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MalawiMalawi
(Afrika)(Afrika)

Tőlünk a távolság  
7602 km – odáig 19 millió 

lépést kéne tenned.

A Példabeszédek 
18,24-ből megtudod, 
milyen egy igaz  
barát.

GYERMEKSAROK

SZÁMÍTHATOK
RÁD?

Tobias Müller egy Zomba nevű városban él a 
feleségével, Sarah-val és a két gyermekükkel 
(Josia 8 éves, Amy 5). Ott a legeslegjobb Barátról, 
Jézusról beszélnek az embereknek.

Van-e olyan barátod, barátnőd, akire 

számíthatsz? Talán akivel már homok-

várat is együtt építettetek… Vagy aki-

vel szuperül tudtok együtt focizni… Vagy aki 

ugyanúgy szereti a lovakat, mint te… Vagy segít 

megírnod a leckédet… Nagyon klassz és fontos 

is, hogy legyen egy igaz barátod. De egyáltalán 

nem olyan könnyű találni ilyet.

A te imádságodA te imádságod::
Úr Jézus,  
köszönöm, 
hogy ott vagy 
Tobiasszal és a családjával. 
Őrizd meg őket, és segíts 
nekik, hogy igaz barátai  
lehessenek a Malawiban  
élő embereknek! Ámen.

A nevem Tobias. 40 éves vagyok. 
Sok barátom van Németország
ban. Mivel azonban már 10 éve 
Malawiban élek, csak nagyon rit
kán találkozhatom velük. Emiatt 
többekkel már nem olyan mély a 
barátságunk. Nagyon tud fájni, 
ha el kell engednünk, vagy ami
kor akár el is veszítünk egy bará
tot. Ez bizony szomorú!

Ezért is örültem nagyon, amikor 
megértettem, hogy van egy olyan 
barátom, akire 100 százalékosan 
számíthatok. Még akkor is velem 
marad, amikor egy másik országba 
vagy városba költözöm. Ezt a külön
leges barátot Jézusnak hívják. De 
miért hagyatkozhatom rá ennyire? 
Egyszerű a válasz: mert nemcsak  
az utolsó ingét, hanem az életét is 
odaadta értem azért, hogy egyszer 
majd Nála lehessek a Mennyben.  
Ez aztán a barát, igaz? Nem tudok 
elég hálás lenni Neki ezért. 

Abban is segít, hogy megtanuljak 
engedelmes és megbízható férfivá 
válni. Fontos, hogy az emberek tud
ják, számíthatnak rám. A bizalom 
ugyanis az igazi, mély barátság  
előfeltétele. Bár nagyon messze lakunk egymástól és 

keveset találkozunk, a barátságunk egy
re mélyül. Markus egyszer még meg is  
látogatott itt, Malawiban. Vállalta a  
hosszú utat és a sok költséget, hogy 
megnézze, hogyan élek, mit csinálok 
mint misszionárius. Nekem ez nagyon  
sokat jelentett. Nem semmi teljesítmény, 
ugye?

De van még valami különleges a  
barátságunkban. Jézus mindkettőnk  
Barátja, és ez a köztünk lévő kapcso
latot is erősíti. Markus imádkozik 
értem. Képzeld csak el, hogy bár 
7000 kilométer távolságra vagyunk 
egymástól, az ő imádságai is bátorí
tanak, vigasztalnak, óvnak és támo
gatnak. Én is imádkozom őérte.  
Hát nem fantasztikus, hogy így is  
ott lehetünk egymásnak?! 

Sok régebbi barátom nincs már meg. 
De tudod, nem is az a fontos, hogy 
sok barátod legyen, hanem az, hogy 
igaz barátaid legyenek!

Az egyik barátomat, akire igazán 
számíthatok, Markusnak hívják. 
Ugyanabban a faluban nőttünk fel, 
és amikor hazautazom Németország
ba, nagyon örülünk egymásnak és 
megünnepeljük a viszontlátást.  
Régebben szerettük megviccelni egy
mást, szerettünk együtt hülyéskedni. 
De tudtunk komoly dolgokról is be
szélni, és tudtunk segíteni egymás
nak jó döntéseket hozni.

1.

3.

4.

5.

2.

Arról isme-
red fel az igaz ba-

rátokat, hogy retten-
tően hiányoznak, ha 

nincsenek már 
veled.

Adj hozzá a világhoz te is!  
Főelőadó: David Jarsetz, missziós igazgató, Liebenzelli Misszió
2022. szeptember 24., szombat, 10:00
Szabad Evangéliumi Gyülekezet
1135 Budapest, Béke u. 35/a. • Jelentkezés: jelentkezes@liebenzell.hu

Molnár Mária  
Külmissziói Alapítvány

Missziói Nap 
• 2022

„Általad nyer áldást a föld minden népe.” (Galata 3,8b)
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A médiában megrendítő képeket látunk menekülő 
családokról, édesanyákról és nagymamákról, akik 
legféltettebb kincseikkel, a gyermekeikkel, unokáik-
kal keltek útra. A hátországban folyó harcok kapcsán 
szükségszerűen felmerül az a kérdés is, hogy vajon 
hány hozzájuk hasonló család húzza meg magát a 
földalatti óvóhelyeken – s vajon hány gyermek lett 
máris a háború miatt árva. Rajtuk kívül van a gyer-
mekeknek még egy olyan, rendkívül kiszolgáltatott 
csoportja, amelyikre már kevés nemzetközi figyelem 
jut: az állami gondozásban élő, árva gyermekeké.  
A háború az intézményhálózat egyes tagjainak fi-
zikai fenyegetettséget jelent. Máshol a személyzet 
biztosítása lehetetlenült el. A finanszírozás és a 
szakszerű adminisztráció pedig természetszerűen 
akadozik. Nemcsak családok indultak el tehát az or-
szágban nyugat felé. Számos állami intézmény ellá-
tottjai sem maradhattak. Az ukrán állam az ő elhe-
lyezésükben és ellátásukban is számít az egyházi és 
a civil szervezetekre. 

Ebben a feladatban vállal részt a Gyermek-
Evangélizációs Közösség (itthon: Vasárnapi Iskolai 
Szövetség) helyi csapata. A Beregszász határában 
található szabadidős központjuk, a Bereg Camp lett 
az új otthona harminc árva gyermeknek, akik Rivne 
városából érkeztek, továbbá tizenkét felnőttnek.  
A tábort vezető házaspár, illetve a munkatársaik a sa-
ját erőforrásaikból és adományokból gondoskodnak 
a rájuk bízott menekültek teljes ellátásáról és nem 
utolsó sorban a lelki segítségnyújtásról, ill. egyéb 
foglalkozásokról. A csapat beregszászi irodája is át-
meneti menekültszállóvá és koordinációs központtá 
alakult az orosz támadásnak már az első napjaiban. 
A szervezet saját, országos hálózata is komolyan 
megsínyli a háborút, ezért új feladatát, amelyet a 
két ország konfliktusa kapcsán vállalt fel, csak kül-
földi partnerei támogatásával tudja ellátni. Öröm a 
számunkra, hogy a Liebenzelli Misszió is az utóbbiak  
közé tartozik. A Németországi Liebenzelli Misszió 
már el is juttatta pénzbeli és tárgyi adományát a 
Bereg Campnek. Mi is folyamatosan kapcsolatot 
tartunk a szervezet vezetőivel, hogy szükség szerint 
gyors segítséget nyújthassunk. Emberi számítások 
szerint a háború, sajnos, elhúzódhat. Emiatt meg-
nő azoknak a partnereknek a jelentősége, akikre 

hosszabb távon is támaszkodni lehet. A Gyermek-
Evangélizációs Közösség ukrajnai szolgálatáról, il-
letve a Bereg Camp helyzetéről a Külmissziói Híradó 
hasábjain ezután is beszámolunk. Kérjük, imádkoz-
zanak velünk együtt, hogy Isten óvja meg a térséget 
a háború borzalmaitól, s adjon erőt kárpátaljai test-
véreinknek erőfeletti szolgálatukhoz!

Megható az a szeretet és áldozatkészség is, 
amelyről a mdekai gyermekfalu lakói tesznek tanú-
bizonyságot. Kevezsda Szilvia beszámol arról, ho-
gyan gyűjtenek más rászorulók, ti. egyedül maradt 
idősek számára, hogy élelmiszer-alapanyaggal és 
alapvető tisztálkodási szerekkel segítsék őket. A ti-
nikre és a helyi munkatársakra egészen gyakorlati 
feladatokban is számíthatnak. Egy olyan országban, 
ahol a család az egyetlen szociális háló, nagyon 
nehéz helyzetbe kerülnek azok a szépkorúak, akik 
megözvegyültek, akiknek a családja a jobb élet re-
ményében városba költözött, vagy akiknek egy-egy 
különösen is szűkös időszakban kevesebb gondos-
kodás jut. „Egymás terhét hordozzátok, így töltsétek 
be Krisztus törvényét” – szól a jól ismert páli inte-
lem (Galata 6,2). A mdekai gyermekek és fiatalok 
ebben a lelkületben nőnek fel. A legkisebbek lelki 
formálásáért Kevezsda Szilvia felel. A gyermekek 
hitének megalapozása és személyiségük fejleszté-
se felelősségteljes feladat. Hálásak vagyunk Szilvia 
szolgálatáért.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a pandémia Ecua-
dorban is csillapodni látszik, így az Impact ifjúsági 
missziós program zavartalanul folyhat. A résztvevők 
csapata összeforrt. Minden napra jut új tapasztalat, 
kihívás és hálaadás. Sípos Dorka beszámolójából 
többet is megtudhatnak.

Végül hadd ajánljam szíves figyelmükbe Missziói  
Napunkat, amelynek idén a Szabad Evangéliumi 
Gyülekezet ad otthont. Főelőadónk David Jarsetz 
lesz, a Liebenzelli Misszió missziós igazgatója, az 
Impact Program alapítója. A részletekről a hirdeté-
sekben tájékozódhatnak.

Szerep, 2022. április 8.

Kedves Testvérek!

Török András, elnök

Tisztelettel:
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Először is nagyon hálás vagyok Istennek, amiért megenged-
te, hogy részt vegyek a tinilányok táborában. A többi korosz-
tálynak már tavaly lezajlott a tábora az otthonlétem alatt, 
így ez volt az utolsó esélyem. A tábori megbeszélésen, kb. 
két héttel az indulás előtt még nem tudtam rendesen járni, 
mert a jobb lábamon begyulladt egy seb, és fájdalmas volt 
még ráállni is. Hála Istennek, meghallgattattak az imádsá-
gok: 10 napi antibiotikum után egész jól rendbe jöttem, és 
így elutazhattam.  

A program változatos volt. A lányok találkozhattak a ba-
rátnőikkel a többi gyermekközpontból, sok finom ételt et-
tünk, volt lehetőség sportolásra, barkácsolásra, de az ének-
lés és a színdarab is színesítette a programot. A hegyi patak 
hideg vizű, természetesen kialakított medencéiben lehetett 
fürdőzni is.

A tábor mottója ez volt: Turned Around (A nagy fordulat). 
Ráháb és Magdalai Mária életének gyökeres átformálódását 
vettük szemügyre. 

Az, hogy ki miből tért meg – ebben a két esetben prostitú-
cióból és okkultizmusból –, nem kell, hogy meghatározza a 
további élet kimenetelét. Hasonló háttérből jönnek a lányok 
is: egyrészt nagyon könnyelműen veszik a fiúkkal való tes-

ti kapcsolatot, másrészt pedig a varázslás és a démoni erők 
nagyon is jelen vannak ebben a kultúrában. Milyen jó, hogy 
a két bibliai személy jó példája Isten csodálatos szabadításá-
nak, mely által teljes fordulatot vett az életük. 

Kiscsoportban is megvitattuk a hallottakat, és az igazságo-
kat próbáltuk alkalmazni a saját életünkre. Ráháb esetében 
a hit jött elő, mivel nála a hallás teljes mértékben párosult a 
hittel. Komolyan vette, amit Istenről hallott, és a közelgő íté-
letet is. Cselekedete igaznak bizonyult, mely által megmen-
tette a kémeket, majd később a saját és a családja életét is. 
Mária életében pedig a démoni megszállottságból való sza-
badítás utáni hűséges szolgálatról beszéltünk. Hozzá hason-
lóan mi is tehetünk nagy dolgokat Istenért, fizikai és lelki 
szolgálatként egyaránt. Mária teljes szívvel tudta szolgálni az 
Urat, és hű maradt Hozzá akkor is, amikor a legtöbben fél-
ve elmenekültek. Bátran hirdette a feltámadás örömhírét. Az 
ő életére valóban igaz az aranymondásunk: „Ha tehát a Fiú 
megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek” (Jn 8,36). 

Isten számára nincs lehetetlen helyzet és lehetetlen em-
ber, Ő képes átformálni bárkinek az életét. A múlt legyen a 
múlté, és ne engedjük, hogy meghatározza a jelenünket, il-
letve a jövőnket. Isten egy új kezdetet szeretne adni. Elveszi 

Kedves Olvasók!
Szeretettel köszöntelek Titeket! Most egy tábori beszámolót szeretnék 
megosztani Veletek. Március 13-tól 27-ig Falombéban voltunk, 3 órányira 
tőlünk a Mulanje-hegység lábánál, gyönyörű környezetben.

Kevezsda Szilvia beszámolója Malawiból:

Eldőlt a szívemben, követem Jézust! Csoportbeszélgetések
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??a szégyent és visszaadja az elveszített 
emberi méltóságot. Ha rendeződik Vele 
a kapcsolatunk, akkor önmagunkkal is 
egyenesbe jövünk – egészséges lehet az 
önértékelésünk, nem kell kevesebbet 
gondolnunk magunkról. A Sátán sok 
hazugságot hitet el velünk, akár közeli  
emberek által is: te nem vagy képes 
semmire, a te családod ilyen meg olyan,  
te sem leszel más… Ilyen és ehhez ha-
sonló dolgokat hallanak fiataljaink is. 
Mennyire más üzenet az, hogy drága  
vagy, becses és értékes, elfogadott és  
különleges! Az a fontos, hogy Isten mit 
mond rólunk, nem az, amit az emberek. 

Érzékeltük, hogy a lányokat meg-
érintette a téma; volt, aki először tért 
meg, és volt, aki újra odaszánta életét 
Istennek. Többen kértek lelkigondozói 
beszélgetést és imádságot valamilyen 
ügyben. 

Azért imádkozunk, hogy a minden-
napokban is meg tudjanak állni, amikor 
ki vannak téve különböző hatásoknak 
és a csoportnyomásnak. 

Köszönjük, ha Ti is imában hordozzá-
tok fiataljainkat, hogy hűséggel köves-
sék az Urat.
                  Szerettel:  

Ez az idézet tőlem származik. Nemrég valaki valahol megtalálta és el-
küldte nekem. Amikor 18 éves voltam, egy missziói konferencia alatt 
egy napilapnak nyilatkoztam arról, hogy én hogyan viszonyulok a misz-
szióhoz. Hát igen, egy valamit tisztán láttam: annak, aki misszionárius-
nak megy, sok mindenről le kell mondania. De nem a meleg zuhanyról 
van szó, hanem sokkal inkább azoknak az embereknek a kedves szavai-
ról, akik jól ismernek, és szavak nélkül is megértenek. Nem is a szaftos 
húsról meg a galuskáról beszélek, hanem arról, hogy én ne haljak éhen, 
miközben folyamatosan másoknak adok.  

Az elengedés témájához mindenki hozzá tudna szólni. Elsősorban a 
mi misszionáriusaink. Mostani lapszámunkban az elengedés két oldalá-
ról, az örömeiről és a nehézségeiről beszélnek nekünk.  

34 évvel az idézetem után még mindig nem vagyok „igazi misszioná-
rius”, de legalább sokszor vagyok úton azért, hogy misszionáriusokat lá-
togassak. Nemrégiben is ez történt, és közben gyakorolhattam egy kicsit 
az elengedést. Amikor megérkeztünk Ecuadorba, már az első nap szeret-
tünk volna felkeresni és erősíteni néhány házicsoportot az egyik őserdei 
faluban. Ám a fennsíkon elterülő, 200 fős Cazarpampában alig volt va-
laki otthon, mert aznap játszott döntő mérkőzést a női focicsapat. Nagy 
sajnálatunkra terveinket el kellett engednünk.  

Egy családdal aztán mégis találkoztunk. Helybéli munkatársaink bib-
liatanulmányozást tartottak velük, és tudtunk egymásért imádkozni. 
Szedtek a kertükben egy nagy zacskó maracuját, és azt adták útravalóul,  
amikor búcsút vettünk tőlük. Egész nap azokat eszegettem. Maracuja 
még soha nem ízlett annyira.

Amikor valami újba akarunk belefogni, akkor valamit el is kell enged-
nünk. Akik tovább akarják olvasni az újságot, valami mást abba kell hagy-
niuk. Ők valahol majd ráakadnak ezekre a markáns szavakra: Azok, akik 
elengednek valamit, győztesek. És ehhez nem feltétlenül kell misszioná - 
riusnak lenni Ecuadorban, Malawiban vagy Pápua Új-Guineában.

Kívánom, hogy az olvasás mindenkinek nyereség legyen. Tudom, so-
kan továbbra is útjára „engedik” adományaikat és imádságaikat azért, 
hogy embereket nyerhessünk meg Krisztusnak.  

Testvéri szeretettel Jézus Krisztusban, a mi Megmentőnkben,  
akit ezekben a hetekben ünnepeltünk, és szívélyes köszöntéssel  
a Misszió Hegyéről:

„Hogy misszionárius leszek-e egyszer? Ezt a kérdést már gyak-
ran feltettem magamnak. De ez nehéz döntés, hiszen akkor az 
egész itteni jólétet a szögre kellene akasztanom.”

Aki mer elengedni, az nyer

Csoportbeszélgetések

Johannes Luithle, lelkész igazgató
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Banglades:

Az elengedés, avagy hogyan tegyük termővé életünk földjét – Karin Ackermann  
könyve nagyon felkavarta Reginét. Egész életünket áthatja az elengedés. Kisko-
runktól fogva ezt tanuljuk. Olyan helyzetekbe kerülünk, amelyek rákényszerítenek 
vagy felbátorítanak az elengedésre. Mindegy, hogy kedves emberekről, körülmé-
nyekről, emlékekről vagy nehéz megtapasztalásokról van szó – nem tehetünk mást, 
„csak” Istenre bízhatjuk ezeket.

Egy életre szóló kihívás

Villanegyed Dél-Spanyolországban

Gyermekeinket és unokáinkat figyelve mindig 
rácsodálkoztunk arra, hogy milyen fontos az 
elengedés. Amikor egy gyermek járni tanul, 
eleinte szorosan fogja a felnőtt kezét, vagy erő-
sen kapaszkodik valamibe, vagy valami men-
tén halad előre, amíg aztán rászánja magát az 
első önálló lépésekre. Egy szülőnek vagy nagy-
szülőnek az, hogy a rábízott gyermekeket kísé-
ri, bátorítja, elengedi, olyan, mintha folyama-
tosan gyakorlópályán lenne. A legkisebbeknek 
attól a cumitól kell egyszer búcsút venniük, 
amellyel szinte összenőttek, később a kedvenc 
játékukat, aztán a kinőtt cipőcskéjüket kell 
elengedniük. A nagyobb gyermekek, de a fia-
talok és a felnőttek sem szívesen válnak meg 
kedvenc ruhadarabjaiktól.

Michael tini korában repülőgéptechnikus 
szeretett volna lenni, és szerette volna meg-
szerezni a repülőgép-vezetői engedélyt is, 
hogy pilóta-misszionáriusként egy másik or-

szágban repülőgépeket javíthasson, illetve re-
püléseket végezhessen. Aztán elengedte ezt az 
ötletet, és szerszámkészítő lett. Végül feladta 
a munkáját, és tett egy merész lépést: beirat-
kozott egy teológiai képzésre, majd misszióba 
ment. Isten Reginét is bibliaiskolába vezette, 
ám ehhez fel kellett adnia a hivatását, ame-
lyet nagyon szeretett: nevelőként dolgozott 
egy gyermekotthonban. 

 
Az elengedés mindig téma a misszióban 
A Bangladesben eltöltött évtizedeinket a gya-
kori helyváltoztatások és költözések jellemez-
ték, de sokszor változott a feladat- és felelőssé-
gi körünk is. Sokszor egy már meglévő munkát 
vettünk át és vittünk tovább, ami azzal is járt, 
hogy számunkra kedves embereket, feladato-
kat és projekteket hagytunk magunk mögött.

Mindeközben Michaelnek voltak saját el-
képzelései azzal kapcsolatban, hogy hogyan 
kellene csinálni a dolgokat, vagy hogyan 
kellene a helybeliekkel dűlőre jutni. Az évek 
alatt sok erejét vette el az, amikor tehetetle-
nül kellett valamit végignéznie, és csak na-
gyon keveset tehetett a szükségben levőkért. 
A bangladesi egyházi vezetésbe és néha a 
misszionáriuscsapatba vetett bizalma is ke-
mény próbákon esett át. 

Amikor helybeli munkatársak haltak meg, 
és Michael ott állt a temetésükön a nyitott sír-
nál, nagyon szomorú volt, de néha dühöt és 
zaklatottságot is érzett, amikor eszébe jutott, 
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A missziós szolgálat 
része az, hogy megyünk 
tovább, előre, miközben 
magunk mögött hagyunk 
embereket, ügyeket

A misszionáriusok 
csupán útkészítők,  

és csak egy ideig 
maradnak



5Külmissziói Híradó, 2022/2

Imádkozzunk,  
hogy a vezetőváltás 

Bang la desben gördüléke-
nyen menjen!

* a neveket megváltoztattuk

hogyan bántak elöljáróik az elhunytakkal.  
Michael nehezen tudta ezeket elengedni, ne-
hezen ment a megbocsátás és az, hogy ne 
nehezteljen. Ám ezeket az eseményeket Isten 
megengedte, és Maga Jézus adott példát a sze-
retetből és a megbocsátásból. 

Karin Ackermann így ír erről a könyvében: 
„A jónak és a rossznak,… mindennek van kez-
dete és vége. Minden megtapasztalás után jön 
egy újabb, amely felülírja, kiegészíti vagy elho-
mályosítja az előzőt. Eközben azt szeretnénk, 
ha a pozitív élmények a végtelenségig tartaná-
nak, de azokat is el kell engednünk. Azt persze 
gyakran szeretnénk, ha a fájdalom gyorsan el-
tűnne, ám rendszerint nem teszi meg nekünk ezt 
a szívességet. Mindezzel újra meg újra szembe-
sülnünk kell.”

Az elengedés a misszionárius szülők  
között is egyfolytában téma 
Az elengedés és a távnevelés témája min-
ket már akkor foglalkoztatott, amikor gyer-
mekein ket a Hebron Iskolába írattuk. Ez az  
angol nyelvű, bentlakásos iskola Indiában 
van, 2000 kilométerre tőlünk. Életünkből 14 
év abból állt, hogy minden héten levelet ír-
tunk, amikor tudtunk, telefonáltunk, de a 
szünidőkben találkoztunk is. Húsvétkor és ősz-
szel, amikor szabadságon voltunk, mindketten 
meglátogattuk a gyermekeinket. Mivel át kel-
lett utaznunk Indián, olyankor néhány napig 
csak vonatoztunk. A három lányunk és a fiunk 
a hosszú nyári szünetben és Karácsonykor 
jöttek el hozzánk, Bangladesbe. Rendszerint 
Regine ment el értük, és ő is vitte vissza őket.

Egyáltalán nem volt könnyű őket hét, ki-
lenc vagy tizenegy évesen elengedni, más em-
berekre és Istenre bízni abban a reményben, 
hogy akkor is és a jövőre nézve is ez a leg-
jobb nekik. Habár nem ment mindig minden 
simán, ma hálásan tekinthetünk vissza arra az 
időszakra.

Ezek a pozitív élmények segítettek akkor 
is, amikor gyermekeink pályát választottak, a 
tanulmányaikat végezték, megtalálták a társu-
kat és saját családot alapítottak.

Az elengedés segít az újat  
megragadni és megérteni 
Az elengedés érinti a gyermekeinket és a szü-
leinket is. Mindig érvényes, hogy alkalmaz-
kodnunk kell a helyzethez, használnunk kell 
a lehetőségeket, és meg kell értenünk, hogy 
azok is jók, vagy van jó bennük. Így kellett a 
gyermekeinknek sokat nélkülözniük minket, 
a szüleiket, hiszen Indiában, később pedig 
Németországban, illetve Angliában éltek. És a 
mi szüleinknek is sok évre le kellett monda-
niuk arról, hogy rendszeresen találkozzanak 
velünk és az unokákkal. Most annál nagyobb 
örömmel veszik körül gondoskodásukkal a 
dédunokáikat. Jóval több mindent tudnak ve-
lük közösen csinálni, mint a távolból vagy a 
szabadság alatt mi, nagyszülők. 

Akkor is el kell engednünk a dolgokat, és 
el kell fogadnunk, hogy keveset segíthetünk, 
amikor a saját szüleinknek vagy a házas-
társunk szüleinek megrendül az egészsége, 
megbetegednek, nehéz életszakaszba kerül-
nek, vagy Isten az örökkévalóságba szólítja 
őket. Ezt éltük át Michael édesanyjával, aki 
demenciában szenvedett, és egyre kevesebb 
dologra tudott visszaemlékezni. A telefonbe-
szélgetések egyre kurtábbak lettek. El kellett 
magyaráznunk, kik is vagyunk, és végül már 
csak nagy nehézségek árán ismert fel minket, 
amikor személyesen meg tudtuk látogatni. 

Az elengedésnek soha sincs vége 
Az elengedés témája továbbra is aktuális, 
mert Michael hamarosan nyugdíjba vonul.  
A 2022-es év folyamán igyekszünk bangladesi 
munkánkat jól lezárni és a stafétát átadni.

Szeretnénk Páltól megtanulni azt, ahogyan 
ő búcsúzott, és ahogyan ő zárta le a dolgokat. 
Amikor az efezusi gyülekezettől búcsút vett, 
Isten kegyelmére és gondoskodására bízta azt 
(ApCsel 20,36-tól). 

Szeretnénk átültetni ezt a gyakorlatba, 
meg küzdeni az elengedés nehézségeivel, elfo-
gadni a nyugdíjba vonulást és örülni a nyug-
díjas éveknek.

Michael és Regine Kestner
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Michael és Regine Kestner 
1985 óta élnek Bangladesben. 
Részt vesznek gyülekezeti 
munkában, a teológiai táv-
oktatásban (TEE), a khulnai 
gyermekfalu hétköznapjai-
ban, és ők vezetik a  
misszionáriuscsoportot.  
Négy felnőtt gyermekük van. 

Körlevelüket itt lehet kérni:  
www.liebenzell.org/kestner

Különleges pillanat volt, 
amikor a lányunk kezét  
az esküvőjén elengedtük,  
és a vőlegényre bíztuk

A gyermekekből egyszer felnőnek – A Kestner család 
1997-ben és a 2020-ban tartott családi találkozón
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Zambia:

Amióta a holminkat dobozokban tároljuk egy 
pincében, és Zambiában vagyunk, olyan ötle-
teket és írásokat gyűjtök, amelyeket digitáli-
san tárolhatok. A sok gigabyte-nak köszönhe-
tően egy tengernyi anyag van a számítógépen, 
amely nagyon hasznosnak bizonyult már egy 
zambiai délelőttön, amikor többször elment az 
áram. Azért is szeretek gyűjtögetni, mert úgy 
gondolom, hogy ezt a hasznos kis dolgot, azt a 
cikket, emezt az idézetet vagy amazt a kreatív 
ötletet valamikor még felhasználhatom.

A kívánság és a hiány közti különbség
Egészen más a helyzet, amikor kapcsolatok-
ról és barátságokról van szó. Azokat nem 
tudom csak úgy berakni egy mappába, majd 

szükség esetén előkapni. Az első négy zam-
biai évünkben újra meg újra feltört belőlem, 
hogy milyen jó lett volna, ha magunkkal hoz-
zuk a mi szuper tejhabosítónkat. De úgy iga-
zán mindig emberek hiányoztak: a családom, 
a jó barátok, egy séta valakivel, aki ízig-vérig 
ismer. 

Ezért jelentettek nekem az elmúlt évek az 
Amano Iskolában olyan nagy kihívást. Ott idő-
ről időre átéljük, hogy zambiai kollégák, misz-
szionáriusok vagy diákok elmennek. Még ha 
normális is, hogy bizonyos időszakok válto-
zásokat hoznak, itt valahogyan jobban felka-
var az iskolánkat jellemző jövés-menés. Mi is 
négy év alatt átkerültünk „az újak” csoportjá-
ból „a tapasztaltak” csoportjába. 

Természetemnél fogva gyűjtő vagyok. Szeretem, ha mindennek megvan 
a maga helye. Van egy fiókom a kreatív projektjeimnek, egy dobozom a 
tárolóhelyiségben a technikai kacattáramnak, az összes fülbevalómat pedig 
egy kis ékszeres ládikóban tartom az éjjeliszekrényemen. Azért szeretek min-
dent gyűjtögetni, mert az elengedés egyáltalán nem megy könnyen.

Diákok és önkéntesek  
a csingolai Amano  
Iskolában

Amikor egy ragaszkodó 
embernek el kell  
engednie valamit
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Táplálás testközelből:  
dél-ázsiai célországunkban az 
emberek evőeszköz nélkül, jobb 
kézzel étkeznek, ezért az ételt is 
pontosan így adják: kézzel.FO
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A gyakori változások okai
A legtöbb embernek alapos oka van, időben 
be is jelentik, és nem frusztráltság vagy harag  
miatt távoznak. Vannak, akiket egy új munka  
szólít máshová, és vannak, akik nyugdíjba 
vonulnak, vagy hazatelepülnek, mert gyerme-
keiket az óhazában szeretnék tovább taníttatni.  
Amikor a szülők elköltöznek, a diákok is el-
mennek velük és iskolát váltanak. Néha sze-
mélyes tragédia is állhat egy helyváltoztatás 
hátterében. 

Akkor a legnehezebb elengednem valakit, 
amikor már nagyon jóban vagyunk. Gondolok 
most egy házaspárra. Szoros munkakapcsolat 
volt köztünk. Nagyon fontosak lettek a szá-
munkra. Ugyanúgy égett a szívünk a gyere-
kekért és a fiatalokért, ugyanúgy szerettük a 
zambiaiakat, és ugyanúgy nyitva állt az ajtónk 
mindenki előtt. 

Sokszor meghívtak minket magukhoz egy-
egy közös étkezésre, az iskolai szünetekben 
beszélgettünk, és őszintén érdekelte őket, 
hogy mi, az új misszionáriusok hogyan boldo-
gulunk. Amikor pont ők jelentették be, hogy 
máshová költöznek, nagyon nehezen dolgoz-
tam föl a döntésüket. Igazi barátaink lettek 
nekünk, új misszionáriusoknak, sokat tanul-
hattunk tőlük az itteni kultúráról, együtt ne-
vettünk és sírtunk – és akkor el kellett enged-
nünk őket.

Amikor elfáradunk egy kapcsolatban...
Néha egyfajta „kapcsolati kimerülést” tapasz-
talok az iskolában. Sok misszionárius látott 
már annyi embert jönni-menni, hogy eljöhet 
egy pont, amikor kimondottan stresszhely-
zetként élik meg, ha ismét új munkatársakkal 
kell kapcsolatot kiépíteniük – különösen, ha 
azok nem maradnak sokáig. A búcsúzás fáj, és 
az is az önvédelem egyik fajtája, ha nem nyit-
juk meg minden egyes alkalommal a szívün-
ket, nem fektetünk be a barátságba, és nem 
vagyunk nyitottak „az újak” felé. És valóban, 
ezzel egy kicsit megkímélhetjük magunkat a 
búcsúzás fájdalmától.

…lemaradunk valamiről
Ám eközben sok mindenről le is maradunk: 
emberekről, akikkel megoszthatjuk a minden-
napjainkat, és felfedezhetjük, hogy ugyanazért 
ég a szívünk, értékes gondolataik vannak, és 
lehet velük mély beszélgetéseket folytatni. Így 
a tévesen értelmezett önvédelem valójában 
csak magányossá tesz minket.

Ezért szeretném – még ha sok energiát vesz 
is el – újra meg újra megnyitni az otthonom és 
a szívem ajtaját az előtt, amit az adott személy 
adni tud. Kész akarok lenni rá, hogy belépjek a 
másik életébe és megismerjem. Elvégre – akár 

Zambiában, akár otthon – mindenkinek szük-
sége van ilyen szívekig hatoló kapcsolatokra. 

Nyitott szívvel élni
Amikor nagyon fáj, hogy valaki elmegy, tu-
dom, hogy valamit helyesen tettem. Belsőleg 
összekapcsolódtam az illetővel, és igazi kap-
csolat alakult ki köztünk. Őszinte leszek: még 
akkor is ezzel a szívbéli nyitottsággal aka-
rok élni, ha az elválás mindig fáj. Szeretnék 
továbbra is színes kerti partikat rendezni az 
új kollégáknak. Szeretném kirándulni vinni 
az önkénteseket, még ha csak három hónap-
ra érkeznek is. Szeretném terített asztallal és 
nyitott szívvel fogadni azokat, akiknek erre a 
leginkább szükségük van – különösen azokat, 
akik újak közöttünk. 

Ezért bátorítalak, kedves Olvasó, hogy járj 
nyitott szemmel és szívvel. Fontos meglátnod, 
kinek van éppen szüksége a környezetedben 
arra, hogy meghallgasd, érdeklődj iránta, 
meghívd egy kávéra, egy kis házi eperlek-
várra, vagy feltegyél neki egy kérdést: Nincs 
kedved sétálni egyet? Talán éppen olyasvalaki 
kerül a látókörödbe, akinek a közelmúltban 
(szintén) el kellett engednie valamit: a mun-
kahelyét, a gyermekeit, akik kirepültek ott-
honról, a házastársát vagy egy kedves háziál-
latát. Talán Jézus pont téged akar használni 
arra, hogy általad valaki, akinek veszteségei 
vannak, újra otthonosan mozogjon a maga 
megváltozott, új helyzetében.

Katja Bachmann

Matthias és Katja Bachmann 
2017 augusztusa óta él a 
zambiai Amano Keresztyén 
Iskolában. Sokrétű feladataik 
közé tartozik az iskola veze-
tése, a tanítás, a gyerekekkel 
való törődés, a lelkigondozás, 
a tanítványozás, továbbá a 
gyermek- és ifjúsági munka. 

Körlevelüket itt lehet kérni:  
www.liebenzell.org/bachmann 

Az Amano Iskola Zambia sűrűn lakott Rézövezetében található. Az iskola 2004-ben  
indult. Az általános iskolai és a gimnáziumi osztályokba jelenleg összesen 140  
gyermek jár. Az anyagilag jobb helyzetben lévő szülők a szokásos tandíjat fizetik,  
a félárvák és az árvák költségeit egy patronáló szülői hálózat révén a Liebenzelli  
Misszió fedezi. Helyi és külföldi misszionáriusok gyermekei, illetve hátrányos  
helyzetű zambiai gyermekek is kapnak itt átfogó iskolai képzést. 
Az oktatás angol nyelven folyik és Cambridge által is elfogadott nemzetközi érett-
ségit ad. A diákokat, akiknek jó egyharmaduk az internátusban lakik, a keresztyén 
értékrend szerint nevelik, és bátorítják őket arra, hogy Jézussal éljenek, és társadal-
muk felelős tagjaivá váljanak. Folyamatosan imádkozunk azért, hogy Isten küldjön 
még munkatársakat (nevelőket az internátusba, tanárokat az iskolába stb.).

Az asztal az a jó hely, ahol nyitott szemmel 
és szívvel lehetünk együtt másokkal

Imádkozzunk,  
hogy az Amano 

Iskola csapatának mindig 
legyen lelki ereje az  
újonnan érkezőket a 
szívükbe fogadni és a 
szolgálatban segíteni!
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Imádkozzunk, hogy Elisabeth és Herbert 
szolgálata a nyugdíjba vonulásuk után is 

gyümölcsözzön még az Oázisban!
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Persze nem volt könnyű elszakadnom, hiszen erősen kö-
tődtem az otthonomhoz. De a szívem mélyén ott lebegett 
a nagyobb cél, és csodálatos volt átélnem, hogyan segített 
Isten mindent elengednem, és belevágni valami újba. Az, 
ahogyan a lehetőségek, mint fogaskerekek, egymásba kap-
csolódtak, minden kétséget eloszlatott bennem. Jakob már 
hónapokkal korábban kiutazott. Én pedig egy hideg, havas 
decemberi napon átöleltem a családomat, és elengedtem 
azt az otthont és hazát, amely annyira hozzám nőtt. 

Nem sokkal azelőtt olvastam: „Csak azt tudom elengedni, 
ami igazán a sajátommá lett, ami ismerőssé vált számomra.” 
Ez rányomta bélyegét a következő éveimre. Nagy segítség 
volt a tudat, hogy Jakob a világ másik végén vár rám. Ha-
talmas szeretet volt benne az emberek iránt. Ettől köny-
nyebben ment a nyelvtanulás és a beilleszkedés, ami a mi 
nagy, közös célunk volt. Az első időkben gyakran szavak 
nélkül kommunikáltunk, de úgy is sok mindent el lehetett 
mondani. Isten Pápua Új-Guineában új barátokkal, új test-
vérekkel és mindenekelőtt saját gyermekekkel ajándéko-
zott meg bennünket.  

Feladatainkat egészen különféle helyszíneken végeztük. 
Eközben sok mély kapcsolat alakult az ottaniakkal, ame-
lyeket újra meg újra el kellett engednünk, amikor tovább-
költöztünk. Ebbe az is beletartozott, hogy gyakran kellett 
a gyermekeinktől is búcsút vennünk, hiszen ők sok éven át 
bentlakásos iskolákban éltek. 

Különösen nehezen éltük meg, amikor egy-egy ka taszt-
rófa után kellett búcsúznunk, mint például Rabaulban.  

Jakob a segítőkkel együtt egy gyülekezeti 
központot épített. Éppen elkészültek, a kertet 
is szépen kialakították, amikor egy vulkánki-
törés mindent elpusztított. Az emberek még 
időben el tudtak menekülni, de sok gyüleke-
zeti tagot soha többé nem láttunk, és a későb-
biekben sem lehetett kapcsolatba lépni velük. 
Egy ének sorai vigasztaltak minket akkoriban: 
„Alles vergehet, Gott aber stehet” (Minden elmú-
lik, de Isten megmarad.) 

Két év múlva új munka várt ránk Németor-
szág északkeleti részén. Ismét egy nekünk új 
kultúrával ismerkedtünk. Leginkább az volt 
szembetűnő, hogy teljesen ellentétesen fogad-
ták a keresztyénséget, mint Pápua Új-Guineá-
ban. Azért mentünk oda, mert mindenkinek 
joga van legalább egyszer hallania az evangé-
liumot. De nagyon nehéz terep volt. Néhány 
év múlva Jakob meghalt. Azt nagyon nehezen 
éltem meg. Jakob olyan volt nekem, mint egy 
erős tölgyfa. Áldást jelentett, hogy egy csapat-
hoz tartoztam. Ám a szabadnapjaimon mindig 
nagyon magányosnak éreztem magam.

Isten gondoskodik
Akkoriban a testi gyengeségem és a kétségeim  
miatt teljesítőképességem határához értem. 
Így imádkoztam: Ha itt kell maradnom, akkor 
gondoskodnod kell rólam. Nem gondoltam, 
hogy Isten meglehetősen gyorsan válaszol, 
és Herbertet Neubrandenburgba küldi. Azon, 
hogy valaki 75 éves korában is még olyan ru-
galmas, hogy képes elhagyni a szülőföldjét, 
még ma is csak ámulok. 

Új otthonunkban, Mecklenburgban nagyon-
nagyon sok minden a szívünkhöz nőtt, és a bú-
csúzás egy folyamat lesz. A digitális médiumok  
adta lehetőségekkel vigasztalom magam, és 
örülök, ha néha-néha valaki az ottani kedves 
barátaink közül meglátogat. Isten velük is ott 
van, és velünk is itt van. Együtt örülünk an-
nak, hogy az igazi hazánkban már nem lesz 
sem költözködés, sem búcsúzkodás. Milyen 
nagyszerű kilátások!

Elisabeth Walter-Fischer

Amikor Jakob 1978-ban megkérte a kezemet, és 
megkérdezte, hogy szeretnék-e vele Pápua Új-
Guineába utazni, nem tudhatta, hogy Isten en-
gem már tinédzser koromban ebbe az országba 
hívott el. Nem éreztem kényszert, sem nyomást;  
biztosan tudtam, hogy nem maradok az én kis 
Fekete-erdei falumban, hanem máshová visz 
majd az utam.

Herbert és 
Elisabeth 
Chellivel, egy 
fiatal keresz-
tyén nővel 
Neubranden-
burgból

Istent új utakon 
megtapasztalni

Elisabeth Walter-Fischer 2003-tól 2021 nyaráig Neu-  
brandenburgban, ahol az Oázis tagjaival egy gyüle-
kezetet alapított. Első férje Jakob Walter misszio-
nárius volt. Három gyermekük született. 2000-ig 
Pápua Új-Guineában éltek. 2008-ban Jakob egy 
súlyos betegség következtében meghalt. Elisabeth 
Neubrandenburgban maradt, és megismerkedett a 
szintén megözvegyült Herbert Fischerrel, aki önkén-
tes munkatársuk lett. 2015-ben összeházasodtak. 
Nyugdíjas éveiket Heilbronn környékén töltik. 

Németország:



9Külmissziói Híradó, 2022/2

Pápua Új-Guinea:
FO

TÓ
K:

 JA
M

IN
 U

N
D

 N
AË

M
A 

M
AS

Q
U

IR
EN

 

FO
TÓ

: T
O

BI
AS

 K
AR

N
ST

ÄD
T

Jamin és Naëma Masquirent 
a Liebenzelli Misszió svájci 
ága küldte ki. 2021 májusa 
óta ismerkednek a Pápua  
Új-Guineában folyó missziós  
munkával, tanulják a tok 
piszin nyelvet és a kultúrát. 
Közben a Shape Life pro-
jektben is dolgoznak Port 
Moresbyban: kiemelten 
hátrányos helyzetű gyerme-
kekkel és fiatalokkal foglal-
koznak. A házaspárnak  
három gyermeke van. 

Körlevelüket itt lehet kérni:  
www.liebenzell.org/ 
masquiren

Amikor teljesen leizzadva és kimerülten lépe-
gettünk felfelé az új lakásunkhoz vezető lép-
csőn Port Moresbyban, végre elértük a hőn 
áhított célt. Bár Zürichből idáig „csak” kb. 21 
órán át tartott az út, a tényleges utazásunk 
sokkal korábban kezdődött.

Svájci lakásunkból 2019 augusztusában 
költöztünk ki. Szinte mindenünket elajándé-
koztuk, azt, amit kiválogattunk magunknak, 
egy konténerben feladtuk Pápua Új-Guineába. 
Csak a legszükségesebb holmit csomagoltuk 
bőröndökbe, amikor elindultunk Kanadába, 
a kulturális felkészítő tanfolyamra. Közben 
laktunk még egy kis nyaralóban is, amelynek 
nemsokára szintén búcsút kellett mondanunk, 
mielőtt még kényelmesen berendezkedtünk 
volna. Azután következett az első búcsú a 
szüleinktől, a legkedvesebb barátainktól és a 
testvéreinktől. Az otthon maradottaknak ez 
sokkal nehezebb volt, mint nekünk, hiszen  
mi elutaztunk. Ők nagyon megérezték a 
hiányun kat, miközben a mi könnyeink hamar 
felszáradtak, mivel lelkesített minket a sok új  
élmény, benyomás. 

A „csak átmenetire” tervezett kanadai tar-
tózkodásunk elhúzódott. Gyermekeink az új 
környezetben átmentek néhány fejlődési sza-
kaszon, a kanadai telet pedig életük természe-
tes részének tekintették. Amikor közeledett a 
visszautazás napja, és el kellett búcsúznunk 
az ottani új életünktől, addigra svájci em-
lékeik elhalványodtak. Mivel a koronaví-
rus-járvány első hullámával kapcsolatos 
korlátozások az egész világra kiterjedtek, 
hazautazásunk időpontja kitolódott, és tel-
jesen hirtelen, a tervezettnél jóval később ér-
keztünk vissza a svájci nyaralóba. 

Vegyes érzések
Boldogok voltunk, hogy újra együtt lehe-
tünk a szeretteinkkel, és viszontláthatjuk 
a régi, jól ismert helyeket. Jó volt újra 
otthon lenni. Ugyanakkor mindenre rá-

vetült egy árnyék, hiszen mindenki tudta, 
hogy közeleg a nap, amikor még nagyobb útra 
indulunk. Jó volt az ismerős közegben mozog-
ni, ugyanakkor ott volt a levegőben az, hogy 
csak átmenetileg vagyunk otthon, mert nem-
sokára újra búcsút veszünk mindenkitől, ami-
től a családi együttléteink is kicsit mélabússá 
váltak – és mindez csak felerősödött, amikor 
a járvány miatt bizonytalan időre el kellett 
halasztanunk a kiutazást. Olyan volt az egész, 
mintha mindent el kellene engednünk. 

Jó, nem mindent. Azért volt, ami megma-
radt: természetesen a gyerekeink és a koffe-
rek is, amelyekbe a legfontosabb dolgainkat 
pakoltuk. Nem mintha nem szeretnénk a saját 
családunkat, és nem lennének fontosak ne-
künk (nagyon is szeretjük őket!). A saját kul-
túránk értékeit is jól ismerjük. Mégis az volt 
igazán fontos, hogy Isten elhívása legyen az 
életünk alapja. Azt akartuk követni, és ez az-
zal járt, hogy el kellett hagynunk az otthonun-
kat. A folytonos elengedés ellenére az mégis 
megmaradt, amit mi a legfontosabbnak tar-
tottunk: egy olyan élet, amelyet Isten elhívása 
határoz meg. Az, ami nekünk igazán fontos, 
éppen az elengedés által lett azzá, ami megha-
tározza az életünket. Ha Jézussal tudunk elen-
gedni dolgokat, hiányozhat-e bármi is igazán? 

Ráadásul Isten éppen az elengedésnek eb-
ben az időszakában ajándékozott meg ben-
nünket gazdagon, és szerető Édesatyaként azt 
adta nekünk, amire szükségünk van: a saját 
családunk lett az otthonunk – és ez 
olyan otthon, amelyet minden-
hová magunkkal vihetünk.

Jamin és Naëma 
Masquiren

Új partok felé
Képzeld csak el, milyen lenne, ha az 
előtted álló másfél évben hatszor 
kellene költözködnöd, csak bőröndből 
élhetnél, és mindened kölcsönholmi 
lenne. Mindig csak röviddel az elutazá-
sod előtt tudnád meg a következő úti 
célt. És közben sejtelmed sem lenne  
arról, hogy meddig tart még az elenge-
dés és a költözködés időszaka. Ezt mi 
mint család a valóságban is átéltük.

Új, kibővült  
családunk 

Imádkozzunk,  
hogy a Masquieren 

házaspár minél hamarabb 
otthon érezze magát új 
hazájában!
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Először mindenki sír, amikor Lázár meghal 
(Jn 11,33). Jézus is. Ő vajon miért? Azért sír, 
mert mindenki sír? Vagy azért, mert úgy tű-
nik, senki sem értette meg, hogy a Benne hí-
vők számára nincs végleges búcsúzás?

1. „Vegyétek el a követ!”
Bár ezt Jézus könnyen megtehette volna, má-
soknak kell ezt Neki megtenniük, amit egyál-
talán nem értenek. Végül győz a kíváncsiság 
vagy az engedelmesség. „Már szaga van…” 
– jegyzi meg Mária. Szkeptikusan szemléli  
Jézust. 

A külföldön dolgozó misszionáriusok jól is-
merik az ehhez hasonló helyzeteket. Először 
időt és energiát kell szánniuk arra, hogy kap-
csolatokat alakítsanak ki, barátokat szerezze-
nek, elvegyék a „kulturális köveket” és mind-
azt, ami elválaszt. Ám végül szabaddá válik az 
út, még ha az áthidalhatatlan dolgoknak azért 
„van szaguk”.

2. „Lázár, jöjj ki!”
Jézus mostanra abbahagyja a sírást. Jól hall-
hatóan kiáltja: „Jöjj ki!” Az Ő szavára a lelki 
halottak kijönnek a fényre. Sok minden köti 
őket, ezért sokszor megbotlanak. Nem sokan 
jönnek elő. Igazából csak azok, akik meghall-
ják Jézus hangját. És ha valaki már jó ideje 
halott, akkor gyakran elég lomha lassúsággal 
jön ki. 

Így történt ez Daviddal is, aki a barátnője, 
Ayda révén ismerte meg Jézust. A lány „el-
vonszolta” a gyülekezetünkbe. Több gyüleke-
zeti tag is kételkedett hite valódiságában. Hi-
szen keményen beszólogatott az embereknek, 
és szívesen gurított le néhány korsó söröcs-
két a torkán. Már kitűzték a keresztelőjének 
és az esküvőjének az időpontját, amikor egy 
súlyos motorbaleset keresztülhúzott minden 
tervet. A következő egy évben David nem 
tudott dolgozni: a kórház után rehabilitáció, 
majd egy újabb műtét következett. Abban 
az időszakban a hite kiállta a próbát, ő pe-
dig minden tekintetben botladozva elhagyta  
a „sírkamrát”. 

3. „Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni!”
Hagyjátok elmenni?! Így, egyszerűen? De hát 
hová? A szabadságba! Akárcsak Lázár, mi is 
élvezhetjük, felelősséggel persze az újonnan 
elnyert szabadságot. Jézus szabad embereket 
akar, kötözöttségek és intézményesített köte-
lékek nélkül. 

Ezt a munkatársainkkal együtt nekünk is 
tanulnunk kellett, amikor új emberek jöttek a 
gyülekezetbe, és mi sok időt szántunk rájuk, 
lelkigondoztuk, látogattuk, tanácsoltuk, taní-
tottuk őket. Mégis miután hitre jutottak, sok-
szor „vonzóbbnak” találtak egy másik gyüle-
kezetet. Mi pedig tanultuk elengedni azokat, 
akik „ki akartak vándorolni”. Ezáltal voltak, 

Az elválás fáj
Követ elvenni! Kijönni! Feloldani! – Három különös parancs. Ha jobban belegon-
dolunk Jézus szavaiba, és kielemezzük azokat, egyaránt értelmezhetjük ellent-
mondásos, de meglepő felszólításokként is. Jézus ezt a három, merőben szokat-
lan és érthetetlen utasítást barátja, Lázár sírjánál adja ki.

Gyerekóra a fagyizó előtti térenDavid lelkes gyerekmunkássá lett.
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Spanyolország:



11Külmissziói Híradó, 2022/2

akik mégis visszatértek. Ha vissza akartuk 
volna tartani őket, ez nem történt volna meg. 

Jézus megelevenít és munkába hív 
A halottak nem emberek kiáltására, hanem 
Jézus szavára kelnek életre. Mi többnyire csak 
félrehúzódva, megilletődve állunk ott, és cso-
dáljuk Isten kegyelmét. 

Sok beszélgetés és látogatás során erősö-
dött David hite, mi pedig kezdtük megérteni 
meglehetősen hajmeresztő családi helyzetét. 
Végül David és Ayda összeházasodtak. Gyü-
lekezetünk értékes tagjai még akkor is, ha 
gyakran érezni rajtuk „a kultúrák szagát”. 
Mindennek ellenére az ajándékaikkal Jézust 
szolgálják. (David lelkes gyerekmunkás lett.)

Jót tesz az elválás?
Mindent, amit a kapcsolatainkban felépítet-
tünk, amihez tényleg kellett erő és kitartás, 
amit nekünk kellett megszerveznünk, mindent 
magunk mögött hagytunk: 

 ● a „feltámadtakat”, akiknél még tart a köte-
lékek eloldása, 
 ● a gyerekórásainkat, akiket szeretünk,
 ● a barátokat, akik jóban-rosszban kitartottak 
mellettünk, 
 ● a munkatársakat, akik most tanulnak önál-
lóan döntéseket hozni,
 ● a szomszédokat és a barátokat, akiket a 
gyerekeink kicsi koruk óta jól ismernek, 
 ● azokat az embereket, akikre sok időt szán-
tunk, akikkel hosszú beszélgetéseket foly-
tattunk, átvirrasztottunk éjszakákat, aki-
kért imádkoztunk, 
 ● a „problémás eseteket”, akik már az ötödik 
vagy hatodik elvonókúrájukon vannak 
 ● és a vastag dossziét, amelyben a kemény 
harcok árán megszerzett hivatalos engedé-
lyeket gyűjtöttük. 
Minden marad, a frissen festett gyülekeze-

ti terem is. 25 év után „leadjuk a gyülekeze-
tet”. Ez egyáltalán nem könnyű. Hihetetlen, 
milyen gyorsan elszállt az idő! Talán azért, 
mert sohasem unatkoztunk. Minden napra ju-
tott kihívás. 

Egy gyülekezet egy olyan városban, mint 
Marbella, egy repülőtérre hasonlít, ahová min -
den héten érkeznek újak, és ahonnan mások  
kirepülnek. Most rajtunk a sor, mi mondjuk, 
hogy Adios!, és mi veszünk búcsút a testvérek-
től és barátoktól. Az országtól, a kultúrától, az 
itteni időjárástól, sőt még a kávézónktól is. 

 Az itt töltött évek alatt emberek ezreit 
ismertük meg. Voltak, akik csak „átutazók” 
voltak a gyülekezetünkben, sokakkal a mu-
sical előadásokon vagy a rendezvényeinken 
találkoztunk. A karácsonyi időszakban több 
ezer fiú és lány hallotta az evangéliumot az 
iskolájában. Sok keresőnek tudtunk segíteni. 
Sok munkatársat kaptunk ajándékba, akiket 
kiképezhettünk. Isten segítségével minden 
szolgálati területnek előállt a saját csapata. 
A gyü lekezet kialakította a saját arculatát, 
dinamikáját, és Jézus halottakat támaszt fel 
benne. 

Nagy ajándék, ha valaki tud elengedni
Csak az elengedés által nyerhetünk. Ez a 
stresszmentes jövő szlogenje. Legyen szó akár 
a gyülekezetről, akár a gyerekeinkről. Annál, 
aki nem tud elengedni, fejlődési zavarok je-
lentkeznek. 

Ami egyfelől áldozat, az másfelől ajándék. 
A sztresszfaktorok hirtelen mintha felszívód-
tak volna. Mások veszik át a felelősséget.  
A feladatunkat tulajdonképpen elvégeztük.  
A gyülekezet megalakult. Most már meg kell 
tanulniuk önállóan járni. Ez nem lesz egy-
szerű. Már Pál is Isten kegyelmére bízta a 
gyülekezeteket, noha tudta, hogy lesznek ne-
hézségek. Így búcsúzott az efezusi vénektől: 
„Tudom, hogy távozásom után ragadozó farka-
sok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat” 
(ApCsel 20,29).

Most tehát megköszönjük imádságaitokat, 
különösen is Marioért, Oscarért és az egész 
vezetőségért. A felelősökkel tartjuk a kapcso-
latot. A következő utazást is megterveztük 
már, amikor majd találkozunk velük, hogy át-
beszéljük az aktuális dolgokat, problémákat. 

Theo Hertler

Theo és Carolin Hertler 
1996-tól 2021 augusztusáig 
dolgoztak az andalúziai 
Marbellában egy gyüleke-
zetben, amelyet ők alapí-
tottak. Elkísérték a közös-
séget egészen az önállóvá 
válásáig, és sok missziós 
megmozdulásban vettek 
részt. Négy gyermekük 
Németországban folytat 
különböző tanulmányokat.

Körlevelüket itt lehet kérni: 
www.liebenzell.org/ 
hertler-theo-carolin

Búcsúparty a Parkban
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Imádkozzunk,  
hogy a marbellai 

gyülekezet jól viselje  
a vezetőváltást!
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Japán:

mint Ezt ne! 
Vannak dolgok az élet-

ben, amiket megszoktunk. 
Nem, többről van szó: ami-
ket megszerettünk és érté-
kesnek látunk. Dolgok, amik 
hozzátartoznak az élethez, és 
amiket nem könnyű odaadni. 
Miért is nem? Miért ragasz-
kodom gyakran az anyagi 
világhoz? 

mint Ezer emlék 
Épp az irodámban ülök, és 

az ifianyagokat rendezgetem. 
Feltolulnak korábbi szolgála-
tom emlékei. Most tartsam meg 
ezeket? Nem, meg kell válnom 
tőlük. Először is már elavultak, 
másodszor pedig rájöttem, hogy 
Japánban nem tudom használ-
ni őket. 
Vannak emberek, akik könnyen 
dobnak ki dolgokat. Mások 
nehezen válnak meg mindentől. 
Én valahol a középen vagyok. 
Milyen jó, hogy olyan sokszor 
kell költözködnöm. Így leg-
alább tanulok szelektálni és 
elengedni – még emlékeket és 
kedvenc dolgokat is. 

Már megint  
másképp kell betűzni
Jaj, ne! Meg kellett volna tartanom az 
ülőpárnát, amíg megérkezik az új ka-
napém! Milyen praktikus és kényelmes 
lett volna! Gyorsan hívom a kollégá-
mat, aki már úton van a hulladékudvar 
felé. Nem veszi fel. Írok neki egy sms-t. 
De már késő: a régi kanapét és a pár-
nákat leadta. Milyen kár! Bután jött ki 
az egész. Miért nem gondoltam erre 
korábban? 
Egy jó ideig még bántott, hogy nem 
tartottam meg az ülőpárnát. De miért 
is bántott? Hiszen később úgyis kidob-
tam volna. Miért esik ilyen nehezemre 
elengedni dolgokat?

mint Lemondok róla 
Egy barátnőm mondta 

egyszer: A költözés szuper alka-
lom a szelektálásra és az elenge-
désre. De van, amire egyszerűen 
szükségünk van. Ez megvigasz-
talt. Igen, néhány dologra 
„egyszerűen szüksége van az 
embernek”. De sok mindentől 
meg lehet válni. Kicsit olyan 
ez, mint egy áldozat: valami, 
amit odaadunk még akkor is, 
ha nem megy könnyen. 

mint Gondok  
a szolgálatban 

Amikor 2020 őszén visszatér-
tem Csikuszejbe, tele voltam 
váradalmakkal és bizakodás-
sal. Feszültség is volt bennem. 
Vajon milyen lesz együtt dol-
gozni M. lelkésszel? Mielőtt 
meghívták gyülekezeti lelkész-
nek, azt mondta, örül, hogy 
misszionáriusokkal dolgozhat 
majd együtt. Aztán jött a hideg 
zuhany. 2021 februárjában, az 
egyik vasárnapi istentisztelet 
után megkért, hogy beszélges-
sünk. Közölte velem, hogy nem 
szeretne többet velem dolgoz-
ni. Nem a személyemmel van 
gondja. Csak szeretné egyedül 
vezetni a gyülekezetet mint lel-
kipásztor. A szavai sokkoltak, 
és nem tudtam, mit is mond-
jak, illetve gondoljak. A hétfő 
volt a szabadnapom. Csinálni 
akartam valamit, ami jólesik, 
és le akartam tenni az egészet 
Isten kezébe. Az onszen (japán 
termálfürdő) a legjobb válasz-
tásnak bizonyult. Eltöltöttem 
pár órát a különböző meden-
cékben. A meleg víz jót tett  
testemnek-lelkemnek. 

mint Egy jól időzített 
szivárvány 

A gondolataim újra meg 
újra visszatértek a történtek-
re – mintha egy körhintán 
ültem volna. Le akartam ten-
ni a gondjaimat Isten kezébe, 
de nem ment. Nem értettem, 
miért nem tudom őket  
elengedni. 
Aztán történt valami. Mielőtt  
indultam volna hazafelé, 
kinéztem az ablakon. Az eső 
elállt, a nap kibújt a szürke fel-
hők mögül. Az égen megjelent 
egy dupla szivárvány.  
Még egyszer beültem az egyik 
kültéri medencébe, és gyönyör-
ködtem a színkavalkádban. 
Egyszer csak tudtam és érez-
tem, hogy Isten mindent jól 
csinál, mindent a kezében tart, 
és hűséges – és én nyugodtan 
elengedhetek mindent. Isten 
jele fél órán át maradt az égen, 
engem pedig körülölelt az  
Ő szeretete. 

E L

G E

E

Csikuszejben ennyi gyermek volt a gyülekezetben. 
A mostaniban egy sincs.           FOTÓ: YUTAKA TOMIOKA 
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Priscilla Kunz nővér  
Tokióban született egy 
misszionáriuscsalád  
gyermekeként. 1995 óta  
Japánban dolgozik, 
jelen leg a szakuragawai  
gyülekezetben. 

Körlevelét itt lehet kérni: 
www.liebenzell.org/kunz

Költözések: Eddigi életem során harmincszor költöztem, átlagosan minden második év-
ben. Ez persze abból is adódik, hogy misszionáriusgyerek vagyok, és 26 éve már én magam 
is Japánban élek. Így az ember kénytelen megtanulni az elengedést… Mégis minden hely-
zetben és életszakaszban újra kell tanulnia.

mint Nekem kedves 
emberek 

Egy dolog tárgyakat elengedni, 
de embereket… na, az tényleg 
nem könnyű. Amióta Japán-
ban élek, négy gyülekezetben 
szolgáltam. Teljesen mindegy, 
hogy kettő, négy vagy akár tíz 
évet töltöttem egy-egy helyen, 
az embereket megszerettem, 
és az emberek is megszeret-
tek engem. Amikor el kellett 
búcsúznunk egymástól, min-
denki nagyon szomorú volt. 
Meg kellett tanulnom elengedni 
az embereket, rábízni őket az 
új lelkipásztorra és átadni őket 
Istennek. Soha nem ment köny-
nyen, de Jézus és a támogatóim 
imádsága segített. 

mint De hiszen  
ez csoda! 

Végre ott volt bennem a bizo-
nyosság, hogy Isten mindent 
jól tesz. Ő majd gondoskodik 
rólam, a lelkészről és a gyüle-
kezetről. Ilyen bizonyosságot  
és bizalmat csak Ő adhat.
Azóta eltelt néhány hónap,  
és most már elmondhatom, 
hogy Isten abból, ami emberi-
leg nézve nem volt jó, valami 
jót hozott ki. 
Amikor egyértelművé vált, 
hogy nem maradhatok tovább 
Csikuszejben, felmerült a kér-
dés, hogy hol és hogyan foly-
tassam a szolgálatot. Isten 
hűséges és jó, és új helyet 
adott nekem. Szeptember óta 
Szakuragawában, Peter és 
Susanne Schlotz mellett a kis 
helyi gyülekezet újraindításán 
munkálkodunk. Sikerült kiépí-
tenünk egy hálózatot, amely-
ben négy szomszédos gyüleke-
zet lelkészei és tagjai dolgoznak 
együtt a közös célokért. 
A csikuszeji lelkész is köztük 
van. Ez nekem egy csoda! 

mint Ének az  
örökkévalóságról 

Vajon miért engedek el tár-
gyakat, gondokat, embereket 
vagy helyzeteket olyan nehe-
zen? Vajon nem azért, mert 
nagyon az itteni, a földi dol-
gokra koncentrálok? Amikor 
tudatosítom magamban, hogy 
az élet több annál, mint amit 
látok, és annál, amim van, 
hogy létezik egy örökkévaló-
ság, akkor sok minden átér-
tékelődik, és más hangsúlyt 
kap. Erről eszembe jut Marie 
Schmalenbach egyik énekver-
se, amelyet korábban sokat 
énekeltünk: Örökkévalóság, 
ragyogj át az időn, hogy a kicsi 
kicsinek, a nagy pedig nagynak 
tűnjön, áldott örökkévalóság! 
(szabad fordítás) 

mint Sokféle betűzés 
A régi kanapém már a  

hulladékudvarban. Tegnap óta 
van helyette egy új, amelynek 
nagyon örülök. A csikuszeji 
gyülekezetet el kellett enged-
nem, de már van új felada-
tom, és az én adottságaim-
mal munkálkodhatom a kis 
szakaragawai gyülekezetben.
Neked kellett már valami olyat 
elengedned, amit nagyon sze-
rettél? Egy tárgyat, egy felada-
tot, egy lakást, egy szeretett 
személyt? Az elengedés sosem 
egyszerű, és minden alkalom-
mal tanulni kell az új betűzést. 
Ám közben átéltem, hogy ami-
kor egy régit elengedünk, új 
távlatok nyílnak előttünk. Isten 
egy életen át tartó lehetősé-
geket ad arra, hogy betűzzük 
az ELENGEDÉS szót, ezáltal új 
tapasztalatokra tegyünk szert 
Ővele, és egyre jobban tudjunk 
örülni annak, hogy Vele tölthet-
jük az örökkévalóságot. 

Priscilla Kunz diakonissza  
nővér, misszionárius 

N

D É S

Fent:  
Egy kis pihenő a  
szorgalmas segí - 
tőkkel költözködés 
közben

Jobbra: Peter,  
Susanne és Priscilla  
a kicsi szakuragawai 
templom előtt

FOTÓK: SUSANNE ÉS PETER SCHLOTZ

Imádkozzunk, hogy 
a Szakuragawa 

környéki gyülekezetek közös 
szolgálata áldásos legyen!
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Németország:

A szakmai gyakorlatom alatt, több mint két 
évtizeddel ezelőtt az LM munkatársai már azt 
kérdezték, vajon el tudnám-e képzelni, hogy 
Mecklenburgba menjek misszionáriusként. 
Talán azért merült fel bennük ez a gondolat, 
mert feleségem, Inka Elő-Pomerániából szár-
mazik, én pedig Berlinből. A keresztyének 
mindkét helyen kisebbségben vannak, és kele-
ten éppen olyan nagy szükségük van az em-
bereknek Jézusra, mint Németország vagy a 
világ más részein. 

Az idegen nyelvekkel hadilábon álltam, 
ezért a misszió témáját magamban lezártnak 
tekintettem, habár mindig is arra vágytam a 
szívem mélyén, hogy gyülekezetalapításban 
vehessek részt. Az, hogy mégis missziós elhí-
vást kaptam, Isten ajándéka volt számunkra.  

Izgalmas pillanat volt, amikor Inkát és en-
gem 2001 novemberében meghívtak a Villa 
Liobába, hogy a misszió vezetőségével a jö-
vőnkről beszélgessünk. Egy nappal később 
megkaptuk a visszajelzést: Schwerinbe külde-
nének ki minket, az evangélikus egyház ottani 
gyülekezetébe. Nem sokkal ezután már volt 
egy lakásunk a Großer Dreesch (Nagy Ugar) 
elnevezésű lakótelepen. 2002 nyarán pedig 
átköltöztünk Mecklenburg-Elő-Pomeránia tar-
tomány fővárosába.

Nyolc év Schwerinben
Schwerinben vezethettem az Ifjúsági Ali an szot,  
olyan izgalmas alkalmakat szervezhettem, 
mint amilyen a wismari fürdőközpontban 
megtartott JesusHouse, elindíthattam egy rend - 
szeres ifjúsági istentiszteletet, illetve mások-
kal együtt missziós sportesteket rendezhettem.  
A ma Neubrandenburgban működő Oázis ke-
resztyén központ a Reach Meck-Pom-ból in-
dult, amely egy tini missziós megmozdulás 
volt, és amelyet néhány évig én szerveztem.

Persze voltak visszaesések is. A Neumühle 
nevű schwerini városnegyedben megkezdett 
gyülekezetalapítást sajnos egy év után be kel-
lett fejeznünk. Ezzel szemben az ifjúsági isten-
tisztelet egyre nagyobb fejlődést mutatott, és 
mint gyülekezet elindíthattunk egy gyerek-

musical projektet az egyik általános iskolában.  
A Mecklenburgban végzett missziós munka kis 
lépésekben bontakozott ki. De lassan-lassan 
megláthattuk munkánk gyümölcsét. 

Irány a Keleti-tenger
A Keleti-tengernél fekvő Bad Doberanban áll  
A békesség háza. 1979-től 2015-ig a Mecklen-
burgi Közösségek Szövetségének (MKSZ) volt 
az üdülője. 2007-ben a Nyolcak (G8) csúcs-
találkozója Heiligendammban zajlott, ame-
lyet Doberan „házi strandjaként” is szoktak 
emlegetni. Akkoriban el akarták adni az üdü-
lőt. Erre azonban nem került sor. Ehelyett 
az MKSZ felelősei felvették a kapcsolatot a 
Liebenzelli Misszióval. Ennek az lett a követ-
kezménye, hogy 2010-ben Doberanba küldtek 
minket.

Mecklenburg-Elő-Pomerániában lettem imád-
kozó ember. Kis munkatársi közösségünk 
majd nem két éven át minden héten találko-
zott, hogy imádkozzunk és kialakítsuk a jövő-
vel kapcsolatos látásunkat. Tanulmányoztuk a 
Bibliát és a szakirodalmat, és „papíron” végez-
tük a gyülekezetépítést. Átgondoltuk, hol aka-
runk tíz év múlva tartani. 

Impulzusok és ötletek
A Willow Creek Vezetői Konferenciák kötele-
ző rendezvények lettek nekünk. Nagyon ér-
tékes impulzusokat kaptunk ott minden év-
ben. Néha csak egy mondat volt az, amely 
missziós munkánknak új lendületet adott.  
A 2012-es mondat így hangzott: A helyi gyü-
lekezet reménység a világnak. Tehát azért mun-
kálkodunk, hogy a városunkban bevigyük a 
reményt az emberek életébe. Lipcsében 2014-
ben egy kérdés inspirált minket: Mi hiányozna 
a városotoknak, ha ti mint gyülekezet (már) nem 
lennétek? Magunknak is feltettük a kérdést, 
hogy mi a legfontosabb feladatunk.

Sikerült egy motivált munkatársi közös-
séget és egy vezetői struktúrát felépítenünk. 
2014 tavaszától már nem kéthetente, hanem 
hetente tartottunk istentiszteletet. Aztán el-
kezdődtek a nagyon igényes karácsonyi betle-

Christoph és Inka Scharf 
2010 nyara óta él a Keleti-
tenger partján fekvő Bad 
Doberanban és missziós 
gyülekezetalapító szolgá-
latot végeznek. Korábban 
Schwerinben dolgoztak.  
A házaspárnak öt, részben 
felnőtt gyermeke van. 

Körlevelüket itt lehet kérni:  
www.liebenzell.org/scharf

Elengedni és  
elköltözni
Christophnak és Inkának nem könnyű a közeledő búcsú Mecklenburgtól. 
Húsz éven át hívogatták az Észak-Németországban élő embereket Jézus 
Krisztushoz, és több gyülekezetben is szolgáltak. Ez egy visszatekintés  
a megtett útjukra.
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A békesség háza
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hemesek és az évenként megrendezett őszi 
hangversenyek keresztyén zenészek közremű-
ködésével. Mindez abban a reményben, hogy 
új emberek csatlakoznak majd a gyülekeze-
tünkhöz. 

Támadások és azok hatásai
Amikor minden jól ment, az ördög támadásai 
sem maradtak el. Történtek olyan események, 
amelyekre egyetlen keresztyén gyülekezet 
sem vágyik: betegségek, kiégések, válások és 
a járvány idején tévtanítások, hamis próféták 
okozta szakadások és lelki megtorpanások. 
A pandémia előtt átlagosan 50–70 ember lá-
togatta az istentiszteletet. Kb. 30 százalékuk 
még nem vallotta magát keresztyénnek, de 
jól érezték magukat közöttünk. A liebenzelli 
nővér, Hilde Häckel, aki 2020 őszéig jó hat 
éven át erősítette a munkatársi csapatot, fél 
Doberant meghívta, gyakran még ebédre is.

A sok fáradozás és ötletelés ellenére, hogy 
miként is vészeljük át a koronavírusos idősza-
kot, gyülekezetünk helyzete radikálisan meg-
változott. Istentiszteleteinket jelenleg 15–25 
fő látogatja. A gyermekek közti szolgálatot 
teljesen újra kell építeni. Abban reményke-
dünk, hogy mielőtt búcsút veszünk a gyüleke-
zettől, 2022 nyaráig letehetjük az újrakezdés 
alapkövét. 

A krízisek egyben próbák is
Ezért kapaszkodunk Jézusba és az Ő ígéreté-
be: „Veletek vagyok minden napon a világ vé-
gezetéig”. Jelenleg keressük a jó megoldást az 
utánunk következő időszakra. Megköszönjük, 
ha velünk imádkoztok.

2022 derekán, az északon töltött húsz év 
után nemcsak Bad Doberannak és Mecklen-
burgnak intünk nehéz szívvel búcsút, hanem 
a Liebenzelli Misszió gyülekezetalapító csapa-
tának is. 

Hálásan tekintünk vissza az áldásokkal 
teli időszakra, melyben láthattuk sok em-
ber hitre jutását és gyülekezetek létrejöttét. 
Hálásak vagyunk a támogatók, a Liebenzelli 
Misszió és a munkatársaink mindennemű se-
gítségéért. Örömmel voltunk tagjai az MKSZ-
nek, amelyben sok új barátra találtunk. 2022 
augusztusában visszatérek Berlin-Spandauba, 
kiküldő gyülekezetemhez, amelyben lelkész-
ként szolgálok majd tovább. Nagyon örülünk 
a „hazatérésnek”, és izgatottan várjuk a gyü-
lekezetépítési feladatokat. Tapasztalatainkkal 
szeretnénk a Berlin-Brandenburg Szövetség 
gyülekezetalapító és újraindító projektjeit  
segíteni. 

Beiktatásomkor 2001 szeptemberében az 
őszi Missziós Ünnepen az Ézsaiás 41,13-at kap-
tam ígéretként: 

„Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom a 
jobbodat, és ezt mondom neked: Ne félj, én meg-
segítelek!” Ez az igevers végigkísért bennünket 
eddigi szolgálatunk során, és a jövőben is hor-
dozni, bátorítani fog. 

Jézus a mi Segítőnk, és Ő sohasem hibázik! 
Christoph Scharf

Gyülekezeti ünnepség a 
kertben 2017-ben. Minden 
kész a keresztelőre. 

Balra: Standunk a kará-
csonyi vásáron 2018-ban.  
A segítőnk Beate, a vezető-
ség egyik tagja.
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Imádkozzunk,  
hogy a gyülekezet 

Bad Doberanban ismét 
megerősödjön!
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Vendégrovat: Dr. Ulrich és Kerstin Wendel

Néha nincs másra szükségünk, 
mint az egyszeri fiók-bölcses-
ségre. Talán Önök is átélték már, 
amit én (Ulrich) nagyon jól isme-
rek: ki akarjuk húzni az evőesz-
közös fiókot, de beragad. Sietős 
a dolgunk, ezért egyre erőseb-
ben rángatjuk. Meg se moccan. 
Dühösek leszünk, kicsit vissza-
toljuk, majd erősen megrántjuk. 
És mi ennek az eredménye? 
Most szorul be csak igazán!

Pedig az ok egészen egyszerű. Egy kés rosszul feküdt, és a 
hegye elérte a szekrényt belülről. Amikor húztam kifelé a 
fiókot, a kés hegye beakadt, és mintegy sorompóként leállí-
totta a fiókot. Minél erősebben rángatom, annál mérgesebb 
leszek, és a kés annál erősebben szorul. A megoldás egy-
szerű: el kell engedni. Aztán a fiókot óvatosan vissza kell 
tolni, néhányszor finoman meg kell rázni, és az akadály  
leesik. De ehhez először el kell engedni. 

Az egyszeri fiók-bölcsesség a kritikus pillanatokban 
A fiók-bölcsességre sokszor van szükség életünk folyamán. 
Főleg a kritikus pillanatokban és az átmeneti időszakok-
ban. Amikor a külső körülmények változnak, szeretnénk 
minél többet megtartani a megszokott és bevált dolgokból. 
De gyakran éppen ez tart vissza minket. Csak akkor jutunk 
előrébb, ha elengedjük azokat a dolgokat. 

Mindkettőnknek ilyen klasszikus helyzetek voltak a 
költözések. Sok meghitt dolognak szakad vége olyankor.  
Megszokásokat és kedves emberekeinket kellett hátrahagy-
nunk. Az újtól eleinte elbizonytalanodtunk. De csak akkor 

A puszta, a kert  
és a fiók, avagy 
az elengedés művészete
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tudtunk nyitottakká válni az eljövendő lehetőségekre, ami-
kor elgyászoltunk mindent, amit fel kellett adnunk, majd el-
engedtük azokat. 

Hasonló a helyzet a barátsággal vagy az emberek szere-
tetével. Egyiket sem lehet erőltetni. Minél erősebben aka-
rok valakit magamhoz láncolni, annál jobban elriasztom.  
Minél erősebben szorítom, annál inkább ellenáll – pont, 
mint a fiók. Amikor a gyerekeink felnőttek és kirepültek, 
tudtuk, hogy a kapcsolatunk meg fog változni – és meg is 
kell változnia. Egészséges és teljesen rendjén való, ha meg-
könnyezzük az elválást. Ám ha a régi viszonyt sírnánk vissza, 
az gátolna minket. Attól nem tudnánk nyitottá válni arra, 
hogy – amikor eljön az ideje – egy újfajta kapcsolat épülhes-
sen köztünk. 

Leckék a Mestertől
Az elengedés művészetét senkitől sem tudjuk jobban megta-
nulni, mint Jézustól, az elengedés Mesterétől. Amikor eljött 
közénk, és elhangzott a felhívása, hogy „Higgyetek az evan-
géliumban!”, egy isteni minőségű életet hozott a világba. Azt 
pedig, hogy milyen választ adhatunk erre, a következő sza-
vakkal foglalta össze: „Aki meg akarja menteni az életét, az 
elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliu-
mért, megmenti azt” (Mk 8,35).

Maga Jézus e szerint az alapelv szerint élt, és mindvégig 
kitartott mellette. Kövessük Őt most a pusztába!

Földi életének a legboldogabb percei lehettek. Kb. harminc 
éven át élt elrejtettségben – mint ember az emberek között. 
Aztán megérett az idő, és megkeresztelkedett. Akkor Isten 
ezt kiáltotta Neki: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyör-
ködöm” (Mt 3,17). Ezek olyan szavak, amelyek mindenkinek 
mélyen bevésődnének a szívébe! A boldogságnak ezen a te-
tőfokán érezte, amint beszél Hozzá Isten Lelke. A pusztába 
akarta vezetni, Jézus pedig követte. 

Döntés a pusztában
Negyven napi magány, tűző nap, éhség és szomjúság. Majd 
a kísértő hangja: „Vedd el, ami jár neked!” (vö. Mt 4,1–10). 
Mi szól az ellen, hogy Isten Fia a kövekből kenyeret csinál-
jon? Miért ne hívhatná segítségül az angyalokat, ha leugrik 
a templom tetejéről, és mindenki, aki látja, átélné Isten ha-
talmát? És ehhez jön még a nagy távlat, hogy uralkodhatna 
a világ összes királysága felett! Hiszen mint Izráel királyá-
nak és a kozmosz Urának ez a feladata! Neki ne lenne min-
denhez joga? Ott mégis azt mutatta be, hogy tud lemondani. 
Feladta a dicsőséget, amely Atyjánál az Övé volt. Harminc 
éven át egyetlen előjogával sem élt. 
Most a Jordánnál Isten nyilvánosan 
is a Fiának nevezte. Nem lenne akkor 
helyénvaló és egyszerű élni az alka-
lommal? Kenyeret csinálni, angyalo-
kat odarendelni, átvenni a hatalmat 
a világ fölött? Vedd el, ami jár neked! 

Jézus azonban másképpen dönt. Nem él a lehetőséggel, 
hanem elengedi. És abban a percben szabaddá válik. A kísér-
tő hangja elnémul.

Figyeljük meg a folytatást! Milyen szegény, illetve milyen 
gazdag annak az élete, aki következetesen elengedett 
mindent!

Jézus később mindent elnyer, amiről önként lemondott! Az 
angyalok azonnal megérkeznek: „Ekkor elhagyta őt az ördög, 
és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki” (Mt 4,11).  
És mi a helyzet a kövek kenyérré változtatásával? Sokkal 
jobb történik, amikor öt kenyérrel és két hallal ezreket lakat 
jól, és kőszíveket változtat élő szívekké. Hát a világuralom? 
Teljes joggal jelenti ki, miután meghalt és feltámadt: „Nekem 
adatott minden hatalom mennyen és földön” (Mt 28,18).

A küzdelem a kertben
Az elengedés másik nagy pillanata a halála volt. A döntésre 
ezúttal nem a pusztában, hanem a kertben került sor. Szen-
vedélyes imádságában könyörgött, hogy múljék el Tőle a 
halál pohara. Jézus pontosan tudta, mit szeretne szívből, de 
ezt a vágyát nem palástolta kegyes szavakkal. Ehelyett elen-
gedte. „Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem 
amint te” (Mt 26,39).

Tudjuk, mi jött ezután. Döntéséért az elképzelhető legna-
gyobb árat fizette. És ezzel összehasonlíthatatlanul nagyob-
bat nyert el! Isten feltámasztotta a halálból, és ezzel vég-
érvényesen, minden ember számára lefegyverezte a halált.  
A Menny és a föld közötti legnagyobb győzelmet a lehető 
legnagyobb lemondás hozta el.

Ez bemutatja azt az alapelvet, amelyhez egész életünkben 
ragaszkodnunk kellene: Azok, akik elengednek valamit, nem 
vesztesek! Jézus sem volt vesztes, és mi sem leszünk azok, 
ha Őt követjük. Azok, akik elengednek valamit, győztesek.

Kétféle elengedés
Melyek azok az élethelyzetek, amelyek elengedéssel jár-
nak? Ezeket a pillanatokat két csoportba lehet osztani. 
Vannak dolgok, amiket elengedhetünk, és vannak, amiket 
el kell engednünk. Mindkét esetben fontos az elengedés. 
Az első csoportnál megtarthatnánk azt a valamit, ám an-
nak káros hatása lenne. Az a valami megterhelne minket 
vagy másokat. A második csoportnál nem kerülhetjük el az  
elengedést.

Ide tartoznak az ember testi életével kapcsolatos pilla-
natok. Amikor világra jövünk, elvágják a köldökzsinórun-
kat, később elveszítjük a tej fogainkat. Időskorban elfogy az 

erőnk, sokan egyre gyengébben lát-
nak vagy hallanak, és egyre kevésbé 
mozgékonyak. 

Ellenben vannak az életben olyan 
váltások, amikor dolgokat vagy em-
bereket a legjobb elengedni, bár 
nem kötelező. Amikor a gyerekek 

A Menny és a föld közötti legnagyobb győzelmet  
a lehető legnagyobb lemondás hozta el.
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Dr. Ulrich Wendel lelkész, a Faszination Bibel folyóirat főszerkesz-
tője és a Biblia és Teológia program vezetője. 
Kerstin Wendel könyvszerző és előadó. Wetterben élnek, és két 
felnőtt gyermekük van.  

elköltöznek otthonról, meg lehet próbálni érzelmileg ma-
gunkhoz kötni őket. Ám ennek többnyire káros következ-
ményei lesznek – noha nincs semmilyen nyomás kívülről, 
amely sürgetné az elengedést. A szerzett sérülések, az át-
élt betegségek szinte felkínálkoznak arra, hogy konzervál-
juk, pátyolgassuk őket, és az arra alkalmas időben előho-
zakodjunk velük és fegyvertényként használjuk másokkal 
szemben. Vagy amikor felmelegítünk egy régi témát, és 
vehemensen bizonygatjuk, hogy akkoriban mégis csak ne-
künk volt igazunk. Ezt, ugye, lehetetlenség elengedni…  
De persze sokkal jobb lenne… 

Már csak azért is, mert olyankor egy picit gyakorolhatunk 
azokra a pillanatokra, amikor tényleg el kell engednünk va-
lamit vagy valakit. Minden perc, amikor valami olyat enge-
dünk ki a kezünkből, amit elvileg meg is tarthatnánk, abban  
edz minket, hogy bármit elengedjünk, és utána valamit 
nyerhessünk.

Végezetül szeretnénk néhány ötletet javasolni,  
amelyek segíthetik az elengedést. 

Hadd fájjon csak a lelkünk! 
Utoljára tíz évvel ezelőtt költöztünk. Önök talán éppen köl-
tözés előtt állnak. Vagy egy költözés kellős közepén vannak? 

Még nagyon jól emlékszünk, milyen érzés ott állni a meg-
pakolt dobozok közt, az utolsó öleléseket adni és kapni és 
ezer új benyomást feldolgozni. Egy biztos: gyászmunka nél-
kül nem megy. Mi segíthet a búcsú és az új kezdet idősza-
kában? Van, aki naplót ír, más utoljára bejárja még a jól 
ismert helyeket. Ismét mások fontosnak tartják, hogy rend-
szeresen beszélgessenek a régi jó barátokkal (akik ottmarad-
nak!), vagy intenzívebben imádkoznak a minden vigasztalás  
Istenéhez. Sokan azt élik meg, hogy letaglózza őket a fájda-
lom. Nekünk, elengedőknek nemcsak mentoltól vagy aloe 
verától illatozik a zsebkendőnk, hanem főleg a lelki fájda-
lomtól. És annak szabad kijönnie. Mert minden, ami kiárad 
– akár írásban, akár szóban, akár imádságban, akár köny-
nyekben – nem fog megbújni valahol a testünkben. 

Önöknek is van egy saját formája annak, ahogyan az elen-
gedés perceit meggyászolják? 

Tüzek és ünnepek 
Bizonyos szertartások is segíthetnek az elengedésben.

Lelkészházaspárként kerültünk olyan helyzetekbe, amikor 
tudatosan el kellett engednünk embereket, mégpedig azért, 
mert el akartuk engedni azokat a sérelmeket, amelyeket ők 
okoztak nekünk. Ilyenkor segíthet például az, ha a minket 
megterhelő eseményeket és a lelkünkben visszhangzó mon-
datokat leírjuk. Utána akár el is égethetjük a feljegyzést.  

Egy kandalló, egy kályha vagy egy tábortűz szinte kínálja 
magát arra, hogy ilyen szokatlan dologra is használjuk. 

De azért nem kötelező, hogy az elengedés füstszagú vagy 
könnyízű legyen. Megtörténhet emelkedett hangulatban is. 
Ehhez jó alkalmat nyújtanak a különféle búcsúünnepek.  
Kicsiben is rendeztünk ilyet, amikor a gyermekeink elin-
dultak a nagyvilágba. De vettünk részt nagyobb efféle al-
kalmakon is, amikor utoljára voltunk együtt kedves, szere-
tett gyülekezeti tagjainkkal. Ott mindent lehet: enni, inni, 
nevetni, sírni, emlékezni, álmodni, átölelni és elengedni  
egymást. 

Önök is ismernek ilyen búcsúzós szertartásokat? Vagy 
esetleg szeretnének egy ilyet kipróbálni? 

Egy valaki szorosan tart
Az élet nemcsak az elengedésről szól, hanem a megtartásról 
is. Milyen jó, hogy van egy biztos horgony! 

Akik őszinték, kipróbálhatnak egy kísérletet gondolatban. 
Valóban igaz, hogy Isten az egyetlen válasz, amikor a meg-
tartás a téma? Vagy csak azért mondjuk ez, mert keresztyén-
ként ellustult a gondolkozásunk, vagy mert ez a jól bevált, 
kegyes rutin szóhasználatunk? Letapogathatnánk egyszer az 
életünket, és átvizsgálhatnánk a helyzeteinket, tapasztala-
tainkat, hogy meglássuk, vajon a végsőkig ragaszkodunk-e 
életünk szuverén Jóakarójához, aki minket feltétel nélkül 
szeret. 

Mi, a Wendel házaspár erről így vélekedünk: minden gon-
dolati játszadozás után végül mindig Nála kötünk ki. Hogy 
miért? Mert nincs olyan helyzet, amelyen úgy lehetne javíta-
ni, hogy az ember elengedi Istent. Ezért ragaszkodjunk erő-
sen Őhozzá, amikor az elengedés van soron!

Minden perc, amikor valami olyat engedünk ki a kezünkből,  
amit elvileg meg is tarthatnánk, abban edz minket, hogy bármit 

elengedjünk, és utána valamit nyerhessünk. 

Azok, akik elengednek valamit, nem vesztesek! Jézus sem volt  
vesztes, és mi sem leszünk azok, ha Őt követjük.

Vendégrovat: Dr. Ulrich és Kerstin Wendel
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amikor az impactesek majd hazatér-
nek, továbbadják a lángot. Az ecuadori 
impact résztvevőinek mintegy egyne-
gyede végzett már teológiai tanulmá-
nyokat, illetve hazatérésük után kezdik 
meg tanulmányaikat – a legtöbben Bad 
Liebenzellben. Néhányan már főállású 
szolgálók a mi missziónk vagy egy má-
sik szervezet kötelékében. És az sem 
ritka, hogy két impactes a közös rövid 
távú szolgálat alatt talál egymásra – egy 
életre. A legutolsó gyülekezetem segéd-
lelkésze például egy impactest 
vett feleségül, lelkész utódom 
pedig szintén közöttük találta 
meg a feleségét. 

Hálás vagyok mindazo-
kért, akik a Misszió Hegyén az 
impact-projektben tevékenyked-
nek. Ők teremtik meg a kereteit 
ennek a páratlan programnak, 
és ők is működtetik azt. Persze 
sok impacttel. Az elmúlt tizenkét 
évben csak Ecuadorba kb. 100,  

a világ más országaiba pedig további 
több száz fiatal utazott ki. 

A mi Istenünk él és uralkodik Ecua-
dorban is! Ezt megtapasztaltuk Joa-
chim Jennyvel. Nemcsak számtalan 
autóutunk során, hanem főleg azokon 
az alkalmakon, amikor olyan ecuado-
riakkal találkoztunk, akik bíznak az Úr 
Jézusban, és szorosan kötődnek hoz-
zánk. Micsoda öröm, amikor valahol az 
Andokban, egy kis falusi templomban 
megpillantjuk az imaplakátunkat a fa-
lon! Tudhatjuk, hogy nem a mi misszio-
náriusaink tették ki, hanem a helybeli 
testvéreink. 

Újra láthattuk, milyen hatalmas kin-
cse van a mi missziónknak: bár a világ 
különböző pontjain vagyunk, Jézus 
Krisztusban, a világ egyedüli Urában 
össze vagyunk kötve. Johannes Luithle

Négy héttel megérkezésük után az 
impactesek már „bevetésen” vesznek 
részt az ország északi részén fekvő vá-
rosokban és falvakban. Különböző ifjú-
sági csoportokat és köröket látogatnak 
meg, tanulják a nyelvet, ismerkednek 
az emberekkel, hogy aztán maguk is 
tovább tudják adni a Jézus Krisztusról 
szóló evangéliumot.

Egyéves szolgálatuk alatt sok szem-
pontból óriásit fejlődnek, tudásuk és 
ismereteik horizontja kiszélesedik. Meg-
tanulnak egy új nyelvet, megismernek 
egy másik kultúrát. A szoros együttélés 
során felfedezik saját képességeiket és 
korlátjaikat. Egy házban laknak mind-
nyájan, a szobákat megosztják maguk 
közt. Hallják és látják, hogyan mun-
kálkodik Isten egy másik földrészen, és 
egészen új módokon tanulnak meg bíz-
ni Benne. Misszionáriusaink, Sebastian 
és Tabea Ruf jól és szeretettel vezetik 
őket, miközben együtt is élnek velük. 
A kintlétnek vannak „mellékhatásai” is:  

Impactesek Ecuadorban 
és világszerte
Október végén alkalmam nyílt Joachim Jennyvel meglátogatni az 
ecuadori munkacsoportunkat, gyülekezeteinket és társszervezetein-
ket. Találkoztunk a nyolc német és egy magyar fiatalból álló impact-
csoporttal is. Az impact szó jelentése: hatás, befolyás, kihatás, és ezt 
testközelből láthattuk. Igen mély benyomást tett rám mindaz, amit 
láttam és hallottam.

További információk az impact-programról  
Német országban és világszerte:  www.liebenzell.org/impact

Misszionáriusok Ecuadorban (balról): Marcel és 
Faith Frieß, Tabea és Sebastian Ruf, Katharina és 
Rainer Kröger (a többi misszionárius éppen szolgá-
lati szabadságon volt vagy van)
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Ismerkedés Steevennel és Marivivel, akik online végzik teológiai tanulmányaikat,  
és mellette afro-ecuadoriak között dolgoznak egy faluban

A jelenlegi impact-csoport Ecuadorban

Ecuador:
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Sípos Dorka beszámolója Ecuadorból:

Kedves Testvérek!
A múltkori beszámolóm után tartottuk meg a két egymást 
követő, farsangi ifi táborunkat – nagy sikerrel, Isten áldásá-
val. Az első táborra az idősebbek jöttek a misszió különbö-
ző gyülekezeteiből. Kisebb létszámmal érkeztek ugyan, de 
mélyebben megismerkedtünk, beszélgettünk, attól függetle-
nül, hogy a napot a vizes játékok, finom ételek és mély üze-
netek töltötték ki. Ám minden kapcsolatért hálás vagyok:  
Isten ajándékaként éltem meg őket. A második három napon 
a fiatalabbak jöttek nagy-nagy lelkesedéssel – a (már eléggé 
lefáradt) szolgáló csapatunk nagy örömére. Jó volt a negyven  
lánnyal egy nagy teremben ecuadori módra egymással szo-
rosan összebújva aludni, így a hideg sem jelentett gondot. 
A fiatalok odafigyelése, a kapcsolatok kiépülése, valamint a 
helyi szolgálókkal kialakult valódi közösség igazán boldoggá 
tettek! 

Lehetőségünk nyílt egy hegyi, kis falusi középiskola meglá-
togatására, ahol a meleg miatt nem léteznek ablakok, minden 
terem egy udvarra nyílik (ahonnan a teremből kiszökő diákok 
hangzavara mindenhová behallatszik, és eltereli a figyelmet). 
A tanárok nagy része minden nap 1,5–2 óra utat tesz meg 
a nagy földcsuszamlás mentén. Ezekről csatoltan láthattok  
képet is. 

Gyerekklubok, ifi alkalmak Atuntaquiban, La Calerában, 
San Pedroban – ahol hála Istennek újra járható az út! – meg 
Intagban, gyerek-istentiszteletek, lánykör, házi kiscsoportok, 
családi találkozók és egyéb látogatások is tovább színesítik a 
mindennapjaimat. A mélyülő barátságok, a kiépülő bizalmas 
kapcsolatok, a spanyollal megélt szabadság, a sok-sok termé-
szeti katasztrófa – földcsuszamlás, heves viharok, esőzések, 
földrengések – közepette megőrzött életünk mind Isten aján-
dékai, amelyekért mindennap hálát adhatok.

Mindeközben egy egynapos kirándulás is megadatott a 
fővárosba, Quitóba, ahol élvezhettem az „európai szintű” 
közlekedést és építészetet, amiért igen hálás vagyok. Még 
Budapestet is elkezdtem hiányolni a trolin zötykölődve.  
Kikapcsolódást jelentett még a Litában eltöltött néhány mun-
kás, fizikai megterhelést jelentő nap, ahol csapatostul dolgoz-
va izzadtunk, nevettünk, szenvedtünk és játszottunk a dzsun-
gelklímát élvezve. 

A hátralévő négy hónap igen rövid időnek tűnik. Nem sze-
retek a hazautazásra gondolni, mert annyi teendő, szükség, 
lehetőség van még itt körülöttünk. Szeretném az időt a végső-
kig kiélvezni, kihasználni, a feladatokat lelkiismeretesen elvé-
gezni, az ajándékokat bölcsen kiaknázni. 

Hálásan köszönöm, hogy támogattok és imában mel-
lettem álltok. Ezáltal mindig erőt kapok, hogy nem én har-
colok itt, a fronton egyedül, hanem csapatként építhetjük  
Isten országát.

                                                       Szeretettel: Sípos Dorka

Vidám csoportkép az Impact-es társakkal

Ecuadori táj madártávlatból

Utcakép Quitoban, a fővárosban



Házi kiscsoport

Kis falusi középiskolai tanterem

Gyerekklub

Vidám játék a gyerekekkel

Adj hozzá a világhoz te is!  
Főelőadó: David Jarsetz, missziós igazgató, Liebenzelli Misszió
2022. szeptember 24., szombat, 10:00
Szabad Evangéliumi Gyülekezet
1135 Budapest, Béke u. 35/a. • Jelentkezés: jelentkezes@liebenzell.hu
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„Általad nyer áldást a föld minden népe.” (Galata 3,8b)

Sípos Dorka képei Ecuadorból
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Ki jut el leggyorsabban a másik oldalra – nem elszakadva

Tábori résztvevők és előadók

Kevezsda Szilvia képei Malawiból  
A beszámoló a 2. oldalon olvasható.

Szavak nélküli könyv – piros oldal magyarázataPihenő a hűs vizű hegyi patak mellett


