egyik szobáját. Az 
iskolai ünnepségeken és a városi rendez-
vényeken szoktunk fellépni. Jó kapcsola-
tot ápolok az iskola szociális munkásai-
val, az integrációs megbízottakkal és az 
ifjúságot segítő munkatársakkal. Érzéke-
lem, hogy ez a fajta ifjúsági munka egy 
szociális háló része. Mi nem egy újabb 
alternatív programot próbálunk meg-
szervezni, hanem szerves része vagyunk 
egy nagy egésznek, és így is akarunk 
működni. Ezért amikor új helyiségekre 
van szükségünk ehhez a zenei ifjúsági 
munkához, én a várostól kérek segítsé-
get, és nem kezdek el egyedül vagy egy 
gyülekezettel karöltve megfelelő hely-
színt keresgélni. 

...hanem együttműködünk
Ez az egészen másfajta ifjúsági szolgálat 
nagy változást jelentett, és igazi kihívá-
sok elé állít. El kellett fogadnom bizo-
nyos korlátokat. Keresztyén csoportunk 
például nem hoz önálló döntéseket, ha-
nem tartja magát ahhoz, amit előzőleg 

másokkal egyeztettünk. Nem akarunk 
„kiskapukat” használni csak azért, hogy 
valahogyan mégis a saját terveinket va-
lósítsuk meg, és a keresztyén üzenetet 
programunk egy pontjaként mégis be-
csempésszük. Ezért gyakran tettem fel 
magamnak a kérdést, hogy vajon ez a 
munka nem túl felszínes, vagy nem túl 
világi-e. Türelemre volt szükségem ah-
hoz, hogy tovább tudjak lépni még akkor 
is, ha nem igazán tudok a fiatalok életét 
illetően rendkívüli változásokról beszá-
molni. 

Közöttük lenni...
Ennek a helyzetnek van azonban egy 
nagyon jó oldala is! Mégpedig az, hogy 
pont oda kerültem, ahol lenni akartam: 
nevezetesen muzulmán fiatalok között. 
Az ő közegükben találkozhatom velük, 
és örülhetek azoknak a jó és fejlődő kap-
csolatoknak, amelyek a közös alkotó-
munka során alakulnak ki. És ha néhány 
fiatallal már jóban vagyok, mások is is-
merősként tekintenek rám. Most már én 
is azok közé az emberek közé tartozom, 
akik körülöttük élnek. Ez csodálatos 
nyereség! Csak ha már teljesen elfogad-
tak, leszek abban a helyzetben, hogy re-
ménykedve és hittel legyek közöttük.

...és egész valómmal megélni a hitemet
Akkor már Jézus Krisztus sincs messze. 
Nekem ez valami teljesen új: úgy megél-
ni és a beszélgetésekbe is bevinni a hi-
temet, hogy nincs segítségemre egyetlen 
hivatalos programpont sem. Ez egészen 
a gyökerekig, a kezdetekhez vezet visz-

Én egy klasszikusnak mondható, keresztyén ifjúsági szolgálatban szocializálódtam. Sok játékos 
programot szerveztem, áhítatokat tartottam. Később pedig, mint a gyülekezet lelkipásztora, 
prédikáltam is. Minden a jó és megszokott keretek között zajlott. Mindenki előtt egyértelmű 
volt, hogy bibliatanulmányozás vagy játék következik éppen.

Jézussal szétfeszíteni 
a megszokott kereteket

Interkulturális Csoportok Németországban:

A Lubu beatz plakátja.

Ha többet szeretne megtudni 
a zenés ifjúsági szolgálatról, 
illetve szeretné meghallgatni 
ifjúsági énekeinket, látogas-
son el a www.lubu-beatz.de 
honlapra!

„Most tehát még  
nagyobb kihívás előtt 
állok: a hitemet nem  

egy programpontként 
kell megélnem, hanem 

egész valómmal.”
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sza engem, és újra tanulom, mit is jelent 
„Krisztusban” élni a hétköznapjaimat és 
„Őbenne” részt venni minden beszélge-
tésben. Döbbenetes, milyen művészien 
készítettem elő bizonyos prédikációkat, 
illetve tartottam egy-egy áhítatot, mi-
közben a hétköznapi, spontán megnyil-
vánulásokban sokszor keresgélnem kell a 
megfelelő szavakat. Most tehát még na-
gyobb kihívás előtt állok: a hitemet nem 
egy programpontként kell megélnem, 
hanem egész valómmal.

Adódnak lehetőségek...
Az a nagyszerű, hogy mivel önként szo-
rítottuk magunkat a már említett kor-
látok közé a fiatalok érdekében, mert 
szeretnénk közöttük élni, sokszor adód-
nak lehetőségek arra, hogy időnként 
mégis tartsunk velük egy „áhítatot”. 
persze nem az iskolában és nem is a ze-
nei program keretében, hanem például 
amikor közösen étkezünk, vagy együtt 
ünnepelünk. Az ember azt gondolná, 
ahhoz, hogy szóhoz jussak ezek között 
a fiatalok között, meg kell ráznom egy 
csengőt vagy más módon kell magamra 
irányítanom a figyelmüket. Pedig pont 
az ellenkezője az igaz: ezek a nagyon 
érdeklődő fiatalok mindig hálás közön-
ség. Nagyon jókat lehet velük beszélget-
ni. És mindez azért, mert tudják, hogy 
fontosak nekünk, értékesek a szemünk-
ben, és olyannak fogadjuk el őket, ami-
lyenek. 

Mostanában már egy olyan rendsze-
res alkalomról is álmodozom, ahol Is-
tenről és Istennel beszélgethetnénk. 

...két szinten is
Én tehát két szintben gondolkodom. Van 
egyrészt a közös tevékenység, másrészt 
pedig az én személyes vágyam. A közös 
tevékenység az, amikor zenét csinálunk 
és rögzítjük. Semmi több. Ez a mi közös 
területünk a fiatalokkal és a munka fele-
lőseivel. És ez nemcsak egy ugródeszka, 
hiszen önmagában is van értéke. Az én 
személyes vágyam pedig az, hogy ezek 
a fiatalok megismerjék Krisztust, és vele 
éljék az életüket. Ezt a vágyamat nem 
akarom titokban tartani, hanem a hite-
les életemmel ki is szeretném fejezni. 
Legtöbbször háttérbe szorul, de amikor 
szóba kerül a hit, egyszerre izzani kezd a 
levegő. Nem várom el a fiataloktól, hogy 
az én kívánságomra kövessék ezt az utat. 
De azért reménykedem és bízom benne – 
az ő érdekükben – hogy szívük mélyén, 
ők is erre vágynak.

És a klasszikus, jól ismert, keresztyén if-
júsági munka?
Továbbra is nagy szükség van rá! Hiszen 
nagyon fontos, hogy a körülöttünk élő fia - 
ta lokat Jézushoz vezessük és beépítsük 
a gyülekezetbe. Amikor azonban olyan 
fiatalokkal szeretnénk megismerkedni, 
akik kulturális vagy vallási hátterük mi-
att idegenkednek a nekünk megszokott 
ifjúsági alkalmaktól, akkor bizony új 
utakat kell keresnünk, és másfajta lépé-
seket kell tennünk. Az Úr Jézus arra ösz-
tönöz minket, hogy feszítsük szét a már 
jól bevált kereteket. Engedjük-e, hogy 
megfertőzzön minket is ez a gondolat?

Christian

Christian és Bettina 2012 óta 
a Németországi Interkulturális 
Csoportok keretein belül mig-
ránsok, de főleg fiatalok kö-
zött dolgozik Ludwigsburgban. 
Három gyermekük van.

Imádkozzunk, hogy 
Christian és Bettina 

kapcsolata a fiatalokkal 
elmélyülhessen és megtalál-
ják azokat az új utakat, 
amelyek által ezek a fiatalok 
megismerhetik Krisztust!

Közös zenélés egy  
interkulturális zenei  
program keretében.

„Csak ha már teljesen 
elfogadtak, leszek  

abban a helyzetben, 
hogy reménykedve és 
hittel legyek közöttük.”

„Ez az egészen másfajta 
ifjúsági szolgálat nagy 
változást jelentett, és 

igazi kihívások elé állít.”
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Amikor Kanbe asszony 1971. január 11-
én reggel kinyitotta a szemét, határozott 
indíttatást érzett, hogy aznap elmenjen a 
templomba. Akkor még csak 23 éves volt 
és vidéki környezetében még soha nem ke-
rült kapcsolatba keresztyénekkel. Ennek 
ellenére tudta, hogy van egy templom a 
legközelebbi városban. Ezért elment az is-
tentiszteletre, abba a gyülekezetbe, amelyet 
akkoriban Siegfried és Judy Jäger alapított.

Egy hónappal később Kanbe asszony a 
gyülekezettől egy kis evangéliumi könyvet 
kapott ajándékba. A vonaton hazafelé azon-
nal elkezdte olvasni. De ugyanolyan kevés-
sé értette, mint az igehirdetéseket. Ezért el-
határozta, hogy aznap este elkezdi olvasni 
a Bibliában az Újszövetséget. De a Máté, 
Márk és Lukács után feladta, mert szin-
te semmit nem értett abból, amit olvasott. 
Most már csak az ajándékba kapott könyv 
végét akarta elolvasni. Az utolsó oldalon 
ez állt: Még ma kérd Istent, hogy bocsássa 
meg a bűneidet! Bár Kanbe asszony nem 
tudta, mi az a bűn, így imádkozott: Isten, 
ha bűnt követtem volna el, bocsáss meg 
nekem. Azután elaludt. Másnap lenyűgöző 
dolgot tapasztalt, amiről így beszél: 

– Annak ellenére, hogy ezt az imádsá-
got tudatlanul mondtam el úgy, hogy végig 
sem gondoltam, a következő reggelen egy 
megváltozott ember voltam. Már csak Is-
ten örömére akartam élni.

A nagy csalódás: a családja kitagadta
Közben július lett. Kanbe asszony családja 
meghívta Jäger misszionáriust egy családi 
összejövetelre, ahol az apa, a családfő ki-
jelentette: 

– Amennyiben Teruchan (ez Kanbe asz-
szony keresztneve) nem tagadja meg a ke-
resztyén hitet, akkor mostantól fogva az 
én számomra halott! 

A legidősebb fiútestvér hozzáfűzte: 
– Mostantól kezdve tilos belépned test-

véreid otthonába. 
A misszionáriusok a hirtelen otthon-

talanná vált fiatalasszonyt az egyik misz-
sziós társaság központjába vitték. Ott el-
lakhatott, és elvégezhetett egy képzést is: 
óvónő lett. 

Egy nap az egyik édesanya ezzel a ké-
réssel fordult hozzá: 

– A gyermekem szeretne többet tudni 
Jézusról, de én nem tudok neki segíteni 
ebben. Tudna engem Jézusról tanítani? 

Kanbe asszony tavaly jött először istentiszteletre a gyülekezetünkbe. Meglepődtünk, amikor elmond-
ta, hogy 40 évvel korábban itt keresztelték meg. Édesanyja akkor halt meg, amikor Kanbe asszony 
még nagyon kicsi gyermek volt. Ezért a félárva kislány a 20 évvel idősebb bátyjánál nőtt fel, de annak 
felesége nem örült neki.

Isten örömére élni
Japán:

Mivel keresztyén,  
a közelben élő rokonai 

még mindig nem  
köszönnek neki.

A Csikuszei gyülekezet az 
Akeno és Szimodate gyüleke-
zet egyesüléséből jött létre. 
Összejöveteleiket egy közpon-
ti fekvésű családi szállodában, 
ill. az akenoi kis templomban 
tartják. A hit iránt érdeklődők 
az egyik új bibliaolvasó körbe 
járnak és alapfokú bibliaisko-
lán vesznek rést. A 100 000 la-
kosú Csikuszei vonattal két és 
félórányira fekszik Tokiótól, az 
ibaraki prefektúrában.

Kanbe asszony készül  
a gyermek-bibliakörre.

A japán istentiszteleteken állva énekelnek.
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Kanbe asszonyban akkor tudatosult, 
hogy másoknak is kell beszélnie Jézusról. 
Valamivel később megint nagyon határo-
zott indíttatást érzett arra, hogy bibliaisko-
lába menjen.

Abban az időben történt, hogy bemu-
tatták őt egy keresztyén férfinak, aki a 
szomszédos gyülekezetbe járt. Végül el-
jegyezték egymást. Vőlegénye azonban 
kifejtette, hogy házasságkötésük után nem 
beszélhet másoknak Jézusról, mert az-
zal tönkretenné majdani családjuk életét. 
Kanbe asszony nehéz szívvel felbontotta 
a jegyességét. Szeretett volna hűséges ma-
radni élete mottójához: továbbra is Jézus 
örömére akart élni. 

Miután elvégezte a bibliaiskolát, vissza-
ment a keresztyén óvodába, hogy segítse a 
misszionáriusok munkáját. Kis idő eltelté-
vel megkereste őt a Japán Bibliaszeminá-
rium nevű intézmény, és szakácsnői állást 
kínáltak fel neki. Nem, azt az ajánlatot 
semmiképpen nem akarta elfogadni. Ám 
Isten világosan szólt hozzá Jézus szavai 
által: „Az én eledelem az, hogy teljesítsem 
annak akaratát, aki elküldött engem” (Jn 
4,34). Kanbe asszony az új munkahelyen 
meglehetősen kedvetlenül vette fel a mun-
kát. Először csak egy évre vállalta. Aztán 
19, Istentől gazdagon megáldott évet töl-
tött ott. Bárhol fordul meg még ma is, min-
denütt találkozik olyan emberekkel, akik 
azon a teológián tanultak. És amikor látja 
szolgálatukat, szíve megtelik hálával.

A hazatérés: rokonai teljesen mellőzik 
Tizenkét évvel az után, hogy kitaszították 
maguk közül, egy este Kanbe asszony el-
indult, hogy meglátogassa a családját. Szí-
ve a torkában dobogott. Hosszasan habo-
zott, mielőtt bekopogott volna. Behívták. 
Ő ezt csodaként élte meg. 

Azután, nem sokkal nyugdíjba vonu-
lása előtt a bátyja telefonon kereste meg 
azzal, hogy az édesapjuk a halálán van, és 
ha Kanbe asszony valamikor szeretne újra 
a szülővárosában lakni, kaphatna egy kis 
telket, ahol felépíthetne magának egy kis 
házat. Kanbe asszony elfogadta a felaján-
lást, jóllehet nem tudta, mit hoz a jövő. Vé-
gül úgy alakult, hogy valóban felépült egy 
kis ház a telken, és ismét abba a csikuszei 
gyülekezetbe járhatott, ahol annak idején 
megkeresztelték. Így fogalmazta meg szí-
ve vágyát: 

– Nagyon szeretnék a szülővárosomban 
Istenről beszélni az embereknek. Azért 

imádkozom, hogy Isten nyisson meg előt-
tem ajtókat. Őérte akarok élni. 

Mivel keresztyén, a közelben élő ro-
konai még mindig nem köszönnek neki. 
Kanbe asszony kapcsolatba került egy 
földműves családdal, amely anyai nagy-
szülei házában él. Mivel nagyon sokat 
kell dolgozniuk, elkezdett segíteni nekik. 
Először azzal, hogy sétáltatja a kutyáju-
kat. Aztán, amikor beköszöntött a szüreti 
szezon, naponta besegített nekik a nasi-
ültetvényükön. A gazda meg a családja 
csak álmélkodtak azon, hogy Kanbe asz-
szony mindezt teljesen önzetlenül, min-
den ellenszolgáltatás nélkül tette. Lassan 
elkezdtek megnyílni egymás előtt. A sok 
együtt töltött munkaóra során a gazda fe-
leségével mindig újra szóba jött a gyüleke-
zet és a hit témája.

A megtapasztalás: Isten gondoskodik
Egyik nap az utcát csatornázás miatt fel-
bontották. A munkát végző vállalat, min-
den előzetes egyeztetés nélkül Kanbe asz-
szony félig kész kocsibejáróját használta a 
teherautók parkolójának. Amikor az asz-
szony felhívta a vállalatvezetőt, az sűrű el-
nézést kért, majd a saját költségén az egész 
udvart felszóratta kaviccsal. Amikor ezt az 
egyik, környéken lakó rokon meghallotta, 
kijelentette, hogy a keresztyének Istene 
mégis csak meghallgatja az imádságokat, 
mert hiszen az igen szűkös anyagi körül-
mények között élő Kanbe asszony udvarát 
ingyen rendbe tették. 

Kanbe asszony még minket, misszio-
náriusokat is minden lehetséges módon 
támogatni akar. Részt vesz bibliai tanfo-
lyamainkon, imádkozik azokért, akik Is-
tent keresik, és a beszélgetéseket mindig 
jó gondolatokkal viszi tovább. Amikor 
hitre jutott, eldöntötte, hogy Ura örömére 
fog élni. Ezt az elhatározását sem a nagy 
mélységekben, sem a nagy magasságok-
ban nem adta fel. Így lett környezete szá-
mára só – és mind a mai napig az.

Peter Schlotz

Peter és Susanne Schlotz 
1992 óta él Japánban. Három, 
részben már felnőtt gyerme-
kük van. Gyülekezetalapítás-
ban és gyülekezetépítésben 
tevékenykednek. 
Grete Ruoff missziós nővér-
rel együtt 2012 ősze óta 
Csikuszeiben szolgálnak.

Adjunk hálát az Úrnak 
Kanbe asszony hűséges 

életéért, és tegye őt továbbra 
is sóvá környezete számára!

Nasi a neve a japán körtének. 
Az alma alakú gyümölcs lédús 
és édeskés ízű. Augusztus/
szeptemberben szüretelik

Kanbe asszony önzetlenül segít a 
nagyszülei házában lakó földmű-
ves családnak, amiben csak tud.
Megsétáltatja kiskutyájukat 
(balra) és sokat dolgozik a család 
nasi-ültetvényén is (alább) .
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Az ITA első csoportja tavaly sikeresen befejezte a há-
rom éve indult teológiai képzést Bad Liebenzellben, és 
a hallgatók 2015. július 22-én ünnepélyes keretek között 
átvehették diplomájukat.   

A 9 hallgatóból hárman már meg is kezdték külhoni 
missziós szolgálatukat. Daniel Suchalla, a feleségével, 
Rositával és a kislányukkal együtt, valamint Daniel 
Köhler, szintén a feleségével, Tabeával és a kislányukkal 
Spanyolországba utazott. A benicarlói gyülekezetekben 
tevékenykedő misszionáriusok csapatát erősítik majd a 
jövőben. Rosita és Tabea Dél-Amerikában nőtt fel misz-
szionárius-gyermekként, ezért mindketten anyanyelvi 
szinten beszélnek spanyolul. Mivel férjeik többször is 
részt vettek már rövidtávú missziós akciókban, ők is jó 
nyelvi alapokat szereztek. 

Simone Ulsenheimert Zambiába várják szolgálatra, az 
Amano iskolába, mert az internátusnak sürgős segítség-
re van szüksége ahhoz, hogy megfelelően tudjanak gon-
doskodni az ott lakó gyermekekről. 

Két végzős hallgató németországi gyülekezetekben 
dolgozik majd, négyen pedig középtávon külföldi szol-
gálatot terveznek a Liebenzelli Misszió kötelékein belül. 

Az ITÁ-n folyó képzés tudatosan a gyakorlatra helye-
zi a főhangsúlyt. Az itt tanulók alig néhány hónap né-
metországi képzés után máris Torontóba, a világ legmul-
tikulturálisabb országába utaznak fél évre. Ott nyelvi és 
kulturális tréningeken vesznek részt, megismerkedhet-
nek különböző etnikai összetételű gyülekezetekkel, sok-
féle keresztyén gyermek- és ifjúsági programon szolgál-
nak, de segítenek pl. hajléktalanoknak ételt osztani is. 

A rektor, Gustavo Victoria szerint az ITA szívügye 
főállású keresztyén munkatársakat képezni egy globa-
lizálódó világban. Az első végzős évfolyam a bizonyí-
ték arra, hogy ezt az álmot valóra lehet váltani. Gustavo 
Victoria különösen is hálás, amiért a hallgatók „minden 

erejüket beleadva, szívvel-lélekkel” végezték tanulmá-
nyaikat. Ezt a szenvedélyes lelkesedést kívánja további 
életükhöz és szolgálatukhoz. 

Edgar Luz (Ede), az ITA tanulmányi vezetője az in-
tézmény mottóját idézte: Tanulni, megélni és tovább-
adni! Mivel Istennek nagy tervei vannak minden egyes 
ember életével, fontos, hogy mindig készek legyünk ta-
nulni. „A tanulás mindig egyben annak a beismerése is, 
hogy valamit nem tudok. A tanulás célja nem az infor-
máció felhalmozása, hanem a transzformáció megvaló-
sítása, vagyis hogy azt, amit megtanultam, teljes mér-
tékben beépítsem az életembe.” Továbbá: „Amikor Isten 
lénye lenyűgöz, mivel megismertem Őt, akkor nem tehe-
tek mást, mint hogy másoknak is beszélek róla.”

Külmissziói Híradó – a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Külmissziói Alapítványának lapja • Megjelenik évi hat számban.
Az újságot és külön kérésre a német nyelvű liebenzelli újságokat is (Mission Weltweit és Go! c. gyermeklap) térítésmentesen küldjük.  

A Külmissziói Híradót a misszióra szánt adományokból tartjuk fenn és állítjuk elő.  
Felelős kiadó: Sípos Alpár Szabolcs • Főszerkesztő: Előd Erika, Tel.: 06 1 326-5494 

Szerkesztőség: 2090 Remeteszőlős, Pisztráng u. 2. • Tel.: 06 26 355-310 • Internet: www.liebenzell.hu  
E-mail: info@liebenzell.hu • Az OTP-nél vezetett számla száma: 11738084-20011215 • Adószám: 18543494-1-13

Nyomdai előkészítés, kivitelezés: GEDEON Nyomdaipari Bt., Vác, Zrínyi u. 9.; www.gedeon.hu • Tördelés: Győri Attila

ITA = Interkulturális Teológiai Akadémia

A Liebenzelli Misszió 3 évvel ezelőtt a Luz házaspárt oktatónak hívta vissza Németországba, 
egy új képzési programba. Ede és Gyöngyvér korábban három négyéves időszakot töltött 
Ecuadorban mint misszionárius.

Részletek Káté Eszter Liebenzell-i beszámolóiból

Áldjuk Istent ezért a képzési lehetőségért, Gustavo Victoria és a Luz házaspár felelős-
ségteljes munkájáért, a végzős hallgatókért. Imádkozzunk az új évfolyamért és azokért, akik a 
képzés második évfolyamán vesznek részt. Lehessenek belőlük majd misszionáriusok, hiszen: 
„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés“ (Máté 9,37).

Az ITA elsô végzôsei

Az ITA végzős hallgatói (a hátsó sorban kezdve, balról jobb-
ra, az óra járásának megfelelően haladva): David Stamm, 
Sebastian Ruf, Kathrin Kalinbach, Florian Härdter, Simone 

Ulsenheimer, Daniel Suchalla, Daniel Köhler, Helmut Haller.



Káté Eszter 3. körlevelét az LM magyar honlapjáról 
tölthetik le az érdeklődők:

http://www.liebenzell.hu/EszterKorlevel/3.korlevel.pdf

Szeretettel várjuk őket  
2016. április 7. és 20. között 

Magyarországon!
Bővebb információért lásd az  

1. oldal alján lévő keretes írásunkat!

Simon Herrmann
misszionárius Mánusz szigetén (Pápua Új-Guinea)

Tavaly augusztusi számunk Gyermeksarok 

rovatában már beharangoztuk: 

Simon és Yvonne Herrmann misszionárius 

házaspár azt tervezi, hogy hazánkba is 

elláto gat és beszámol a mánuszi életről, 

missziós munkájukról. 
Tervük most megvalósulni látszik!



Dr. Keszi Krisztina – Zambia

Ünneplés a csangai gyülekezettel. Előadás a klinika betegeinek.

A gyermekek a Kasamában vásárolt  
és otthonról kapott ruhákban.

A gyermekek  írják személyes válaszaikat  
a kapott kérdésekre.

A Bibliai hősök képeskönyv elmélyült  
tanulmányozása.

Elkészült a dekoráció.




