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Tamara kérdez

Szia, Katja néni, ráérsz egy pillanatra? – kérdezi Tamara az iskolai
szünetben. Tamara az Amano Iskola
egyik tanulója itt, Zambiában. A 12
évfolyamos iskolába 6-tól 18 éves korukig járnak gyerekek, illetve fiatalok. Sok diák lakik az iskola kollégiu
mában. Ez azt jelenti, hogy az iskola
területén laknak, és csak szünidőben
mennek haza a szüleikhez. Tamara
ettől az évtől tanul az Amano Iskolában, és rendszeresen jár az ifjúsági
csoportba is. Ott ismerkedtünk meg.
Tamara már tudja, milyen szívesen
beszélek Istenről és a Jézus Krisztusba vetett hitemről.
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Beszélgetések a szün

etben
Megkértem Tamarát, jöj
jön ki velem az udvarra,
mert oda osztottak
be aznap ügyelni a szünet
ekben. Hamar kiderült,
hogy Tamarának ezer
kérdése van, amelyekb
ől néhányat azonnal rám
is zúdított.
Ha Isten alkotott minden
t, akkor ki alkotta Istent
?
Honnan lehet tudni, hog
y csakugyan Isten alkoto
tt-e mindent?
Ha senki sem volt jelen,
amikor Isten a világot
alk
otta, akkor ki írta le
a teremtést?
Honnan tudták azok, aki
k a Bibliát írták, hogyan
alkotta Isten a világot?
Tamarával letelepedtün
k egy fatörzsre az iskola
i játszótér közelében.
Körülöttünk gyerekek sza
ladgáltak és játszottak.
De mi nem zavartattuk magunkat. A követk
ező fél órában megpróbá
ltam megválaszolni a
kislány kérdéseit. Persze
sok kérdésre lehetetle
n egyszerűen válaszolni. Azt azonban elmond
tam, hogy én mit hiszek
, és én is föltettem nek
néhány kérdést.
i
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Talán valaki a család
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Matthias és Katja Bachmann 2017 óta
él Zambiában, pontosabban Csilongában. Az Ama
no Iskolában
tanítanak, emellett a tini- és az ificsopor
tokat vezetik. Örömmel beszélnek mindenkinek a
hitükről.

„Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem” (Fil 4,13).

Kedves
Testvérek!
A nők, asszonyok szerepe az életünkben felbecsülhetetlen. Az egyház életében sincs ez másképpen.
A misszió kezdetei óta hatalmas erőt mozgósítanak annak érdekében, hogy az embereket megnyerjék
Krisztusnak, és az Ő szeretetével megtartsák őket Mellette. A Külmissziói Híradó jelen számában közölt
cikkek olyan nőkről szólnak, akik nehéz helyzetben állnak helyt – gyakran egyedül–, s mindannyian
vallják: ehhez Krisztustól nyernek erőt.
A Liebenzelli Misszió magyar misszionáriusai mind a nők közül kerültek ki. A sort Kunst Irén nyitja
meg, aki német testvérek támogatásával 1914-től 1934-ben bekövetkezett haláláig Kínában szolgált. Megérkezése után a Hunan tartomány fővárosában működő vakok intézetének a vezetését vette át, ám nem
sokkal később kitört a forradalom. Őt vidékre helyezték, ahol egyedüli európaiként szolgált, s osztozott
a polgárháború okozta nyomor terheiben a helyiekkel. Sokat mond, hogy Edgar Kühn, a misszió egyik
vezetője Molnár Mária kibocsátó istentiszteletén így emlékezett meg róla: „Több mint 20 éve szolgálja
az Urat. A haja megőszült, a tartása meggörbült, de a szívében lobogó lánggal ég a szeretet a kínaiak
1
iránt”. 1934-ben hunyt el, miután egy magára hagyott, tífuszban szenvedő nő gondozása közben maga is
megbetegedett.
Az az erős nő, aki elhivatottságával a magyar hívek széles körét megnyerte a külmisszió ügyének,
Molnár Mária volt, Alapítványunk névadója. Megjelenése nem volt tekintélyt parancsoló, de szavaiból
teljes határozottság sugárzott. Sziklaszilárd személyiségével és rendkívüli teherbírásával sokak tiszteletét kivívta. Amikor a családja elszegényedett, vállalta a családfenntartás feladatát. A Bethesda diakonisszáinak jelmondata, Jutalmam, hogy tehetem!, egész életének mottójává lett. Mindig ott segített,
ahol a legnagyobbnak látta a bajt. A galíciai fronton a legsúlyosabb fertőző betegeket ápolta; a szolgálatával el is nyerte a Koronás Ezüst Érdemkeresztet és a Vöröskereszt Érdemrendet. Később a szegények,
a gyermekanyák és az öngyilkossági kísérletet elkövetők lelkigondozója lett. Saját bevallása szerint ez
utóbbi feladat állt a legközelebb a szívéhez. Az a meggyőződése adott neki erőt, hogy a helyén van, és
azt a feladatot végzi, amelyet Isten bízott rá. Külmissziós szolgálatra is csak azért jelentkezett, mert úgy
érezte, hogy Isten küldi őt. Amikor a jelöltekről döntő liebenzelli választmány kezébe vette a levelét, csodálkozva látták, hogy Mária abban a saját alkalmatlanságát bizonygatja. „Azért adtam be a kérvényemet
– válaszolta a választmány elnökének –, mert rettegnék, ha Isten engem Mánusz szigetén keresne, és én
Budapesten lennék. De nem kevésbé félek attól, ha Magyarországon keresne, én pedig Mánusz szigetén
lennék. Mert nincsen borzasztóbb annál, mint ha valaki nem ott van, ahova Isten állította.” A választmány
tagjaira mély benyomást tett ez a vallomás, és ők maguk is meggyőződtek arról, hogy Isten küldi Máriát a
szigetekre. Eltekintettek attól, hogy jóval túllépte a felvételi korhatárt, s elfogadták annak az első orvosi
véleménynek a felülvizsgálatát, amely alkalmatlannak nyilvánította a szolgálatra forró éghajlaton.
Pitilura 1928 elején érkezett meg, és néhány nappal később már egészen egyedül maradt a bennszülöttekkel. Nem kis csodálkozásukra a „Miszisz” el tudott aludni abban a kis házban, amelyet a korábbi
emberáldozatok bemutatásának helyén építettek neki – a szellemektől való félelem miatt senki sem
mert odaköltözni. Fontos feladatának tekintette felvenni a harcot a sötétséggel. Ha úgy látta szükségesnek, félbeszakította az elhunyt törzsfőt gyászolók siratását, amelynek során önkívületbe hajszolták magukat, vagy az ősök szellemeit megidézni készülő férfiakat. Bárki kezet emelhetett volna rá, ez azonban
soha nem tartotta vissza. Teljes meggyőződéssel hitte, hogy Krisztus megvédi őt, és ezzel a reménységgel
nem is vallott szégyent. Az egészségét különféle trópusi betegségek is próbára tették, a legsúlyosabbat
mégis a malária ellenszerétől, a kinintől kaphatta, ami magas lázzal, vérszegénységgel és a vese elégtelen működésével járt.
Külmissziói Híradó, 2018/03 1

Végzetes fenyegetést mégis a háború jelentett. Az ausztrálok megtiltották a német misszionáriusok
szolgálatát, így a mánuszi szigetcsoport jórészt Máriára maradt. 1943-ban japánok szállták meg a szigeteket, akik a misszionáriusokat hajóra tették. A parancsnokság másnap, 1943. március 17-én utasítást
kapott arra, hogy a foglyokat végezzék ki, amit végre is hajtottak.
Mária önálló, erős gyülekezetet hagyott hátra, ahol évtizedekkel később is szinte rajongó szeretettel
emlékeztek rá. Áldozatos életével és halálával beírta a nevét a misszió történetébe. Egy leánykollégiumot
is elneveztek róla. Emléke az államszocializmus évtizedeiben is ébren tartotta a külmissziós elkötelezettség lángját sok gyülekezetben. Alapítványunk szolgálata az ő örökségére épült.
A Liebenzelli Misszió magyar ágának megalakulását követően Isten újra erős nőket hívott el a külmisszióba. Közülük az első Gyöngyvér Luz, aki Ecuadorban egy személyben volt férje elsődleges segítője a szolgálatban, gyermekei tanárnője és családanya; most pedig Bad Liebenzellben segíti férje munkáját, aki a munka világából érkező misszionárius-jelöltek képzésével foglalkozik. Dr. Keszi Krisztina
tíz évig volt a Mungwi Klinika egyetlen orvosa. Emellett a környező, kicsi településeken is ő vezette a
gyermek- és ifjúsági munkát, valamint ő végezte az asszonyok lelkigondozását is. Kevezsda Szilvia személyében pedig ismét egy olyan nő állt szolgálatba, aki elkötelezettségét a gyermek- és ifjúsági munkában már bizonyította.
Példájuk nekem férfiként is erőt ad, és örömmel tölt el, hogy segíthetem szolgálatukat. Krisztus Lelke
minden ember erejét megsokszorozza, aki kitárja Előtte a szívét. Ebben bízva szolgáljunk, és segítsük
egymás szolgálatát!
Áldáskívánással:
Török András, elnök

Kevezsda Szilvia beszámolója Malawiból:

Kedves Olvasók!
Szeretettel köszöntöm Önöket ismét Zombából, ahol már beköszöntött a hideg évszak! Ez azt jelenti, hogy esőből nem nagyon lesz részünk az elkövetkező hónapokban, és a levegő hőmérséklete
alacsonyabb lesz. Szóval száraz és hűvös évszak áll előttünk. Napközben még felmelegszik az idő
kb. 25 °C-ra, de reggel és este már hosszú öltözéket kell viselni. A június és a július egyébként a
két leghűvösebb hónap. Az ananász szezon már véget ért. Most úton-útfélen üdezöld vagy sárga
színű mandarin és narancs kapható.
Amint tudjátok, jelenleg a nyelvtanulás mellett szeretném megszerezni a jogosítványt is. Hálás vagyok, amiért hívő oktatót kaptam az autóiskolában, aki délutánonként külön átvette velem angolul az egész elméleti
részt. Mivel a csoportban főleg csicsevául tanulnak, én
nem tudnék velük együtt haladni. Az elméleti teszt után
kezdünk majd csak gyakorolni tanuló jogosítvánnyal. Itt
a másik oldalon vezetnek, és a sebességváltót is bal kézzel kell kezelni. Ehhez jön még Zomba dimbes-dombos
környéke... Sokat kell majd gyakorolnom, és hozzá kell
szoknom az itteni rendszerhez.
Annak is örülök, hogy március és április hónapban két
különleges látogatást is tehettem. Eljutottam egy gyer2 Külmissziói Híradó, 2018/03

mekotthonnal összekötött gyermekközpontba, amely
Blantyre-től északra egy kis településen, Mdekában található. Ez a To All Nations német missziós szervezet legfiatalabb otthona Malawiban. A brakei Bibliaiskola által
ismertem meg őket még 2016-ban, amikor először jártam látogatóban az országban. Szerettem volna az idén
ismét meglátogatni a munkatársakat és persze a gyerekeket is másfél év után. Nagy öröm volt együtt játszani,
és gyakorolhattam a csicsevát is gyereknyelven. Hajtogattunk lufiállatokat, melyek nem voltak hosszú életűek, de egy kis időre elszórakoztatták őket. Nagy volt a
hangzavar és a nyüzsgés, alig értettük egymás szavát.
Mindenki egyszerre akarta megkapni az ajándékát, és

közben jöttek már a panaszkodók is, akiknek kipukkadt
a lufijuk, és újat kértek (volna).
Isten külön ajándéka volt számomra az, hogy az utolsó
napon, amikorra az elutazást terveztem, a délelőtt folyamán még egy szemináriumon is részt tudtam venni. Erről
korábban nem tudtam, de Isten időzítése és meglepetése tökéletes volt. Fontos témával foglalkoztak ugyanis az
ott dolgozó munkatársak. A szeminárium címe ez volt:
A traumát elszenvedett gyermek. Örülök, hogy aznap és a
rákövetkező héten a folytatáson is ott lehettem.
Sokat tanultam, ami a jövőbeni szolgálatomban hasznomra lesz. Az egyik lelkigondozó, aki már 7 éve foglalkozik ilyen gyerekekkel, sok gyakorlati tapasztalattal
rendelkezik, és az elméleti részt is nagyon jól átlátja.
Fontos megérteni, mi megy végbe a traumán átesett
gyermek fejében, mert így jobban meg tudjuk érteni,
miért viselkedik úgy, ahogyan viselkedik. Természetesen beszéltünk arról is, hogy mi módon tudunk mi
ilyen esetekben segíteni, és hogyan vezethetünk egy
lelkigondozói beszélgetést.
A kb. 30 bentlakó gyermek két malawi házaspárhoz
van szétosztva. Mindkét csoport nagycsaládként működik, mert a házaspárok a saját gyermekeikkel együtt nevelik a befogadott gyermekeket, akik besegítenek a ház
körüli munkákba, és a nagyobbak segítik a kisebbeket.
A nevelőotthonos gyerekeket kivételesen rossz családi
körülményeik miatt emelhette ki a misszió a saját családjukból. Nem véletlenül választották ezt a nevet az
otthonnak: Malo a Mcherezo – vagyis Az oltalom, a menedék helye.
Délelőttönként a nagyokat iskolabusszal a suliba,
a kicsiket az oviba szállítják. Délután pedig különböző elfoglaltságok közül választhatnak: lehet olvasni a
könyvtárban, hintázni a saját játszótéren, füvet kaszálni
macsettával (a fiúknak), focizni, barkácsolni vagy társasozni. Rendszeresen tartanak nekik áhítatokat és más közösségi alkalmakat is.
A gyermekek többsége bejáró. Ez azt jelenti, hogy
suli után jönnek ide a többi gyerekkel, megebédelnek,
lezuhanyoznak, kimossák a ruhájukat, részt vesznek
a programokon, azután hazagyalogolnak. Tehát a különbség annyi, hogy aludni már otthon alszanak. Van,
akit nagynéni, nagymama vagy más hozzátartozó nevel.
A családok nagy része nem stabil, sok helyen hiányzik
az apa. Olyan gyermekek, akiknek él bármilyen hozzátartozójuk, hivatalosan nem kerülhetnek otthonba. Az
itteni kultúra azt diktálja, hogy a nagycsaládnak kell
befogadnia a gyermeket. Ám sokszor ez csak kényszerből, nem pedig szeretetből történik. Nem beszélve arról,
hogy a befogadott gyermek iskoláztatására, etetésére
nem jut elég pénz, hiszen sokszor még a saját gyermekekre sem jut elég... Ezért ez a német missziós társaság
minden hátrányos gyermeknek, akiket bevettek a programba, két támogatót keres: egyet, aki a gyermek étkezési költségeit fedezi, és egyet, aki vállalja az iskoláztatás havi kiadásait. Így a hátrányos helyzetű gyermekek
naponta egyszer meleg ételt, ill. uzsonnát kapnak, és

járhatnak iskolába. A jobb iskolák mind fizetősek, és az
egyenruhát is meg kell venni.
Nagyon példaértékű és követendő ez a hozzáállás és
mindaz, amit a rászoruló gyerekekért tesznek. Főleg egy
német baptista gyülekezet hordozza a szívén ezt a munkát! Milyen változást tud elérni egyetlen gyülekezet en�nyi gyermek életében, ha hűségesen támogatja a missziót
és a gyermekek ügyét!
A másik különleges alkalom, amelyen áprilisban részt
vehettem, ismét egy nagyszabású gyermeknap volt a vidéki projektünkben, Ubwenziben. Ezúttal kb. 650 gyerek
jött el. A munkatársakat is beleszámítva a konyha 700
emberre főzött rizst, babot és párolt káposztát.
A programba besegített egy rövidtávú missziós szolgálatra érkezett német ifjúsági csoport is. A témához kapcsolódóan ők adták elő Péter szabadulását a börtönből.
A liebenzelli tanítványságiskola programjának részeként
jöttek el Malawiba egy féléves németországi képzés után,
hogy tapasztalatokat szerezzenek a vidéki missziós munkáról. Kisebb csoportokban aztán újra végigvettük a történetet és megtanultuk az aranymondást: „Ami lehetetlen
az embereknek, az Istennek lehetséges” (Lk 18,27). Az alkalmat természetesen sok ének és játék is színesítette.
Nekem külön élmény volt, hogy eljött a volt tanárnőm
is, akit egyébként én is meglátogattam otthon, a családja
körében. Jólesett, hogy érdeklődik a szolgálatunk iránt.
De ami a lényeg: az egyik munkatárs megkérdezte, volna-e kedve elindítani egy gyerekklubot a falujukban. Kapna persze több önkéntes segítőt, de ő lenne a klub felelőse. A hölgy először hezitált, de miután bátorítottuk, hogy
alkalmas és képes is a feladatra, azt mondta, rendben, de
megkérdezi a férjét is. Aztán megírta nekem, hogy vállalja, és a férje is beleegyezett. Dicsőség az Úrnak! Nagy
hálaadás, hogy önkéntes alapon is elvállalta a klubot,
mert jelenleg nincs állandó munkája. Szüksége lesz képzésre, további bátorításra és imaháttérre. Nagyon hálás a
szívem, amiért Lídia engedett Isten hívásának, és kész Őt
szolgálni a falujabeli gyermekek közt!
Köszönjük szépen a Testvéreknek, hogy hordoznak
minket, és érdeklődnek szolgálatunk iránt. Nagy szükségünk van minden imádságra. Az Úr áldja és vezesse
Önöket a továbbiakban is!
A következő Igével búcsúzom: „erősödjetek meg az Úrban
és az Ő hatalmas erejében!” (Ef 6,10)
Szeretettel: Szilvi
Hálaadás: az új kapcsolatok kialakulásáért, a lelki közösségért, a szolgálatokba való betekintésért, Lídia engedelmességéért.
Imakérések: sikeres vezetői vizsga és a jogosítvány, a
kultúra behatóbb megismerése, biztonságos közlekedés
az utakon, nyelv gyakorlásának a lehetősége.
(A cikk képei a hátsó borítón találhatók.)
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Erős asszonyok

A kedves Olvasó kire gondol, amikor
erős asszonyokról van szó? Nekem a
nagyanyám jut eszembe: megért két
világháborút, és elveszítette a férjét,
még mielőtt a gyermekek kirepültek volna otthonról. Azt pedig, hogy
tétlenkedett volna, végképp nem
lehetett róla elmondani.
De nem egy olyan céltudatos, erős akaratú
nőre kell gondolni, mint amilyeneket az 50es évek reklámplakátjain ábrázoltak. Azokon
a képeken csupa fiatal, rettenthetetlen, formás, vonzó, fejkendős fiatal nőt lehetett látni.
A nagyanyám erejét nem csak kiegyensúlyozott egyénisége jelezte, amely személyes életének a terhei alatt sem roppant össze. Nekünk,
unokáknak sokkal inkább a jósággal és életvidámsággal párosuló erőt testesítette meg.
Éreztük a szeretetét. Még akkor is, amikor
a fivéremnek és nekem éppen azt tanította,
hogy miként kell az ágy alatt a sarkokat nedves ronggyal kitörölni. Vagy hogyan lehet úgy
felvarrni egy gombot, hogy az ne szakadjon le
olyan könnyen. Focizott velünk, szuperül főzött, szerette a szépet, jókat tudott nevetni, és
mindig szánt időt az Ő Urára és Istenére.
Erős nők. Hajlamosak vagyunk a korszellem
által ránk erőszakolt kliséket használni, amikor erről a témáról gondolkozunk. De nézzük,
mitől lesz egy asszony valóban erős. – Én most
férfiként írok erről. Még jó, hogy mostani számunkban elsősorban nők kapnak szót. Mindegyiküknek köszönöm a hiteles beszámolókat,
a saját magukról írott bizonyságtételeket is.
Sok egyedülálló embernek kell társ nélkül „erősnek” lennie. Nem a karrierista nőkre
gondolok, akiket egy férj inkább csak hátrál-
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tatna. Azoknál az asszonyoknál járnak most
a gondolataim, akik örülnének, ha kettesben
járhatnák valakivel az utat, de inkább egyedül
maradnak, mert nem hajlandóak feladni hitbeli meggyőződésüket és a bibliai irányelveket
semmilyen tisztességtelen kompromisszum
érdekében. Sok erős asszony neveli egyedül a
gyermekeit, és esetleg még a keresztyének is
rossz szemmel néznek rájuk. Erősnek kell lenniük, pedig nagyon szívesen hordoznák a felelősséget együtt valakivel. Ám sok olyan férjes
asszony is van, akik rendezett családban élnek,
és mások javára „tékozolják” az erejüket.
Ezeket a sorokat az irántuk érzett mély
tisztelettel vetem papírra. Éva, Sára, Ráháb,
Eszter, Mária és Erzsébet követői ők… mindannyian erős nők, akik mély benyomást tesznek rám.
Gyakran, de nem mindig igaz a közhely,
miszerint mi, férfiak problémásnak látjuk az
erős nőket. A legtöbb barátommal és kollégámmal együtt én is becsülöm és tisztelem a
határozott és erős nőket. A nehézségek akkor
jelentkeznek, amikor nem jól használják az
erejüket – és ez a férfiakra is igaz. Olyankor
gátlástalanná, manipulatívvá és önkényeskedővé válhatnak. És olyankor már nem is erősek. Ezt a jellemvonást, sajnos, sokkal inkább
elnézik a férfiaknál, mint a nőknél.
Nekem útmutatóul szolgál az Efezus 6,10:
„… erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas
erejében”. Amikor nők és férfiak Istenben keresik az erejüket, az Ige és a Lélek betölti és formálja őket. Ez az erő nem az emberből, hanem
Krisztusból táplálkozik (Fil 2,5).
Hagyatkozzunk hát az Ő erejére!
Szívélyes üdvözlettel:

Martin Auch, missziós igazgató

Németország:

Apró nő, nagy erő
2009-et írtunk, amikor először találkoztam Nikivel, a törékeny, nagyon kis termetű, 24 év körüli fiatal nővel. Nem látszott többnek 16 évesnél. Meghívtam
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hozzánk, mivel épp nem voltam az Oázisban, amikor először járt nálunk.
Tehát ott ült velem szemben. Mellette kézzel
teleírt A/4-es lapok feküdtek. Niki ugyanis
dalokat – szinte egy teljes musicalt – írt gyerekekről, szenvedésről, a jogaikról. Milyen
tehetséges lány! Az este hosszúra sikeredett.
Sok mindenről beszélgettünk. Nikinek nehezen indult az élete: csecsemőkorában nagyon
gyenge volt a nyelési reflexe, így az édesanyja órákon át etetgette. Mivel nagyon kicsi és
gyenge volt, testileg nem fejlődött úgy, mint
a kortársai. Emiatt aztán sem az óvodában,
sem az iskolában nem nagyon foglalkoztak
vele a nevelők, a gyerekek pedig állandóan
piszkálták, csúfolták. Édesanyja kitartóan
harcolt az illetésekesekkel és a tanárokkal,
akik hamar beskatulyázták Nikit, és értelmi
sérültként kezelték.
Nem csoda hát, hogy Nikinek alig akadt
barátja, ami nagyon fájt neki. Sokat volt otthon, mert ott érezte magát biztonságban.
Mivel nagyon kreatív, hosszú órákat, napokat töltött azzal, hogy festett és mindenfélét
barkácsolt. Leghűségesebb barátai a háziállatai voltak. A középiskola után kereskedelmi tanulmányokat folytatott. Nagy álma,
hogy óvónő legyen, nem teljesülhetett, mert
a munkaügyi hivatalban az illetékes szerint
nem volt elég erős testileg.
Niki nagyon szereti az embereket, mégsem voltak hasonló korú barátai. Elhatározta, hogy a gyerekekért és a gyerekek jogaiért
fog harcolni. Így került hozzánk, mert a lakótelepi ifjúsági klub munkatársai elmondták neki, hogy mi talán segíthetnénk előadni
az általa írt dalokat. Elkezdett rendszeresen
járni hozzánk, összebarátkozott az önkénteseinkkel, és felébredt benne a vágy Isten
után. Nagyon szeretett az Oázisban a gyerekekkel foglalkozni, ő lett a nagy hirdetőtáblánk felelőse, és végül minden megmozdulásunkon ott volt. Eközben valamikor átadta
az életét Jézusnak, és egy napon a közeli tóban megkeresztelhettük.
Éveken át szolgált velünk.
– Nálatok annyi embert ismerhetek meg!
– mondta egyszer lelkesen. Akkor újra tudatosult bennem, hogy mindannyiunknak milyen értékesek a baráti kapcsolatok.
Egy nap így szólt hozzám:
– Én is azt szeretném csinálni, amit ti.
És akkor világos hívás érkezett Istentől:
– Niki, szükségem van rád.
Ez felbátorította őt. Beadott egy kérvényt

a munkaügyi hivatalhoz, hogy támogassák
további tanulmányait. Ám a pályázatot csak
az után nyújthatta be, hogy Áron, a mi szo
ciális munkásunk elmagyarázta a hivatalnoknak, milyen fontos Nikinek ez az egész.
Egy kis bibliaiskola elfogadta a jelentkezését; ideálisabb helyet nem is találhattunk
volna neki. Bátorsága, lelkesedése, kitartása,
a körülötte lévő emberek nagylelkű segítsége és Isten végtelen kegyelmének a megnyilvánulásai az életében mind hozzájárultak
ahhoz, hogy Niki azokban az években lelkileg fejlődhetett, érhetett és gyógyulhatott.
Végül Niki állást kapott! Néhány hónapja
– miután először jelentkezett valahová gyakornoknak, és elutasító választ kapott – ezt
írta nekem: Nagy dolog történt egy apró nővel:
a naumburgi gyülekezet elfogadta a jelentkezésemet! Szeptember óta végzi a gyülekezetben
hitoktatói gyakorlatát. Nagyon meg vannak
vele elégedve. Nyáron fogják hivatalosan is
beiktatni új tisztségébe.
Isten mindig is figyelemmel kísérte Niki
sorsát. Nagyon hálásak vagyunk ezért, és
imádkozunk, hogy Isten őrizze Nikit, adjon
neki erőt és sok-sok áldást.
Elisabeth Walter-Fischer

Elisabeth Walter-Fischer 2003
óta Neubrandenburgban dolgozik. Az Oázis csapatával egy új
gyülekezet létrehozásán munkálkodnak a hatalmas lakótelepen. Első férjével, Jakob Walterral
és 3 gyermekükkel 1979 és 2000
között Pápua Új-Guineában szolgáltak misszionáriusként. Jakob
2008-ban egy súlyos betegség
következtében meghalt. Elisabeth
ezután Neubrandenburgban maradt, ahol megismerkedett egy
szintén megözvegyült önkéntes
munkatárssal, a heilbronni származású Herbert Fischerrel. 2015ben házasodtak össze.

Imádkozzunk azért, hogy
Niki példáján keresztül
sokan megértsék, mit is jelentenek
Pál apostol szavai: „Mindenre
van erőm Krisztusban, aki
megerősít engem.” (Fil 4,13)!

Niki tinédzserként (jobbra),
majd a bibliaiskolai képzés
előtt az Oázis csapatával (alul)
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Közel-Kelet:
– Te aztán bírod a gyűrődést! Én erre nem lennék képes! – mondta a barátnőm. Egy kávézóban ültem vele Németországban, és éppen a Leilával való legutóbbi találkozásomat meséltem el neki.
Beszéltem Leila anyukájáról is, aki a Leila helyzetére vonatkozó
jószándékú megjegyzésemet mérgesen söpörte le az asztalról:
– Ugyan már, mit tudhatsz te az életről! Nem vagy férjnél, gyerekeid sincsenek, semmi vagy, és nem is értesz semmit!

Én erre nem
lennék képes!

Szerettem volna, ha németországi barátnőm jobban megérti, hogyan élek egy
közel-keleti patriarchális társadalomban, ahol egyedülálló nőként gyakran kerülök a társadalmi hierarchia legalsó fokára. Ám a reakciójából ítélve, talán
nem volt jó ötlet a részemről beavatni őt bizonyos részletekbe.
Én is gyakran gondolom azt, hogy „én erre nem lennék képes”. Például úgy
élni, ahogyan Leila él. Amikor az apja meghalt, abba kellett hagynia a tanulmányait, és vissza kellett térnie abba az északon fekvő kis faluba, ahol én is
dolgoztam. Ott ő gondoskodott három értelmileg sérült felnőtt testvéréről, akik
fizikailag erősebbek voltak Leilánál, és akiket az anyjuk teljesen elkényeztetett.
Amikor valami feldühítette őket, megtörtént, hogy az összes edényt kihajigálták a konyhaablakon. Leilának éjjel és nappal csak a testvéreivel kellett foglalkoznia, miközben az anyjuk dolgozott. Csodáltam. Hogyan bírja ezt az életet?
De leginkább azért tiszteltem, hogy mindennek ellenére milyen odaadó szeretettel bánt a testvéreivel és mindig a legjobbat akarta nekik.
Házasság mint kiút?
Néhány évvel később Leila eljegyezte magát az egyik unokatestvérével. Régóta
ment közöttük a huzavona. Az unokatestvér biztos anyagiakkal rendelkezett, és
kész volt gondoskodni Leila testvéreiről és édesanyjáról is, ám a lány nem volt
biztos benne, hogy szereti-e az unokatestvérét vagy csak ki akarja használni.
A tágabb rokonság erős nyomást gyakorolt rá, mert szerintük ez a házasság
volt az egyetlen lehetősége a kitörésre. Szerintük Leila túl gyenge volt ahhoz,
hogy mint nő egyedül elboldoguljon az életben, ráadásul az anyja ereje is egyre
fogyott. Leila végül igent mondott, eljegyezték egymást, és bele is szeretett a
férfiba. De boldogtalan volt és sokat sírt, mert a férfi gyakran megbántotta. Ám
amikor a vőlegénye közölte, hogy egy második nőt is feleségül akar venni, akivel a városban akar együtt élni, Leila felbontotta a jegyességet. Ennek ellenére
sokat gyötrődött azon, hogy vajon jól döntött-e, és azon tűnődött, nem fog-e
egyszer bedilizni.
Leilát erős nőnek tartom. A családja iránt érzett szeretetből olyan helyzeteket is elvisel, amelyekre én biztosan azt mondanám, hogy „túl nehezek”.
Ugyanakkor Leila gyenge is, mivel engedett a családi nyomásnak és annak a
vágyának, hogy őt is szeresse valaki, utána pedig nagyon szenvedett, amiért
szertefoszlottak a reményei. Ahogy teltek-múltak az évek, egyre mélyebben
megismertem, és egyre világosabbá vált előttem az, hogy Leila helyzete, személyisége és a döntései hátterében rejlő okok sokkal összetettebbek annál, mint
ahogyan én azt elsőre gondoltam.
Egy címke és egy félreértés
Erős nőkről írni nem könnyű, mivel sokszor engem is ezzel a címkével látnak
el, és ettől egyáltalán nem érzem jól magamat. Természetesen, mint minden
nőnek és férfinak, nekem is megvannak az erősségeim. Örülök, amikor megmutatkoznak és tudom használni is azokat. Sokszor azonban – mint német barátnőm esetében is – azt érzem, mintha valahol mélyen ott rejtőzne a gondolat,
miszerint az a nő erős, amelyik nem veszi annyira szívére a dolgokat, kevésbé
érzelmes, kevésbé érzékeny és kevésbé sebezhető, mint a „normális nők”. Vagyis bírja a gyűrődést. Jaj!
Én egy misszióban szolgáló, egyedülálló nő szemszögéből írok, noha sok házasságban élő nő és férfi is érezhet hasonlóan néha. Mások máshogyan érzékelik a dolgokat. Én kiegyenlítetlen képet festek, mert sok megértést és gon6 Külmissziói Híradó, 2018/03

A szerző teológa és iszlámszakértő.
A Liebenzelli Misszióval dolgozik a világ
vallásilag érzékeny régióiban.

Egy szerep szorításában
Erről Susanne jut eszembe. Nagyon, nagyon boldogtalan, mert nem lehet gyermeke. Azt mondta,
irigyel, mert szingli misszionáriusként nem szenvedek a gyermektelenségtől, és az életemet zavartalanul a szolgálatnak tudom szentelni. Ilyen beszélgetéseknél érzem magamat belekényszerítve az „erős
nő” szerepébe, akit nem nagyon ismernek, aki el
van szigetelve másoktól, és mint akit ettől a nyilvánvaló „erőtől” nem is kezelnek teljesen nőként.
Az ilyen helyzetekben aztán a kölcsönös megértés,
ami nekem is annyira fontos, nem működik. De ahhoz, hogy elhordozzam azt, amit Isten nekem rendelt, olyan testvérekre van szükségem, akikkel az
lehetek, aki vagyok, és ebbe a „gyengeség” is beletartozik, és akik azzal támogatnak, hogy meghallgatnak, figyelemmel kísérik az életemet és imádkoznak velem.
Ezt is gyakran hallani: Imádkozzunk, hogy mis�szionárius férfitestvérünk találjon magának feleséget.
Olyankor ott van bennem a kérdés: Miért csak az
egyedülálló férfi misszionáriusokért imádkoznak így?
És egyáltalán nem kellene-e először megkérdezni az
illetőt, hogy vajon ő is arra vágyik-e? Ám ha ezt a
gondolatot az a feltevés táplálja, hogy egy misszió
ban szolgáló férfinak mindenképpen szüksége van
feleségre, míg a misszionáriusnők erősek és egyedülállóként jobban betöltik a feladatukat, akkor én
inkább vágyom könyörületességre, mint egy ERŐS
feliratú címkére. Mindenesetre ismert tény, hogy
sok egyedülálló misszionáriusnő azért tér vissza a
hazájába, mert nem akarja tovább az egyedüllét
terhét hordozni.
Mi az, ami segít?
Ha mások azt akarják látni bennem, aki valóban vagyok: egyszerre erős és sebezhető, mint a többi nő.
Ha irgalmasan viszonyulnak hozzám, és nem várják
el, hogy bizonyos dolgokra ne vágyjak. Talán nem
tudják megérteni, hogyan élek és hogyan tudok úgy
élni. Talán azért, mert ők nem kaptak olyan különleges elhívást a szolgálatra, mint amilyent én. De
segít, ha mégis kitartanak velem és mellettem. Ha
létrejön a kölcsönös bizalom, akkor nagyon örülök,
amikor megkérdezik, hogyan imádkozhatnak értem
– még a fájdalmasabb kérdésekkel kapcsolatban is.
Az is segít, ha megértik, hogy a döntések sokkal
összetettebbek a jól ismert, egyszerű alternatívánál:
Akkor kell abbahagynod, amikor eléred a saját határaidat; amíg te hozod meg ezt a döntést, a fájdalom nem
lesz olyan erős. Én inkább olyan testvéreket kívánok magamnak, akik abban erősítenek, hogy Jézus
erejét keressem, mert akkor, minden gyengeségem
ellenére, tovább tudom csinálni. Hiszen „ez a kincsünk… cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk és ne magunknak”
(2Kor 4,7).

Én inkább olyan testvéreket
kívánok magamnak, akik
abban erősítenek, hogy Jézus
erejét keressem, mert akkor,

FOTÓK: SHUTTERSTOCK / VENDLA STOCKDALE

doskodást is kapok. De azért él az emberekben az a
félreértés is, hogy a terhekről, amelyeket valakinek
hordoznia kell, következtetéseket lehet levonni az
illető érzékenységéről (vagy érzéketlenségéről).

minden gyengeségem ellenére,
tovább tudom csinálni.

Imádkozzunk azért, hogy
az egyedülálló misszionáriusnők igazi barátokra leljenek,
akikkel őszintén megoszthatják
az érzéseiket és akik megerősítik
őket a hivatásukban!!
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Ecuador:

Egy bulizós
lány megtér
Selena 22 éves és egy szegény településen lakik. Mielőtt megismerte Jézust,
az élete tiszta káosz volt.

Rainer és Katharina Kröger 2006
óta él Ecuadorban. Egyrészt, ők
vezetik a misszionáriusok csoportját, másrészt Ibarrától északkeletre, a fekete népesség között
szolgálnak, és egy gyülekezet
alapításán fáradoznak. Katharina
különösen szereti a gyermek- és
az ifjúsági munkát.

Selenának komoly
próbatételeket kell kiállnia
naponta. Imádkozzunk érte, hogy
ezek ne törjék meg, sőt tegyék
kipróbálttá, s tegyék még
hitelesebbé a bizonyságtételét!
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Nyomasztó élet. Amikor Selena három évvel ezelőtt ott feküdt a kórházban és világra
hozta koraszülött kisfiát, a baba apukája sehol sem volt. A férfit egyáltalán nem érdekelte, mi van velük. Alig egy nappal később
egy másik asszony ugyanabban a kórházban világra hozott egy gyermeket ugyanattól az apától! Ez nagyon mély sebeket ejtett
Selenában. Ő csak boldogságra és szeretetre
vágyott!
Már korábban is, de a szülés után is
Selena egy igazi bulizós lány volt. Szerette
a partikat, ahol rendszerint leitta magát. Sok
emberrel nagyon megromlott a viszonya.
A szíve tele volt nehezteléssel, haraggal.
A kisfiát teljesen elhanyagolta. Gyakran
hagyta rokonoknál, hogy folytathassa féktelen életét. Ma már szégyelli azt az időszakot,
mert azóta megismerte az igazi életet.
Boldogító hit. 2016 júniusában Selena an�nyira kétségbe esett, hogy véget akart vetni
az életének. Röviddel az öngyilkossági kísérlete után engedett a meghívásnak, és eljött az ifjúsági csendeshetünkre. Ott a feléje
áradó szeretet, a bibliai foglalkozások és a
lelkigondozói beszélgetések által megismerte Jézust és az életébe fogadta. Azóta Jézus
hűséges követője. 2017 novemberében megkeresztelkedett: Arról tett bizonyságot, hogy
az volt élete legszebb napja.

Selena gitározik az imacsoportban

Missziós munkánkban szívesen segít. Mindig kész örömmel beszélni másoknak Jézusról és a Tőle kapott új életéről. Nemrég
például egy új helyen, ahol nem sok ideje
hirdethetjük az evangéliumot, 150 fős hallgatóság előtt nagyon megindítóan számolt
be az életéről:
– Korábban azt gondoltam, minden rendben van velem. Még azt is gondoltam, hogy
Isten gyermeke vagyok. Pedig semmit sem
értettem, és távol voltam Tőle.
Ez olyan hitelesen hangzott, hogy az emberek megtapsolták.
Mély benyomást keltő hit. Pár hónapja egy
kis zendülés történt. Selena és még jó pár
fiatal megértette, hogy Istennek nem kedvesek a bálványok. Karácsonykor azonban egy
vallásos hagyományt követnek a településükön: a „szentséges kis Jézust” házról házra
viszik, és egy éjszakára ott marad a szobor
minden háznál, hogy szerencsét hozzon.
A többi hívő fiatallal együtt Selena is hevesen tiltakozott ez ellen. Végül mindenki előtt
kiderült, hogyan gondolkoznak, és álláspontjuk óriási ellenkezést váltott ki. A falugyűlésen nagy vita alakult ki. Ám a fiatalok hite
kiállta a próbát és meg is erősödött.
Selena családja sem mentes a problémáktól, feszültségektől. Az apja alkoholista és
láncdohányos, aki mindenkivel ordít.
– Bárcsak inkább verne engem! Azt jobban elviselném, mint a sértő szavait – mondja Selena szomorúan. Ő és a testvérei, akik
szintén befogadták már Jézust, nem akarnak
többé alkoholt és cigarettát vásárolni az apjuknak. Ez persze feldühíti a férfit.
Néhány hónapja Selena nyakába vette a
falut, és jó sok ajtón bekopogott. Sok embertől bocsánatot kért, és kibékült velük. Errefelé ilyesmi még soha nem történt azelőtt!
Selena életén meglátszik, miben rejlik az
igazi erő: ha valaki elég bátor ahhoz, hogy
vállalja a kudarcait, szakítson a múltjával, és
új utakra induljon Jézussal.
Rainer Kröger
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Selenát a többiekkel együtt egy folyóban megkeresztelik

Zambia:
Az íróasztal mellett:
Rovah asszony az iskolában, a gyülekezetben
és a környéken élő emberek között is hűségesen tevékenykedik.

Ebben a témában azok a
misszionárius kolléganőim is
eszembe jutnak, akik a gyermekeiket távoli kollégiumokba

Erős asszonyok,
erős példaképek
Amióta Zambiában élünk és dolgozunk, tudom, mekkora luxusban és
szabadságban élünk mi, nők Németországban! És egyre növekvő csodálattal
nézem, milyen jól veszi sok zambiai
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asszony a jelentkező akadályokat.
Férje halála után a megözvegyült Agnessnek
rengeteg követelménynek kellett megfelelnie. A temetésig nem ehetett főtt ételt, elég
hosszú ideig nem fürödhetett, és voltak még
más szabályok is, amelyek az elhunyt nyugalmát voltak hivatva biztosítani a túlvilágon, illetve amelyek őt, az özvegyet oldozzák fel a házasság alól. Agness tiltakozott az
előírások miatt:
– Tudom, hogy a férjem jó helyen van Jézusnál. Most már nem köt hozzá semmi.
A rokonság erre megfenyegette:
– Vagy te kerülsz legközelebb a sírba vagy
megbolondulsz.
Agness azonban ragaszkodott Jézushoz.
Ez ebben a kultúrában, amelyben még keresztyének is készek kompromisszumokat
kötni ahelyett, hogy Istenben bíznának, erős
lélekre vall.
Amikor Rovah asszony tartja a bibliatanulmányt a női órán, mindenki előtt nyilvánvaló, hogy nagyon jól ismeri az Igét, és
mély lelki élete van. Szinte zsebpénzért dolgozik egy iskolában, ahová olyan hátrányos
helyzetű gyermekek járnak, akiknek a családja nem tudja kifizetni az állami iskolák
tandíját. Emellett Rovah asszony aktív szociális szolgálatot is végez. Járja a környéket,
felderíti a szükséghelyzeteket, és jelzi azokat

a megfelelő szervezetnek. Ténykedésének az
eredményét így foglalja össze:
– Felhívtam a felsőbb rétegek figyelmét
az egyszerű emberek gondjaira.
Ebben a kultúrában, amelynek szinte
mottója az, hogy Ugyan, min tudnánk mi változtatni?, ő teljes erőbedobással veti bele
magát mindenbe. Annak ellenére, hogy a
munkahelyén és a politikai közösségben is
rengeteg mindent vállal, és a férje is csak
nemrégen kapcsolódott be a család lelki életébe, Rovah asszony alig hiányzik az istentiszteletekről. Hűséges munkatársunk a gyermek-istentiszteleteken és a női bibliakörben
is. Igazi erős asszony!
Luubi férje egy óriási botrány után öngyilkos lett. Feleségét három kisgyermekkel
hagyta hátra. Mi adott erőt ennek a tanítónőnek ahhoz, hogy a faluban maradva csinálja végig életének egyik legnehezebb időszakát? Így vall erről:
– Tudtam, hogy a gyermekeimért ki kell
tartanom, és jó példát kell mutatnom nekik.
Azután ott voltak azok a gyülekezeti tagok,
akik végig mellettem álltak. Megtapasztaltam, hogy Isten Ura az egész helyzetnek, és
tudja, mit cselekszik.
Hozzáállása erőt és bátorságot sugároz
ebben a kultúrában, ahol a szégyen elől inkább megfutamodnak, semmint hogy felvállalják a nehézségeket. Luubi nemrégen elmesélte, hogy elkezdte továbbképezni magát,
mert szeretne felső tagozaton tanítani.
Ezeknek az asszonyoknak a „teljesítménye” talán nem változtatja meg a világ folyását. Egyes emberekre azonban hatással lehetnek, és megerősíthetik őket abban, hogy
Jézussal lehet győzelmes életet élni.
Cornelia Frey

küldik, vagy félig felnőtt gyermekeiket

Németországban

hagyják tanulni. Mekkora erő
kell ahhoz, hogy gyermekeiket
a félelmeikkel és a problémáikkal más emberekre bízzák
rá! Biztosan az is erősíti őket,
hogy tudják, mennyien imádkoznak értük, a gyermekeikért
és az egész helyzetért.

Dr. Reinhard és Cornelia Frey 13
év németországi gyülekezeti szolgálat után 2015 őszén tért vissza
Zambiába. Korábban már 1986tól 2002-ig gyülekezeti munkát
végeztek és tanítottak. Jelenleg
Reinhard a gyülekezeti vezetők
képzésében vesz részt Zambiá
ban és a szomszédos Kongóban, Cornelia női bibliakörben
és gyermek-istentiszteleteken
szolgál.

Imádkozzunk Agnessért,
Rovah asszonyért és
Luubiért, akik sok ember értetlensége és lekicsinylő magatartása
ellenére is igyekeznek tettekre
váltani a hitüket!
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Pápua Új-Guinea:

Isten iránti bizalom biztonsági
– Nem, ez nem lehet igaz! Hogy lehet valaki ennyire tisztességtelen és hálátlan? Ó, Antire, annyira
sajnállak! Felfoghatatlan!
Rettenetesen felizgatom magam Antire sógora miatt. Ő azonban teljesen higgadtan, ragyogó szemekkel számol be a történtekről:
– Isten tud a dologról. Ő majd gondoskodik rólam.
Hozzáállása lenyűgöz. Micsoda kisugárzása van ennek az asszonynak! Milyen mély a hite!

René és Elisabeth Bredow 2014
óta újra Pápua Új-Guineában
dolgozik. Feladataik közé tartozik
a misszionárius csapat vezetése, ifjúsági és gyülekezetvezetők
továbbképzése, adminisztráció
és a gyülekezetek látogatása. 1990 óta végeznek missziós szolgálatot. Négy gyermekük
közül már csak a legfiatalabb
fiuk, Dávid van velük: a felföldi
Ukarumpában jár bentlakásos
iskolába.

Imádkozzunk azért, hogy
Antirének sikerüljön új
otthonra találnia!
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2017 januárjában, sok-sok év kihagyás után találkoztam újra Antirével. Ő volt a mi háztartási
segítőnk 1997 és 2008 között. Komoly és megbízható emberünk lett. Négy gyermekünket egy
távoktatási program keretében részben otthon
tanítottam, és évente kb. 600 szállóvendégünk
volt. Ezen kívül hitoktatást is végezhettünk néhány nemzetközi iskolában. Antire mindenben
támogatott minket. Mindig kiegyensúlyozott és
nyugodt volt, mosogatott, teregetett, előkészítette az ágyakat a következő vendégek fogadására. Gyermekeinket is kényeztette, akik teendőiket nem egyszer szép csendben Antirének
passzolták át. És ő kacagva segített nekik.
A gyerekek viszonzásképpen, szeretetből Annának hívták, és családtagként kezelték. Amikor
viszontláttuk egymást, elmondta, hogy mit élt
át, amióta nem találkoztunk.
Életre szóló ígéret
Antire a Felföldön, Barolában született a család tizedik és egyben legkisebb gyermekeként. Születése pontos napját nem ismeri, de
a misszionáriusok azt gondolták, a május 27-e
igazán szép nap arra, hogy akkor ünnepeljék
Antire születésnapját. Az apjának két felesége
volt, de mivel később mindhárman Jézus mellett döntöttek, együtt maradtak.
Antire még csak hat éves volt, amikor a
vasárnapi iskolában rábízta az életét Jézusra. Pidzsin nyelven ezt így mondják: givim bel
(vagyis gyomrot adni). Antire megígérte Jézus-

nak, hogy Őt fogja szolgálni és mindenben a
rendelkezésére áll. Már akkor elmondta a szüleinek, hogy nem megy férjhez, mert egyszer
majd teljesen Jézusért akar élni. Szülei, meglepő módon elfogadták döntését és nem is kényszerítették bele egy házasságba, ami pedig ebben a kultúrában teljesen elfogadott lett volna.
Antire az általános iskolának csak két
osztályát járta ki, de serdülőként elvégezte Sausiban a háztartási iskolát. Megtanult mindent, amit az állattartásról, a
zöldégtermesztésről és a háztartásról tudni
kell. Az iskola elvégzése után folyékonyan írt
és olvasott. Először egy svájci misszionárius
családnál dolgozott háztartási alkalmazottként, azután három évig házvezetőnőként dolgozott az orobigai diákotthonban.
Egy hűséges lélek
1997-ben az egyik nővére Port Moresbyba, a
fővárosba hívta. Az asszony ápolónőként dolgozott, mellette nevelte a gyermekeit. Mindez
együtt túl sok volt neki. Ugyanabban az időben mi is kerestünk valakit, és attól kezdve
Antire nálunk is, meg a nővérénél is besegített
a háztartásba. Soha nem sokallotta a munkát.
Vidáman és szívesen végezte a rábízott feladatokat. Ha néha megbetegedett, reggel mindig
eljött, de szólt, hogy korábban elmegy, mert
nem érzi jól magát.
Amikor a nővére 2007-ben rákbetegségben
meghalt, Antire továbbra is törődött a sógorá-
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háló és gumipadló nélkül
val és a gyermekeivel. Nemcsak az idejét áldozta oda, hanem a nálunk kapott keresetét is
nővére gyermekeire költötte. A helyi szokásrend szerint ezért később a gyermekeknek kell
majd gondoskodniuk Antiréről a nyugdíjbiztosítás helyett.
A hétvégéken gyermek-istentiszteletet tartott és újabb segítőket tanított be. Szívügye
volt – és ma is az –, hogy a gyermekek már
korán halljanak Jézusról és sok igeverset megtanuljanak kívülről. Ez ugyanis neki is nagy
kincset jelent. A nehézségekben, a gyászban
(időközben elveszítette a szüleit és néhány
testvérét is), betegségben és bajban a tanult
igék erősítik őt. Legkedvesebb igeverse az
1Péter 5,7: „Minden gondotokat őreá vessétek,
mert neki gondja van rátok.”
Antire már 20 éve gondoskodott elhalt nővére családjáról, amikor a sógora újra megnősült, Antirét pedig egyik napról a másikra kitette az utcára. Csak ennyit mondott:
– Most már nincs szükségem rád.
Antire gyorsan összepakolt, de sok mindene
ott maradt. A bibliafordítók vendégházában
talált menedéket, ahol egyébként dolgozott is.
Mégsem érzett gyűlöletet a sógora iránt,
nem táplált iránta bosszúvágyat, és a pénzét
sem akarta bíróságon visszaperelni tőle. Pedig
errefelé sokan ezt tennék. Antire azonban az
egészet Istenre bízta.
Egy ideje heti egy napot nálunk is dolgozik
újra. Ő a csapat egyik munkatársa, nem pedig egy „cselédlány”, és nagyon élvezi, hogy
keresztyénekkel lehet közösségben. Azt még
nem tudja, meddig lakhat a fiatal lelkészcsaládnál, amelyik befogadta. Egy dologban
azonban teljesen biztos:
– Isten, aki eddig is gondoskodott rólam,
ezután is megteszi majd.
Micsoda bizalom! Hozzáállása az élet eseményeihez és a hite mély benyomást tesznek rám.

Egy erős lélek
Mondhatjuk-e Antiréről, hogy ő egy erős nő?
Vagy csak túl sokat tűr el? Új-Guineában egy
kislánynak vagy fiatalasszonynak az erejét korábban mindig a testi erejével mérték. Az erős
asszony azt jelentette, aki nagyobb kiterjedésű földeket is meg tudott művelni, vagy akiről azt sejtették, hogy sok gyermeket tud majd
szülni. Ilyen szempontból Antire igazi „jó parti” lett volna. Az a döntése, hogy egyedülállóként éli le az életét, az ő nemzedékében egyedülálló volt – és mind a mai napig az.
Egy falusi lány, aki elmegy, mert tanulni
akar? Hallatlan! Az esőerdőkben élő gyermekek
nagy többsége a puszta gondolattól rosszul lesz,
annyira retteg az egésztől. Ráadásul ez a szülők
cserbenhagyásának számít! Hiszen ha a lányukért nem kapnak menyasszonypénzt, később
esetleg ők sem tudnak menyasszonypénzt adni
az egyik fiuknak. Ezenkívül a család számára
fontos „csomók” esnek ki a kapcsolatrendszerek
hálójából. És egyáltalán, ki gondoskodik majd
később az idős szülőkről? Valaki, aki igazán bízik abban, hogy Isten gondoskodik róla – szociális biztonsági háló és gumipadló nélkül is?
Sok mindent meg lehet kérdőjelezni. De
igaz, ami igaz: ezt a modellt, ezt az életstílust a Biblia mutatja be. Jézus más mércéket
állít. A Máté 5,5-ben például ezt olvassuk:
„Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.”
Ahhoz, hogy ezt a gyakorlatban megélje valaki, erősnek kell lennie! Az erő abban is megmutatkozik, ha valaki kész mindig megmaradni a látszólag nagyok árnyékában, akik a
rivaldafényben állnak, akikről azonban Jézus
világosan megmondja, hogy előre elvették jutalmukat. Az Atya viszont azt nézi, amit mások
nem látnak, amikor valaki igazán odaszánja magát arra, hogy Istent és az embertársait
„szolgálja”. Igen, ehhez erő kell!
Elisabeth Bredow

Képek, balról jobbra:
Kathi Pross, Elisabeth és Antire
(balról jobbra) a „Shape Life”
projekt munkatársainak készítenek ebédet.
Antire konyhai munka közben
Balra a lelkészcsalád, amelynél
Antire időközben otthonra talált
David az édesanyjával egy otthoni tanítási órán… és tíz évvel
később Antirével

i
Miért volt a mi gyermekeinknek annyira fontos ember Antire? Amelie, a lányunk,
aki ma már háromgyermekes
édesanya, így emlékezik:
– Ha Antirére gondolok,
mindig a szeretete és a derűje jut eszembe. Akár cipőt
pucolt, akár órák hosszat a
hajamat fonta, akár a konyhában segédkezett, lerítt róla,
hogy elégedett, bármilyen
munkát kellett is végeznie.
Gyermekkoromban Antire testesítette meg a csodálatos állandóságot, miközben nálunk,
a missziói állomáson állandóan jöttek-mentek a látogatók,
a vendégek és a munkatársak.
Antire hosszú éveken át mindig
jelen volt, és mintha alig öregedett volna.
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Oroszország:

A nők igenis erősek!
A jekatyerinburgi gyülekezetvezető a jövedelmét úgy egészíti ki, hogy vietnámi csüngőhasú sertéseket tart. Nemrég be akarta oltani a kismalacokat. Kezdetben minden simán ment, váratlanul azonban
az egyik kismalac elkezdett éktelenül visítani. Az egyébként oly jámbor kocát a hirtelen feltörő anyai
érzések egy szempillantás alatt vaddisznóvá változtatták. Barátunk néhány zúzódással megúszta, és
sikerült kimenekülnie az ólból.
Legyen szó emberről vagy állatról, az anyai ösztön erős!
Milyen gyakran áldozzák fel magukat önzetlenül az anyák
azokért, akiket szeretnek. Mi, apák tanulhatunk tőlük egyet
s mást! Életem első 9 hónapjában az édesanyám mindenhová magával hurcolt engem. Le a kalappal előtte! A nők
a legkülönbözőbb, legváltozatosabb és gyakran a legcsodálatraméltóbb módokon formálják az életet, a családot és a
társadalmat.
A nőknek mindig erősnek kell lenniük?
Fiatal koromban olyan erős lányt kerestem, aki nem tartja
megalázónak, hogy szívességet fogadjon el tőlem, a szegény
falusi fiútól. A legtöbb lány egyértelműen jelezte: – Nem szorulok mások segítségére. Egyedül is meg tudok mindent oldani.
– Iszonyú erősek voltak. Ehhez kétség sem fért. Én azonban
egy olyan lányról álmodoztam, aki lesz annyira bátor, hogy
ne egyedül evezzen át az élet tengerén. Valakiről, aki akár az
evezőt is kész átadni, amivel jelzi, hogy megbízik abban, aki
kormányoz. A nők azzal is tisztelik a férfiakat, amikor hagyják, hogy a férfiak szolgáljanak nekik.
Olyasvalakit kerestem, aki évtizedeken át elvisel engem.
Egy nőt, aki örömmel és teljes odaadással akar gyermekeink
édesanyja lenni. Aztán egyszer csak rátaláltam; elég erős volt
ahhoz, hogy időt szánjon rám. Jóllehet bolondnak tartott,
Nehéz életkörülmények...
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amikor elmondtam neki, hogy egy nap szeretnék misszióba
menni. 1982-ben, Kelet-Németországban ez a lehetőség teljesen ki volt zárva. De az újraegyesítés után egyszer csak ezt
mondta: – Szerintem itt az idő.
És akkor elindultunk 3 országon át, 3 gyermekkel és még
sok honfitársunkkal, akikkel egy időre családtagokká váltunk.
Köszönöm, Uta, a gyermekeink nevében is!
Kérem a kedves Olvasót, gondolja végig, hogy Ön vagy más
nők, akiket ismer, mi mindent vittek véghez Isten segítségével! Hát nincs jó okunk arra, hogy Istennek szívből köszönetet
mondjunk ezért?
Nők missziós látással
Csodálom azokat az egyedülálló nőket, akik minden erejükkel a misszióban szolgálnak, egyedül egy idegen kultúrában.
Alig akad valaki, aki pusztán csak a barátnőjük akarna lenni – a legtöbbjüknek elvárásai és igényei vannak. A gondolat,
hogy Én csak egy nő vagyok, nem csak a misszionáriusnőket
foglalkoztatja; gyakran tapasztalják, hogy mások is így gondolkoznak róluk. Nagyszerű, hogy ott, ahol vagytok, Jézust
szolgáljátok minden adottságotokkal! Vannak olyan misszionárius feleségek is, akik hasonló helyzetben vannak. Ezek az
asszonyok sok mindenről készek lemondani Jézusért. A nők
igenis erősek!

FOTÓK: RAIKIN DÜRR

Csirkék és tyúkok
Nemrég a sokemeletes bérházunk portásnője ezekkel a szavakkal állította meg Utát: –
Messziről látszik, hogy maga nem idevalósi.
– Uta reményei, hogy egyszer majd idevalósinak nézik, szertefoszlottak. De vajon miből
lehet ezt látni? – Tudja, maga egy egészen
normális csirke, és nem olyan tyúk, mint a
többiek. – Uta zavarodottsága egyre fokozódott. A nő teljes odaadással taglalta a különbséget a „csirkék” és a „tyúkok” között.
Állítólag az előbbiek igen ritkák errefelé. Az
utóbbiak pedig még a szemetet sem viszik
le „műtaréj (vagyis műhaj) és mindenféle
tiritarka farktoll (vagyis cicoma és smink)
nélkül”. Mindegyik mutatni akar valamit, ami
egyáltalán nem ők, ahelyett, hogy egyszerűen
csak teljesen normális csirkék lennének.
Mostani környezetünkben nagyon gyakran
találkozunk erős (kemény) nőkkel. De az ő
esetükben korántsem arról van szó, hogy ellenszélben is támogatnák az „emberüket”, hanem a hatalom fitogtatásáról, a büszkeségről
és a karrierről. Erősen akarnak fellépni akkor
is, amikor gyengék. A mi szolgálatunk szempontjából ezzel az a nagy gond, hogy e miatt a
kifelé mutatott keménység és megközelíthetetlenség miatt gyakran nem tudunk velük kapcsolatot kialakítani.
Négy nő négy országból
Németországban meglátogattam egy 90-es
éveiben járó hölgyet, aki idősek otthonában
él. Elképesztő memóriája volt, és elmesélte,
hogy az egyik lakótársa feltett neki egy kérdést: – Nem te olvastál nekünk 70 éve, a hitleri időkben keresztyén és bibliai történeteket
az erdőben? – De igen! Volt bátorsága „alternatív hittanórákat” tartani, hogy a gyermekek
azokban a sötét időkben Jézusról halljanak, és
Jézus átformálhassa őket. Belevaló hölgy!
Közép-Ázsiában találkoztunk Nataljával,
aki bevezetett minket a volt Szovjetúnió életébe. Nekem mint lelkésznek ő volt az esperesem.
Minden szükséges papírja megvolt ahhoz, hogy
Németországba utazzon, ám ő maradt. Korábban megígérte Istennek, hogy amíg nyugdíjba
nem megy, az országban marad és Őt szolgálja.
Úgy, ahogyan Natalja munkálkodott a gyülekezetek növekedéséért, aligha munkálkodott még
más. Azok, akiket támogatott, akiknek segített
előrelépni, később minden fáradozását hálátlansággal és büszke gőggel viszonozták. Ám ő a
nehézségek ellenére sem keseredett meg, csak
egyre idősebb lett.
Verát tini lányként ismertük meg, akit a
nővére cipelt magával a gyülekezetbe. Vera
találkozott Jézussal és átadta Neki az életét.
Mi mindig arra bátorítottuk, hogy végezzen
el egy bibliaiskolát. – Nem megyek, mert nem
tudok beszélni. És különben sem fogok soha
vidékre költözni. – mondogatta gyakran.

Balra: Vera egy lelkipásztorral kötött
házasságot
Balra lejjebb: Erős, hűséges nők
Alább: Natalja – egy Anya sokak
számára
Legalul: Munkatársak, nagy szívvel

Ehhez képest, amikor évekkel később egy
másik országba költöztünk, Vera utánunk jött.
Röviddel utána „megszegte” régi fogadalmát,
és elvégzett egy bibliaiskolát. Egy olyan országban, ahol elég nehéz egyedülálló nőként
élni, gyakran tették fel neki a kérdést: – Miért
nem mész férjhez? A te korodban már mindenki házas! – Ám Vera minden alkalommal
ezt válaszolta: – Én Jézust akarom szolgálni!
Az is megtörténhet, hogy Ő küld majd nekem
valakit. Ha nem, akkor egyedül maradok.
Az esküvőjét nem sokkal az előtt tartották,
hogy mi egy évre hazatértünk volna Németországba. Vera férje lelkész. Egy faluban együtt
munkálkodnak azon, hogy létrejöjjön és megerősödjön ott egy gyülekezet. Engedték, hogy
Isten küldje őket, és most egész mélyen átélhetik, mennyire megáldja Isten az engedelmességet és az odaszánást.
Larissa édesanyja tanítónőként dolgozott
az egykori Szovjetúnióban. Amikor a kislánya
keresztelője miatt egy nap szabadságot kért,
minden gond nélkül megkapta. Örvendezve
ünnepelték a nagy eseményt. Amikor másnap
bement az iskolába, közölték vele, hogy mostantól minden napja szabad, tudniillik elbocsátották. De Isten nem hagyta el és csodálatosan vezette át az életen. Micsoda bizonyság
volt sokaknak az ő csendes alázata az üldöztetések és a megaláztatások közepette!
Mennyi bátor nő tett már így és hasonló módon tanúbizonyságot Isten létezéséről!
A sok jelentéktelennek tűnő nőre gondolok,
akik gyakran gyengén, betegen, gondokkal
küszködve birkóznak meg a mindennapokkal.
Azt a szolgálatot, amelyre Jézus hívta el őket,
hihetetlen erővel végzik. Le a kalapot előttetek, ti, bátor nők! Isten áldjon benneteket további utatokon!
Raikin Dürr (aki tökéletesen boldog az ő
gyenge, de kivételes erejű feleségével)

Raikin és Uta Dürr sok éve dolgozik Közép-Ázsiában. Gyülekezeti
és iskolai munkát végeznek, 2008
óta a Liebenzelli Misszióval karöltve. 2015 októberében vették át
a szibériai nagyváros, Jekatyerinburg gyülekezetének a vezetését.
Emellett Raikin még az oroszországi misszionáriusok vezetője is.
Három felnőtt fiuk Németországban, ill. Dél-Koreában él.

Imádkozzunk a volt
Szovjetunió országaiban
szolgáló bátor nőkért, hogy a
példájukat követve minél többen
vállalják fel a hitüket!
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Pápua Új-Guinea:

75 évvel ezelőtt Mánuszon

Mánuszon a keresztyének
mindig Húsvétkor emlékeznek meg a misszionáriusok 1943 márciusában
történt meggyilkolásáról

PÁPUA ÚJ-GUINEA. Háromhónapos tengeri utazás után 1914-ben horgonyt vetettek Mánusz
szigeténél. Friedrich Doepke és Hermann Kraft
liebenzelli misszionáriusok elérték úti céljukat.
Itt akarták tehát hirdetni az evangéliumot. Nem
sokat tudtak az őserdővel borított vulkanikus
szigetről azon kívül, hogy „ott az emberevés dívik”, ahogyan Friedrich Doepke a feljegyzéseiben rögzítette. A kikötőtől elindulva egy kenuval eveztek végig a part mentén.
Bárhol kötöttek is ki, a szigetlakók tudtukra
adták, hogy nem látják őket szívesen. Tovább
eveztek és megint találtak egy alkalmas helyet, ahol egy missziói állomást lehetett volna
építeni. „A hely pontosan olyan volt, amilyennek
röviddel korábban álmomban láttam”, írta Friedrich Doepke. A parton találkoztak néhány, lándzsával felfegyverzett férfival. Kézzel-lábbal

Amikor a második világháború kitört, Friedrich és Maria Doepke mellett a szigeten szolgált
már a magyar missziós nővér, Molnár Mária,
illetve Julius és Leni Gareis is. Hamarosan a
japánok megszállták a szigetet, ami mindenkit
rettegéssel töltött el. A szigetlakókat kényszermunkára fogták. 1943 márciusában az összes
liebenzelli misszionáriust az Akikaze hadihajóra rendelték. Kihajóztak, és a nyílt tengeren 60
másik európaival együtt agyonlőtték őket. A kis
Erich Gareist a többi gyermekkel együtt egyszerűen a tengerbe dobták. A háború borzalmai a
misszionáriusok életének ugyan véget vetettek,
de nem a missziói munkának Pápua Új-Guineán. Ma, 75 évvel később Mánuszon az evangélikus egyház önállóan működik. Az 1987-ben
alapított bibliaiskolát pedig 2018 júniusában
készülnek a helyieknek átadni. (acr)
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1939: mánuszi misszionáriusok közös menyegzője,
középen Hertel missziós
felügyelő lelkész

próbáltak meg kommunikálni velük. Meglepetésükre megkapták a földet, amelyre vágytak.
Kíváncsi tekintetektől kísérve Friedrich Doepke
és Hermann Kraft hozzáfogott az állomás felépítéséhez. Bár egy súlyos tűzvész nagyon vis�szavetette őket, sokkal könnyebb volt a „külső”
építkezésen dolgozni, mint az emberi lelkekben
munkálkodni. A misszionáriusok csak lassan
tudták a helybeliek nyelvét elsajátítani. Az is
sokáig tartott, míg elnyerték a helyiek bizalmát, és a bennszülöttek elkezdték a gyermekeiket a két német iskolájába küldeni. Aminek a fejében ráadásul ajándékokat követeltek
tőlük. Ugyanez volt a helyzet akkor is, amikor
a misszionáriusok a betegeket ápolták. A betegek ellenszolgáltatást kértek még akkor is, ha
megkapták a megfelelő segítséget. „Sok kegyelemre és szeretetre volt szükség”, olvassuk a feljegyzésekben. Magukat a misszionáriusokat is
gyakran támadta meg a malária és a fekete láz.
Hat év után Hermannak a sok betegség miatt el
is kellett hagynia a szigetet. Addig az időpontig egyetlen egy szigetlakó sem döntött Jézus
Krisztus mellett.
Két évvel később Maria Imberger, Friedrich
Doepke menyasszonya érkezett meg a szigetre.
Összeházasodtak és most már együtt folytatták
Mánuszon a missziói munkát. Egy újabb év telt
el, és megtörtént a rég várt csoda: Polokes, az
első helybeli férfi megkeresztelkedett. Ezentúl
Friedrich Doepke ővele együtt járta az őserdőt, hogy azokba a falvakba is elvigyék a Jézus Krisztusról szóló jó hírt, ahol még nem járt
senki előttük. A sziget területén egymás után
jöttek létre a gyülekezetek, és ezért több mis�szionáriusra volt szükség Mánuszon.

Bad Liebenzell:

July tartományi püspök és Luithle lelkész

Stephen Pokawin Pápua Új-Guineából, ill. a

Kálmán Attila lelkesen dirigálta az egyetemisták kórusát

tolmács, Martin Kocher missziós munkatárs

Stafétaátadás a vezetőségben
42 év aktív szolgálat után Detlef Krause nyugdíjba vonult. Először Pápua
Új-Guineán volt misszionárius, utána ő töltötte be a missziós igazgatói
posztot, végül pedig a Liebenzelli Misszió igazgatója lett. 2018 januárjá-
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tól utódja, Johannes Luithle lelkipásztor tölti be az igazgatói tisztet.
A stafétátadásra 800 meghívott vendég
jelenlétében, 2018. január 14-én, Bad
Liebenzellben, a Missziós Oktatóközpontban került sor. A leköszönő és az új
igazgató családtagjai, munkatársai és az
életüket figyelemmel kísérő személyek
szórakoztató és személyes hangvételű
programot állítottak össze, melyben a
hálaadás, sok mély gondolat és a humor
egyaránt helyet kapott.
Hanspeter Wolfsberger lelkész, aki
1993-tól 2003-ig az LM vezetője volt,
prédikációjában a leköszönő és az új
igazgatót a 121. Zsoltárral bátorította:

„Megőriz az Úr jártodban-keltedben most
és mindenkor”. Hagyatkozzatok mindenkor Őrá!
Dr. Frank Otfried July, az evangélikus egyház tartományi püspöke is
ugyanazzal a zsoltárral buzdította a jelenlévőket. Elmondta, mennyire örül,
hogy a Krisztus szeretetének hirdetését
közös ügyünknek tekintjük, és a mis�sziós munkát „a népegyház tüdejéhez”
hasonlította.
Dr. Michael Diener, az evangéliumi Gnadaui Testvérközösség vezetője a
Detlef Krauséhoz fűződő jó, személyes

kapcsolatot emelte ki. Ahogy fogalmazott, Johannes Luithle megválasztásával a Liebenzelli Misszió meglepte a
Gnadaui Testvérközösséget, de örömmel
néznek a jövőbeni együttműködés elé.
A baráti intézmények és szövetségek mellett számos munkatárs és vendég érkezett külföldről is. Detlef Krause
régi barátai, Stephen Pokawin jogász,
Mánusz szigetének (Pápua Új-Guinea)
egykori miniszterelnöke és felesége,
Elizabeth a Mánuszon működő evangélikus egyház üdvözletét tolmácsolták. Detlef és a felesége, Beate 1981től 1994-ig végzett a szigeten missziós
szolgálatot.
– Életérzésemet abban az egy szóban
foglalhatom össze, hogy hála – mondta meghatottan Detlef Krause. Számára
a családja, a sok megjelent vendég, a
zökkenőmentes vezetőváltás mind Isten
kedves szeretetének a jelei. Leköszönő
beszédében a hála szavai mellett ismét
kiemelte a misszió fontosságát:
– A misszió elsődleges célja nem az,
hogy mi jól érezzük magunkat benne,
hanem az, hogy emberek meneküljenek
meg. Ezért a misszió középpontjában
a hirdetett Igének kell állnia – hangsúlyozta.
Ugyanerre hívta fel a figyelmet Johannes Luithle is zárszavában:
– A nagy és globális kihívások, nehézségek ellenére sem szabad visszavonulnunk. Épp ellenkezőleg. Ki kell mennünk a világba, és tovább kell adnunk
az életet mentő evangéliumot!
A 49 éves lelkész azt kívánta a
Liebenzelli Missziónak, hogy továbbra is
hajoljon le az emberekhez:
– Csak így érhetjük el az emberek szívét, hiszen mi magunk is úgy állunk Isten előtt, mint akik teljesen rászorulunk
a kegyelemre. (acr/mw)
Külmissziói Híradó, 2018/03 15

„A 20. század első évtizedeiben a misszioná
riusok kétharmada nő volt… Az USA-ban a 3
milliós Nők a misszióban elnevezésű mozgalom
a legnagyobb női megmozdulássá nőtte ki magát” – állapítja meg Dr. Ruth A. Tacker missziókutató. – „Mégis, a misszió történetét bemutató művekben a nőkről teljesen elfelejtkeznek.
Mintha egyszerűen nem lennének.”
Hasonló mondható el Németországról is. Gustav Warneck
A protestáns missziók történetének áttekintése c. 368 oldalas
könyvében csak két helyen említi meg őket. Ez az oka annak, hogy a jelen cikk nagy vonalakban felvázolja a nők
világmisszióban játszott szerepét. Először megnézzük az
Újszövetséget és az első századok keresztyénségét, azután
a középkort és végül a protestáns
missziót a 18. századi kezdetektől
napjainkig.

lekezeti elöljáró) (Róm 12,8; 1Thessz 5,12; 1Tim 5,17) női
megfelelője és presbitert jelent. Mint jómódú asszony, egy
jótevő és védelmező lélek, ő vezette a kenkréabeli gyülekezetet, és valószínűleg ő volt az alapítója is. Pállal együtt
szolgált a missziós mezőn, de rajta kívül említ még az Újszövetség más nőket is, akik Pállal együtt tevékenykedtek.
Azt tartották, hogy a nők az isteni dolgokról sokkal tájékozottabbak, mint a filozófusok, „mert az asszonyok is
és a lányok is” olvastak teológiai műveket. A császárok az
utolsó üldözések idején ennek megfelelően hozták a törvényeket, mert tudták, hogy a keresztyénség „ereje a nőkben
van”. Norbert Brox, egy római katolikus teológus szerint a
női lakrészek az antik világ missziós centrumai voltak. „Nők
nélkül nem terjedt volna így el a misszió. A nőkkel azért nem
bántak másként, mint a férfiakkal, mert tudták, milyen nagy
szerepet játszanak az egyház életében és felvirágoztatásában...
Ugyanúgy börtönöztek be, hallgattak ki, kínoztak meg és öltek

Pillanatfelvételek
a nők által
a Liebenzelli
Misszióban
több mint
100 év óta
végzett
munkáról

Misszió a korai keresztyénség idején
Adolf von Harnack a Misszió és a keresztyén hit elterjedése az első 3 században c. kutatásában két alapvető következtetést von le. Az első: „Kétség sem
fér hozzá, hogy a keresztyén hit misszió
ját lényegében nem hivatásos misszio
náriusok végezték.” A második: „Bizton állíthatjuk, hogy ennek a vallásnak
az elterjedésében éppen a nők játszottak
jelentős szerepet.”
Ennek alapvető oka az volt, hogy a
férfit és a nőt Isten előtt egyenlőnek
ismerték el (l. pl. Gal 3,28). Ez a nők
vallási függetlenségét eredményezte, ami a júdaizmusban
elképzelhetetlen volt. Ne csak azokra az igehelyekre gondoljunk, melyekben Pál megtiltja az asszonyoknak, hogy
a gyülekezetben tanítsanak, mint az 1Korinthus 14,32–
36-ban. Pál itt azt akarja elkerülni, hogy a nők fellépése
közmegboránkozást váltson ki pl. a fátyol levetése miatt.
Hiszen pont Korinthusban indította el a missziót a PriscillaAquila házaspár. Már az is szokatlan, hogy a nőt együtt
említik a férfival. De a Róma 16,3, valamint a 2Timóteus 4,19 Priskát említi első helyen – így rövidítve a nevét.
Úgy látszik, ő volt a fő közreműködő. Neve az órómai gens
Ancilian nemesi ághoz kötődik, ahogyan az Aquila név is.
Ezzel az előkelő római névvel valószínűleg felszabadított
zsidó rabszolga lehetett, aki elvette a nemesi vérből származó Priskát. Az asszony kioktatta Efezusban a tudós Apollóst
is, ami alapján joggal feltételezhetjük, hogy a hit területén
alapos ismeretekkel rendelkezett. „Az asszony tehát Pál munkatársa volt… misszionáriusnő és egyszersmind egy kis gyülekezet tanítója is. Mindkettő csak akkor lehetett, ha tanított, mert
csak akkor misszionálhatott, ha tanított, és a Lélek által újjászületett. Máskülönben Pál nem ismerte volna el.”
A Róma 16-ban 26 személy nevét olvashatjuk, akik közül
9 nő. Az ige arra utal, hogy a misszióban tevékenykedtek.
Vessünk egy gyors pillantást arra, aki első a sorban! Fébét
prostatisnak nevezi a feljegyzés, ami a prohistamenos (gyü-
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A Misszió hegyén (elöl Heinrich Coerper lelkész, az LM alapítója)

meg nőket is… Ennek az volt az oka, hogy a missziót végző nők
mint női gyülekezetvezetők” kulcsemberek voltak.
A nők szerepvállalása a középkori missziókban
A kisszámú forrásanyag azt a benyomást kelti, mintha a
szóban forgó ezer évben elsősorban a férfiak, pontosabban a
szerzetesek dolga lett volna missziózni. Csak Bonifáciusznál
olvasunk arról, hogy Angliától egészen Monte Casinóig terjedt az az imalánc, amelybe olyan, kolostorban élő férfiak
és nők tartoztak, akikkel imakéréseket osztott meg, és akik
kitartóan imádkoztak érte. Kivételt képez egy Lioba nevű
tanítónő és apátnő, aki egy óangol, második generációs keresztény nemesi család egyetlen gyermeke volt. Liobának
fennmaradt egy levele, amelyet Bonifáciusznak írt, és két
levél, amelyeket Bonifáciusz írt Liobának. Ezenkívül Nagy
Károly is megemlíti Liobát egy ajándékozási okmányban.
Valamikor 732 és 735 között Bonifáciusz Liobát mint mis�szionáriusnőt kéri fel arra, hogy vállalja el egy újonnan
alapított bencés apácakolostor vezetését Németországban.
Lioba főrangú családok leányait tanította a kolostorban,
amely a környék missziós, kulturális és oktatási központjává nőtte ki magát. Sok tanítványa tanítónő lett, és vitte tovább az evangéliumot. Lioba felügyelete alatt így kisebb leányintézmények jöttek létre. Figyelemre méltó, hogy olyan
nyitott volt a nők tanítására, képzésére, és olyan lelkesen

támogatta missziói ténykedésüket, ahogyan azt otthon,
Angliában látta. Ez teljesen különbözött a férfiak által dominált modelltől, amely a következő időkben vált uralkodóvá. Nyitott kérdés marad, hogy vajon Lioba volt-e kora
egyetlen „misszionáriusnője”, vagy az egyetlen, akinek a tevékenységéről ma tudunk.

Nők a modern kori protestáns misszióban
A kezdetek
A római katolikus egyháznak mindig volt missziója. Ezzel
szemben a reformáció évszázadokig kimaradt belőle. Azonban Justinian von Welz (1621–kb. 1668) arra döbbent rá,
hogy a misszió az egyház központi feladata. Hamarosan előállt egy jól átgondolt, gyakorlati és teológiailag megalapozott missziói koncepcióval, amelyet mint az ördög munkáját söpörtek le az asztalról. A wittenbergi teológiai fakultás

gyakran feleségükkel együtt. Sokan nem tértek vissza többé a hazájukba. A hosszú szolgálati idő nagyon kedvezően
hatott a missziós munkára. Ám ahhoz, hogy egy egész népet megnyerjenek az evangéliumnak, „mindenekelőtt az as�szonyok szolgálatára volt szükség”. Ezt mutatja Hans Engede,
norvég misszionárius esete is, aki 1718-tól kezdve szolgált
Grönlandon. Amikor elbizonytalanodott, hogy igent mondjon-e Isten hívására, és elutazzon-e Grönlandra, a felesége,
Gertrud volt az, aki bátorította. Mellette maradt még akkor
is, amikor 1733-ban himlőjárvány tört ki Grönlandon. A betegeket befogadta a házába, és a saját ágyában ápolta őket.
Amint felismerték a nők szerepének fontosságát, megbízták Rosina Nitschmann-Fischert, hogy látogasson el
Grönlandra. Ugyanakkor egy grönlandi fiatal nőt elküldtek
Herrnhutba tanulni. A hölgy, miután visszatért a hazájába, a herrnhuti mintára létrehozott egy nővéri közösséget.
Később hajadonokat küldtek ki tanítónői szolgálatra, a

A nők
és a
misszió
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Kiutazók az olaszországi Genua kikitőjében

szakvéleménye ezekkel a szavakkal zárult: „Ettől óvjon meg
minket a jó Úristen”. Ez az elutasító magatartás jellemezte a
protestáns egyházakat egészen a 20. századig.
A pietizmus elindulása kellett ahhoz, hogy a reformáció
egyháza és a misszió találkozzanak. Philipp Spener ismerte
Welz írásait, de csak August Hermann Francke volt az, aki
1703-ban, a dán királyi udvar támogatásával kiküldte az
első két (nőtlen) evangélikus misszionáriust, Bartholomäus
Ziegenbalgot és Heinrich Plütschaut. Az egyház ellenállása
miatt Ziegenbalg egészen biztos akart lenni Isten elhívásában és a Szentlélek vezetésében, mielőtt odaszánta volna
magát erre a munkára.
Ziegenbalg 1714-ben visszatért, hogy rendezze azokat a nehézségeket, amelyek a missziós titkár miatt adódtak. 1715-ben feleségül vette Maria Salzmannt, aki 1716ban visszatért vele az indiai Tranqebarba, ahol Ziegenbalg
1719-ben meghalt. Maria Salzmann volt tehát az első mis�szionárius feleség.
1731-ben Zinzendorf (1700–1760) egy nyugat-indiai
rabszolgát vitt Koppenhágából Herrnhutba. Az ő beszámolója St. Thomasról felkeltette a gyülekezet érdeklődését a misszió iránt. A Testvérgyülekezet missziós munkája
1732-ben indult, amikor Johann Leonhard Dobert és David
Nitschmannt kiküldték St. Thomasra. Zinzendorf haláláig
226 misszionáriust bocsátottak ki különböző országokba,

Molnár Mária missziós nővér Mánuszon
(Pápua Új-Guinea) gyermekekkel

herrnhuti nők pedig missziós egyesületet alapítottak.
A német misszió az ébredési mozgalomban (1800 után)
Annak a hagyománya, hogy nőket küldjenek misszióba,
nem folytatódott a 19. században, a misszió évszázadában,
amikor a németországi ébredési mozgalom folyományaként oly sok missziós szervezet alakult. A misszionáriusoknak nőtlenül kellett kiutazniuk, és csak akkor nősülhettek
meg, ha a missziós bizottság beleegyezett a házasságba.
A menyasszonyt is a bizottság választotta ki. Az az út, amelyet Rosina Widmann (szül. Binder) bejárt, a württembergi
pietizmus misszionárius feleségeinek egész nemzedékére
jellemző. Engedélyezték a házasságot, mert egy testvér
kérvényezte, hogy a felesége mellé küldjenek ki még egy
asszonyt. Miután három leány, akik pedig megszokták a
nélkülözést és a kemény munkát, nemet mondott, az alig
20 éves Rosina vállalta a küldetést. Három nőtlen misszionáriussal együtt utazott ki Afrikába, a ghánai Akropongba.
Vőlegényét a kikötőben látta először 1847. január 15-én.
Január 19-én elindultak az ország belsejébe, és 21-én megtartották az esküvőt. Az első találkozásról ezt írja Rosina:
„Nem úgy néztünk egymásra, mintha először találkoznánk,
mert az Úr, aki – hitünk szerint – szövetségünket megkötötte,
bensőséges szeretetben kapcsolta össze a szívünket, még mielőtt
megismertük volna egymást.” Már az esküvő előtti napon azt

Külmissziói Híradó, 2018/03 17

kérte, hogy nyithasson egy leányiskolát. 14 lánnyal kezdte, de nemsokára 30-an lettek. Hamarosan beszélgetni tudott már az emberekkel, és elnyerte a falu asszonyainak
bizalmát.
Aztán jöttek a nehézségek. A férj utazásai, amikor ő
egyedül maradt. A súrlódások és a viták a misszionáriusok között. A konfliktusok a nyugat-indiai telepesekkel.
A bázeli bizottság kritikus hozzáállása. A férj betegsége,
amelybe majdnem belehalt. Végül az első terhesség alatt
egy betegség, amikor 10 napig feküdt eszméletlenül. A következő években sem csökkentek a bajok. Ő mégis maradt.
Nemcsak segítő volt, hanem „mindenkinek az anyja” is. Hat
gyermeküket csak az első években nevelhette, gondozhatta,
utána Bázelba küldték őket. Sok misszionárius feleség halt
bele a gyermekszülésbe, vagy temette el egyik gyermekét
a másik után. Nem ritkán a saját férjüket, vagy – ha újból
férjhez mentek – a második férjüket is el kellett temetni-

sokkal jobban megviselte a misszió, mint a férfiakat. Gondoljunk csak a gyakori egyedüllétekre, a gyermekek elvesztésére, a betegségekre, a gyermekvárás és a szülés nehézségeire! Egy Kínában szolgáló misszionárius hét feleségét
temette el. Mások – William Carey vagy Adoniram Judson
– legalább háromszor nősültek. Utóbbi 1812. február 19-én
Észak-Amerika első misszionáriusaként utazott ki. Két héttel korábban házasodott össze Ann Hasseltine-nel, aki nem
csupán mint feleség követte férjét. Isten őt is személyesen
elhívta. Az asszony a házasságot világi dolognak tartotta.
Úgy tekintett magára, mint aki elsődlegesen misszionárius,
és Isten előtt is erre a szolgálatra kötelezte el magát. A mianmari asszonyokat akarta Jézushoz vezetni. Nagyon gyorsan tanulta meg a nyelvet, lekörözve ezzel a férjét, de ne
csodálkozzunk, hiszen a bevásárlások, beszerzések miatt állandó kapcsolatban állt a burmaiakkal.
Amikor megtudta, hogy milyen rosszul bánnak a thaiföl-

Charlotte Hoff missziós

Hilde Thiem missziós nővér

Motorizálva Palaun: Ingelore

Egyedülálló misszionáriusnők és missziós nővérek

nővér Kínában lóháton

Yapon (Mikronézia)

Lengning missziós nővér

Bangladesben a Mallikbari és Shantikutir klinikán

ük. 1841-ben a bázeli Hoffmann missziós felügyelő felhívásban kezdeményezte női egyesületek megalakítását, hogy
hajadon tanítónőket lehessen kiküldeni a misszióba. Luise
Ellwanger, württembergi tanítónő így is csak 1857-ben tudott kiutazni Indiába, ahol az angol Church Missionary Society szolgálatában állt.
Egy kis kitérő Angliába és Amerikába
Ebben a két országban az asszonyokat feleségként vonták
be a misszióba. Amikor „az újkori evangéliumi misszió atyjaként” emlegetett William Carey 1793-ban Anglia első mis�szionáriusaként elhajózott, kényszerítette a feleségét, hogy
menjen vele. A férfi teljesen biztos volt elhívásában (függetlenül attól, hogy az utókor hogyan ítéli azt meg), és az a
tény, hogy ő volt az első misszionárius, aki Angliából kiutazott Indiába, a missziói mozgalom sarokkövének nevezhető.
De az asszonynak sem elhívása, sem kedve nem volt ahhoz,
hogy kövesse a férjét Indiába, a családot viszont nem akarta
szétszakítani, ezért végül engedett a nyomásnak. 1794-ben
az ötéves kisfiuk, Peter meghalt, és ez idegileg is és pszichésen is annyira megviselte, hogy attól fogva csak egy zárt
szobában tudott megmaradni. Férje a szomszéd szobában a
Bibliát fordította. Az asszony végül 13 évig küzdött a betegséggel, amikor meghalt.
Nagy általánosságban elmondható, hogy a feleségeket
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di foglyokkal Rangoonban, megtanulta a thai nyelvet, lefordította nekik a katekizmust és a Máté evangéliumot, és arra
buzdította Karl Gützlaff német misszionáriust, hogy 1828ban kezdjen missziót Bangkokban. Ráadásul tehetséges író
volt, aki folyamatosan küldte hazájába a híreket, hogy felkeltse az érdeklődést a misszió iránt. Burma zord éghajlata igen megnehezítette az életét, két gyermeket szült, akik
meghaltak, és végül 14 év múlva ő is követte őket a sírba.
A missziós mozgalom főleg az USA-ban és Angliában hamarosan hajadonokat is magával ragadott, ami „a missziós
’nagyüzemre’ messzemenő hatást gyakorolt”. Az első egyedülálló nőt, aki 1822-ben megnyitotta Kalkuttában az első leányiskolát, hogy Ázsia lányait és asszonyait az evangéliumnak megnyerje, Miss Cooke-nak hívták. Akkor indult az a
ma már „világméretű nőmisszió, amely a nőket akarja elérni,
akik a kezdetekkor szinte megközelíthetetlenek voltak”. Ez a
mozgalom igazán csak a 19. század második felében indult
rohamos fejlődésnek azáltal, hogy az anyaországokban női
missziós társaságokat alapítottak, amelyek elkezdtek hajadonokat misszióba küldeni. Erről Helen B. Montgomery ad
komoly áttekintést: „1861-ben egyetlen egyedülálló misszionáriusnő szolgált Burmában (Miss Marton), 1909-ben 4710,
abból 1948 az Egyesült Államokból. 1861-ben országunkban
egyetlen női missziós társaság működött, 1910-ben 44. Akkoriban a támogatók néhány százan voltak. Ma (1910-ben)

Németországi kezdetek
Valójában egy német misszionárius, Karl Gützlaff (1803–
1851) adott döntő lökést a németországi missziónak, aki a
Väterchen Jänicke által 1800. január 2-án elindított berlini missziói iskolában végzett. Már az első jávai, észak-szumátrai és thaiföldi „bevetésen” is kínaiak között szolgált,
megtanulta a nyelvüket, hordta a viseletüket, kínai nevet
vett fel, a kínaiaknak kíniaivá lett és hozzákezdett a Biblia
fordításához. Meg volt győződve arról, hogy csak a kínaiak érhetik el a kínaiakat, hogy minden tartományba kell
evangélistákat küldeni, és hogy Kína csak nők segítségével „hódítható” meg, mert a vallásos életet Kínában a nők
határozzák meg. Ezeket a saját korát messze meghaladó
alapelveit az egyetlen, Európában töltött szabadsága idején adta közre 1849-ben. Így lett ő a China Inland Mission
(Kína Belföldi Misszió) nagyapja, illetve a Liebenzelli Mis�szió dédapja, hiszen Hudson Taylor ezeket az alapelveket
vette át, amikor 1865-ben megalapította a China Inland
Missiont: „7.§: A feleségek misszionáriusnak számítanak, és
ugyanúgy élhetnek az adódó lehetőségekkel, mint a férfiak.
8.§: A hajadonok ugyanúgy végezhetnek önálló evangéliumi
úttörő munkát, mint a férfiak.”

Amikor Taylort a Kínában működő missziós szervezetek
sanghaji konferenciáján felszólították, hogy adjon számot
az ország belsejében szolgáló asszonyok munkájáról, ezt
válaszolta: „A tények azt mutatják, hogy Kínában az as�szonyokat kevésbé érik támadások, hogy jobban fel vannak
készülve a szenvedésre és hosszabb ideig képesek kitartani,
és hogy az ő irányításuk alatt a helyi vezetők gyorsabban
érnek lelkilek, mint férfiak irányítása alatt, mert a nők tanítanak és evangélizálnak, de nem veszik át a vezetést az egyházban.”
Taylor egy 1893. április 7-én tartott németországi előadásában ezt mondta: „Sokkal inkább van szükség sok-sok
nőre, mint férfira. Ennek az az oka, hogy a nők nem jöhetnek
úgy össze, mint a férfiak, ezért a nőket a házukban vagy kisebb csoportokban kell felkeresni (ami férfiak esetében elképzelhetetlen).” A Liebenzelli Misszió mint a China Inland Mission
német ága ezért vett fel és küldött ki egyedülállő nőket
kezdettől fogva. Egyébként ennek az elvnek az alapján született a liebenzelli diakonisszaközösség.
Mai kérdések
A 19. század végén és a 20. század elején Németországban is számos női misszió indult el. Ma szinte megszokott
dolog, hogy jó néhány szolgálatra hajadonokat küldenek
ki. Jóllehet a külső veszélyek talán csökkentek, nehézségekkel továbbra is számolni kell. A nők is misszionáriusok.
Mint a többi nő, ők is szeretnének házasságban élni, gyermekeket szülni, arra azonban alig van lehetőségük, hogy
ismerkedjenek.
Néhány évvel ezelőttig az egyedül álló nők fizetése és
így a nyugdíjuk is alacsonyabb volt. Találkoztam olyan
idős misszionáriusnőkkel Thaiföldön, akik azért nem tudtak visszatérni a hazájukba, mert a nyugdíjukból nem
tudtak volna megélni. Pedig rájuk is érvényes a mondás:
„Méltó a munkás a maga kenyerére” (Mt 10,10), és: „akik
az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek” (1Kor
9,14). Ráadásul, éppen mivel egyedülállók, gyakran nekik
kell gondoskodniuk idős szüleikről is. Ezért van szükség a
misszió vezetőségében olyan felelős személyekre, akik kiállnak amellett, hogy a nők olyan fizetést kapjanak, amely
nemcsak a puszta megélhetésükre elegendő, hanem amely
megfelelő nyugdíjat is biztosít majd nekik.
A misszióban a nők keményen dolgoznak, sok mindent
feláldoznak, és sokat szenvednek. Ezért a kibocsátó gyülekezeteknek kötelességük, hogy – amennyire csak lehet
– könnyítsenek a terheiken. Nagyon jó, hogy ma a legtöbb
missziós szervezet, amelyek sokkal több nőt küldenek ki,
mint férfit, keresi a megfelelő megoldásokat.
FOTÓ: CHRISTOPH KIESS

legalább 2 millióan. Egy tanítónővel kezdődött, de jubileumi
évünkben (1910-ben) már 800-an vannak, 140 orvosnő, 380
evangélista nő, 79 ápolónő, 5783 bibliatanító és bennszülött segítő. Az összesen 2100 iskolából 260 kollégium és főiskola. Továbbá 75 kórház és 78 gyógyszertár is működik.” Mindezeken
túl a bibliafordítást kiemelt feladatuknak tekintették, és úttörő missziókat indítottak igen nehéz körülmények között.
Herbert Kane megjegyzi: „Minél nehezebb és veszélyesebb a
munka, annál nagyobb százalékban vesznek részt benne nők”.
Mi indította az egyedül álló nőket, hogy elhagyják családjuk biztonságát és vállalják a nélkülözést, a magányt és
a sok áldozatot? Tudták, hogy Isten az evangélium szolgálatára hívta el őket, de az egyház akadályozta őket. Florence
Nightingale ezt írja: „Odaadtam volna neki (az egyháznak)
a fejemet, a kezemet és a szívemet. De nem akarta.” A missziós mezőkön viszont korlátlan lehetőség adódott arra, hogy
Jézust szolgálják. A világ egyes részein kizárólag nőknek
köszönhető, hogy az
evangélium áttörte az
évszázados kulturális
és vallási korlátokat.
Olyan
hajadonokról
van szó, akiket nem
kötöttek családi kötelékek. Egy baptista mis�sziós titkár így vélekedik erről: „Úgy ítélem
meg, hogy egy egyedülálló asszony Kínában felér
két nős férfival.” Jellemző a német hozzáállásra, hogy Kähler ezt a
Carolin Wälde, családjával Wewakban
megállapítást túlzásnak
missziós szolgálat közben
tartja és igen sajnálja,
hogy az Angliából és
Amerikából származó gyakorlat, mely szerint nők is evangélistákként szolgálnak, Németországban is divatba jön.

Dr. Helmuth Egelkraut 1938-ban született. Diplomás mezőgazdasági mérnök. A Liebenzelli Misszióban kapott
teológiai képzést. További tanulmányait Bostonban és Princetonban
(USA) végezte. Szolgált misszionáriusként Pápua Új-Guineában és evangélikus lelkészként Württembergben.
Nyugdíjasként is sokat publikál.
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Gerd Strauß emlékére

1965. április 19., Oettingen, Németország – 2017. december 9., Ichinoseki, Tohoku, Japán

A Missziós Osztály megemlékezése
Minden ember és minden misszionárius különleges. Gerd
rendkívül különleges ember volt. Misszionárius társai, a
Japánban szolgáló Peter Schlotz és a Pápua Új-Guineában
dolgozó Gerhard Stamm is úgy emlékeznek vissza rá, mint
egy nagyon eredeti munkatársra. Én is visszagondolok egy
missziós ünnepre, amelyre a Strauß család saját kezűleg
megírt plakátokat készített. A plakátok nagyon értékes üzeneteket közvetítettek. Igen, Gerd mindig szerette meglepni
az embereket.
Ő már Jézusnál van. A Király, aki a követésére és a szolgálatába hívta el, elvitte Magához, az örökkévalóságba.
A múlt év végén, miközben buzgón készültek a Karácsony
megünneplésére, Advent második vasárnapjának előestéjén
a Király személyesen jött el Gerdért, hogy hűséges szolgáját
52 évesen hazahívja.

Egy japánban szolgáló misszionáriustárs visszaemlékezése
– Halló! Péter, sajnos nem jó a hétfő. A meghűlésem, amiről már azt gondoltuk, múlóban van, asztmás tünetet produkált. Volt egy rohamom a liftben. Tegnap óta fekszem.
Kényszerpihenőn vagyok, és hétfőn kell visszamennem az
orvoshoz. – Ezekkel a szavakkal jelezte Gerd Strauß a telefonban, hogy két nap múlva, hétfőn nem tud részt venni
szokásos megbeszélésünkön.

Sok kérdés van bennünk. Gerddel és a feleségével,
Heikével együtt nagy terveket szőttünk. Úgy láttuk, hogy
talán ismét Tokió körzetében dolgozhatnak majd, ahonnan
2011-ben, a hármas katasztrófa után el kellett költözniük.
Ehelyett Gerd és a családja fájdalmas űrt hagynak maguk
után, ami sok japán embert érint. A legnagyobb veszteség
természetesen Heikét és a gyermekeket, a 19 éves Samuelt,
a 17 éves Sabrinát és a 12 éves Sebanját, illetve Gerd édesanyját és testvéreit érte. Most meg kell tanulniuk együtt
élni a gyásszal, a fájdalommal és a veszteséggel.
Mint missziós szervezet szeretnénk ebben a nehéz időszakban mögöttünk állni, segíteni nekik, imádsággal és támogatásunkkal kísérni az életüket.
A megemlékező istentiszteletet 2018. március 3-án,
du. 3 órakor tartottuk a Liebenzelli Missziós és Oktatási
Központban.
Martin Auch, missziós igazgató

Beszélgetésünk után alig négy órával örökre itt hagyott
minket. Még most sem tudom felfogni!
Hatalmas űr maradt utána. Színes csapatunk sokféle
adottságokkal rendelkező tagjai közül talán senki sem tudott olyan jól kapcsolatot teremteni, mint Gerd. Akár diákokkal, akár szumó-harcosokkal, akár buddhista papokkal
találkozott, hamar beszédbe tudott elegyedni mindenkivel.
Ura szívügye az ő szenvedélyévé is vált. Isten ugyanis azt
akarja, hogy mindenki meghallja a Jézusról szóló örömüzenetet, és így lehetőséget kapjon a megmenekülésre.
Példaszerű volt az, ahogyan kész volt minden „bevetésre”
és segítségnyújtásra, legyen az igehirdetés vagy valamilyen
gyakorlati dolog. Kreativitása nem ismert határokat: egyedülállóan eredeti
ötleteit a legtöbb esetben meg is valósította. Gondolok itt a Németországból ideszállított ugrálóvárra,
szokatlan,
figyelemfelkeltő
nyakkendőire, vagy az elismerését jelző egészen személyes
ajándékaira,
amelyekkel
meglepett minket.
Gerd nagyon hiányzik
nekünk. Olyan barát volt,
aki velünk együtt hirdette a legjobb üzenetet, és aki
újabb és újabb impulzusokat
adott nekünk.
Peter Schlotz,
a Japánban szolgáló misszionáriusok vezetője

Külmissziói Híradó – a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány 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, állítjuk elő és juttatjuk el az olvasókhoz.
Felelős kiadó: Török András • Főszerkesztő: Előd Erika, Tel.: 06 1 326-5494, E-mail: hirado@liebenzell.hu
Szerkesztőség: 4220 Hajdúböszörmény, Újfehértói utca 20. • www.liebenzell.hu
Az OTP-nél vezetett számla száma: 11738084-20011215-00000000 • Adószám: 18543494-1-09
Nyomdai előkészítés, kivitelezés: GEDEON Nyomdaipari Bt., Vác, Zrínyi u. 9. • www.gedeon.hu • Laptervezés: Győri Attila
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A gyászoló feleség, a család és a barátok mellett a munkatársak is szeretettel emlékeztek Gerd életére és szolgálatára.

Gerdnek egy különleges ajándéka volt Istentől: mindenféle emberrel könnyen és gyorsan kapcsolatot tudott teremteni.

Missziói Nap

2018. augusztus 25-én, szombaton, 10:00-től 14:30-ig,
Budapesten, a Pasaréti Református Templomban
(Budapest, II. Torockó tér 1.)
Szeretettel hívjuk Alapítványunk munkatársait, támogatóit és minden kedves érdeklődőt idei
Missziói Napunkra! Vendégeink bepillantást adnak a világszerte folyó misszió legfrissebb eseményeibe, és megosztják velünk személyes tapasztalataikat – kötetlen beszélgetésekben is.
Előadóink:
●● Dr. Keszi Krisztina misszionárius (Zambia)
●● Hartmut Wacker (LM-Németország)
●● Michael Volz misszionárius (Malawi)
A részvétel ingyenes, de a tervezés miatt kérjük, hogy előzetesen jelezzék jöveteli szándékukat
– a várható létszámmal együtt – Alapítványunk Kuratóriumának tagjánál, Pistai-Király Erikánál a
következő elérhetőségek valamelyikén: mobil: +36 20 8228658; e-mail: erikiraly0323@gmail.com

Kevezsda Szilvia – Malawi

Kekszszámolás a gyereknapra

Bibliai történet tanítása kiscsoportban

A gyermekotthon játszóterén

Jelenet: Péter a börtönben

Fűkaszálás macsettával

Lufizás a gyermekotthonban

