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A falufejlesztési
Ez a szó barátságot jelent.
iusok teljeskörű
programban a misszionár
ékükön élő
segítséget nyújtanak a vid
eknek. Feladataik
ber
em
hátrányos helyzetű
ételosztás, óvoda
között szerepel kútfúrás,
n alkalmak
és iskola építése, keresztyé
yoknak.
nag
és
szervezése kicsiknek

Mondj egy nevet!
– Sebastian, gyorsan találj ki egy
nevet a gyermekünknek! Nemsokára
megszületik! – Elsőre azt gondoltam,
hogy malawi barátom viccel velem,
amikor ezzel hívott fel, ráadásul akkor,
amikor éppen tanítottam.
De hogyan jutottunk idáig? 2009-től
2010-ig a Liebenzelli Misszió keretein
belül rövid ideig Malawiban szolgáltam.
Ott ismerkedtem meg Flankyvel. Olyan
jó barátok lettünk, hogy utána is
sokszor felhívtuk egymást telefonon.
Így, amikor néhány évvel később a
felesége az első gyermeküket várta,
engem kért meg, hogy adjak nevet
a
kisbabának.
Malawiban
nagy
megtiszteltetésnek számít, ha valaki
nevet adhat egy újszülöttnek. A nevek
nek sokszor fontos jelentésük van.
Az óta a nap óta én vagyok a kis
Hannah büszke keresztpapája. Most
már a családunkkal Malawiban élünk.
Most már személyesen is ismerhetem
Hannah-t, és ez egészen fantasztikus!

Gyereknap az
Ubw
Ubwenz
enziben
inél

3.

Nagyon klassz gyerekóra!
Az Ubwenzi környékbeli falvakban
minden héten tartanak egy-egy
gyerekórát.
Természetesen Hanna mindig részt
vesz az alkalmon. Nagyon szereti
a bibliai történeteket, és boldogan
énekel, játszik a többi gyerekkel.

2.

4.
Csinálj a régiből újat!
Abban a faluban, ahol Hannah él,
nincsen se Playstation , se Xbox , se tévé.
Ezért a gyerekeknek sok jó ötletük van,
és csuda dolgokat kreálnak mindabból,
amit mások talán a szemétbe dobnának.
Ez engem teljesen lenyűgöz és újra meg
újra fellelkesít.
Hannah-ék
szomszédai
többnyire
szegények, ezért labdát sem tudnak
vásárolni. Így aztán a gyerekek
összegyűjtik a nejlonzacskókat, és
azokat labdává gyűrik össze. Végül
egy madzaggal átkötik, hogy ne
essen szét. Az ember nem is hinné,
de működik a dolog, és egy ilyen
labdával nagyszerűen lehet focizni
vagy labdajátékokat játszani. Hannahnak sincs sok játéka. De bámulatos,
milyen sok játékötlete van, amelyeket
aztán meg is barkácsol, és amelyekkel
kiválóan el tud játszani.

Sosincs egyedül!
Örülök, hogy láthatom Hannah-t
felnőni. Hálás vagyok, amiért Ubwenzioviba járhat. Nagyon szeret játszani –
legjobban kint, a szabadban.

Hannah
a szüleivel

Ebéd után azonnal elindul a barátaihoz,
hogy együtt játsszanak. Képzeld, a
Malawiban élő 18 millió embernek kb.
a fele gyermek és fiatal! Ez azt jelenti,
hogy sohasem kell egyedül játszaniuk.
Mindig van valaki, aki szívesen
csatlakozik.

Játékautó
hulladék
anyagokból

Köszönöm, Istenem,
a jó barátokat!
Köszönöm, hogy a Pfrommer
család Malawiban van, és
mindent megtesznek a fiatal
nemzedékért. Kérlek, segíts
nekik, hogy jól belejöjjenek
új feladatukba. Ámen.
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„Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket!” (Lk 17,5)

Kedves
Testvérek!
Kívánságaink megmutatják értékrendünket, vallanak aggodalmainkról és reményeinkről, valamint önbizalmunkról és kétségeinkről is. Szóhoz jut bennük egész személyiségünk. Amikor Isten a fiatal Salamonnak megjelent álmában, és felkínálta neki, hogy teljesíti egy kívánságát, próbára is tette őt: kiderült, mi lakik a szívében. Salamontól az Úr kérte, hogy mondja el a kívánságát, és ő bölcsességet kért népe vezetéséhez.
A tanítványok maguk fordultak az Úr Jézushoz, és nagyobb hitet kértek. De milyen céllal tették? Nyilván nem
szerettek volna még egyszer szégyenben maradni, ahogyan a holdkóros fiú esetében történt, amikor nem tudták őt meggyógyítani (lásd Mt 17,14–21). Így a Mester válaszának a szigorúságát is jobban megértjük. Ám ennél
talán mélyebb oka is volt kérésüknek. Talán megérett bennük a felismerés, hogy Krisztus hitből cselekszik.
Annak az erőnek a forrása, amellyel megtöri a bűn átkát és a halál erejét, az Atya Istennel való mély és bensőséges kapcsolata. Isten országának az erői keresztüláramlanak Rajta: amikor szóra nyitja a száját, Isten szavát
hallani, amikor kinyújtja a karját, Isten keze emeli fel az elesett embereket. Hangjában nincs kétely, mozdulataiban nincs bizonytalanság: a teljes bizonyosság és az Isten iránti teljes bizalom sugárzik Róla. A tanítványokra is mély benyomást tett, és megfogalmazódott bennük a vágy, hogy felnőjenek hitben Mesterükhöz.
Ám az, amit kérnek, nem egyszerű dolog. A hit növekedésének megvan a maga útja. Péter szavai szerint a
hit igazán értékessé (mondhatnánk: értékállóvá) akkor válik, ha kísértések és megpróbáltatások sorát állja
ki – akárcsak az arany, amelyet hevítéssel tisztítanak meg (lásd 1Pt 1,6–8). Pál apostol a Római levélben a
hitbeli megerősödést olyan lépcsőzetes fejlődésként írja le, amelyet a megpróbáltatások indítanak el.
Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a nehézségek számunkra a hitbeli növekedés esélyét is magukban rejtik. Nincs arról szó, hogy Isten hátat fordított volna nekünk – éppen ellenkezőleg: az események által kézbe
vesz és alakít minket. Ebben az értelemben igaz, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra szolgál (lásd Róm 8,28a).
A jelenlegi helyzetben sokféle kérés fogalmazódik meg bennünk. Először is az, hogy Isten őrizze meg szeretteink testi-lelki egészségét. Az új fertőzöttek száma eddig nem látott mértékben növekszik napról napra.
Minden eddiginél nagyobb elővigyázatosságra van szükség az idősek és más veszélyeztetett emberek védelmében – a szükséges távolságtartás ugyanakkor sokaknak rendkívüli terhet jelent. A bentlakásos intézményben lakó idős és fogyatékkal élő embertársainknak nagyon nehéz szeretteik fizikai jelenlétét hosszú ideig nélkülözniük. Vannak hozzátartozók, akiket a gondozott családtagjuk, betegsége jellege miatt a várva várt újabb
találkozás alkalmával talán már meg sem ismer. Szülőként sem könnyű helytállni ezekben a hónapokban.
Az óvodás- és iskoláskorú gyermekek szülei csak reménykedni tudnak, hogy nem kell karanténba vonulniuk
velük. Bárcsak miharamabb véget érne a bizonytalanság! A munka világában, illetve a gazdaságban is nagy a
bizonytalanság. Számos kisvállalkozás ment tönkre minden segítség ellenére. A sort hosszan folytathatnánk.
Mindezek mellett legyen az az imádságunk, hogy az Úr növelje a hitünket! Adja, hogy az Iránta táplált bizalmunk tovább erősödjön a bizonytalanságok közepette! Csak ez a kötelék tart meg minket. Ez az az élő kapcsolat, amelyben megkapjuk a megfelelő iránymutatást és erőt a továbblépéshez. A misszió hegyén és szerte
a világban is ezzel a meggyőződéssel folytatják a szolgálatot misszionáriusaink és munkatársaink.
Az őszi missziós ünnepet, a pünkösdihez hasonlóan, az online térben rendezték meg a német testvérek.
Ennek keretében adta át hivatalosan missziós igazgatói posztját Martin Auch David Jarsetznek, az európai,
amerikai és kelet-ázsiai részleg vezetőjének. Imádkozzunk, hogy Isten adjon erőt és bölcsességet az új vezetőnek, az Auch házaspárnak pedig mutasson utat régi-új misszionáriusi szolgálatukban!
Hálásak vagyunk Istennek, hogy a mdekai gyermekközpontban, ha korlátok között is, de újra folyik oktatás,
illetve továbbképzés, amelyben Kevezsda Szilvia is részt vesz. Imádkozzunk, hogy október közepétől minden
évfolyamon megkezdődhessen a munka! Ugyanakkor hordozzuk őt magát is imádságban, hiszen a tervezettnél jóval tovább marad most távol a családjától!
Szerep, 2020. szeptember 20.

Tisztelettel:
Török András, elnök
Külmissziói Híradó, 2020/5
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Kevezsda Szilvia beszámolója Malawiból:

Kedves Olvasók!
Szeretettel köszöntelek Benneteket a mdekai gyermekközpontból,
ahová július 15-én ismét visszatérhettem.
Jó itt lenni, bár a körülmények megváltoztak, és csak bizonyos korlátok közt tudjuk végezni a szolgálatot. A közelben
lakó gyerekek naponta bejárnak ebédre, a központ területén most csak 8 gyermek lakik. Az általános és középiskola
végzőseinek megengedték, hogy szeptember 7-én megkezdjék az iskolát, mivel nekik fel kell készülniük a vizsgákra.
A többi évfolyam csak október 12-én kezdhet újra, amen�nyiben az iskola biztosítja az előírt feltételeket. Imakérésünk, hogy a gyermekek és a fiatalok gyorsan visszazökkenjenek a hosszú szünet után a tanulásba.
Ez az időszak most inkább a munkatársak képzésére alkalmas. Augusztusban 5 munkatárssal foglalkoztam személyesen heti két alkalommal, ahol a Word program alapjait
sajátították el. Sok türelemre volt szükség, hiszen majdnem
mindenki kezdő volt. A „diákjaim” hálásak voltak ezekért
az órákért, hiszen egyébként nem lenne lehetőségük elmenni egy tanfolyamra. Itt az iskolák nincsenek jól felszerelve, és hiányzik az informatikai oktatás. Mindenki 10 órát
abszolvált, most már csak gyakorolniuk kell, hogy tudják
hasznosítani a tanultakat a gyermekközpontban végzett feladataik során.
A másik fontos képző, melyet a munkatársak számára
tartottunk, egy háromnapos CEF(VISZ)-tanfolyam volt szep
temberben. Vendégelőadóink, Oden és Etiny gyakorlott taní
tók, és szívügyük, hogy a malawi gyerekek meghallják az
evangéliumot. A tanfolyam csicsevául folyt, én is tanultam
új dolgokat, a fő szolgálatom most a szervezés volt. A saját

6 munkatársunkon kívül meghívtunk még 3 munkatársat
a többi 3 gyermekközpontból, valamint 2 vasárnapi iskolai tanítót a közeli gyülekezetekből (Zambezi Evangelical
Church). Résztvevőink sok új dolgot tanultak, pl. hogyan
lehet egy evangélizálós leckét és aranymondást megtanítani, hogyan lehet egy lelkigondozói beszélgetést levezetni,
amikor egy gyermek kész arra, hogy befogadja az Úr Jézust
a szívébe, ill. hogyan lehet a Szavak nélküli könyvet használni az örömhír továbbadására. Szó volt még a gyermekek
életkori sajátosságairól, az imádságról, a fegyelmezésről és
a tanító szerepéről is. Végezetül egy klubalkalmat tartottak
nekünk az előadók, ahol mi gyerekként vehettünk részt,
és megfigyelhettük, hogyan alkalmazzák a tanítók a gyakorlatban is a tanultakat. Ajándékként napi csendességhez
használható füzeteket kaptunk, melyeket a gyerekszolgálatban is fel tudunk használni. Házi feladatként pedig feladatlapokat vihettek haza a résztvevők, melyek segítségével ki
tudnak dolgozni a tanultak alapján egy leckét, egy aranymondást és a Szavak nélküli könyvet. Ezeket majd gyakorlatban is meg kell tanítaniuk, és utána kapják meg a kiérdemelt oklevelet. Hálásak vagyunk Istennek ezért a nagyszerű
lehetőségért, mely által munkatársaink jobban felkészülhetnek a bibliai foglalkozásokra.
Köszönjük szépen imádságaitokat és a hordozást munkatársaink nevében is!
Szerettel:

Informatika óra
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Megtarta(t)ni
Szerintem az ajtó fölötti keresztgerenda vagy szemöldökfa jól szemlélteti
a keresztyén hitet. Biztosan fekszik a falakon, amelyek tartják. Ugyanakkor,
a „megtartottsága” által ő maga is tud terhet hordozni.
Minden embernek át kell mennie nehézségeken. Vannak, akiknek csak bizonyos életszakaszokban, másoknak naponta. A lényeg mindig az, hogy a nehézségeket hogyan viseljük, ill. hogy azok mennyire
viselnek meg minket. Rendkívül megterhelő, ha nem reménykedhetünk változásban. De ugyanolyan
nehéz, ha nincs mire támaszkodnunk.
Az Ézsaiás 53-ban ezt olvassuk Jézusról: „a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta…
Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg… az Úr őt sújtotta
mindnyájunk bűnéért!” Jézus Krisztus örömmel és szeretetben hordoz el minket. A Vendégrovat cikke
(Hogyan viseljük a nehézségeket bizonytalan időkben?) azt taglalja, hogy Jézus a gyógyulást a bűnbocsánattal, a nyomorúságból történő szabadítást pedig a gonosz utainkról történő megtérésre hívással
köti össze.
Lehetünk olyan emberek, akiket Valaki a terheinkkel együtt hordoz! Jézus kínálja fel ezt a világnak!
Misszionáriusaink beszámolnak arról, hogyan hordozzák ők vagy mások a terheiket.
Csak ámulok a szerzők sokféleségén: írnak fiatalok és idősebbek, kezdők és tapasztaltak, nők és
férfiak, egy özvegyasszony, házasok és egyedülállók. Hogy mi a közös bennük? Mindnyájukat Jézus
hordozza, ezért tudják mások terheit hordozni. Fontos, hogy a keresztyének Jézus hordozott küldöttei
legyenek.
Ebből a szempontból az evangélium egészen egyedülálló. Segítsenek nekünk ezt a jó hírt elvinni
szerte a világba, amely az őt hordozni kész Krisztus nélkül összeroppan a terhei alatt és a vesztébe
rohan! Szívből köszönjük, hogy Önök is részesei a nagyszabású feladatnak, Isten missziójának Krisztus
által, aki a Megváltó.
Szívélyes üdvözletemet küldöm Isten oltalmába ajánlva Önöket:

Martin Auch, missziós igazgató
Ui.: Ezekkel a sorokkal elbúcsúzom Önöktől. Elérkezett az ideje annak, hogy
jelenlegi feladatkörömet szeptember 15-től valaki fiatalabbnak adjam át.
Gyermekeink, akik már a saját útjukat járják, 86 éves édesanyámmal együtt
áldásukat adják arra, hogy még egyszer külmisszióba menjünk. A hová és a
mikor még nyitott kérdés.
Nagyon örülök, amiért David és Anette Jarsetz lelkesen készül a vezetői
feladatkörre, és készek minden tapasztalatukat, képességüket a Liebenzelli
Misszió vezetésében kamatoztatni. Mostantól kedves Olvasóink érdeklődéssel várhatják David Jarsetz bevezető írásait ezen az oldalon.
Martin Auch és utódja, David Jarsetz
Külmissziói Híradó, 2020/5
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Pápua Új-Guinea:

Rögös bár utunk…
A Liebenzelli Misszió 1914 óta tevékenykedik Pápua Új-Guineában. Az ott dolgozó
misszionáriusok átéltek ellenséges támadásokat, voltak, akik belehaltak valamilyen betegségbe, vagy akiket fogolytáborba internáltak és a 2. világháború őrült
forgatagában megöltek.

Sebastian és Katharina
Proß 2016 óta vezeti Port
Moresby-ban a Shape
Life elnevezésű szociálismissziós projektet.
A nagyváros tíz nyomornegyedében több mint
500 gyerek vesz részt
hetente azokon az alkalmakon, amelyeket kb. 25
önkéntes tart nekik.
A házaspárnak egy kislánya van.

Egy ifjú és egy tapasztalt
misszionárius: Sebastian
és Gerhard

FOTÓ: GERHARD STAMM
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Mások halálos közúti balesetet szenvedtek,
szellemi támadásokkal küzdöttek, elveszítették
a gyermeküket, vagy utolérte őket a kiégés és
a depresszió. Megterhelő konfliktushelyzeteket
éltek át a csoporton belül vagy a helyi gyülekezetvezetéssel, megtámadták, megfenyegették
és megverték őket, kígyómarást szenvedtek, és
láttak halált, gyilkosságot, bántalmazást, erőszaktételt. A dzsungel senkiföldjének legeldugottabb csücskében is életben tudtak maradni.
Sokan, ha nem is mindannyian, nagyon nehéz
terheket cipeltek. Most már négy rövid éve
mi is részei vagyunk ennek a missziós történelemnek.
Az első időszakban voltak nehézségek. Ám
a legkeményebb próbát tavaly éltük át, amikor július 3-án meghalt Gerhard Stamm. Máig
a fülünkben cseng feleségének, Brigittének a
remegő hangja: Nagyon szomorú hírt kell közölnöm veletek: Gerhard meghalt. Gerhard egyszerre volt kollégám, mentorom, barátom, példaképem és bátorító testvérem. Mind a mai
napig hiányoznak őszinte, remek, motiváló
meglátásai, lelki ötletei, javaslatai. Missziós
„pályafutásunk” legmegrázóbb élménye az
volt, amikor Gerhard koporsóját kellett Németországba kísérnünk.
Utána voltak napok, amikor legszívesebben
bedobtuk volna a törülközőt, és meg sem álltunk volna hazáig. De van három dolog, ami
akkor is Pápua Új-Guineában tartott minket,
amikor minden a feje tetejére állt:

1. Hála Istennek, amiért tudhatjuk, hogy Ő
állított minket ide. Nem azért vagyunk itt,
mert éppen ehhez volt kedvünk, hanem mert
Isten világossá tette, hogy Pápua Új-Guineában és az ottani emberek életében akar minket használni.
2. Nem öncéllal vagyunk itt. Szeretnénk az újguineaiaknak segíteni és megmutatni, hogy
Isten szereti őket, mert ennek van értelme.
3. Nem vagyunk egyedül. Egy csónakban evezünk a kollégáinkkal, és a hűséges elődök, a
„bizonyságtevők fellege” által megvetett alapokra építünk (lásd Zsid 12,1). És ott áll mögöttünk egy gyülekezet, egy missziós szervezet: emberek, akik imádkoznak, adakoznak,
bátorítanak. Sok ismerős és sok ismeretlen,
akikkel személyesen még nem találkoztunk.
Isten velünk vándorol
Ő nem ígért Komplett jóléti és felhőtlenségi csomagot. Életünk útja nemcsak napsütötte csúcsokra vezet, hanem mély völgyeken is át kell
kelnünk. Erre az útra Jézus hív minket: Induljatok! De azt is ígéri, hogy velünk tart: „veletek
vagyok minden napon!” (Mt 28,20). Ő a jó Pásztor, aki ott jön velünk a „halál árnyéka völgyében”, aki „terelget”, „vezet” és „felüdít” minket,
és aki megígéri, hogy nem fogunk „szűkölködni” (lásd 23. Zsoltár). Isten nem könnyű élettel
kecsegtet, hanem azzal, hogy velünk jön, és
előttünk megy még akkor is, amikor mi már
erőnk végéhez értünk. Az elmúlt években gyakran mondtam el ennek az éneknek a szövegét,
amelyet kis elsősként kívülről meg kellett tanulnom a hittanórán (lásd a következő oldalon).
Reziliencia
Így nevezik tudományosan azt az erőt, amel�lyel el tudjuk hordozni a nehézségeket. A rezi
liencia az az ellenállóképesség, amely segít a
kudarcok ellenére is továbbmenni. A reziliens
nem az, aki, mint Gipsz Jakab átlagpolgár, engedi, hogy a gondok maguk alá gyűrjék, és aki
egy-egy kudarc után sokáig nyalogatja a sebeit,
hanem az, akit, mint egy keljfeljancsit, nem lehet sokáig lenyomni. A jelszava: „Csak azért is!”
Nem dacos a hozzáállása, de dacol minden hátráltató körülménnyel, és megvan benne az akarat, hogy
csak azért is tovább
küzdjön.

FOTÓ: PRISCILLA KUNZ

FOTÓ: SEBASTIAN PROSS

Ham gyerekórát tart az Erima nyomornegyedben.
Az ő házát gyújtották fel a rendőrök.

Ham mindent elveszített
Ham önkéntesként szolgál velünk a nyomornegyedekben. Néhány héttel ezelőtt a rendőrség a környékükön 50 házat porig égetett.
Ham szerint az egész akció látszólag a drogdílerek ellen irányult, valójában azonban személyes bosszú volt egy ellopott mobiltelefon
miatt. Ennek a rendőri „intézkedésnek” a nyomán más ártatlan családokkal együtt Hamék
is elveszítették mindenüket. A rendőrök először mindent összeszedtek, amire szükségük
volt, majd felgyújtották a házakat. Mi teljesen
kiakadtunk ezen, és a döbbenettől szóhoz sem
jutottunk. Amikor ruhákat és konyhai eszközöket akartunk nekik adni, Ham megjegyezte:
– Erre igazán nincs szükség. Isten tud az
egészről. Ezek csak világi dolgok.
Jézusra nézni
Az, hogy valaki tud terheket viselni, nézőpont
kérdése is. Magunkra nézünk, és azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az a bizonyos szegény

Vezess, Jézusunk,
s véled indulunk.
Küzdelemre hív az élet.
Hadd kövessünk benne téged!
Fogjad a kezünk,
míg megérkezünk!
Adj erős szívet,
hogy legyünk hívek!
És ha terhet kell viselnünk,
panaszt mégsem ejt a nyelvünk.
Rögös bár utunk,
Hozzád így jutunk.
Sebzett szívünk majd
mikor felsóhajt,
vagy ha másért bánat éget,
adj türelmet, békességet,
reménnyel teli
Rád tekinteni!
Kísérd lépteink
éltünk végeig,
és ha roskadozva járunk,
Benned támaszt hadd találunk,
míg csak tart az út,
s Mennyben nyitsz kaput!
NIKLAUS LUDWIG
VON ZINZENDORF
(1700 – 1760)

FOTÓ: ELKE PFROMMER

Nekem, mint futballrajongónak Bastian
Schweinsteiger az egyik példaképem. 2014ben Maracanában, a világbajnoki döntőben
vért izzadva küzdött, elesett, felállt, továbbjátszott, amíg aztán a 109. percben egy lökés
következtében véresen kifeküdt. Győzni akarásával és rezilienciájával ő is hozzájárult ahhoz, hogy világbajnokok lettünk.
Csak ne add fel! Ez a kihívás nemcsak
nekünk szól Pápua Új-Guineában, de mindany
nyiunknak a hétköznapokban. Pál egy nagyon
találó képpel segít nekünk a Filippi 3,14-ben:
„ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél
felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért”. A keresztyének nem csak
egy „világi” rezilienciára támaszkodva reménykedhetnek abban, hogy jönnek majd jobb napok is. A mi reménységünk örök reménység,
amely messze túlmutat ezen a világon és annak
legszebb korszakain. Élhetünk Isten elhívása és
akarata szerint itt és most Jézus közelében, földi életünk után pedig teljesen és örökre Ővele.

Hátrányos helyzetű gyermekek között
Port Moresby-ban

ember, akit még az ág is húz, vagy Jézusra
nézünk, „az Isten Bárányára” (lásd Jn 1,29)?
A Zsidók 12,1–2 feladat elé állít minket: „Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal
fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk
fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére…”
A „ránk nehezedő terhek” a gondok, a félelmek,
a harag, a meg nem értettség és a gyász is. És
az a gondolat is, hogy nekem a legrosszabb a
világon. Jézus szeretetből vállalta, hogy elhordozza a nehézségeket. Ha nekünk is nehézségeket kell hordoznunk, nézzünk Jézusra!
Sebastian Proß
Imádkozzunk a pápua keresztyénekért,
hogy Isten adjon nekik erőt méltósággal
elviselni a próbatételeket és a kiszolgáltatottságot!
Külmissziói Híradó, 2020/5
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Japán:

Nagyobb teher, nagyobb mélység

Jokohama kikötője

Jokohama kikötőjében ámulatba ejtőek a
hatalmas konténerhajók. Számtalan dokkban folyik ezeknek az acélkolosszusoknak
a ki- és berakodása. Ha jobban megnézzük, felfedezzük, milyen különböző a merülésük: minél több konténer kerül a hajóra,
annál nagyobb a hajótest merülése.
A belül elhelyezkedő, nagy, vízzel teli ballaszt tartályokat kívülről nem lehet látni. Egy jó kapitány
pontosan tudja, mennyi ballasztra van szüksége a
hajójának, hogy biztonságosan szelje a habokat.
Még a hajóknál is jobban ámulatba ejtenek a
„mélyen járó” emberek. A feleségem hetente találkozik a japán Kiekóval és Jennyvel, egy ausztrál misszionáriusnővel. Beszélgetnek, imádkoznak
egymásért, és bizonyos terheket közösen hordoznak. Ha valaki Kiekóval beszélget, gyorsan rájön,
hogy olyan asszony, akinek a hite mélyen gyökerezik. Megkértük, mondja el a történetét:

Kieko megtapasztalta: Jézus
átviszi őt a nehézségeken
6
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Kiekónak hívnak, és Hokkaido szigetének északi részéről származom. Keresztyén családban
nőttem fel. Apám a gyermekmunkát vezette,
de Isten a családunk mindennapjaiban is fontos
szerepet játszott. Ennek ellenére a hitem sokáig
felszínes volt.
Iskolai tanulmányaim elvégzése után Tokióba költöztem, hogy ott tanuljak tovább. Csatlakoztam ugyan egy gyülekezethez, de egyre
ritkábban jártam az alkalmakra. Az egyetemi
évek alatt ismertem meg a férjemet. Bár nem
volt keresztyén, elfogadta a hitemet.
Az esküvőnk előtt mintegy fél évvel megkeresztelkedtem. Ezzel akartam jó alapot biztosítani a házasságunknak. De valami hiányzott, és
a szívem mélyén Jézus mélyebb megismerésére vágytam. Visszanézve csak azt mondhatom,
hogy akkoriban nem értettem, mit jelent nekem az Ő kereszthalála.
Hitbeli utazás
A férjem újságíró, és így sok helyen jártunk
Japánban is és az egész világon. Először
kettesben, majd a három gyermekünkkel. Az egyik helyen volt két keresztyén barátnőm. Egyszer összevesztek,
és az egyik dühösen megkérdezte a
másikat:
– Na, és hová kerülsz, ha meghalsz?
A vita úgy ért véget, hogy mindenki sírt. A feltett kérdés nagyon felkavart, és attól kezdve valami megváltozott bennem. A hitem elmélyült.
Aztán egy többéves moszkvai tartózkodás következett. A Szovjetunió
csak három évvel korábban omlott

Isten tenyerén a viharos tengeren is
2019 februárjában elhatároztam, hogy néhány hétre Japánba megyek. Eredetileg én
terveztem ezt az utazást, utólag azonban kiderült, hogy mindez Isten jó terve volt.
Február 8-án reggel épp a vonaton ültem,
amikor a gyülekezetből azzal hívott fel egy
asszony, hogy Keita nem ment be dolgozni.
Valaki már el is ment a lakásához, hogy megnézze, mi van vele, és a mentőket is kihívták.
Ez volt minden, amit megtudtam. A következő állomáson leszálltam, és a következő
vonattal visszautaztam. Közben valahogyan

Imádkozzunk,
hogy Kieko asszony
bizonyságtétele még sok
szenvedő honfitársának
segítsen megtalálni az
igazi vigasztalást!

Keita a hongodaji gyülekezet egyik örömtől sugárzó
munkatársa volt

az volt az érzésem, hogy
Keita meghalt. Rémülten
fordultam Istenhez: Ha
így lenne is, te nem ejtesz
hibát. A szívemben azonban már elkezdődött a
harc, és megjelent a kérdés: Miért? Aztán megkaptam a szomorú hírt: a
31 éves fiam, Keita hirtelen szívmegállás következtében elhunyt.
Abban a rettenetesen nehéz időszakban a
gyülekezet családként állt mellettem. Sokan
imádkoztak értem. Ez segített felállni, amikor
padlóra kerültem. Hálás vagyok, amiért Keita
halála után is békesség volt a szívemben. Felfoghatatlan, hogy egyszer sem perlekedtem
Istennel. A gyász időszakában soha nem éreztem mély sötétséget a szívemben. Az a bizonyosság tart engem, hogy Isten terve tökéletes. Azt nem tudnám elviselni, ha Keita nem
hitt volna Jézusban. De az ő hite most segít
nekem. Vigasztal a tudat, hogy a fiam Jézusnál van, és egyszer viszontlátjuk egymást.
Iránytű
Azoknak, akik most nehézségeken mennek
át, azt tanácsolom, hogy simuljanak bele
Isten tervébe. Fontos, hogy lassuljunk le.
Nem segít, ha gyorsan akarunk túllenni a
dolgon. Én egy évig semmilyen szolgálatot
nem vállaltam, és ez jó is volt így.
Ez által a nehéz megtapasztalás által vala
hogy természetesebbé vált a hitem. Őszintén
ki tudom önteni a szívemet az Úr előtt.
A Biblia olyan nekem, mint egy iránytű,
amely mutatja a helyes irányt. A Róma 8,28
mélyebb értelmet nyert az életemben: „Azt
pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak
minden javukra szolgál”.

A Kiekóval folytatott beszélgetések nagy
hatással voltak rám, mert láthatom, milyen
mély ennek az asszonynak a hite, és hogy ez
a hit segít neki elhordozni a nehézségeket.
Keita halála után nem minden tanács volt segítség, amelyeket keresztyén barátoktól kapott – némelyik nagyon „elvétette a célt”. De
a hit által Kieko pont megfelelő mennyiségű
„ballasztot” kapott. Így az élete a viharos
időkben is a kellő stabilitással halad előre.
Lothar Sommer
Keita szülei egy falon gyűjtik
a fiukkal kapcsolatos emlékeiket

Lothar és Tabea Sommer
2008 óta él Japánban. Eddig
Jokohama-Hongodajban
végeztek ifjúsági munkát
egy nagy gyülekezetben.
2020 nyarán Tokió egyik
elővárosában, Inagiban
kezdtek gyülekezetalapító
munkát. A házaspárnak két
gyermeke van.

i

A Liebenzelli Misszió
2020 őszén Inagiban
gyülekezetalapításba
kezd. Tokiónak ebben az
elővárosában nagy lakótelep épül, ahová sokan
költöznek. Az új munkában
a Sommer családon kívül
részt vesz még Andras és
Rahel Gross (a csoportvezetés mellett), valamint
Stefan és Lara Degler is
(a nyelvtanulás mellett).

Külmissziói Híradó, 2020/5
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FOTÓ: CLAUDIA BOLANZ

FOTÓK: LOTHAR SOMMER

össze, sok minden volt átalakulóban. Eleinte nem
jártam igazi gyülekezetbe,
csak összegyűltünk egy
nagy lakásban, külföldiek
és misszionáriusok. Idővel
a hatóságoknak gyanússá
váltunk, és később megtudtuk, hogy a beszélgetéseket titokban lehallgatták. Ott, Moszkvában
adtam át végre a szívemet
egészen Jézusnak! Soha
azelőtt nem éreztem olyan
kimondhatatlan örömöt. A családom is észrevette, hogy valami új indult el bennem.
Amikor a férjemnek egy-egy veszélyes útra
kellett mennie, néha megkért, hogy imádkozzam érte.
Aztán egyszer az oroszországi évek is véget értek. Úgy döntöttünk, hogy a mostani,
hongodaji gyülekezetünk közelébe költözünk. Ebben a gyülekezetben gyökereztünk
meg igazán a fiammal, Keitával. Miközben a
férjemmel a munkája miatt gyakran kellett
más helyen élnünk, a fiunk Hongodajban
maradt. Keita olyan vezetővé érett, aki sok
fiatalra lehetett hatással. Olyasvalaki volt,
aki valóban tudott örülni az örülőkkel és sírni a sírókkal.

„Jó az Úr,
erősség a szorongatás
idején, és ő ismeri
a benne bízókat.”
Náh 1,7 – rev. Károli

A kínai
keresztyének
és a pandémia
Az év elején egész Kínában dr. Li Wenliangról beszéltek. A szemorvos 2019
decemberében ismerte fel a SARS-CoV-2 új koronavírus változata által okozott
COVID-19 tüdőgyulladás veszélyeit, és figyelmeztette rá orvoskollégáit. 1
Noha már korán rájött, mennyire veszélyes a
vírus, önzetlen odaadással gondozta betegeit
a kórházban. Január elején maga is megkapta a fertőzést egy korona-pozitív asszony
vizsgálata közben. Dr. Li ezért nem hagyhatta el többé a kórházat, és nem mehetett haza
várandós feleségéhez és kisfiához. Az orvos
2020. február 7-én, korán reggel meghalt.
Önfeláldozó segítőkészsége kínaiak ezreit
rázta meg mélyen. Később néhány újság hírül adta, hogy dr. Li keresztyén volt2, vagy
legalábbis közel állt a keresztyén hithez.3
Ezeket a híreket nem lehet egyértelműen
megerősíteni4, de az a humánus hozzáállás
és nemes lelkület, amellyel a betegeit szolgálta, minden bizonnyal keresztyéni volt!

„Az Úr kegyelmessége
az, hogy még nincsen
végünk; mivel nem
fogyatkozik el az ő
irgalmassága! Minden
reggel meg-megújul;
nagy a te hűséged!”
(JerSir 3,22–23 – rev. Károli)

Egy érdekesség a kínai nyelvről:

i

A krízis szó (危機) két fogalom, a
veszély (危險) és az esély (機會)
írásjegyéből áll össze.

Nálunk higgadtság, náluk félelem
Arról, hogy a Hubei tartománybeli 11 milliós Vuhanban már 2019 decemberében elkezdett megállíthatatlanul terjedni egy új
koronavírus, mi itt, Németországban csak
január közepén szereztünk tudomást. Míg
a németek többsége higgadtan fogadta a
messze Kínából érkező híreket, sok itt élő
kínai már akkor félt attól, hogy belátható
1

https://de.wikipedia.org/wiki/Li_Wenliang
https://rmx.news/article/article/heroic-chinese-doctor-who-died-after-discovering-coronavirus-was-a-christian-of-deep-faith
https://www.christianitytoday.com/ct/2020/february-web-only/coronavirus-doctor-whistleblower-christian-li-wenliang.html
4
http://www.asianews.it/news-en/Dr-Li-Wenliang,-the-coronavirus-martyr,-was-not-Christian-49330.html
2
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időn belül Németországban is kitörhet egy
járvány, amely a hétköznapi életet erősen
korlátozhatja.
Sok diák, akik a kínai újévre hazarepültek, a hirtelen bevezetett kijárási tilalom
miatt kénytelen volt a visszautazást Németországba elhalasztani vagy lemondani.
A korlátozások a mi kínai gyülekezeti tagjaink számos kinti rokonát is érintették,
akiknek ezért hosszú hetekig kellett a házukban vagy a lakásukban rostokolniuk. De
– hála Istennek! – az általunk ismert gyülekezeti családok hozzátartozói közül senki
sem betegedett meg komolyabban, és nem
is halt meg senki.
Németországban sok kínai keresztyén
indított segélyakciókat, hogy fertőtlenítőszereket és arcmaszkokat küldjenek érintett
rokonaiknak Kínába. Isten kegyelme volt
az is, hogy az alatt az idő alatt sok ember,
akik addig inkább elutasítóan viszonyultak
az evangéliumhoz, most meghallották azt.
A keresztyének bizonyságtétele és imádsága sok olyan embert megszólított és megvigasztalt, akik tele voltak félelemmel. És
számos kínai ezáltal hitre is jutott.

3

FOTÓ: SHUTTERSTOCK / ARMAN NOVIC

Interkulturális csoportok – Németország:

Virtuális találkozások
A Kínából visszatérő diákok esetleges fertőzését elkerülendő, a karlsruhei kínai gyülekezet vezetősége úgy döntött, hogy március
elejétől további intézkedésig teljesen beszünteti az összejöveteleket és csak az internetes érintkezést engedélyezi. A legtöbb
németországi kínai gyülekezet is ezt az
utat választotta. Így a gyülekezet tagjai továbbra is részt vehettek a már megszokott
alkalmaikon: a házi bibliakörökön, a női és
férfi órákon, valamint a diákkörökön és az
imaórákon. A négyszemközti „bibliaolvasótandemek” is folytatódtak.
Érdekes változásokat figyelhettünk meg.
Az online beszélgetések gyakran sokkal intenzívebben zajlottak, és voltak olyanok,
akik hirtelen hajlandóak voltak az aktuális
hogylétükről részletesebben is beszámolni. Bármilyen krízis esetén mélyebb lelki
beszélgetésekre kerülhetett sor. Sokaknál
egyfajta világvége hangulatot érzékeltünk,
mert úgy érezték, mintha házi őrizetben
lennének a saját otthonukban. Ezért kínai
kollégáink napi biztató üzenetei igazi erősítést jelentettek, és segítettek abban, hogy a
hitben, a reménységben és a szeretetben ne
lankadjunk, és vegyük észre azokat, akik
nyomorúságban vannak.
A krízisek egyben lehetőségek is
Németország egyes városaiban kínai diákok
– éppen a származásuk miatti diszkriminációra válaszul – bevásárló akciókat szerveztek idősebb német szomszédjaik támogatására, és ezzel is megmutatták, hogy milyen
Isten szeretete. És amikor a tömött bevásárlószatyrokat a megrendelt dolgokkal letették a szomszéd ajtaja elé, gyakran hagytak rajta még egy német nyelvű keresztyén
traktátust is.
Az istentiszteletek is az énekkel és a liturgiával együtt heteken át csak a virtuális
térben zajlottak. Az internetes közvetítéseket
gyakran ötven körüli felhasználó követte élőben. Az istentiszteleteken okostelefon, tablet
vagy notebook segítségével gyakran házaspárok vagy egész családok vettek részt képpel

és hanggal vagy „lenémítva”. Nem kevesen,
akik az utóbbi időben elmaradtak, váratlanul újra „ott” voltak. Más városokból is sok
keresztyén bekapcsolódott a WhatsAppon
előzőleg megosztott linken, és úgy lehettek
istentiszteleten, hogy közben nem kellett
elhagyniuk az otthonukat. Az istentiszteletek után minden alkalommal felkínálták a
virtuális kiscsoportok lehetőségét, ahol a
résztvevők a hallottakról beszélgethettek egy
kicsit. Mindenkinek sok mondanivalója volt,
de ki csodálkozna ezen akkor, amikor az
embernek heteken át kell teljes elszigeteltségben élnie. Még az úrvacsorát is interneten
ünnepelték. A képernyőn megjelenő lelkész
vezetésével ki-ki otthon törte meg a kenyeret, és otthon itta meg a szőlőlevet.
És mégis, minden technikai adottság ellenére a végén nagyon hiányzott az igazi részvétel és a többi ember közelsége. Egy virtuális gyülekezet is lehet jó és hasznos. Ám
soha nem lesz tartós megoldás, mert nem
tudja pótolni a bensőséges együttlétet és a
személyes közösséget. Hiányoznak a spontán beszélgetések, a bátorító kézfogások,
ölelések, a közös étkezések. Ezért várjuk
már annyira, hogy a való világban is találkozhassunk végre, testvér a testvérrel.
Klaus Dieter Volz

Klaus-Dieter és Erika Volz
1993-tól 2009-ig Taiwanon
szolgált. 2009 óta Németországban dolgoznak
kínaiak között. Klaus-Dieter
a Liebenzelli Misszió interkulturális csoportjait is
vezeti. A házaspárnak két
felnőtt fia van.

Fent: Erika Volz az okostelefonját
használva vesz részt az online
diákkörön.
Balra: Klaus-Dieter Volz az online
felületen élőben hirdeti az igét
FOTÓK: KLAUS-DIETER VOLZ

Aggodalom és köznevetség
Itt, a kínai gyülekezetben február elején
azt vettük észre, hogy a fertőzéstől való
félelem miatt a legtöbb gyermekes család
távolmaradt az istentiszteletektől. A diákok rendszeresen arról számoltak be, hogy
a németek gúnyosan kinevetik őket, amiért
a nyilvános helyeken maszkot viselnek.
Ilyen megjegyzéseket is le kellett nyelniük:
Itt jön egy kínai vírusszóró. Pedig részben
egyszerűen csak azért féltek, mert sokan
közülük átéltek már hasonló katasztrófákat
Kínában!

Adjunk hálát
Istennek, hogy a
Volz házaspár szolgálatában a veszély máris valós
esélynek bizonyult!
Külmissziói Híradó, 2020/5
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Közel-Kelet:
Ezekkel a kérdésekkel indultam útnak. A család egy félig romos házban lakik, ahol Nadián
kívül még a négy gyereke is a szoba közepén
álló kis kályha körül szorongott. Alig ültem
le, nyílt az ajtó, és még két szomszédasszony
érkezett egy újabb gyereksereggel. Nadia teát
főzött.
Még csak a kezdeti cseverészésnél és a kölcsönös ismerkedésnél tartottunk, amikor az
egyik asszony, Hala váratlanul elkezdett zokogni. – Két hete halt meg a kislánya – magyarázta Nadia. Hala azért sírt, mert rettentően
hiányzott neki az, ahogyan a lányka mindig
megölelte és megpuszilta.
– Ne sírj, ne sírj! – próbálták vigasztalni az
asszonyok. – Adj hálát Istennek mindenért!
Hagyd abba a sírást!
A kétéves kislány belázasodott, és néhány
nap múlva meghalt.
Ne sírj! A szavak megsebezték az anyát, mert
siettetni akarták őt a fájdalomtól a megnyugvásig vezető úton. Nadia és a másik szomszéd
asszony nem tudta elviselni Hala könnyeit. Úgy
tűnt nekem, mintha arra akarták volna használni az Isten iránti hálát, hogy betömjék vele a
gyászoló száját és így némítsák el a gyászát.
Vigasztalás vagy olcsó vigasz?
Ne sírj! Szíven ütöttek ezek a szavak, hiszen
Jézus is ezt mondta a naini ifjú özvegy édesanyjának. Hogyan is olvashatnám fel most ezt
a történetet ezeknek az asszonyoknak? De aztán beugrott, ami aznap reggel feltűnt nekem:
hogy pontosan a feltámasztás utáni versekben
tudósít az evangélium Keresztelő Jánosról, aki,
miután meghallja a történteket, Jézushoz küldi
a tanítványait a kérdéssel: Te vagy az, vagy másik Szabadítót várjunk? Ezt az a János kérdezi,
akit nem sokkal később kivégeztek, és akit Jézus nem támasztott fel – még nem.
Engedve a pillanatnak, végül felolvastam az
asszonyoknak a naini ifjú és Keresztelő János
történetét. Beszélgettünk a részvétről, amelyet
Jézus érzett, amikor meglátta az özvegyas�szonyt. És arról is, hogy mennyire másként
hangzik a Ne sírj! egy olyasvalaki szájából, aki
közbe tud lépni, gyógyulást és új életet tud
ajándékozni mindenféle olcsó vigasz helyett.
De arról is beszélgettünk, hogy ennek ellenére
hihetetlenül nehéz, ha mi magunk, akárcsak
János, nem élünk át semmilyen csodát. Amikor
elbúcsúztam, Nadia és Hala arra kértek, hogy
máskor is látogassam meg őket, mert szeretnék,
ha még több történetet olvasnék nekik Jézusról.
Részvéttel odaállni a szomorkodók mellé
Gyakran gondolom, milyen fontos, hogy a nehéz időkben legyen körülöttünk néhány ember, akik velünk együtt tudnak gyászolni. Pál
írja, hogy az igazi szeretet egyik jele az, ha a
10
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Az „együttsírók”
közössége
Nadiával együtt szerettem volna elolvasni a naini
ifjú történetét, aki egy özvegyasszony egyetlen fia,
és akit Jézus feltámaszt a halálból (lásd Lk 7,11–17).
A menekült családnál tett látogatásom előtt még
gyakoroltam egy kicsit a szöveg felolvasását arabul,
hiszen Nadiához hasonlóan a falusi asszonyok
zöme alig tud olvasni, nekem pedig arab szövegek
felolvasása sajnos nem tartozik az erősségeim
közé. Vajon meglát-e valamit Nadia Jézus hatalmából? Vajon akar-e majd többet megtudni Róla?

FOTÓ: ISTOCKPHOTO / 1001NIGHTS

nap tüzetesen átböngésztem a hírrovatok ös�szes képét, amelyeket a rommá lőtt városokról és a menekülttáborokról készítettek, hogy
nem találok-e rajtuk ismerős arcokat. Ugyanakkor nem annak az országnak az állampolgára voltam. Tehát nem is érintett úgy az
egész, mint a menekülteket. A családommal
biztonságban élhettünk. De én nem tudtam
az enyéim kicsit érzelemmentes távolságából
követni a kinti eseményeket. Úgy éreztem magam, mint aki sok szék közt a pad alá esett, és
magyarázkodnia kell a benne kavargó érzelmi
zűrzavar miatt.
Abban az időben Isten két olyan barátnővel ajándékozott meg, akik nagyon jól tudtak hallgatni és gyakran átöleltek ahelyett,
hogy jótanácsokat osztogattak volna a gyors
gyászfeldolgozással kapcsolatban. Mivel beszélhettem velük a fájdalmamról, Isten szuverenitásáról és szeretetéről is tudtunk együtt elmélkedni. Az az idő, amelyet velük töltöttem,
igazi gyógyír volt a számomra.

másikkal nemcsak együtt örülünk, hanem együtt is sírunk (lásd Róm
12,9–12). Mert nálunk, keresztyéneknél is létezik egy jószándékú, ám
elhamarkodott Ne sírj!. Az „együttsírók” közössége segít abban, hogy
ne érezzem magam egyedül, vagy ne agyaljak azon, vajon „normálisan” megyek-e át a krízishelyzetemen. Ez a közösség a szeretet egyik
megnyilvánulása, és ezáltal sokszor nagyobb vigasztalás, mint egy
gyors felszólítás, hogy a gyászoló fogadja el Isten akaratát és hatalmát. Sokszor felkavar a gondolat, hogy Jézus is együtt sírt Mártával
és Máriával, amikor Lázár sírjánál állt – annak ellenére, hogy már
eldöntötte: pár perc múlva látványos módon kihívja Lázárt a halottak
közül (lásd Jn 11,1–35).
Amikor mások nem értik meg a veszteségeinket
Néha olyan veszteségek miatt bánkódunk, amelyeket mások nem
egykönnyen értenek meg, és ilyenkor nehéz olyanokat találni, akik
készek velünk együtt sírni. Néhány évvel ezelőtt elhagytam az országomat, ahol több mint nyolc évig éltem azért, hogy Angliában fejezhessem be a tanulmányaimat. Nem sokkal az elutazásom előtt zavargások törtek ki. A következő hónapokban az ország, amelyet annyira
szerettem, belesodródott egy hosszú és véres polgárháborúba. A környezetem nagyon megnyugodott, hogy én már nem vagyok ott. Valaki a gyülekezetemből ezt így fogalmazta meg:
– Biztos nagyon örülsz, hogy eljöhettél abból a pokolból.
Hogy örültem-e? De hiszen mélységes gyászban voltam!!! Minden-

Meghallgatni, kitartani, imádkozni, továbbadni
Azért is nehéz valakivel együtt gyászolni, mert
gyakran annyira csak a magunk dolgaival vagyunk elfoglalva, hogy nem igazán tudunk a
másik helyzetébe belehelyezkedni. Sokszor
fárasztó is a másik szenvedését látni és tudni,
hogy nincs megoldás. A másik panasza felkavar érzelmileg. Az elmúlt években sokat dolgoztam menekültekkel. Minden család gyászolt
valakit. A legtöbb, amit tehettem, az az volt,
hogy figyelmesen és türelmesen meghallgattam őket, és a gyászukban mint együtt érző kívülálló kitartottam mellettük.
Miután meghallgattam az embereket, fel
tudtam nekik ajánlani, hogy imádkozom értük:
a munkájukért, a beteg gyerekekért vagy azért,
hogy egy elveszettnek hitt férj végre életjelt
adjon magáról. És azt is megkérdezhettem,
hogy olvashatok-e valamit a Bibliából. Szerettem volna, ha hallanak arról, aki tényleg tud
és fog is segíteni, vigasztalni, aki velünk szenved, amikor mi, mint az özvegyasszony, János,
vagy Mária és Márta a mélyponthoz érünk.
Halával még jó párszor olvastunk együtt
Bibliát. Aztán el kellett hagynom az ő országát is. Az utolsó információm az, hogy a férjével megtették az első lépéseket az élő Istenbe
vetett hitben.
A szerzőnő teológus, iszlámszakértő és docens.
Férjével együtt az arab világban dolgoznak a
Liebenzelli Misszió keretében.

Imádkozzunk Haláért és családjáért,
hogy a hitük meggyökerezzen, és
átsegítse őket a polgárháborús időkön!
Külmissziói Híradó, 2020/5
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Indonézia:

Lelki izomerősítés

Christian és Johanna
Folkers 2015 és 2017 között
a mikronéziai szigeteken,
Chuukon és Palaun működő gyülekezetek és iskolák
munkáját segítették.
Utána az új-guineai sziget
indonéz részének, NyugatPápuának az egyházával
dolgoztak együtt. Többek
között tanári feladatokat
láttak el a félreeső vidékeken, valamint a helyi
bibliaiskolában. Augusztus
elejére tervezték visszautazásukat németországi
szabadságukat követően.
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A „tehercipelés” témájával
kapcsolatban egy súlyemelő jut
eszembe. Senki sem születik
annak. Mindenki kisebb súlyokkal kezdi, és kezdetben nem tud
megbirkózni a nehezebbekkel. Az
emberek általában kétféleképpen
viszonyulnak a nehézségekhez.
Vannak azok, akik meredten bámulják a
nyakukba szakadt terheket, és kétségbe esnek. Egyre csak azon morfondíroznak, hogy
ugyan hogyan is tudnának ekkora „batyut”
cipelni, és egyre csak azt kérdezgetik, hogy
miért engedi ezt Isten. Mások megharagszanak Istenre, megkeserednek, feladják, és a
legkülönfélébb dolgokkal kábítják magukat,
csak hogy elfelejthessék az elhordozhatatlan
terheket. Ez a csoport lelki értelemben azokhoz kezd lassan hasonlítani, akik naphosszat
csak a tévé előtt tespednek, és egyre kevesebbet mozognak.
A másik csoportba tartozók azonban szüntelenül edzenek, és egyszer csak azt tapasztalják, hogy hihetetlenül nehéz terheket is
képesek elhordozni. Ők a „lelki testépítők”.

Hol találhatunk újra magunkra?
Ha az életem negatív élményei közül szemezgetek, én is feltehetném a kérdést: Miért
engedte ezeket Isten? Miért engedte,
hogy 9 évesen át kelljen élnem apukám
halálát;
hogy ez után a veszteség után még a barátaimat, a megszokott környezetemet, az
iskolámat is el kelljen hagynom;
hogy a nevelőapám egy erőszakos alkoholista legyen;
hogy az életemben ne legyen semmi állandóság;
hogy ne legyenek boldog kapcsolataim?

●
●
●
●
●

A nehéz idők tanítanak meg észrevennünk,
hogy mi az, ami igazán számít az életben.
Néha arra késztetnek, hogy kétségbeesésünkben Istenhez kiáltsunk, mert rájövünk, hogy
Nélküle üres az életünk, és csak Ő szabadíthat meg szorult helyzetünkből. Talán még a
halállal is szembe kell néznünk ahhoz, hogy
végre vagy újra felismerjük életünk igazi értelmét: „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy
bölcs szívhez jussunk!” (Zsolt 90,12).
Ma már úgy tudok visszatekinteni eddig
eltelt életemre, hogy hálát adok minden nehézségért, amelyet Isten megengedett, mert
felkészítésnek, „edzőtábornak” látom azokat.

●
●
●
●

ILLUSZTRÁCIÓK: JOHANNA FOLKERS

●

akkor nem halt volna meg az apukám, nem kezdtem volna el már kisgyermekként imádkozni.
Ha nem költöztünk volna el, talán soha
nem ismerem meg Jézust.
Mivel átéltem családon belüli erőszakot, és
tudom, milyen egy teljesen szétesett család, meg tudok szólítani és bátorítani tudok traumatizált embereket.
Mivel gyerekkoromban annyit költöztünk,
nem ragaszkodom annyira a földi dolgokhoz. Mivel oly sok a bizonytalanság az
életünkben, könnyebben tudok a mennyei
örök hazára összpontosítani.
Csak egy súlyos baleset tudta megláttatni velem, hogy mennyire eltávolodtam
Istentől, és ha csak tényként fogadom el
Jézus kereszthalálát és feltámadását, attól még nem fogom Vele tölteni az örökkévalóságot.
Ha nem hagytam volna olyan következetesen figyelmen kívül Isten parancsolatait,
sok fájdalmas kapcsolatot spórolhattam
volna meg magamnak.

Isten „lelki testépítőket” adott mellém
Az, hogy ma már ennyire másként értékelem a velem történeteket, annak köszönhető,
hogy Isten „lelki testépítőket” küldött hozzám, akiknek példája és személyes jelenléte
által megtanultam egy másfajta látást: ma
már nem a terhekre fókuszálok, hanem arra, aki segíti azokat hordoznunk. Azóta ez a mottóm: erősödni
azáltal, hogy terheimet folyamatosan
Jézusra vetem, és várni az Ő közbeavatkozására.
Az én „testépítőim” teljesen másképpen néznek ki, mint ahogyan azt
elsőre gondolnánk: némelyikük például tolószékben ül, mint az egykori
gyülekezetvezetőm. Vagy hajlott háttal, bot segítségével járnak, de van
tartásuk és sok-sok élettapasztalatuk. De gondolok arra az elhagyott asszonyra is, aki egyedül neveli a gyermekeit, és a
történtek ellenére sem veszíti el az életkedvét, hanem szorosan kapaszkodik Istenbe és
az Ő hűségébe.
Betegség, létbizonytalanság, összetört szív
– ezek bizony nem könnyű terhek, és valószínűleg lesznek, amelyekkel életünk végéig
kell kínlódnunk. De ne feledjük: Isten nem
csak néha-néha mindenható, és nem csak
esetenként szeret bennünket. Ő, függetlenül
a mi körülményeinktől, mindig jelen van!
A nehéz idők nemcsak terheket és fájdalmakat jelentenek, hanem lehetőségeket is a
megerősödésre, ami egyszer csak meghozza a
maga gyümölcseit:
„Testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, nem kell-e sokkal inkább

engedelmeskednünk a lelkek Atyjának, hogy
éljünk? Mert ők rövid ideig, a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Az
első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem
látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa”
(Zsid 10,9–11).

„Jöjjetek énhozzám

Mivel érdemeltem ezt?
A kérdés tehát a következő: A nehéz időkben
elfordulunk Istentől, vagy éppen a nehézségek közepette ismerjük meg Őt igazán? Ebben József a példaképem. A testvérei egy
kútba dobták, aztán eladták. Az otthonától
távol rabszolgaként kellett élnie. Gazdája
feleségének a hazugsága nyomán börtönbe
vetették. Újra nélkülöznie kellett, de mindezek ellenére hűséges maradt Istenhez.
Ha van valaki, akkor ő aztán teljes joggal
kérdezhette volna: Mivel érdemeltem ezt?
Miért nem szabadít meg Isten? Miért kell egyáltalán itt lennem? Ha elhisszük azt, ami a
Zsidókhoz írt levél 12. fejezetében olvasható, akkor megértjük, hogy ezek által Isten
nemcsak Józsefet edzette a későbbi szolgálatra, hanem a szolgálat körülményeit is előkészítette. Isten a nehézségek által formálta
József személyiségét, hogy később alkalmas
uralkodó válhasson belőle.

az én igámat, és

Lelki izomerősítés
Amikor lelki próbákon megyünk át, hitünk
éppen azáltal erősödhet, és bizalmunk azáltal
növekedhet, hogy kitartóan várakozunk
Istenre. Ő nem hagy minket feljebb kísértetni, mint ahogyan azt elhordozhatnánk
(lásd 1Kor 10,13).
Könnyebb kitartani, ha olyan emberek
vesznek körül bennünket, akik már megedződtek a teherhordásban, megerősödtek
hitükben, és gyakorlottak abban, hogy tekintetüket a terhekről Jézusra, „a hit elkezdőjére
és beteljesítőjére” fordítsák, és ha számolunk a
mindenható Istennel, „aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük
vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint” (Ef 3,20).
Johanna Folkers

mindnyájan, akik

megfáradtatok és

meg vagytok terhelve,
és én megnyugvást
adok nektek.

Vegyétek magatokra
tanuljátok meg tőlem,
hogy szelíd vagyok
és alázatos szívű,
és megnyugvást

találtok lelketeknek.
Mert az én igám jó, és

az én terhem könnyű.”
FOTÓ: CHRISTIAN DANNEBERG

● Ha

(MÁTÉ 11,28–30)

Adjunk hálát
Istennek, hogy az
átélt nehézségek között is
velünk volt és hordozott
minket! Kérjük segítségét
a további próbákhoz is!
Külmissziói Híradó, 2020/5
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Ez van, ezt kell elfogadni!

Mecklenburgban egyhangú az élet
Van egy közmondás: Amikor vége lesz
a világnak, Mecklenburgba költözöm,
mert ott minden 50 év késéssel történik. Ha az ottani koronavírusos megbetegedések számát nézzük, nyugodtan
kijelenthetnénk, hogy ez a közmondás
nem áll messze az igazságtól.

Aaron és Ilonka Köpke két
fiukkal Neubrandenburgban
élnek. Az Oázis a Reitbahn
negyedben csapatával közösen igyekeznek kialakítani
egy gyülekezetet olyan emberekkel, akik a lakónegyedben élnek, és annak közösségéért szeretnének tenni
valamit. Aaron 2012 óta szociális munkás az Oázisnál,
2018 áprilisa óta pedig az
Oázis csapatának vezetője.
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A mecklenburgiak nem arról híresek, hogy nagyon kapkodnának vagy sokat idegeskednének.
Most is, pár héttel azután, hogy tájékoztatnom
kellett a mi Oázis játszóterünkre járó családokat a játszótér bezárásáról, ami engem kimondottan rossz érzéssel töltött el, érezhető az a
birkatürelem, amellyel az emberek a jelenlegi
helyzetet fogadják. Az iskolák és az óvodák bezárása, illetve az érintkezési formák széles körére kiterjedő tilalom jelenti az itteniek számára a legdurvább korlátozást.
Mégsem tudunk semmilyen bizonytalanságról
vagy pánikhangulatról beszámolni. Sok minden,
ami ebben az időszakban leáll vagy kérdésessé
válik, egyébként sem játszik fontos szerepet. Bár
sok család kis lakásban él, nekik vagy a közeli
rokonoknak van egy saját kertjük a Reitbahn
negyed mögött elterülő és a tájba kilométerekre
benyúló kiskertövezetek egyikében.
Az errefelé senkit sem érdekel, hogy minden
járatot törölnek
A legtöbb embernél külföldi nyaralások úgysem jöhetnek szóba. A családok élete elég szűk
közegben folyik. Ott, ahol élnek, nagyjából

megvan mindenük, ami kell. Jelenleg sok a bizonytalan munkahely, ám az ittenieknek gyakran nincs is munkahelyük, amelyet elveszíthetnének. Azok, akiknek van munkájuk, akkor is,
amikor nincs koronavírus, azzal szembesülnek,
hogy keveset keresnek, vagy hogy nem tudják,
meddig lesz állásuk. Ebből kifolyólag tehát
nincs túl sok vesztenivalójuk. Elcsodálkoznak
ugyan az új szabályokon, amikor elmennek
bevásárolni, de aztán egykedvűen csinálják tovább a dolgukat. Néhány család úgy oldja otthon a stresszt, hogy kicsit tágabban értelmezi a
nukleáris család fogalmát.*
Ténylegesen az a benyomásunk, hogy a negyedben lakó legtöbb embernek nagyon is jól
sikerül átvészelnie ezt a különös időszakot. Ez
van, ezt kell elfogadni, mondják errefelé, vagy:
Nincs értelme idegeskedni! És máris az az érzése támad az embernek, hogy valóban minden
rendben lesz. Az olyan félmondatok, mint pl.:
Majd kiderül, vagy: Nincs mit tenni, jól mutatják
ezt a józan, tárgyilagos hozzáállást. A köddel
sem lehet mit kezdeni, csak a sebességet tudjuk
hozzáigazítani. Minden megy tovább, csak éppen lassabban.
A hatás csak később jelentkezik
Az talán fél év múlva derül csak ki, hogy a különböző intézkedésektől mennyire szenvednek
a gyermekek otthon. Mi Neubrandenburgnak
és a tartománynak is abban a negyedében lakunk, ahol a legtöbb gyermek él. Sehol másutt
nem olyan magas a fiatalok aránya, mint itt.
A bölcsőde és az óvoda Németország keleti felében a családi élet szerves részét képezi. Ezek

* Németországban a kijárási tilalom idején kizárólag a közvetlen családtagok tartózkodhattak együtt
szabadtéren (tehát csak a nukleáris család). A távolabbi családtagokkal tilos volt érintkezni.

FOTÓK: AARON KÖPKE

Németország:

az intézmények, különösen a Reitbahn negyedben élő hátrányos helyzetű családok tekintetében segítenek csökkenteni a szociális egyenlőtlenségeket. Az óvodai közegben, ahol tágasabb
térben mozoghatnak, és velük egykorúakkal
lehetnek együtt, ugrásszerű fejlődés tapasztalható a gyerekeknél. Sok esetben még egészségesebben is étkeznek ott, mint otthon.
A koronavírus miatt azonban ezek a lehetőségek megszűntek. A szülőknek jelenleg mindent maguknak kell megoldaniuk. Szomorúan
halljuk sokaktól, hogy a karantén alatt sok helyen növekszik a családon belüli erőszak. A mi
szomszédságunkban élő családok nagy része,
a jelek szerint, egészen jól kezeli a helyzetet.
Ebből a szempontból a körzeti gyámügy munkatársa is nyugodtnak ítéli a lakónegyedet. Az,
amitől a legjobban féltünk, eddig még nem következett be. Imádkozunk is azért, hogy minden maradjon is így.
Közelség és közösség helyett távolságtartás
Nekünk, a missziós küldetéstudattal tevékenykedő Oázis-csapatnak néhány járványügyi rendelkezés komoly nehézséget jelent. Az Oázist be
kellett zárnunk. Normál esetben a mi munkánk
lényege éppen a közelség és a közösség. Erről
most hosszú ideig szó sem lehet. Belefáradtunk
a sok nyitott kérdésbe. Mi az, ami az elkövetkező hónapokban esetleg megvalósulhat, vagy
egyáltalán nem tud megvalósulni, vagy csak
bizonyos korlátozások mellett valósulhat meg?
Ezekre senki sem tudja a választ. MecklenburgElő-Pomerániában ugyan engedélyezik már az
istentiszteleteket, de csak a szabad ég alatt,
szájmaszkban, tartva a kellő távolságot egymástól, és természetesen közös éneklés nélkül.
Ez gyerekekkel teljességgel kivihetetlen, és a
veszélyeztetett idősebb korosztály is inkább az
otthonmaradást választja. Mindaz, ami most
megengedett, oly messze áll attól, amit mi gyülekezet, ill. gyülekezetépítés alatt értünk, hogy
a könnyítések nekünk semmire sem jelentenek
megoldást. Ez is azok közé a dolgok közé tartozik, amelyeket jelenleg nagyon nehéz elhordoznunk.
Ezért aztán kísérletezgetünk – például internetes hangjátékokkal vagy videós kiscsoportos
alkalmakkal. Persze van, amit szabadon tehetünk, és amire a sűrű Oázis-programok mellett
nem nagyon jutott idő, mint például a személyes kapcsolattartásra és a négyszemközti beszélgetésekre, a sétákra, a telefonálásra. A kiegyensúlyozott étrendhez is tudunk ötleteket
adni a családoknak, és az idők folyamán felhalmozódott feladatok közül is sokat el tudunk
most végezni.

közepette. Ám az életünk – a járvány előtti időszakhoz képest – most sokkal inkább hasonlít
azoknak az életéhez, akiket szeretnénk elérni,
hiszen ránk is ugyanolyan igaz, hogy nem tudjuk tervezgetni a jövőt. Nehéz megmondani, mi
lesz az Oázissal egy év múlva. A negyedünkben
élő embereknek sok más bizonytalansággal is
szembe kell nézniük. A gyerekeinkhez, akik
most otthon vannak, sokkal erősebb idegekre
van szükségünk. Most tudjuk igazán beleképzelni magunkat azoknak a szülőknek a helyzetébe, akik szinte már az őrület határán vannak
a bezártságtól. A mostani hetek sok változása
közepette, a kitartó napsütés ellenére is mindenkire rátelepszik egyfajta nyomott hangulat.
Most lényegesen odaszántabban imádkozom
azokért az emberekért, akiknek az életét pszichés betegségek is nehezítik.
Életünk erős horgonya: Jézus
Isten most is lát bennünk valamit, amikor a hagyományos csatornák megszűntek, és mi néha
úgy érezzük, hogy mentálisan le vagyunk lassulva. A mi tartományunkra jellemző Ez van,
ezt kell elfogadni szemléletet felfoghatja valaki rosszkedvű apátiának is. De a Nincs értelme
idegeskedni kiegészítés továbblendít minket a
holtponton. Nem fogjuk hagyni, hogy őrületbe
kergessenek, és tesszük a dolgunkat.
Jézus a mi életünk erős horgonya. Ha valaki, akkor Ő az, aki minden körülmények között
nyugodt tud maradni. Ő mindennel tisztában
van, és Ő ad békességet. És nem még több internetes bűvészmutatványra hív minket, hanem inkább alázatra. És eközben újra meg
újra felemel, helyre tesz, megerősít minket. Ha
Ő mondja, hogy Majd meglátjuk, akkor máris
megjelenik a győzelem biztos tudata. És egy
Győztes is, aki egészen bizonyosan Ő Maga.
Aaron Köpke

i

A Reitbahn negyed sok
fiatal családnak ad otthont.
A munkanélküliek száma itt
a legmagasabb a városban.
A negyedben élő gyermekek 65 százaléka olyan családokban nő fel, amelyek
a Szociális jogokról szóló
törvénykönyv II. könyve
alapján szociális segélyekből élnek (2016-os adat).
Neubrandenburg kivételével az egész szövetségi
államot az erős turizmus
jellemzi. Ha nem lett
volna a koronavírus miatti
beutazási tilalom, egyedül
csak Húsvétkor kb. 800 000
ember töltötte volna a szabadságát Mecklenburg-ElőPomerániában, azon belül
is a Keleti-tenger partján.
Ez a tartomány lakosságának a fele.

Imádkozzunk,
hogy az Oázis
munkatársai a járvány
idején is elérjék azokat,
akiknek a legnagyobb
szükségük van lelki
támogatásra!

A lakónegyed körül húzódó
kiskertekhez jutányos áron
hozzá lehet jutni, de sokszor
éri őket vandál támadás.

Bizonytalanság – máshogyan is
Kicsit fura ez az egész. Általában azon igyekszünk, hogy só és világosság legyünk, és a reményt tudjuk továbbadni a reménytelenség
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Oroszország:

Te buta madár,
repülj már fel!
A lelkész az istentiszteleten az egyik presbitert kéri fel kezdő imádságra.
Az feláll és így kezdi: Uram, utálom a tejfölt. A lelkész meghökken, és tágra nyílt
szemmel figyel. Uram, utálom a disznózsírt. A lelkész nem hisz a fülének. Uram,
nem vagyok oda a lisztért sem. De miután az összes hozzávalót összekevered
és a forró kemencében megsütöd, nagyon finom keksz lesz belőle, és azt már
nagyon szeretem!

Isten „új hozzávalói”
Amikor ezeket a sorokat írjuk, már a bepakolt koffereken ülünk. Szolgálatunk a vége
felé közeledik, és a tervek szerint jövő héten rengeteg poggyásszal hazarepülünk Németországba. Az utóbbi hetekben állandóan
változott minden. A repülőjegyeket többször is át kellett bukkoltatnunk. Tegnap óta
tudjuk, hogy egyetlen járat sem indul már.
De azért ez még nem biztos, mert pillanatnyilag semmi sem biztos! Pedig annyira
vágytunk már nyugalomra és biztonságra.
De Isten jót akar nekünk. Ezt nemcsak hihetjük; erről tanúskodik az Ő békessége is
a szívünkben.
Az olajprésben
A teherhordozás témájával kapcsolatban
akaratlanul is felmerül a kérdés: Tényleg
Régi olajprés Izráelben
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meg kell ennek lennie? Hans Peter Royer
egyszer ezt kérdezte: Miért gondolkozom
így? És válaszolt is: Mert nem jól ismerem Istent. Kijózanító, de nagyon igaz.
Úgy tűnik, gyülekezetünk egyik vezetője
már több mint egy éve van Isten „olajprésében”. Már többször fel akartuk jegyezni,
hogy mennyi szerencsétlenség, támadás,
akadályoztatás stb. érte. De mindig arra
gondoltunk: Most már biztosan vége. Ám
újabb nehézségek jelentkeztek!
– Isten igen sokra tarthat téged, ha bízik
abban, hogy mindezt kibírod.
Ezt a figyelemre méltó mondatot mondta
valaki néhány évvel ezelőtt egy fiatal nőnek, aki éppen egy nehéz sorscsapás alatt
roskadozott. Ez a mondat mélyen belénk
vésődött, és a múlt év folyamán gyakran
kellett felidéznünk, amikor a barátunk újra
az „olajprésbe” került.
FOTÓK: RAIKIN DÜRR

Raikin és Uta Dürr hosszú
éveken át végzett gyülekezetépítő és tanítói szolgálatot Közép-Ázsiában.
2008 óta dolgoznak együtt
a Liebenzelli Misszióval.
2015-ben költöztek a
szibériai nagyvárosba,
Jekatyerinburgba, hogy
ott segítsék egy gyülekezet
munkáját. 2017 óta ők voltak az oroszországi csapat
vezetői is. Ősszel Raikin
ismét lelkészként tevékenykedik a németországi
Északi Egyházban, amely
Hamburg, SchleswigHolstein és MecklenburgElő-Pomeránia tartományok evangélikus egyhá
zait foglalja magában.

A presbiter azután így folytatta: Uram, ha
nehéz az életünk, ha egyszerűen nem értjük,
hogy most éppen mit csinálsz, kérlek, segíts
kitartanunk és várnunk. Mert amikor a végén
mindent összekeversz és az egészet „kisütöd”,
az, ami kijön, biztos, hogy ezerszer jobb lesz
a világ legfinomabb kekszénél. Ámen.
Talán ez az imádság foglalja össze a legjobban azt, amit Oroszországban átéltünk.
Az öt évet nehezen lehet szavakba önteni, és gyakran volt az az érzésünk, hogy
alig akad olyan ember, aki megérthetne
bennünket. Most, röviddel azelőtt, hogy
elhagyjuk az országot, csak állunk és csodálkozunk azon, hogy Isten milyen csodálatosan rakott össze mindent. Örülünk a mi
„kekszeinknek“. Nem ritkán bizony kételkedtünk abban, hogy valaha is elkészülnek.

FOTÓ: ISTOCKPHOTO.COM / ZU_09

ja nem tudja a pénzt visszafizetni, a bankok rendre megtalálják Maját. Zaklatják,
nyomást gyakorolnak rá, sürgetik. Ennek ellenére Maja egy vidám lélek. Isten
egyik nagyon eredeti, értékes gyermeke
és a gyülekezet egyik oszlopa.
Nadja* egy másik hívő asszony. Egyedülálló, és nem könnyű az élete. A télen
egy parkolóban megfigyelt egy verebet,
amely ugrálni akart volna előre. De mivel
egy befagyott tócsa jegén álldogált, minden alkalommal elcsúszott. Egy idő után
Nadja ezt gondolta: Te ostoba madár! Repülj már fel, hiszen van szárnyad! Mire a
Szentlélek megértette vele, hogy neki is
vannak (lelki) szárnyai, és elrepülhetne
ahelyett, hogy hagyja magát lenyomni a
hétköznapok sok gondjától-bajától.
Bárcsak Ön is, kedves Olvasónk, újra
meg újra átélné, hogy az élet kisebb és
nagyobb nehézségeiben az Úr ott áll Ön
mellett! Bárcsak megértené, hol és mit
akar tanítani Önnek! Bárcsak megláthatná, hol és miben rejtett el Önnek Isten
kincseket! Isten legyen Önnel!
Uta és Raikin Dürr

Jób és barátai (kromolitográfia egy régi családi Bibliából)

Kibírni a tehetetlenséget
A nehézségekben való kitartás tekintetében megtanultuk tisztelni Jób barátait.
Hét egész napon át egyszerűen csak hallgattak tehetetlenségükben. Minket többször megkísértett az, hogy a munkatársunk életében bekövetkező eseményeket
„kommentáljuk”, vagy akár hibáztassuk
is őt. De milyen jó, hogy Isten megóvott
minket ettől. Helyette ezt „súgta” nekünk:
Hallgass! Egyszerűen csak légy mellette!
Én, Raikin szívből hálát adok az én
Utámnak, hogy az együtt átélt zűrzavaros időkben, amikor bizonyára sok helytelen dolgot tettem, mellettem állt. Gyakran szavak nélkül. Tanúsíthatom, hogy az
ilyen barátok jót tesznek az embernek.
Vajon a kedves Olvasó kinek tudna ilyen
barátja lenni?
Teherhordozás – és repülés
Maja*, aki a gyülekezetünkbe jár, belátható időn belül nyugdíjba megy. Az anyja
majdnem 1500 km-re lakik innen, alkoholista, és újra meg újra kölcsönt vesz fel. Ez
itt rém egyszerűen megy. De mivel az any-

* a nevet megváltoztattuk

A gyülekezetben történt:
„Finomságok” a hűtőszekrényben
A gyülekezeti házba hosszabb időre két fiatalember költözött be. A gyülekezeti konyha egy idő múlva olyan szörnyen nézett ki, hogy komolyan
meg kellett intenünk őket.
Néhány nappal ezután ismét a gyülekezeti házban van dolgunk. A konyha aránylag
rendesen ki van takarítva. Ám amikor Uta
kinyitja a hűtőszekrényt, leesik az álla a
meglepetéstől: a hűtő dugig van mosatlan
tányérokkal és bögrékkel!
Az egyik fiatalember éppen megjön a
munkából, és sugárzó arccal kérdezi:
– Azért most már jobb a helyzet a konyhában, nem igaz?
– De, de, a konyha tényleg jól néz ki.
A fiatalember büszkén mosolyog.
– Kivéve a hűtőszekrényt!
Azt gondolja, hogy a hűtő tetején árválkodó tortamaradékra gondolunk, és biztosít minket arról, hogy a tortát meg fogja enni.
– Nos, mi a mosatlan edényekre gondolunk…
Mire a fiatalember:
– Azt gondoltam, nem fogjátok kinyitni a hűtőt… Ma délben nem volt
időm elmosogatni. Aztán eszembe jutott, hogy ma jöttök, ezért mindent
gyorsan bevágtam a hűtőbe.
Este az ifjúsági órán jót mulattunk ezen az agyafúrt ötleten.
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Vendégrovat:

Hogyan viseljük a nehézségeket
bizonytalan időkben?
Az evangéliumot minden időben hirdették, akkor is, amikor járványok törtek ki és háborúk dúltak. De vajon
mi jó van Isten üzenetében egy világjárvány idején? Mi az a szó, amelyet meg kellene, sőt, amelyet muszáj
meghallanunk? Amikor az emberiség szenvedéssel találja magát szemben, felszínre tör az ősi kérdés:
Miért van betegség, járvány és halál? Hol keressük mindebben Istent? De lehet élesebben is fogalmazni:
Talán kicsúszott a világ irányítása Isten kezéből? És mi lesz ennek az egésznek a vége?

FOTÓ: ISTOCKPHOTO.COM/PETE WILL

Minden dől, mint a dominó, sorra mondják le a megbeszélt
időpontokat: 1. sz. előadás lemondva, 2. sz. előadás úgyszintén. A tervezett látogatás törölve. A gyerekek nyaralása a nagyszülőknél kihúzva. Lehet, hogy nagy a széthúzás
a mi társadalmunkban, de most van egy közös témánk:
a koronavírus.
Máris jön a kérdés: Miért? Miért éppen most, miért éppen
mi? De vajon feltettük-e már ezt a kérdést fordítva is, hogy
tényleg rászolgáltam arra a sok jóra, amiben eddig részem
lehetett? Az a csodás nyaralás, a kényelmesen berendezett
lakás, a szépen fejlődő gyerekek… Persze nagyon sok embernek nélkülöznie kell sok jót. A hétköznapokban mégis ritkán
tesszük fel a kérdést: Tulajdonképpen mivel szolgáltam rá bármi jóra? Egyszerűen csak elfogadjuk. De történjen csak egy
szerencsélenség, máris változik a helyzet. Már kérdezzük is:
Miért pont én? Mivel érdemeltem ki ezt? Ez nem igazság!
A teodicea kérdése
A kérdést, miszerint egy igazságos Isten miért engedi meg a
szenvedést, vagy ha már megengedi, miért nem osztja el (a
mi mércénk szerint) igazságosabban, „teodiceai kérdésnek”
nevezik. Minden kor gondolkodói igyekeztek választ adni
erre a kérdésre. Az egyik legismertebb okfejtés Gottfried
Wilhelm Leibniztől (1646–1716) származik az 1710-es évből. Ő arra akart rávilágítani, hogy ez a világ, függetlenül a
minket érő sok rossztól, „a lehetséges világok legjobbika”.
Jobb már nem is lehetne, és Isten igenis jó. Pont.
Az újkorban a szenvedés egyre inkább az istenhittel szembeni ellenérvvé vált. Az író Georg Büchner (1813–1837) azt
a tapasztalatot, hogy az igaz ember szenved, egyenesen „az
ateizmus sziklájának” nevezte, azaz az alapvető ellenvetésnek azzal a feltételezéssel szemben, hogy Isten létezik. Ebben a valláskritikában van egy szikrányi igazság: az a kísérlet, hogy az emberi értelem eszközeivel összeegyeztessük a
világ jelenlegi állapotát egy jó és igazságos Istenbe vetett
hittel, kudarcra van ítélve. Mindenekelőtt nem azért, mert
Isten nem jóságos, igazságos és mindenható, hanem mert az
általunk érzékelhető világ nem azonos azzal a teremtéssel,
amely Isten akaratából jött létre. A minket körülvevő természet – mely egyrészt lélegzetelállítóan szép, másrészt viszont
félelmetes romboló erővel rendelkezik – Isten teremtése, de
téli dermedtségben, mert az ember Isten elleni lázadásának
a következményét mutatja, ahogyan arról az 1Mózes 3 és
Pál apostol a Róma 1-ben beszámol.
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Népszerűtlen, de megváltoztathatatlan tény: Aki ki akarja
kutatni a szenvedés értelmét, de nem akarja elismerni, hogy
ezzel a világgal, velünk, emberekkel a természetünkből adódóan valami alapvetően nincs rendben, az megreked a probléma felszínénél.
Amit Jézus tett
A teodicea problémájának nincs olyan megoldása, amely
az értelmünket is megnyugtatná. A Biblia nem a szenvedés
kérdésének intellektuális megoldását ígéri, hanem a szenvedésből való megváltást (lásd Jel 21,4). Ezzel összhangban áll
az, ahogyan Jézus a szenvedő emberekkel bánik. Soha nem
magyarázza el nekik, hogy miért kell szenvedniük, hanem
szíve mélyéig átérzi a fájdalmukat, majd meggyógyítja őket
(lásd Mt 14,14). A gyógyítást összeköti a bűnbocsánattal
(lásd Mk 2,1–10), és emlékeztet arra, hogy amikor Isten
kiment a bajból, azt is akarja, hogy térjünk meg gonosz
útjainkról (lásd Jn 8,11). Ugyanakkor óva int attól, hogy
latolgassuk, milyen nagy bűnt kellett annak elkövetnie, akit
nagy szenvedés ért (lásd Lk 13,1–5).
A baj mint „Isten nádpálcája”
1552. július 12-én Heinrich Bullinger (1504–1575) a züri
chi székesegyház szószékén áll és Jézusról, ill. a tengerbe
süllyedő Péterről prédikál (lásd Mt 14,22–30). Gyülekezetét éppen sok sorscsapás sújtja. Néhány hónappal korábban vette kezdetét a választófejedelmeknek (a császár ellen
irányuló) felkelése, mely több csatát is eredményezett.
Bullinger érthető módon a szomorúság és baj okát firtatja.
Ezt a választ adja rá: mindez el van rendelve és Isten
„fenyítőpálcájaként” működik. Isten ezek által az események által tanítani akar minket, tekintetünket a Jézus
Krisztusban nyert megváltás csodájára akarja emelni, aki
nemcsak mindenható és jóakaratú, hanem együtt érez a
szenvedővel és mellé is áll. Ezért vállalta, hogy emberré lesz
és keserű kereszhalált hal. A viharos tengeren lévő tanítványokat Bullinger példaként állítja a gyülekezet elé: „Nem
türelmetlenkednek, nem zúgolódnak Uruk ellen, nem szidják
egymást, mintha egyik vagy másikuk lenne felelős a helyzetért.
Ezt kellene tenni nekünk is a nehézségeinkben”. Bullinger
végezetül Péterre tekint, aki Jézus hívására indult el a vízen.
Jézus cselekedetével kapcsolatban Bullinger rávilágít arra,
hogy Isten nemcsak általánosságban segíti az embereket,
hanem ott áll minden egyes hívő mellett.

Számos olyan országban, ahol a Liebenzelli Misszió jelen van, az emberek nehéz fizikai munkát végeznek, és nehéz terheket hordoznak. Ennél azonban – és
ez minden országra, még a legfejlettebbekre is érvényes – messze nagyobb terhet jelent a bűnök súlya és az, hogy elszakadtunk Istentől. A világmisszió ezért
az emberek figyelmét arra a Jézusra irányítja, aki megoldotta a bűn kérdését.

Vakok vagyunk a lényegre
Jézus keresztje keresztülhúzza néhány
olyan
meggyőződésünket,
amelyek
olyan szépen belesimultak gondolkodásunkba: az emberiség történelme nem
felel meg annak a narratívának, miszerint az ember erkölcsileg folyamatosan
fejlődne, és mindig továbbképezhető,
ill. tanítható lenne. A technológiai fejlődés szempontjából valóban lélegzetelállító tempóban haladunk előre. Alighanem ezt a koronavírus elleni vakcina
kifejlesztésekor is látni fogjuk. Ugyanakkor még soha nem voltak ilyen szélsőséges társadalmi vélekedések abban
a kérdésben, hogy mi egyáltalán a jó.
Még pontosabban arról, hogy mi a legfőbb jó? Semmi jel nem utal arra, hogy

FOTÓ: MARTIN HAUG

A miérteket firtató kérdések tévútra vezethetnek
Ez a bizakodás vajon 2020-ban is felfogható örömhírként?
Manapság sokan idegenkednek attól a gondolattól, hogy a
koronavírust Isten küldte volna, mert megtérésre akarja ösztökélni az emberiséget. Miért éri az embereket ez a súlyos
betegség? Miért fertőzzük meg akaratlanul is a másikat? Az
efféle kérdések egészen maguk alá gyűrhetnek bennünket.
Jézus Krisztus üzenete azonban nemcsak egyszerűen megválaszolja azokat a kérdéseket, amelyeket magunkban hordozunk, hanem újra ki is igazítja azokat.
A teológus Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) a teremtésről és a bűnbeesésről szóló értekezésében elmagyarázza,
hogy a Miért?-kérdés miért nem illik a hithez. Ez a kérdés
tudniillik a szenvedés okát mindig másban keresi. Ezáltal
megpróbálja az ember ártatlanságát bizonygatni, vagyis tisztára mosni az Ént.
A Jézus Krisztusba vetett hitből nem az következik, hogy a
gonosz eredetét kutassuk, hanem azt, hogy hogyan győzedelmeskedett fölötte Krisztus a kereszten, hogyan nyernek bocsánatot a bűneink, és hogyan békül meg Isten a bukott világgal.
Csak akkor tanulunk meg a valósághoz igazodó kérdéseket
megfogalmazni, amikor találkozunk Jézus Krisztussal.

társadalmi egyetértésre juthatunk ebben. Vajon az emberi
méltóság csúcsa az, hogy egyetlen életnek se kelljen a saját
létjogosultságát bizonygatnia, legyen bármilyen törékeny és
beteg? Vagy inkább az, hogy az embernek abszolút önrendelkezési joga van meghatároznia a saját halálának módját
és idejét?
Az orosz író, Vlagyimir Szolovjev (1853–1900) írja:
„Az a véleményem, hogy a haladás mindig a vég egyik tünete.” Miért? Azért, mert technikai ismereteink révén egyre
pontosabban meg tudjuk ugyan különböztetni, hogy mi az
alkalmasabb, ill. a kevésbé alkalmasabb eszköz céljaink eléréséhez, ám eközben elveszítettük a képességünket arra,
hogy különbséget tegyünk Isten és teremtmény között.
A lényegre vakok vagyunk.
Koronavírus – Isten ébresztőt fúj
Akkor a koronavírus-világjárvány Isten büntetése? Csak nagyon óvatosan válaszolnék igennel, mert erre azonnal azt
kezdenénk el tudakolni, hogy akkor azok az emberek, akiket a vírus terjedése különösen is keményen sújt, különösen
nagy bűnösök-e. Márpedig az olyan katasztrófák, mint egy
világjárvány egész társadalmakat érintenek, még ha súlyosabb fenyegetettséget jelentenek is bizonyos csoportokra, jelen esetben az idősebbekre és a krónikus betegségben szenvedőkre.
A nemzeti és még inkább a globális kríziseket Isten ébresztő jelzéseinek kell értelmeznünk, amelyek életünk átgondolására és megtérésre buzdítanak. Mint a társadalom tagjai mi,
emberek össze vagyunk egymással kötve, és ez megmutatkozik mind a jóban, mind pedig a szenvedésben. A nyugati
világ „fejlett” társadalmaiként tehát közösen aratjuk most,
amit vetettünk, vagyis annak a következményeit, hogy piaci
alapokra helyeztük az egészségügyi- és
ápolási szektort, az egész világot átszelő globális úthálózatot alakítottunk ki,
vagy hogy előnyben részesítettük a jövedelemszerzést a családon belül végzett
munkához képest. A tartós gazdasági
növekedésről és az egyre növekvő jólétről szóló ígéretek most szappanbuborékként pukkadnak ki.
Egy ébresztő jelzés megváltoztatja
a kérdés irányultságát. Figyelmünket
arról, hogy a bűnöst, a „bűnbakot” keressük, kutassuk, arra akarja irányítani,
ami végbemegy. El akarja terelni a gondolatainkat, hogy ne a Miért?-kérdésre
FOTÓ: ISTOCKPHOTO / FRANCESCOCH

Minden bajban Istenhez igazodni
Bullinger prédikációja ékes bizonyítéka az Istenbe vetett bizalomnak. A gyülekezeti tagok szívét Jézus Krisztusra mint Úrra
és Megváltóra irányítja. Az elképzelés, miszerint minden, ami
történik, végeredményben Istentől jön, nem gyengíti Bullingernek a mindenható és jóságos Istenbe vetett hitét, sőt inkább még meg is erősíti azt. Minden nehézségben, ahelyett,
hogy bűnbakokat keresnénk, Istenhez kell igazodnunk, rendeznünk kell az életünket, és oda kell állnunk egymás mellé.

A missziós ház előtt álló emlékkő Bad
Liebenzellben: A keresztyéneknek egymás
terhét kell hordozniuk (Gal 6,2)
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várjuk a választ. A lényeg sokkal inkább a Mi célból?-kérdés.
Mi ennek az egésznek az üzenete a mi számunkra? Mire
nyithatja fel ez a krízis a szemünket? Ehhez következzen két
gondolat:
1. „Most tehát, akik azt mondjátok: Ma vagy holnap elme
gyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, keres
kedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a
holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy
kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene monda
notok: Ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk
cselekedni” (Jakab 4,13–15).
A koronavírus megbénítja a társadalmi életet. Rendezvényeket mondanak le, iskolákat zárnak be, a focimeccsek
üres lelátók előtt zajlanak. Egy örökmozgó társadalom „készenléti módra” áll át. Ez időt ad a gondolkodásra. Világos,
hogy mit diktál alapbeállítottságunk: teljes erőnkkel a probléma megoldására kell összpontosítanunk. A találkozókat
online is meg lehet tartani, és most az a cél, hogy elkerüljük a pánikot, és mérsékeljük a krízis kedvezőtlen gazdasági hatásait. Nem kérdés, hogy ezeknek a mérlegeléseknek
van létjogosultságuk, hiszen a csökkenő forgalom mellett a
munkahelyek fennmaradása és a bizonytalan munkahelyeken a bérek megtartása a tét.
Nem vagyunk urai a helyzetnek
És mégis felvetődik a kérdés: Vajon a mi nagy-nagy igyekezetünk, amely a problémák megoldására irányul, valójában nem menekülés-e az elől, hogy be kelljen ismernünk a
saját tehetetlenségünket? Van-e az életünkre nézve a mindennapjainkat meghatározó ereje annak, ha tudjuk, hogy
legnagyobb igyekezetünk is csak akkor hoz eredményt,
„ha az Úr akarja…”? Az a sok fontos és sürgős dolog, ami előttünk áll, nagyon gyorsan elhomályosítja a látásunkat, és már
nem látjuk az Urat, akitől „minden jó adomány” származik
(Jakab 1,17). Joseph Piper (1904–1997) keresztyén filozófus
ezt így fogalmazta meg: „A bizonytalan idők a legbiztosabbak;
az ember megtudja, hányadán is áll a világgal.” A saját létezésünk bizonytalansága kényelmetlenül felkavaró és még az
életünket is veszélyeztető módon tárul elénk. A posztmodern
ember számára nehezen elhordozható csapás az, hogy elveszítette az irányítást egy vírus fölött, amelynek a terjedése
drasztikus intézkedéseket kényszerít ki belőle. Mielőtt feltennénk a kérdést, hogy vajon Isten Ura-e még a helyzetnek,
először azt ismerjük be, hogy mi nem vagyunk azok.
2. „Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segít
séget” (Zsolt 62,2).
Egy világjárvány egészen más logikára késztet, mint egy
terrortámadás. A merényleteket követően azt kérik az emberektől, hogy maradjanak együtt, és ne szakadjanak el
egymástól. Egy járvány esetében más a helyzet. A vírus által megfertőzöttek ugyanis karanténba vagy izolációs osztályokra kerülnek. Mindenkit távolságtartásra szólítanak fel,

és egyenesen felelőtlen magatartásként kezelik, ha emberek
megölelik vagy megpuszilják egymást. Így aztán egyre több
ember körül áll be a csend. Ez a csend akár ijesztő is lehet,
de a mindig karnyújtásnyira lévő okostelefonunkkal gyorsan el is menekülhetünk előle. De tényleg ezt kell tennünk?
Dietrich Bonhoeffer mondta az egyik prédikációjában, hogy
azért menekülünk a csend elől, mert egyfelől félünk felfedezni önmagunat, másfelől pedig félünk Istentől: „Mivel félünk
ezektől az Istennel való ijesztő és magányos találkozásoktól, inkább kerüljük őket, és kerüljük még azt is, hogy Istenre gondoljunk, nehogy váratlanul túl közel lépjen hozzánk”. Bonhoeffer
már akkor, 1928-ban sem értett egyet azzal, hogy egy határidők szorításában élő társadalomban, ahol mindenki csak
rohan, nagyon nehéz nyugalmat találni. Hiszen aki kiszolgáltatja magát Isten Igéjének, az felüdül és megerősödik. Az
a lélek tapasztalja meg a csendet, „amely Isten szeretetében
nyugszik, mert ebben a csendben hallgat a sok baj és szükség,
nyugtalanság és rohanás, lárma és kiáltás, könny és félelem, és
a lélek elcsendesedik Istennél, aki segít”, írja Bonhoeffer. Ezt
csak az élheti át, aki ezt elhiszi és él ezzel a lehetőséggel.
Hogy fog ez az egész végződni?
Az, aki kész annak a történetnek a szereplőjévé válni, amelyet Isten „írt” a világnak, realistává válik, de a szó mélyebb
értelmében: megtanulja, mi a különbség vég és cél között.
Ennek a világnak egyszer vége lesz, de a végső cél egy új ég
és egy új föld. A vég, ahogyan erről a gazdag szimbolikájú
bibliai apokaliptika beszél, katasztrofális körülmények között
jön majd el. Ám ez a vég egyben egy új kezdet is lesz, amikor megjelenik ennek a világnak a mennyei megfelelője, ahol
nem lesz többé sem szenvedés, sem szomorúság, sem halál.
Az, hogy ennek a világnak egyszer vége lesz, paradox módon azonban nem a kárhozatot vetíti előre, hanem az üdvösséget hirdeti meg. Az a reménység, hogy Isten mindent újjá
teremt majd, képessé tesz minket arra, hogy a ránk bízott
feladatokat józanul és higgadtan végezzük. Ez jelentheti azt,
hogy orvosként vagy ápolóként megteszünk minden tőlünk
telhetőt, politikusként bölcs döntéseket hozunk, vagy segítünk a hozzátartozóinknak, szomszédainknak.
Az, hogy készek vagyunk szolgálni ott, ahol szükség van
ránk, vagy távolságot tartani ott, ahol orvosilag ez indokolt,
abból a reménységből sarjad, hogy tudjuk, Isten a végén
teljességre viszi az üdvösséget. Nem a katasztrófáé tehát az
utolsó szó, és nem a koronavírus a király.
Forrás: idea-Pressedienst, 2020. március 17., a szerző átdolgozása.
Közlés engedélyezve.

Prof. Christoph Raedel 2014 óta a Rendszeres
teológia és teológiatörténet professzora a gießeni
Szabad Teológiai Főiskolán. Evangélikus teológiát
tanult Rostockban, Halléban (Saale), Cambridgeben (UK) és Reutlingenben, emellett az Evangéliumi teológiai műhely elnöke. Ezenkívül ő vezeti
Gießenben az Etika és Értékek Intézetét.
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H IWeltweit
R D német
E Tnyelvű
É folyóiratot:
S
Németül értőknek ajánljuk a Mission
A MISSION weltweit a Liebenzelli Misszió német nyelvű magazinja. Magyar megfelelője,
a KÜLMISSZIÓI híradó – a fordítási munkák miatt – mindig egy szám késéssel jelenik meg. Aki tud németül és szeretné
megrendelni, a https://www.liebenzell.org/mw-online címen található weboldalon megteheti.

A MISSION weltweit 2020. szeptember/októberi számának fő témája a vendégszeretet lesz.
A misszionáriusok arról számolnak be, hogy a vendégszeretet hogyan nyit meg ajtókat, és
milyen kihívásokat jelenthet. Armin Jans a Vendégrovatban hasznos dolgokat javasol azoknak, akiknek fontosak a találkozások.
Továbbá bemutatjuk az új missziós igazgatót, Dave Jarsetz-et, közlünk egy interjút Tobias
Beckerrel, közreadunk imahíreket és különböző multimédiás programokat ajánlunk.
Még nem ismeri a MISSION weltweit-et? Itt megismerkedhet vele:

https://www.liebenzell.org/mw-online

A KÜLMISSZIÓI híradó következő száma 2020 decemberében jelenik meg.

Aktuális – Malawi:

Segítségnyújtás
nehéz időkben
Az elmúlt években országszerte nagyon gyenge volt
a kukoricatermés. Hogyan vészelhetik át az emberek
az esős időszak hónapjait az új termés betakarításáig?
Akkor, amikor már az előző néhány év terméshozama
is alacsony volt, nehéz készleteket tartalékolni.
Ilyen időkben az ember egyik napról a másikra él.

FOTÓK: JOACHIM BERGER

Nagyon hálásak vagyunk Istennek a beérkezett pénzadományokért, amelyek lehetővé tették, hogy kukoricalisztet vásárolhassunk. Sok helyen nem lehetett kapni, de országos viszonylatban
végül sikerült 850 zsák kukoricalisztet beszereznünk 20 kg/zsák
kiszerelésben. Ezt a mennyiséget testvéregyházunkkal és a jelenleg futó projektjeink képviselőivel közösen osztottuk szét a vidéki egyházkerületek nélkülöző és elsősorban idős tagjai között.
A gyülekezeti vezetők, a falusi törzsfőnökök és még sokan
mások, akiknek segíteni tudtunk, szívből köszönik a hozzájárulást, amellyel sikerül kihúzniuk a következő betakarításig. Hála
a Malawinak küldött adományaikért!
Joachim Berger

A kukoricaliszt célba ér

Várakozás...

...és az átvétel igazolása
Közel 300 pokrócot sikerült kiosztani árva gyerekek közt 13
környező faluban. Ez nagy segítség számukra a hideg évszakban.
A tisztelet kifejezéseként a fiatalok két kézzel és leguggolva vették át az ajándékot. Missziónk megragadja ilyenkor az alkalmat
az Ige továbbadására is, amit most Veronika Urschitz végzett.

Kevezsda Szilvia – Malawi

A bentlakó gyerekek szeretnek színezni

A Szavak nélküli könyv gyakorlása párokban

A tanfolyam résztvevői

Előadás a tanfolyamon

Informatikaóra

Új artemizia gyógynövénykert

