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Változások
Miközben újra hálával tekintünk vissza a mögöttünk levő évre, a kapott áldásokra – változások
előtt állunk, amelyekben a testvérek imádságát
és további támogatását kérjük!
Hálásak vagyunk Simon Hermann Pápua ÚjGuineában szolgáló misszionárius testvérünk
tavaszi beszámolókörútjáért, elkészült újságjainkért, hűséges régi és lelkes új munkatársainkért, akik idén is fordításukkal, lektori, csomagoló, szerkesztő munkájukkal segítettek.
Hálásak vagyunk a nyári missziói napunkért, a
Keszi Krisztinával, a Luz házaspárral való személyes találkozás lehetőségéért, az impactprogramban résztvevő fiataljainkért s nem utolsó sorban a missziót szívükön viselő imádkozó
és adakozó testvérekért!
Az új év közeledtével három fontos változás előtt
állunk.
Örömteli változás Alapítványunk életében, hogy
egy újabb misszionáriust szeretnénk kiküldeni 2017ben Afrikába. Amint azt már a missziói napon is jeleztük, Kevezsda Szilvia Malawiba készül hosszú
távú missziói szolgálatra. Jövő év elején csatlakozik a
liebenzelli képzés (ITA) hallgatóihoz, és velük együtt
néhány hónapra Kanadába utazik, hogy közösen felkészüljenek a kinti szolgálatra. Majd egy itthoni bemutatkozó körút után, várhatóan az év második felében kiutazik Malawiba, ahol a tervek szerint, a helyi
nyelv elsajátítása után a gyermekek között folyó szolgálatba fog bekapcsolódni.
Évek óta imádkozunk, hogy ha Istennek kedves,
akkor tudjunk újabb misszionáriust kiküldeni Magyarországról. Úgy tűnik, az Úr elérkezettnek látta
az időt, hogy megajándékozzon bennünket, és még
intenzívebben bekapcsolódhassunk az Ő világméretű
missziójába. Kérjük, hogy Krisztinához hasonlóan támogassuk Szilviát is, legyenek ők a mi segítségre kinyújtott karjaink Afrikában! Imádságunkkal és anyagi
tehervállalásunkkal fejezzük ki szeretetünket Isten és
a szükségben lévő afrikai népek iránt!
Keszi Krisztina zambiai szolgálatában is egy fontos
változás következik be. Krisztina kint léte óta (2006)
egyrészt a Mungwi Klinikán végzett orvosi munkát,
másrészt a helyi és a környező falvakbeli gyerekek között is széleskörű szolgálatot épített ki gyermekeknek
szóló anyagok elkészítésével, csendeshetek szervezé-
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sével, munkatársak képzésével, segítésével. Mára már
mindkét szolgálat teljes embert követel, ami komoly
leterheltséget jelentett Krisztina számára. Az elmúlt
években folyamatosan kerestük erre a megoldást. Az
elmúlt hónapokban több változás is kialakult. Egyrészt, a zambiai állam egy új kórházat épít a közelben,
ami várhatóan átformálja a környék egészségügyi ellátórendszerét. Másrészt, a Nemzetközi Liebenzelli
Misszió vezetőségében megszületett az az elhatározás,
hogy világszerte végzett missziónkban olyan területekre fókuszáljunk, amelyeket a misszió egyértelműen
küldetésének tart. A kifejezetten orvos-egészségügyi
munka nem tartozik ebbe bele, mert ez egyre komolyabb szakmai felkészültséget igényel, és ezt a misszió
nem tudja felelősen felvállalni. A misszió németországi ága, amely eddig az évig komoly anyagi támogatással segítette a Mungwi Klinikát (noha nekik már
évek óta nincs ott misszionáriusuk), úgy döntött, hogy
a jövőben más lelki szolgálatokra szeretné fordítani
ezeket a forrásait. Mivel mi is évek óta gondolkoztunk
azon, hogyan lehetne Krisztina fizikai leterheltségén
segíteni és felszabadítani őt a lelki munkára, úgy tűnt,
ennek most jött el az ideje. Ennek megfelelően, Krisztinával egyetértésben (akit Isten szintén készített már
erre a váltásra) az a döntés született, hogy december
végén befejezi orvosi munkáját a Mungwi Klinikán.
Ez azt jelenti, hogy jövőre megváltozik szolgálati fókusza és lakhelye is. Szeretne falura költözni és az ottani emberek között lelki munkát végezni. Jelenleg
folyik az új lakhely keresése, amiben kérjük a testvéKülmissziói Híradó, 2016/06 1

rek imádságát, hogy megtaláljuk az Istentől elkészített otthont Krisztinának. Ugyanakkor számítunk a
testvérek további anyagi áldozatvállalására is, mert a
lakhelyváltásnak várhatóan komoly anyagi vonzatai
is lesznek. Egy vidéki háznál a kerítés, vízellátás nem
természetes, valószínűleg a felújítással együtt ezek is a
megoldandó feladatok közé tartoznak majd, akárcsak
a kapcsolattartási rendszer (telefon, internet) kiépítése.
A harmadik változás az, hogy az alapító okiratunknak megfelelően a jövő év során lejár a jelenlegi kuratórium megbízatása, és az Alapítónak (Liebenzelli
Misszió) új kurátorokat kell kineveznie. Többen jeleztük, hogy jelenlegi megbízatásunkat nem tudjuk vállalni a következő ciklusban. Így az Alapítvány vezetőségében is változások lesznek. Csapkovics Bertalan,
alapítványunk munkatársa sem tudja tovább vállalni
adminisztratív, szervező munkáját, amelyet eddig
félállásban végzett. Lovas Istvánné Emese, aki önkéntesként végezte az Alapítvány könyvelését, szintén
szeretné átadni szolgálatát másnak. Hálásak vagyunk
Emesének és Bercinek eddig végzett hűséges, megbízható munkájukért, és kívánjuk, hogy az Úr áldja meg
őket új szolgálati területükön!
Hála Istennek, vannak új munkatársak is, akik jelezték, hogy szívesen bekapcsolódnak a munkába, így

reménység szerint a személyi változások nem okoznak majd fennakadást az alapítvány működésében.
Egyelőre azonban imádkozzunk, hogy az Úr adjon
bölcsességet, és tudjuk megfelelően kialakítani az új
feladatmegosztást, illetve megtalálni minden feladatra a megfelelő munkatársakat!
Általában félünk a változásoktól. A jövő bizonytalansága aggodalommal tölt el bennünket. De nekünk, Isten gyermekeinek minden okunk megvan
arra, hogy bátran és bizakodóan tekintsünk előre akkor is, ha még nem látjuk pontosan, mi történik majd.
A körülmények, feladatok, felelősök változhatnak, de
Megváltónknak – földre jövetelével is bizonyított – jó
terve és gondoskodó szeretete nem változik!
Kívánom, hogy az első Karácsonyra emlékezve
megerősödjünk ebben a szeretetben, és ebben bízva
induljunk neki az új évnek, szembenézve személyes
életünk és missziói szolgálatunk új kihívásaival!
„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz!”
(Zsidók 13,8).
Sípos Alpár Szabolcs
kuratóriumi elnök

Utazási lehetőség Liebenzellbe
A korábbi évek jó tapasztalatain felbátorodva biztatjuk mindazokat, akik szívesen ellátogatnának Bad Liebenzellbe (Németország), hogy vegyenek részt
a Misszió pünkösdi ünnepén (2017. június 4–5.).
Az utazás célja, hogy a résztvevők személyesen is átéljék azt a nagyszabású rendezvényt,
amelyen – többek között – ünnepélyesen fogadják a hazatérő misszionáriusokat és kiküldik az újakat. De lehetőség nyílik arra is, hogy megismerjék az ún. missziói hegyet, a mis�szió központját (főiskola, missziói múzeum, a környék egy-két érdekessége stb.).
A tervek szerint a csoport június 3-án reggel indulna bérelt autóval/busszal (létszámtól
függően), és 6-án vagy 7-én este érkezne haza Budapestre. Kinn a szállás, az étkezések,
illetve az előadások és a programok tolmácsolása biztosítva lesz. Az utazás önszerveződő,
így a pontos idői keret, és költségek a résztvevők számának és szándékának függvényében
alakulnak. (Támpontként: a korábbi években az utazás teljes költsége – útiköltség, szállás,
étkezések – kb. 60.000 Ft/fő volt.)
Aki szívesen csatlakozna az utazókhoz, kérjük, e-mailben jelezze szándékát az
info@liebenzell.hu címen.
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Teljes igazság – fél hazugság?
Mostani számunkat egy nagyon komoly témának szenteljük, amelyet nem
is tudunk teljes egészében áttekinteni, ám néhány szempontra rávilágítunk. A cikkek nagyon tanulságosak, és egészen gyakorlati helyzeteket mutatnak be.
Még mi, individualistákká lett „európai őslakosok” is tanulhatjuk másoktól, hogy hogyan lehet bölcsen kommunikálni egymással, és ez ma, amikor sokan élnek közöttünk
olyanok, akik más kultúrából jöttek, különösen is fontos.
Hogyan beszéljünk helyesen? Hogyan
mondjuk ki bölcsen az igazságot? Hol van
a hazugság határa? Azokat, akik fontosnak
tartják az emberi kapcsolatokat, bizony
foglalkoztatják az ilyen kérdések. Mostani
számunkat azért is érdemes elolvasni, mert
megtudhatjuk, hogyan kezelik a misszionáriusok és a helybéliek az igazságot meg a
hazugságot, ráadásul mi is tanulhatunk a jó,
illetve kerülendő példákból. Megtudhatjuk,
miként lehet valamit egy indirekt közlésben
mégis hangsúlyossá tenni. Megtanulhatjuk, mekkora szerepe van a kultúrának, a
személyiségnek és a neveltetésnek abban,
ahogyan valaki kimondja az igazságot vagy
hazudik. A kritikus pontokra sokszor csak
félszavakban vagy alig érezhető felhangokkal történik utalás, amelyeket dekódolni
kell, ám a dekódolás tudományát először
meg kell érteni, majd el kell sajátítani.
A kommunikációnak vannak szabályai; aki azokat ismeri, megértheti az egyes
üzeneteket. Tudnivaló azonban, hogy itt
sokkal többről van szó, mint írásmódokról
vagy igeidőkről. Az adott nyelvi etikettet és
kultúrát mindenekelőtt azok szokták lebecsülni, akik az általuk beszélt idegen nyelv
kulturális hátterét nem ismerik eléggé. Aki
nem ássa bele magát az adott nyelv mélységeibe, beszélőpartnerét gyakran félreértheti,
vagy akár hazugsággal is vádolhatja, amikor arról szó nincs. Ez az érem egyik fontos
oldala.
De van a másik is: a világ minden kommunikációs kultúrájában fennáll a veszélye
annak, hogy az igazságból hazugságot csináljunk. Lehet túl keveset beszélni, és akarattal elhallgatni fontos részleteket. Ebből
hazugság lesz. Lehet tudatosan hamis információt lebegtetni, kiadni vagy bedobni a
köztudatba. Ebből is hazugság lesz. Mind-

két esetben szándékosságról van szó. Talán
önös érdekből, talán bosszúból vagy talán
félelemből. Mindegy, fals az egész.
A Biblia nemcsak azért ítéli el keményen
a hazugságot, mert alattomosan rombol, hanem azért is, mert „feltalálójához”, a Sátánhoz köthető (Jn 8,44). „Kitalációi” tönkreteszik jellemünket és emberi kapcsolatainkat,
ám ami ennél sokkal rosszabb: hazugságbombáival alapjaiban akarja megrendíteni
az Isten hatalmába vetett bizalmunkat, illetve Jézus Gyülekezetét, és el akarja hallgattatni a Szentlélek hangját. A hazugság jó
eszköz arra, hogy az ember megkérdőjelezze vagy akár semmibe vegye Isten jóságos
tetteit. Ezzel szemben az igazság szabaddá
tesz, épít és Jézus Krisztusban meg is jelenik (Jn 8,32; 14,6). Jézussal az igazságot
visszük a világba! Igéje és Lelke által arra
hív minket, embereket, hogy egy igazság
által vezérelt életet éljünk Isten dicsőségére.
Isten adjon a kedves Olvasónak és egész
világunknak új távlatokat!
Szívélyes üdvözlettel:
Martin Auch, missziós igazgató

(Igazság)

(Hazugság)
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Zambia:

Vasárnapi iskolai csendeshét
Ha augusztus, akkor vasárnapi iskolai csendeshét. Ilyenkor még itthon vannak azok is, akik máshol
tanulnak. Ugyanis néha a rokonok, a család megsegítése érdekében, egy-egy gyermeket magukhoz vesznek a tanítási időre. Az itteni gyermekek nagyon várják a csendeshetet. Kicsik és nagyok,
mindenki jönni akar, úgyhogy nekem inkább az a gond, hogy jól döntsek, ki jöjjön, és ki az, akinek
még várnia kell néhány évet, hogy belenőjön a hétbe. A hely kicsi, csupán egy lakás áll rendelkezésre az elszállásoláshoz, a hét lebonyolításához. A fiúknak bőven van hely alvásra a templomban,
de a lányoknak és a két segítő nagylánynak el kell férnie a lakásban. A korkülönbség nagy köztük,
11–16 évesek, de van 9 éves is. Hálás a szívem, hogy a tinédzser fiúk is örömmel jönnek.
Ezen a héten a lelki program a következő: A tíz leprás
meggyógyítása (Lk 17,11–19), Jézus a Jó Pásztor (Jn 10) és
A vak Bartimeus (Mk 10,46–52). Az igehirdetést én végeztem.

gyártottak a kapott színes zselés filctollakkal. Mivel már
tudják, hogy ilyen dolgokat aztán nem beszélünk meg
nyilvánosan, örültem, hogy őszinték voltak.

A tíz leprás meggyógyításának történetében a bűn és
a hála kapott hangsúlyt. Mindnyájan bűnösként születünk
meg az első emberpár lázadása, engedetlensége folytán.
Elszakadtunk Istentől, és ez a halál. Életünk folyamán
bűneinket csak szaporítjuk. Isten azonban az Ő könyörülő
szeretetéből elküldte a Fiát, Jézust, aki eleget tett, meghalt
a mi bűneinkért. Elfogadni az Őbenne felkínált kegyelmet,
ez a nekünk felkínált isteni megoldás. A másik hangsúlyos
dolog a hála volt. Tíz leprás gyógyult meg, de csak egy ment
vissza hálát adni a kapott gyógyulásért, és áldani, dicsőíteni Istent. Fontos volt megérteniük, hogy különbség van a
testi gyógyulás és a teljes lelki gyógyulás között. A tizedik,
amikor visszament hálát adni, már gyógyult volt, nem volt
leprás. Jézus mégis ezt mondja ennek a gyógyultnak: A te
hited megtartott (más fordításban: „meggyógyított”) téged.
Ez az egy, a Krisztusban való hite által teljes gyógyulást
kapott, örök életet.

A következő nap témája Jézus, a Jó Pásztor volt. Az Úr
Jézus hangsúlyozza: „az én juhaim”. A döntő kérdés tehát
az, hogy én az Ő juha vagyok-e már. Mert az Övéi három
fontos dolgot tudhatnak meg róla: a Pásztor beszél (az én
juhaim hallják az én szómat), a Pásztor vezet (követnek
engem) és a Pásztor ismer (én ismerem az enyéimet, és az
én juhaim ismernek engem).

Az igehirdetéseket közös beszélgetés követte. Ezen a héten
segítő munkatársaim: Énók, a mungwi gyülekezet vasárnapi iskolai tanítója, Margaret, a felesége, és mivel Nelya, a
ngululai vasárnapi iskolai tanító egyéb elfoglaltságai miatt
nem tudott jönni, Lucy volt. Lucy az a nagyobb lány, aki a
főzésben is segít. Ő egyébként a tanárképző főiskolán tanul,
de szünidőben itthon van Mungwiban. Azt kértem tőlük,
hogy elsősorban kérdések feltevésével próbálják elmélyíteni
a gyermekek szívében az üzenetet.
A gyerekek a nap folyamán mindig kaptak az Igéhez
kapcsolódó lelki feladatot is. A Bibliában a lepra átvitt értelemben a bűnt jelenti. A képen láthatták, hogy némelyik
leprásnak a keze volt bekötve, a másiknak a lába, vagy az
arca, szája volt eltakarva. Le kellett rajzolniuk magukat
mint leprásokat: a kezükkel, szájukkal, lábukkal követtek-e
el bűnt, ha egyáltalán észrevették azt. Igazi műremekeket
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Ha valaki nem hallja az Ő hangját (lelkiképpen és nem a
fülével), nem fogja követni Őt, hanem megy a maga útján.
De a legfontosabb feltenni a kérdést és őszintén válaszolni
rá: én az Ő juha vagyok-e már? A Pásztor ismeri gondjainkat,
örömeinket, még a gondolatainkat is. És persze a bűneinkről
is tud. Neki arról is tudomása van, amit senki sem lát. Tud a
sötétben, titokban elkövetett dolgokról is. A Pásztor mindig
mellettünk van. Adjon ez nekünk békességet, nyugalmat
nehéz körülmények között is, de fegyelmezzen is. Éljük
életünket az Ő jelenlétében, az Ő szeme előtt! És a Jó Pásztor
legfontosabb jellemzője az, hogy szeret.
Szeretetének jellemzője, hogy életét adja a juhokért. Egyedül Ő az, aki életet tud adni, örök életet.
Ezen a napon, a délutáni program keretében az Ördög
lényéről, munkájáról is beszélgettünk. Este pedig a Jézus
című filmet néztük meg közösen, bemba nyelven.
A harmadik nap, A vak Bartimeus meggyógyítása kapcsán azt akartam megértetni a gyermekekkel, hogy nemcsak
két szemünk, hanem kétféle szemünk van. Van testi szemünk, amellyel láthatjuk a napot, a fákat, a virágokat, az
embereket, a teremtett világot, ám csak akinek lelki szeme
is van, az láthatja meg a teremtett világban a Teremtőt, aki
alkotta azt. Akinek lelki szeme is van, két fontos dolgot fog
meglátni: látja az élő Istent, és látni fogja önmagát, egyre
inkább úgy, ahogyan Isten látja őt és az ő életét. Megérti,
hogy gyógyulásra, kegyelemre szoruló bűnös.

Hangsúlyt kap a történet által a tisztelet, a tiszteletadás.
Bartimeus ledobja a piszkos felső ruhát, amikor Jézushoz
megy. Aki tiszteli Istent, tisztelni fogja a másik embert is:
a szülőt, a tanárt, az elöljárót, a testvért, mindenkit. A védtelent, a kiszolgáltatottat, a beteget. Tisztelni kell a másikat
akkor is, ha az egyáltalán nem tisztelni való. Ezt a szívükre
akartam helyezni, mert többüknek van olyan szülője, aki
egyébként nem tisztelni való. De tisztelniük kell, mert ez
Isten világos parancsa a Tízparancsolatban.

Búcsúzóul a szívükre helyeztem ezeknek a fiatal lányoknak és fiúknak: ne felejtsék el, a világ sok és sokféle
boldogságot adhat, ezek azonban gyorsan elmúlnak. Ha
azonban Jézus Krisztust behívják az életükbe, elfogadják
Őt Megváltójuknak, Szabadítójuknak, Uruknak, akkor a
csendes öröm, derű, nem fog elmúlni a szívükből.

Bartimeus a kapott gyógyulást, látást jól használta fel:
követte Jézust, és dicsőítette Őt. Jézus Krisztus ma is gyógyulást kínál a „bartimeusoknak”. Egyet azonban tudnunk kell.
A keskeny út keskeny, és Jézus Krisztus követése sokszor
nem könnyű. Annak ára van. A most még hozsánnázó tömeg
néhány nap múlva feszítsdmeget fog kiáltani. Jézus Krisztus
mégis megy engedelmesen előre, megy a Golgotára, hogy
meghaljon értünk, bűnösökért.

HÁLA:

A délutáni lelki program keretében le kellett rajzolniuk
magukat. Azt, akik ők éppen most: még a vak Bartimeus,
vagy Bartimeus, aki már lát. Lehetett csak egy rajz, de írhattak
mellé megjegyzést is. Ami éppen a szívükben van, amit el
szeretnének mondani Jézus Krisztusnak, vagy amit kérni
akarnak tőle. Azt kértem, legyenek őszinték. Nem nekem
készítik a rajzot, és nem nekem írják a kérést, hanem az
Úrnak. Tanuljanak Bartimeus példájából. Nem szebb ruhát
kért, nem pénzt, nem egy mutatós szemüveget vagy egy jó
orvos címét, hanem azt kérte, amire szüksége volt: hogy
lásson. És attól kérte, aki tud segíteni: Jézustól. És Jézus
meggyógyította őt.
Nagyon örültem, amikor a nagyobb tini fiúk megjegyzésében ilyeneket olvastam: „Ma új életet kaptam Istentől.
Jézus Krisztus meghalt a bűneimért.” Vagy: „Úr Jézus, ide
teszem a te keresztedhez minden bűnömet. Bocsásd meg
mindazt a rosszat, gonoszságot, amit elkövettem ellened.”
És a következő: „Vak voltam, mint Bartimeus, de az Úr Jézus
meggyógyított engem is. Most már látok. Legyen áldott érte!”
Öt nagyobb tini fiú írt ilyeneket a megjegyzésbe. A lányok
kedvesek, érdeklődők voltak, de úgy látszik, egyelőre csak
ismeretet gyűjtöttek. Hogy mi történik egy-egy szívben, azt
egyedül Isten tudja.
Természetesen volt szabad idő is, amikor pihentek, játszhattak. Mindig készítünk valami kis ajándékot emlékbe,
amelyet aztán hazavihetnek. Ezen a héten a magukról
készített tabló volt az ajándék. Mivel ebben az évben otthon
voltam, Magyarországon, sok színes képet hívattam elő a
szolgálatról és így természetesen róluk is. Nagy volt az
öröm, amikor szétosztottam a képeket. A tablót ugyanis
otthon feltehetik a szobájuk falára, hogy díszítse azt. Azt
kértem tőlük, válasszanak egy igét a Bibliából, és írják rá
azt is a tablóra, hogy majd amikor odahaza a képre néznek,
emlékezhessenek Isten jóságára és természetesen a hétre is,
az együtt eltöltött napokra.

IMATÉMÁK:
1. Az áldott légkörű hétért, Isten jelenlétének megtapasztalásáért.
2. Annak ellenére, hogy az autóval gond volt, mégis
sikerült lebonyolítani a bevásárlásokat, a gyermekek
szállítását.
3. Nem történt baleset, sem az úton, sem a héten.
4. Munkatársaim hűséges munkájáért a testi-lelki szolgálatban.
5. A lelki történésekért, a nagy fiúk szívében megfogant
döntésekért.
6. Isten gondviselő szeretetéből szivacsokat tudtam vásárolni, nem a földön kellett most már aludniuk.
7. A testvérek hordozó imádságáért.

KÉRÉS:
1. A lányok szívében is történjenek döntések!
2. Némelyik fiú messzire utazott az iskola miatt, és most
egyedül vannak. Maradjanak meg a hitben!
3. A nagyobb fiúknak van Bibliájuk. Olvassák azt naponta!
Legyen erejük megállni a kísértésekben!
4. Isten készítsen lehetőségeket, hogy oda tudjak figyelni
ezekre a nagyobb fiúkra. Amit ugyanis próbáltam ös�szehozni az egyik ngululai férfitestvér által, néhány hét
után összeomlott, megszűnt.
5. Isten adjon erőt, lehetőséget, hogy jövőre is megrendezhessük a csendeshetet, és esetleg más helyről is
jöhessenek gyerekek!
6. Imádkozzunk megbízható autószerelőért!

Testvéri köszöntéssel:
dr. Keszi Krisztina
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Malawi:

Látszólag szétválaszthatatlan
ikrek (a korrupció és a szegénység)
Malawi „autópálya”

Ritkán jövök olyan indulatba, mint legutóbb, amikor az autóügynökségnél egy használt gépjármű
behozatalát akartuk intézni. Két lehetőséget kínáltak fel a vámköltségek rendezésére. Az első ös�szeg, amelyet mondtak, olyan magas volt, hogy tátva maradt a szám. Annyi pénzt nem kalkuláltunk
be a kiadásainkba. Az alternatívaként felajánlott összeg viszont szinte nevetséges volt.
Megkérdeztem, miért nekem kell eldöntenem, hogy
mennyit akarunk fizetni. Erre elkezdték megmagyarázni,
hogy az akciós ajánlatot azért még egy pár fillérkével meg
kell majd toldani, hogy a vámtiszt „mindent elsimítson”.
Én végül a kenőpénz nélküli verziót választottam. Így aztán persze azonnal kikiáltottak a dúsgazdag németnek,
aki megteheti, hogy becsületesen intézze a dolgait. Ezért
joggal számíthattam arra, hogy az ügymenetet jól elhúzzák, újrabecsültetik a gépjármű értékét, és aztán még magasabbra srófolják az árakat.
Korrupció
Egy német rádió, a Deutsche Welle Malawiban végzett felmérése szerint a megkérdezettek nagy százalékát megpróbálták már korrumpálni. Az ország gazdasági helyzete mégis egyértelműen azt mutatja, hogy az ilyesfajta
ajánlatok nem hozták meg a kívánt fellendülést. Tavaly a
kormányzat bejelentette, hogy az ország GDP-je (bruttó
hazai termék) alapján Malawi a világ legszegényebb országának számít. Ha valaki hosszabb időre vállal missziós szolgálatot itt, vagy impactesként jön az országba, de
általában mindenki, aki valamennyi időt itt tartózkodik,
nem csupán a szegénység témájával találkozik, hanem
magukkal a szegényekkel is, akik segítségre szorulnak.
Ugyanakkor azt is mindenki azonnal megérti, hogy a koldusoknak szánt könyöradományokkal magát a problémát
lehetetlen megoldani.
Szegénység
Amikor idén márciusban az ország elnöke nemzeti vészhelyzetről beszélt, bejelentette, hogy országszerte a tavalyinál 24 százalékkal kevesebb termés várható. Ehhez
tudni kell, hogy a tavalyi termés is igen gyenge volt.
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zett. A lakosságot még a nagy nemzetközi segélyszervezetek élelmiszercsomagjai sem tudták kárpótolni. Sajnos
a mélyszegénység egyre nehezebben kezelhető, mivel a
probléma gyökere mélyebben rejtőzik.
Briant L. Myers szegénységdefiníciója talán segít kicsit
jobban megértenünk ezeket a gyökereket*:
„A szegények elsősorban azért szegények, mert olyan
kapcsolatrendszerekben élnek, amelyek nem a javukat
szolgálják. Kapcsolataikban mindig jelen van az elnyomás és az erőtlenség, ami abból adódik, hogy a nem szegények a szegények életében egyfajta isten-szerepben
tetszelegnek. Az egymás közötti kapcsolataik gyengék,
és a kínzó szegénység miatt folyamatosan fenntartják a
tehetetlenség érzését. Viszonyukat azokhoz, akiket úgy
neveznek, hogy „a többiek”, teljes kirekesztettségként élik
meg. Kapcsolatukat a közvetlen környezetükkel az egyre
csökkenő termelékenység határozza meg, és ez nem ad
teret annak, hogy egyáltalán foglalkozzanak a környezetükkel. Ami az Istennel, az ő Teremtőjükkel és Megtartójukkal való kapcsolatukat illeti, teljesen téves elképzeléseik vannak arról, hogy kicsoda is Isten, és mit szeretne
tenni az emberekért. A szegénység egy halom olyan kapcsolatra épül, amelyek egyáltalán nem olyanok, mint
amilyeneknek lenniük kellene.
A szegények kapcsolatrendszere nem a javukat szolgálja,
mert ők maguk is és mások is olyan lelki értékek szerint
élnek, amelyek az életüket nem viszik előrébb és nincsenek rá jótékony hatással. Az önzést, a hatalomvágyat és
azt a meggyőződést, hogy jogom van bizonyos kiváltságokhoz, akkor lehet tetten érni valakiben, amikor az illető egyszer csak istent kezd játszani egy másik emberrel szemben. A reményvesztettség, a lehetőségek és az
elismerés, elfogadás hiánya földig rombolja a szegények

* Forrás: „Walking With The Poor“, Bryant L. Myers, published by Orbis Books, Maryknoll, New
York, USA, ©Copyright 1999 by World Vision International. Németre fordította: Michael Volz.

önazonosságát. A rasszizmus, az etnocentrizmus (amikor
egy népcsoport úgy gondolja, hogy ő mindennek a középpontja, és önmagából kiindulva határoz meg minden
népet és népcsoportot), a mások megvetése teljesen aláássa a kulturális sokszínűségből adódó áldásokat. A félelem a szellemektől és a hit a bálványokban, amelyek nem
menthetnek meg, teljesen legyengítik annak az Istennek
az üzenetét, aki viszont meg akarja menteni az embereket. A lényeg tehát az, hogy a szegénységnek okait lelki
problémaként kell kezelni.”
Ez a megfogalmazás nagyjából jól leírja azt, amit mi
Malawiban látunk. A szegénység tehát nem csupán a kellő anyagiak hiányát jelenti, így nem is lehet pusztán anyagi segítséggel megszüntetni.
Rossz függőségi viszonyok
A szegények olyan kapcsolatrendszerekben élnek, amelyek ahelyett, hogy felszabadítanák őket, függőségi viszonyokba taszítják őket. A gondolat, hogy bizonyos kiváltságokhoz csak azoknak van joguk, akik valamilyen
pozícióval vagy megfelelő származással dicsekedhetnek,
nemcsak a társadalom szegényebb, hanem a kevésbé szegény rétegeinek az agyába is befészkelte magát. A szegények abban, akinek többje van náluk (és ezek általában
vezető funkciót betöltő emberek), azt a valakit látják, aki
az ő kilátástalan helyzetükben segítőjük és megmentőjük
lesz. Amennyiben a tehetősebb fél meg is engedheti magának, hogy elsősorban anyagi segítséghez juttassa a szegényt, a pártfogó és a rászoruló között gyakran egy egészségtelen folyamat kezdődik. A pártfogó természetesen
nem szabadítja meg a másikat a szegénységből, hanem
fokozatosan egy függőségi viszonyba taszítja. A tehetet-

lenség érzése egyre erősödik, emellett a szegény továbbra
is érzékeli, hogy ki van rekesztve a kiváltságosok életéből.
A lefelé tartó spirál
A rossz termés nem csak azzal jár, hogy következő évben
nem lesz elegendő mennyiségű vetőmag. A lefelé tartó folyamat megállíthatatlannak tűnik, és ezt abból is jól látni,
hogy bár a szegények folyamatosan gyűjtik a tűzifát a napi
betevőhöz, arra már sem erejük, sem pénzük nem marad,
hogy erdőt telepítsenek. Istenhez, az ő Teremtőjükhöz és
Megtartójukhoz való viszonyulásukat inkább a sorsszerűségbe vetett hit jellemezi, amely nem ismeri sem az Isten
szeretetét, sem a Jézus Krisztusban közölt kegyelmét.
Az egészen gyakorlati segítségnyújtás mellett az a dolgunk, hogy közel kerüljünk az emberekhez, és segítsünk
nekik személyes kapcsolatba kerülni Jézus Krisztussal,
mert csak akkor értik meg, mit jelent az igazi szabadság
Jézus kötelékében: „Ha a Fiú megszabadít titeket, valóban
szabadok lesztek” (Jn 8,36).
A „kenés”, az „olajozás” mindenütt segít?
A cikk elején említett gépjármű vámolása még két hónapig elhúzódott. Végül azonban – teljesen hivatalosan – mégis valamivel kevesebbet kellett fizetnünk, mint
amennyi az „akciós ajánlat” összköltsége lett volna. Ez az
eset felbátorított arra, hogy a továbbiakban is utasítsuk
vissza a gyorsabb és olcsóbb megoldásokkal kecsegtető,
korrupt ajánlatokat. A hazugság mindig elhallgatja, hogy
Isten áldása nyugszik azon, aki tisztességesen akarja intézni a dolgait.
Michael Volz

Michael és Cornelia Volz 1996
óta szolgál Malawiban. 2006 óta
a Malawiban szolgáló misszionáriusok csoportját vezetik,
illetve a malawi lelkipásztorok
továbbképzését irányítják.
Két felnőtt fiuk Németországban él, két lányuk pedig Malawiban jár iskolába.
Falusi kút kézi hajtású szivattyúval. A gyermekek is besegítenek a vízhordásnál.

Aha-élmény Malawiban. „We don’t like receipts.” Vagyis: „Errefelé nem szeretjük a
számlákat.” Ezt egy közjegyzői hivatal alkalmazottja mondta, amikor a misszionáriusnő szeretett volna egy igazolást arról, hogy kifizette a hitelesítés árát.

Az Úr segítse a Volz
házaspárt, hogy életükkel
be tudják mutatni: Isten áldása
nyugszik azokon akik tisztességesen intézik ügyeiket!
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Pápua Új-Guinea:

Gazemberek mindenütt vannak
Az egész világra kiterjedő felmérés bizonyítja, hogy Pápua Új-Guinea nagyon magas korrupcióval küzd. Alig van olyan hírműsor, amelyben ne esne szó egy újabb korrupciós esetről. Legyen
szó kormányzati szintről, hivatali ügyintézésről, gazdaságról, egyházról vagy magánemberekről,
a nem-korrupt, átlátható magatartás tulajdonképpen elképzelhetetlen.

„A korrupció nem
ország- vagy
kultúrspecifikus
probléma.”

Pápua Új-Guinea pénzneme
a Kina. Egy Kina 30 Eurocent.
A Korrupcióérzékelési Index
(CPI) 168 országot sorol fel.
Az élen, a legalacsonyabb
korrupcióval Dánia áll.
Németország a tizedik helyet
foglalja el. A sereghajtók
Szudán, Afganisztán, ÉszakKorea és Szomália.
Pápua Új-Guinea a 139. helyen áll.
Forrás: www.transparency.org
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A kenőpénzek, ill. a különböző kétes üzelmek teljesen elfogadottak. Aki például nem
hajlandó kisebb (vagy nagyobb) borravalót
adni egy hivatalnoknak, az talán sohasem
vagy talán csak nagyon hosszú idő után
kapja meg a szükséges pecsétet vagy dokumentumokat. Ha valaki összetöri az autóját, és az sem bejelentve, sem biztosítva
nincs, egy kis extra pénz a rendőrnek máris
csodákat művel, különösen akkor, ha a forgalmi vétséget elkövető egyén és a rendőrtiszt ugyanahhoz a népcsoporthoz tartozik.
Pápua Új-Guineán hivatalosan mindenki
korrupcióellenes és lelkesen üdvözli felügyelő hatóságok felállítását. Nem hivatalosan azonban mindenki abból indul ki, hogy
a helyes és a helytelen magatartás tulajdonképpen kulturális irányultság és elkötelezettség kérdése.
Korrupció és kultúra
Állhat bár egy ország a lista legalján, vagy
valamivel feljebb, még a ranglistát vezető
országokban is ismerünk korrupciós gyakorlatot. A legfrissebb példák erre a milliárdos szerződések körüli szabálytalanságok,
a különféle machinációk a FIFÁ-nál vagy a
műszaki adatok megmanipulálása az autóiparban. Az angol nyelv a White Collar Crime
kifejezést használja, ami szó szerint fehérgalléros bűnözést jelent, és fehér inges, nyakkendős, öltönyös emberek piszkos üzelmeire
utal. Ellentétben azzal a fiatal fiúval, aki a
szemem láttára lopott rágógumit az egyik
szupermarketből, a rutinos csalókat nem
olyan könnyű lefülelni. A kissrácot nemcsak

én vettem észre, hanem a biztonsági őr is.
A zömök férfi megragadta a szánalomra
méltó kis tettest, és elvonszolta egy mészárszékbe. Azt akarta, hogy a leckét, amelyet a
működésben levő elektromos daraboló fűrész mellett kapott, a gyerek soha az életben
ne felejtse el.
A korrupció nem ország- vagy kultúr
specifikus probléma. Isten Igéje azt tanítja
nekünk, hogy a világon egy ember sem bűntelen. Gazemberek, legyenek kicsik, nagyok,
kék- vagy fehérgallérosok, mindenütt vannak. Szerintem a kulturális háttér abban játszik jelentős szerepet, hogy egy ember mit
tart helytelen vagy korrekt magatartásnak.
A csoportot érintő következmények nagyobb súllyal esnek latba
A pápua új-guineai emberek a helytelen
viselkedést és a bűnöket inkább szociális
szempontok alapján ítélik meg. A nyugati országokban akkor beszélünk bűnről, ha
valaki a törvény ellen vét. Más kultúrákban
viszont nem annyira a „szó szerint értendő jogtalanság” a lényeg, hanem a szégyen,
amelyet valaki magára és népcsoportjára
hoz, ha helytelen magatartására fény derül.
Egy új-guineai ember szemében nagyobb
súllyal esik latba az, ha helytelen magatartása a saját csoportjának tagjait is sújtja,
mintha csak egy kívülállóra lenne kihatással. Ahogy a következő példából kiderül,
ez még annál is jobban számít, mint a saját
munkaadója elleni kihágás.
Nemrég megbíztak egy zeneiskola építésével Mánusz szigetén. Az építőanyagot egy

„Hogyan áldana meg Isten
egy projektet, ha már az
építőanyagok leszállítása
során is csalás történik?”
A mánuszi bibliaiskola diákjai

Mánusz álomszép partjai...

kikötővárosban kellett beszerezni, amely a
nagyszigeten fekszik, és onnan kellett hajóval átszállítani a 400 km-re található külső szigetre. Mivel egy közhasznú, egyházi,
ifjúsági projektről volt szó, megkérdeztem
a hajózási vállalkozó központi irodájában,
hogy kaphatnánk-e valami kedvezményt.
Erre a kapcsolattartó ügyintéző, a szükséges
anyagok és mennyiségek listájával a kezében eltűnt a saját irodájában. Titokban azt
reméltem, megkapjuk az ilyen esetekben
adható 5–10 százalékos kedvezményt. Amikor az ügyintéző visszajött, nem akartam
hinni a szememnek. A remélt 5-10% helyett,
írd és mondd, 60%-os kedvezményt adott!
Az ügyintéző még a szállítási papírokat
is kitöltötte helyettem, így nekem már nem
kellett mást tennem, mint a fennmaradó
40%-ot befizetnem. Az irodából kifelé jövet
futó pillantást vetettem a fuvarpapírokra,
és meghűlt bennem a vér: a férfi az általam
megadott mennyiségeket is lecsökkentette
60%-kal: 20 helyett 8 köbméter állt a fuvarpapírokon!
Senki sem számol utána
Sarkon fordultam, és mentem vissza az ügyintézőhöz, aki megnyugtatott, hogy minden
rendben van, ne csináljak ebből problémát,
ő már üzent is a raktárba, és senki nem fogja ellenőrizni az építőanyag súlyát. Nekem
azonban ez az eljárás elfogadhatatlan volt.
Én nem a fuvarpapírok meghamisítását
kértem, hanem csak egy kis kedvezményt
szerettem volna, amelynek a megállapítását
teljesen rájuk bíztam. Végül kiszámoltam a

teljes összeget, és a pénzt átadtam az ügyintézőnek azzal a kéréssel, hogy írja vissza az
eredeti mennyiségeket. Az ügyintéző egyre
csak rázta a fejét, és idegesen bújt az íróasztala mögé.
Elég sokat vártam, mire végre megkaptam a javított fuvarpapírokat és a számlát a
teljes összegről. Biztos vagyok benne, hogy
az ügyintéző ilyeneket gondolhatott rólam:
Micsoda nyárspolgár ez a fehér ember! Nem
ért ez semmit! Én önzetlenül támogatni akarok
egy jó ügyet, ő meg, a misszionárius megakadályozza! Nekem viszont ismét a korrupció
és a bűn körül jártak a gondolataim. Hamis
fuvarlevelekkel hogyan nézhetnék a szponzorok szemébe? És ami ennél is fontosabb:
Hogyan áldana meg Isten egy projektet, ha
már az építőanyagok leszállítása során is
csalás történik?
Míg a bűnorientált lelkiismeret kizár
mindenféle manipulációt a fuvarlevelekkel
kapcsolatban, addig a szégyenorientált lelkiismeret láthatóan nem izgatja magát túlságosan néhány papírra írt szám vagy plusz
12 köbméter építőanyag miatt. Ha azonban
elkezdtem volna hangosan méltatlankodni
az ügyintéző kollégái és ügyfelei előtt, azzal
rontottam volna a hitelét, és még attól is félnie kellett volna, hogy klánja tagjait is rossz
hírbe keveri. Elviselhetetlen lett volna ezzel
a szégyennel, illetve azzal a tudattal élnie,
hogy a többieket egy közös projekt során
cserbenhagyta. Az, hogy ki mit ítél helyes
vagy helytelen viselkedésnek, nagyon is
függ a kulturális beállítottságtól.
Bernd Mortsiefer

„Az, hogy ki mit ítél
helyes vagy helytelen
viselkedésnek, nagyon
is függ a kulturális
beállítottságtól. ”

Bernd és Irmgard Mortsiefer
1983 óta dolgozik kisebb megszakításokkal Pápua Új-Guineában.
Elsősorban helyi munkatársakat
képeznek. A házaspárnak két
felnőtt fia van.

Isten adjon bölcsességet
a Mortsiefer házaspárnak,
hogy a képzés során a helybeliek
bibliai alapelveket tanuljanak
meg, és hogy azokat később
alkalmazni is képesek legyenek
életükben és szolgálatukban!
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Zambia:

A harmónia kegyes látszata
„Az egymás előtti
titkolózás teljesen
megszokott dolog.”

„Házasságkötés előtt
a menyasszonynak
megtanítják azokat a
fortélyokat, amelyek a
hagyomány szerint
elégedetté teszik a férfit,
aki aztán ezért nem fogja
elhagyni a feleségét.”

A szupermarket pénztáránál állunk, előttünk fiatal anya várakozik a kisfiával, aki lelkesen tapogatja az édességeket az állványon. Az anyuka fokozatosan adagolja a fenyegetéseit:
– Hagyd abba, különben elverlek!
– Hagyd abba, különben a pénztáros néni elver!
A kisfiú ügyet sem vet rá, és tovább tapogatja az édességeket. Kíváncsian
várjuk, mi következik. Vajon most jön a végső ultimátum: „Hagyd abba, kisfiam, különben a fehér néni fog elverni!”?
Vajon hányszor hallotta már ez a kisgyermek a felnőttek üres ígérgetéseit vagy éppen fenyegetéseit?
– Ha jól viselkedsz, kapsz egy kis csokit.
– Ha nem hagyod békén a nagy kukoricamozsarat, nem lesz gyereked.
Az ilyesfajta fenyegetések többnyire
hatástalanok maradnak. A gyerek eleinte megijed, idővel azonban megtanulja,
hogy a mama szavainak nincs semmilyen
következményük. Ezért aztán sok gyerek
megszokja, hogy az ilyen mondatokat nem
kell elhinni. És ez vajon hogyan hat majd a
gyerek életére, viselkedésére? Vajon Isten
ígéreteiről is hasonlóan gondolkozik majd?
Vajon a lelkészt, a misszionáriust vagy akár
Jézust is olyan személynek tartja majd, aki
sokat beszél, de a szavainak nincs súlyuk?
Jézusban is csak annyira lehet megbízni,

Nagymama és unokája
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mint a mama ínycsiklandó cukorkás ígérgetéseiben?
Hogyan közöljem a felebarátommal?
Cornelia meglátogatta a szomszédasszonyunkat, aki panaszkodott, hogy nem tudja
használatba venni a tyúkólját. Ismerőse, aki
az ól fertőtlenítéséhez egy zsák meszet ígért
neki, egész egyszerűen nem szállítja le a
meszet. Az asszony mérgelődik és szenved
az állandó hitegetéstől. Miért nem vallotta be az az ember a kezdet kezdetén, hogy
nem tudja leszállítani a meszet? Némi tétovázás után még hozzáteszi:
– Persze akkor nyíltan be kellene ismernie, hogy valamit nem tud megtenni. És
ugyan ki akarná, hogy kiderüljön az alkalmatlansága vagy az ügyetlensége?
Mivel együtt lakunk a főbérlőinkkel,
újra meg újra tapasztaljuk, milyen nehéz
az igazságot „kulturáltan” közölni a férfival vagy az asszonnyal. Ők az ingatlan alsó
részében laknak, mi pedig a felsőben. Amikor az asszony elkezdte szabadon tartani a
tyúkjait, sok kellemetlenséget okozott nekünk. A tyúkok nagyon otthonosan érezték
magukat a verandánkon, a kakas pedig hajnali háromkor kezdett el az ablakunk alatt
kukorékolni. Meg kell mondanom, nagyon
szentségtelen gondolataink támadtak! De
hogyan hozzuk szóba a témát?
Az animizmusban a helyzet a következő: ha konfliktus után a felek nem békülnek
meg, és ezért szétválnak az útjaik, majd valamelyikükkel szerencsétlenség történik, a
másikban felmerül a gyanú, hogy varázslás
áll a háttérben. Éppen ezért roppant fontos
tartani magunkat a szabályokhoz, vagyis
senkit nem szabad rossz színben feltüntet-

ni, megsérteni, hanem meg kell őrizni a békesség kegyes látszatát.
Főbérlőnk hűséges keresztyén, ebből a
szempontból tehát nem kell aggodalmaskodnunk. Viszont mint vendégeknek követnünk kellene az országban elfogadott
udvariassági etikettet, jóllehet mind a mai
napig sok mindennel nem vagyunk tisztában. Végül nagyon elegánsan úgy oldottuk
meg a helyzetet, hogy a főbérlőnknél lakó
unokaöcsnek elmondtuk, hogyan is vélekedünk a kukorékoló kakasról. És láss csodát:
két nappal később az egész baromfiudvar
rács mögé került. Az esetet többé senki sem
hozta szóba.
Nem sokkal később a szomszédunk műanyagot égetett el a kertjében. A bűz kibírhatatlan volt. Mit tegyünk? Megkérdeztük a
főbérlőnket, aki úgy vélte, nyugodtan szólhatunk a szomszédnak kedvesen. De nem
így jártunk el, viszont a „virágnyelvből” ő
maga értette meg, hogy ő se égesse többé az
udvaron a szemetet…
Kiváló példa konfliktuskezelésre a következő eset: Egy közösség megbízott egy kőművest egy nyitott kisház építésével. A mester önhatalmúlag megváltoztatta a terveket
és más építőanyagokat akart használni.
Minderről a közösségi gyűlésen be is számolt. Az egyik bizottsági tag így fogalmazta
meg fenntartásait:
– Köszönjük a mester úr kiváló munkáját,
illetve az ügy érdekében tett erőfeszítéseit.
Munkájával messzemenőkig elégedettek vagyunk. Köszönjük szépen.
Majd így folytatta:
– Hallottam egy építési bizottságról. Talán kikérhetnénk a véleményüket az építendő kisházzal kapcsolatban.
A jelenlévők közül mindenki megértette,
mire gondol – a megbízott kőműves is. Viszont senki nem került kellemetlen helyzetbe és senkit nem ért bántás. A dolgok tehát
a német szókimondás nélkül is működnek.
Másrészt viszont azt is megértettük, hogy
az „igazság megmondása” szorosan összefügg a társadalmi pozícióval. Szinte már fáj,
amikor halljuk, hogyan beszélnek magasabb beosztásban álló emberek a beosztottjaikkal. Az elmúlt hónapokban az a férfi, aki
rendszeresen leolvassa a vízórát, elfelejtette
aláíratni velünk az igazoló szelvényt. Amikor ez kiderült, a főbérlőnk alaposan összeszidta, pedig ő maga sem volt teljesen ártatlan a dologban. Még a fiatalabb asszonyok
vagy lányok is gyakran kénytelenek végighallgatni az idősebb asszonyok goromba ki-

oktatását, ha valamiben nem követték a szabályokat. Mi szeretnénk mindenkihez kellő
tisztelettel viszonyulni.
„Ha egy férfi nem hazudik, nem fog tudni
megnősülni”
Így hangzik egy zambiai közmondás. De
mi a helyzet a nőkkel? Házasságkötés előtt
a menyasszonynak megtanítják azokat a
fortélyokat, amelyek a hagyomány szerint
elégedetté teszik a férfit, aki aztán ezért nem
fogja elhagyni a feleségét. Olyan (gyógynövényekből, de akár állati testrészekből
készült) főzetekkel ismerkednek meg, amelyeket az ételbe keverhetnek vagy a házban elrejthetnek. Vagy megtanulnak olyan
porocskát kikeverni, amelyet egy ráolvasás kíséretében (például: A férjem csak az
enyém!) a padlóviasszal kell összevegyíteni.
Minderről azonban a férj soha nem szerezhet tudomást!
Az egymás előtti titkolózás teljesen megszokott dolog. A feleségtől a saját családja elvárja, hogy hűséges maradjon a családi gyökerekhez, ezért aztán, a férj tudta nélkül, a
feleség rendszeresen megcsapolja a családi
kasszát. A hűség, a bizalom és az őszinteség
ismeretlen fogalmak egy zambiai házasságban. A férjek sem tartják fontosnak, hogy
őszinték legyenek a feleségükhöz. Gyakran
halljuk feleségektől:
– Kértem egy kis pénzt a férjemtől bevásárlásra. Azt mondta, hogy nincs. Nem
sokkal később látom, hogy egy ismerősnek
pénzt ad! Vagy pedig pénzt találok mosáskor a nadrágzsebében!
Mi ezért bátoríthatjuk az asszonyokat,
hogy legyenek ők a kezdeményezők, és vállalják fel a házasságon belüli nyíltságot és
őszinteséget. Beszélhetünk nekik Jézusról,
akinek az ereje életeket változtathat meg, és
akivel lehetséges újat kezdeni. Ezt az erőt be
is mutathatjuk, amikor megpróbálunk mindenkihez őszintén, szeretetben közeledni,
becsületes, hiteles életet élni és állni a szavunkat.
Reinhard és Cornelia Frey

Asszonyok beszélgetnek a
női bibliakör után

Zambia 1888-tól 1964-ig angol gyarmat volt. Több mint
100 éve dolgoznak különböző
felekezetű misszionáriusok az
országban. A Liebenzelli Mis�szió 1985 óta van jelen Zambiában; gyülekezeti munkát és
oktatást végzünk, ill. szociális
projekteket vezetünk.
Az animizmus továbbra is az
élet szerves része. Még ha
1991. december 29-én ki is hirdették, hogy Zambia keresztyén ország, még mindig nem
tapasztalható a teljes elfordulás a szellemvilágtól.

Dr. Reinhard és Cornelia Frey
2015. októberében ismét kiutazott
Zambiába, ahol lelkészek és gyülekezeti munkatársak képzésében
vesznek részt. A házaspárnak
három felnőtt fia van.

Imádkozzunk azért,
hogy a magukat keresztyénnek valló emberek teljesen
elforduljanak a szellemvilágtól!
Adjon az Úr nekik valóságos
szabadulást!
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Németország:

A Falnak le kell dőlnie!
Egy berlini cikknek természetes érintenie kell a Fal leomlását. A legjobb, ha a cikk
címében. Mert az akkoriban hatalmas dolog volt ám! A világ kifordult a négy sarkából, és a hidegháború korszakában elindult a felmelegedés.

Egy darab a berlini falból
a Bernauer utcánál.
A Fal a városban mára csak
egy tarka-barka fotótéma.

Dirk és Angelika Farr 2006
óta él Berlinben. A gyülekezet,
amelyet felekezeten kívülieknek
alapítottak, lassan egy multikulturális gyülekezetté növi
ki magát. Dirk a németországi
gyülekezetalapító szolgálat
vezetése mellett, önkéntes
alapon szervezte egy menekülteket segítő hálózat munkáját is
Treptow-ban, ahol laktak.
A család jelenleg Kanadában
tartózkodik, ahol Dirk továbbképzésen vesz részt. A házaspárnak 3 kisgyermeke van.

Adjunk hálát a berlini
gyülekezetért, amelyet
felekezeten kívülieknek
alapítottak. Isten adjon
megalapozást a hitben és további
növekedést!
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A Fal leomlott, és a Brandenburgi Kapunál ujjongó tömegekről készült fotók bejárták a világot. Öröm, ünneplés, Trabidudakoncert.” Keblemre, pajtás! Isten
hozott, testvér! Majd közvetlenül utána: félelem. Mi? Félelem? Igen, félelem. Félelem
keleten: Mi lesz most velünk? Munkanélküliek leszünk? Nem lesz-e a hazánk hamarosan más, mint amilyennek megismertük?
Nem fognak-e az „eneszkások” lenézni
minket? És félelem nyugaton: Meg tudjuk csinálni? Nem lőtt-e Kohl túl a célon?
Nemcsak kihasználni akarnak minket az
„endékások”? Elvégre csak magukat okolhatják.
Az „idegenektől” való félelem volt a legnagyobb akadályt képező fal Kelet- és Nyugat-Németország között. Nemcsak kelet és
nyugat között húzódott, hanem keletről is és
nyugatról is indult. Ott, ahol az egyes emberek leküzdötték ezt a fajta félelmüket és kapcsolatot alakítottak ki „az idegenekkel”, ott a
fal a fejekben is leomlott.
Amikor mi szinte pontosan 15 évvel a
Fordulat után Berlin keleti részébe költöztünk, a Fal a városban már csak egy tarkabarka fotótéma volt a Spree folyó partján:
omladozva, színesre pingálva, jó célokra
kisajátítva. És a szívekben magasodó falak
is hasonló képet mutattak: néhány falmaradványt felfedeztünk új szomszédjainkban,
de magunkban is, színesre festve, eredeti
rendeltetésüktől messzemenőkig megfosztva. Mert számtalan volt endékásnak sikerült
legyőznie a félelmét és kapcsolatokat építenie eneszkásokkal – és fordítva is. Minden
egyes, bátor, személyes találkozással eltűnt
egy-egy darabka a félelem falából. Minden
egyes új kelet–nyugati barátsággal a fal egyre vékonyodott. Na persze volt néhány nem
túl sikeres találkozás is, de ez ezzel jár. Mindenesetre ma már egy nemzet vagyunk: egy
színes, az 1989-estől eltérő, de figyelemre
méltó nemzet. Meghódítottuk az ismeretlentől való félelem falát. Az integráció sikerült.

És akkor jött 2015 ősze
Menekültekkel zsúfolásig megtelt csónakok fotói. A balkáni útvonalon érkező emberek riadt tekintete. A menekülthullám
végigsöpört Németországon, és Berlinben,
gyakorlatilag egyik napról a másikra megsokszorozódott a menekültszállók száma.
Németek ezrei özönlöttek ismét – ezúttal a
menekültotthonokba. Ismét öröm, ünneplés, és a jól ismert „Keblemre, pajtás! Isten
hozott minálunk!” hangulat.
És közvetlenül utána? Az 1989-eshez nagyon hasonló helyzet: Meg tudjuk csinálni?
Nem lőtt-e Merkel túl a célon? Vajon a hazánk tényleg úgy megváltozik, hogy nem
ismerünk majd rá? Sikerülhet az integráció?
A félelem bekúszik közénk.
Ezeket a kérdéseket már túl jól ismerem.
Gyülekezetünk tőszomszédságában kaptunk egy 600 férőhelyes menekültszállót. És
a mi városrészünkben pontosan ilyen és ehhez hasonló kérdéseket tettek föl az emberek. Nem szeretetlenül és rossz szándékkal,
hanem aggódva és elbizonytalanodva. Amibe félelem is vegyült.
Azt gondolom, a sikertelen integráció fő
oka a félelem. Márpedig a félelem falként
magasodik a két oldal között. A menekültek
elbizonytalanodva jönnek Németországba,
de minket is elbizonytalanítanak a más kultúrákból érkező ismeretlenek.
A falnak le kell omlania! Ahhoz, hogy
az integráció sikerüljön, lenne egy ötletem.
Ismer-e a kedves Olvasó valakit, aki menekültek között mozog? Egy szomszédot vagy
egy kollégát vagy egy közelben működő,
ilyen jellegű intézményt? Legtöbbször a
szálláshelyeket is fel lehet hívni. Kísérje el
egyszer az ismerősét, és meg fog lepődni,
milyen (kezdetben talán félénk, de) barátságos fogadtatásban lesz része. Imádkozzon
Istenhez, hátha megmutatja, ki az „Ön menekültje”, akinek segíthet, és akinek a megismerésével az Ön élete is gazdagabbá válik.
Dirk Farr

Mikronézia:

A jelnyelv
Mit tehet az ember olyan kényes helyzetekben, amikor a békesség mindennél fontosabb? Hartmut és Urte Scherer elmondja,
milyen eszközökkel élnek a mikronéziaiak.
A Pacific Islands University, vagyis a
Csendes-óceáni Szigetek Egyetemének
falain belül, ahol teológiai tanárként oktatunk, különféle gondolkodásmódok és
értékrendszerek találkoznak. Hogy a főiskola amerikai akkreditációja ne kerüljön
veszélybe, be kell tartani a nyugati előírásokat. Mi sok amerikai oktatóval együtt jól
ismerjük az efféle szabályokat: A vizsgákon nem szabad csalni. Csak azokat veszik
figyelembe bizonyos ösztöndíjak kiosztásánál, akik elérik az előírt tanulmányi átlagot. Ezt a diákjaink többségét kitevő mikronéziaiak is megértik.
Ezért aztán ők is megdöbbennek, amikor egy helyi intézmény ösztöndíjat ad egy
olyan diáknak, aki még csak kérvényt sem
nyújtott be. Amikor emberek nem érik el a
kívánt tanulmányi átlagot, mégis juttatásokban részesítik őket, azt már a helyiek sem
tartják helyesnek. Tudják azonban, hogy
ezen nem változtathatnak. A kapcsolatok
ugyanis mindennél előbbre valók. Az emberek szeretnének békében élni a környezetükkel, ezért inkább nem konfrontálódnak.
Tudomásul veszik azt, ha másokkal igazságtalanul kivételeznek, még ha mérgelődnek is emiatt.
A konfliktusoktól való félelem kihat az
egész iskolára. Érzékelik, hogy a vízvezeték több helyen is szivárog, de senki nem
szól, a vízszámla viszont emelkedik. Nem
hajlandóak szólni, ha a könyvtárban elromlik egy számítógép; egyszerűen átülnek
egy másik géphez, amelyik még működik.
Szinte alig akad valaki, aki meri jelezni, ha
valami tönkremegy, mert bárki azt az elhamarkodott következtetést vonhatja le, hogy
az a ludas, aki a kárt bejelentette. Senki nem
akar veszekedést. Így mindenki hallgat, és
mosolyogva nézhet bárkinek a szemébe,
mintha mi sem történt volna. Sokkal fontosabbnak tartják a békességet, mint a kiadások csökkentését vagy azt, hogy valamelyik

csoporttársuk miattuk kellemetlen helyzetbe kerüljön.
Hogyan adjunk őszinte választ?
A különböző egyeztetéseknél igencsak nehéz helyzetek állhatnak elő. Mert hogyan
fogalmazhat meg az ember egyáltalán egy
nemleges választ egy kulturálisan ennyire
sokszínű csoportban anélkül, hogy bárkiben
ne keltsen megütközést? Ezért ahhoz, hogy
egy mindenki által támogatott megegyezés
megszülessen, és egyetlen kapcsolat se sérüljön, rengeteg türelemre és nagy beleérző
képességre van szükség.
A kimondott szó mellett a nonverbális
kommunikáció is sok mindent elárul; csak
meg kell tanulnunk helyesen értelmezni azokat a jelzéseket, amelyek elfogadást
vagy elutasítást fejeznek ki. Így például, ha
esélye sincs egy egyességnek, megtörténhet,
hogy a mikronéziaiak (számunkra meglehetősen) meglepő módon hirtelen elérhetetlenné válnak, a döntő fontosságú ülésen
sem jelennek meg, tehát a végső szavazáson
sem vesznek részt. Ily módon hűségesen kitarthatnak meggyőződésük mellett, és senkit sem kell megbántaniuk. Ez tisztességes
kinyilvánítása annak, hogy nem támogatnak egy adott javaslatot.
Ennyi Mikronéziában töltött év után is
még mindig csak tanulgatjuk, hogy hogyan
is értelmezzük ezt a „jelnyelvet”, illetve miként alkalmazzuk ötletesen akkor, amikor
szeretetben meg kell mondani az igazságot
(Ef 4,15) – néha szavak nélkül.
Hartmut és Urte Scherer

Vidám hallgató a könyvtárban

„Az emberek szeretnének
békében élni a
környezetükkel,
ezért inkább nem
konfrontálódnak.. ”

Hartmut és Urte Scherer 1997 óta
szolgál Mikronéziában, először
Chuuk, most Guam szigetén.
Jelenleg mindketten a Mikronéziai
Teológiai Egyetem (PIU) docensei.

Szívből köszönjük, ha a
kedves Olvasó is
imádkozik azért, hogy helyesen
és építő módon ápolhassuk
kapcsolatunkat a kollégákkal, a
diákokkal, és mindenekelőtt a mi
Urunkkal!
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Németország – Interkulturális csoportok:

Az igazság kínaiul
A kínaiak udvarias és barátságos emberek. A hozzájuk közel állókat semmiképpen sem akarják
megbántani vagy megsérteni. Ezért az igazságot – tudatosan vagy öntudatlanul – gyakran elhallgatják vagy elferdítik.
A kínaiaknak fontos a harmónia, ezért udvariatlanságnak számít egy kérést vagy egy meghívást egyszerűen
visszautasítani. Attól félnek, hogy ezzel megbántanák a
másikat. Ezért általában felhoznak valamit, ami megakadályozza őket abban, hogy teljesítsék a kérést. Ezek aztán
lehetnek mindenféle, a hajánál fogva előráncigált okok
is. Mivel ezek azt akarják kifejezni, hogy – olyan okokból
kifolyólag, amelyeket nem kívánnak megnevezni – nem
tudnak eleget tenni a kérésnek, érvelésüket nem tartják
hazugságnak.
Egy meghívást többször meg lehet, sőt meg is kell ismételni, hogy megmutassuk a másiknak, nem csupán
merő udvariasságról van szó, hanem komolyan gondoljuk. Egy elutasítás esetén udvariatlanság lenne az után
kutakodni, hogy a másik miért nem tud eljönni. Ezzel feleslegesen zavarba hoznánk. Nekünk, nyugati misszionáriusoknak ezt meg kellett tanulnunk.
Vajon Németországban mindent ki szabad mondani?
Időnként csodálkozunk, hogy vannak kínaiak – főleg diákok –, akik Németországban nem tartják magukat a kínai

udvariassági formulákhoz, mert azt gondolják, mindent
megmondhatnak, amit gondolnak. Olyankor el kell nekik
magyarázni, hogy bár a németek közvetlenebbek, mint a
kínaiak, a nyílt őszinteségnek mégis vannak határai. Például, ha a sok kitöltendő adatlap és az igen körülményes
vízumigénylés miatt mérgesek a hivatali ügymenetre,
bölcsebb hallgatni, mint kiengedni a gőzt. Ezenkívül bizonyos viselkedési normákat még az elöljáróikkal vagy az
oktatóikkal szemben is be kell tartaniuk.
Németországban nem nagyon tolerálják, ha az ember
elcsépelt kifogásokkal próbálja magát valamiből kimenteni. A németeknél a követendő az, hogy minden, amit
mondunk, legyen igaz, de nem kell és nem is szabad mindent elmondanunk, ami igaz.
Inkább hallgassuk el az igazságot?
A kínaiak, még a keresztyének is gyakran minden eszközzel megpróbálják elkerülni, hogy valakivel rossz hírt
kelljen közölniük. Tajvanon egyszer egy 17 éves lánynál
gyógyíthatatlan rákbetegséget állapítottak meg. Senki –
sem a szülők, sem az orvosok, sem a gyülekezet lelkésze
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– nem merte megmondani neki az igazságot. Egy nyugati misszionárius volt az, aki
többször is meglátogatta és elmondta neki,
hogy nincs remény a gyógyulásra. A fiatal
lánynak nagyon nehéz volt ezt tudomásul
venni, mégis megköszönte a misszionárius
őszinteségét, mert így szembe tudott nézni
a valós helyzettel.
A kínai keresztyének sokkal nehezebben tudják szeretetben elmondani az igazságot, mint a német keresztyének.
Hát mögötti beszéd
Kínában udvariatlanságnak számít, ha
valakivel – különösen az elöljárókkal –
szemben valaki nyíltan kritikát gyakorol.
Mégis megtalálják annak a módját, hogy
törlesszék a számlát, ha megbántották
őket. Nem csinálnak általában mást, csak
elkezdenek az illetőről féligazságokat terjeszteni. Ez nemcsak velünk kapcsolatban
történt már meg; ezt a jelenséget a politikában, a gazdasági életben, sőt még az
egyházban is megtapasztaltuk.
Az nem segít, ha az ember megpróbálja igazolni magát a rágalommal szemben.
A legtöbb esetben nem derül ki, valójában
mi áll az elégedetlenség mögött. Ha az áldozat őszintén megnevezné az okokat, azzal magát tüntetné fel rossz színben. Csak
az segít, ha az ember megvizsgálja, miben
járhatott el helytelenül, majd nagyon udvariasan megpróbálja magát tisztázni a
sértett fél előtt. Manapság a közösségi hálók nagy kísértést jelentenek, hiszen percek
alatt bármilyen gyalázkodást el lehet terjeszteni, és ez alól azok a diákok sem kivételek, akik tanulni jönnek Németországba.
A kínai keresztyéneknek meg kell tanulniuk szeretettel hangot adni annak,
ami nem tetszik nekik, és megszabadulni
a félelemtől, hogy ezzel megrontják a kapcsolatukat másokkal.
Igazság és félelem
Az utóbbi időkben nőtt a vallási csoportokra nehezedő nyomás Kínában. Nálunk
is megjelennek olyan kínai házi gyülekezetekből jövő emberek, akik állítják, hogy
vallási üldözés elől menekültek. Mivel
Kína biztonságos államnak számít, kevés
reményük van arra, hogy elfogadják menekültkérelmüket. Mondhatják-e ezért a
keresztyének, hogy nincs útlevelük? Állíthatják-e, hogy Németországban léptek
először európai területre? Azt szoktuk
mondani, hogy az őszinteség kifizetődik.
De ez egyben azzal járna, hogy kiutasítják
őket az országból.

Szomorúan alakult egy kínai házaspár
sorsa. Egy liebenzelli közösségbe jártak
Dél-Németországban, és elmesélték, milyen üldöztetést kellett kiállniuk nekik is
és a szüleiknek is. Ám egy napon bevallották, a férj, annak ellenére, hogy keresztyén, kormánytisztviselőként nagy összeget sikkasztott. Azért menekültek, hogy
elkerüljék a büntetést. Sajnos két felnőtt
fiuknak nem sikerült a menekülés, ezért
börtönbe kerültek. Akkor a szülők úgy
döntöttek, visszatérnek Kínába és vállalják
a büntetést, hogy fiaik kiszabaduljanak.
Nem mindig egyszerű kitartani az igazság mellett. Abban bízni, hogy Isten a javunkra munkálkodik, időnként nehéz – és
nem csak a kínaiaknak.
Az igazságra vezetni másokat
Most csak néhány nehézséget említettünk,
amelyekkel a Németországban élő kínaiak
közöti munkánk során találkozunk. Megköszönjük, ha imádkoznak azért, hogy a
kínai diákok Németországban ne csak a
tanulmányaikat végezzék és jól fizető álláshoz jussanak, hanem hogy az Úr Jézussal is találkozhassanak és igazságban követhessék Őt!
Siegfried und Marianne Ulmer

Siegfried és Marianne Ulmer évtizedek óta szolgál kínaiak között.
2011 óta Baden-Württenberg tartományban házi csoportokat és
egy kínai gyülekezetet vezetnek.

Imádkozzunk azért,
hogy a kínai diákok
Németországban ne csak a
tanulmányaikat végezzék és
jól fizető álláshoz jussanak,
hanem hogy az Úr Jézussal is
találkozhassanak és igazságban
követhessék Őt!

Kínaiak Németországban: Németországban több mint 230 000 külföldi
diák tanul, közöttük 30 000 fővel messze a kínaiak alkotják a legnagyobb
csoportot. A német egyetemeken több mint 2500 kínai tudományos munkatárs dolgozik.* Összesen több mint 150 000 kínai él Németországban,
mintegy 40 000-en Baden-Württenbergben. **
A kínai misszió Németországban: A „Forum für die Mission unter Chinesen
in Deutschland” (Misszió a Németországban élő kínaiakért) munkatársai
vagyunk. Ez egy kb. 20 munkatársból álló csoport, többségük kínai. Németország szerte 17 kínai gyülekezet és több mint 60 bibliakör működését
segítjük. Van kínai könyvtárunk és evangélizációs, illetve oktató táborokat
is szervezünk. A legutóbbi húsvéti konferenciánkon, Frankfurtban 250 felnőtt vett részt. Az ifjúsági táborba 50 fiatal jött el. A második nemzedék
jobban beszél németül, mint kínaiul.
Kínai misszió Baden-Württenbergben: Otthonunkból, Schönaichból két
házi csoportot vezetünk: a tübingenibe 15-en járnak, nagyobbrészt orvostanhallgatók, a reutlingeniben tízen vannak, főleg édesanyák. Időnként
meglátogatjuk a 10 főt számláló konstanzi bibliakört, és a 10 fős freiburgi,
a 25 fős kornwestheimi, ill. a 40 fős heidelbergi istentiszteletet. 2016 nyarán többen szeretnének megkeresztelkedni.
Forrás:
* www.wissenschaftweltoffen.de/kompakt/wwo2016_kompakt_de.pdf
** www.chinanetz.info/chinesen-deutschland-und-berlin/ és
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/234078/umfrage/
chinesische-unternehmen-in-deutschland-nach-bundeslaendern/
Külmissziói Híradó, 2016/06 15

Franciaország:

Nézőpont kérdése
„Ha egy hamis hangot halkan, bizonytalanul játszunk, az csak egy
hamis hang marad. Ám ha hangosan, magabiztosan játsszuk, az már
interpretációnak számít.” Így hangzik „a zenekari tagok aranyszabályai” közül az egyik, amelyet az itteni zeneiskolában tanul meg az
ember és (inkább önkéntelenül) a gyakorlatban is alkalmaz.

Istentisztelet Saint-Lô-ban

Michael és Tina Eckstein 2009
júliusa óta szolgál Normandiában. Az ottani gyülekezetek
munkáját támogatják. A házaspárnak három gyermeke van.

Az Eckstein család
nagyon hálás két másik
családért, amely hűségesen részt
vesz a gyülekezeti munkában.
Gyermekeik pedig az ifjúsági
szolgálatban aktívak.

Nálunk, Normandiában nagyon sok minden a kapcsolatokról szól. Ha a hitemről
szeretnék valamit mondani, inkább akkor
találok nyitott fülekre, ha már ismerjük egymást a beszélgetőpartneremmel. Úgy sokkal nehezebb a dolog, ha teljesen ismeretlen
embereket szólítok meg.
Külföldiként, ahogyan mi vagyunk itt,
először is kapcsolatokat próbálunk építeni.
Például amikor az ember elviszi a gyerekeit
reggel az iskolába, ahelyett, hogy egy gyors
jónapottal elintézné a találkozást, egy kicsit
ottmarad beszélgetni az anyukákkal. Vagy a
jó cél érdekében csatlakozik egy helyi egyesülethez.
Én is így kerültem be a kislányommal,
Katharinával együtt Saint-Lô város fúvószenekarába. Nekem, aki egykor egy harsona együttesben fújtam, bizony kihívást
jelentett beilleszkedni egy zenekarba, nem
beszélve azokról a zenei szakkifejezésekről,
amelyek nem szerepelnek a nyelviskolák
tananyagában. Az örömteli közös zenélés
kedvéért megéri néha kicsit szenvedni és
„interpretálni”.
Amikor zenekarunkkal Németországba
utaztunk, természetesen nagy előnyt jelentett, hogy mindkét nyelvet jól beszéljük. Így
gyakran tudtunk minden nehézség nélkül
segíteni azzal, hogy tolmácsoltunk. A közös
étkezések alkalmával aztán előjött a kérdés,
hogy miért nem maradtunk családunkkal
Németországban, ahol lám, milyen rendezett minden, és még az ételek is milyen finomak (aznap éppen darált hússal töltött derelye és krumplisaláta volt a menü).

Tina és Katharina Eckstein Saint-Lô
város fúvószenekarában játszik

„Engem a vallás hidegen hagy”
Akkor elmagyaráztam, hogy a férjem,
Michael lelkipásztor, és azért élünk Franciaországban, mert szerintünk a normandiai
embereknek is meg kell tudniuk, hogy Isten
szereti őket és kapcsolatba akar kerülni velük. Ennek hallatán az egyik férfi kijelentette:
– Engem a vallás hidegen hagy.
Mire így válaszoltam:
– Engem is. Nekem Jézus személye, Isten
és a felénk áradó szeretete az, ami igazán
fontos. A vallás csupán az, amit mi, emberek minderre ráaggattunk, de az nem annyira fontos.
Beszélgetőpartnerem ezzel a válasszal
nem számolt. A beszélgetés folytatódott, és
ismét megértettem, hogy teljesen különböző világnézeteket hozunk magunkkal. Sok
franciának egész más a felfogása. Szerintük
olyan Isten nem létezik, aki nekik jót akarna. Teremtő sincs, akinek jó tervei lennének
velük. És olyan Isten sincs, akinek el kellene
számolniuk az életükkel, illetve azzal, hogy
hogyan viszonyulnak másokhoz.
Keresztyénként a hit nekem nem nézőpont kérdése. Az igazságról van szó. Jézus
az út, az igazság és az élet. Annak érdekében, hogy ezt az igazságot érthetően el tudjam másoknak is mondani, és ehhez nyitott
fülekre találjak, először is a hamis nézőpontokat meg kell ismernem és békén kell
hagynom, amit meg is tehetek. Csak ez után
próbálhatom meg a saját meggyőződésemet
elkötelezetten és hitelesen átültetni a mindennapokba.
Tina Eckstein
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Az újságot és külön kérésre a német nyelvű liebenzelli újságokat is (Mission Weltweit és Go! c. gyermeklap) térítésmentesen küldjük.
A Külmissziói Híradót a misszióra szánt adományokból tartjuk fenn és állítjuk elő.
Felelős kiadó: Sípos Alpár Szabolcs • Főszerkesztő: Előd Erika, Tel.: 06 1 326-5494
Szerkesztőség: 2090 Remeteszőlős, Pisztráng u. 2. • Tel.: 06 26 355-310 • Internet: www.liebenzell.hu
E-mail: info@liebenzell.hu • Az OTP-nél vezetett számla száma: 11738084-20011215 • Adószám: 18543494-1-13
Nyomdai előkészítés, kivitelezés: GEDEON Nyomdaipari Bt., Vác, Zrínyi u. 9.; www.gedeon.hu • Tördelés: Győri Attila
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Válogatás a Nemzetközi Liebenzelli Misszió kötelékében szolgáló misszionáriusok képeiből

Alexander és Tabea Biskup
Burundi

Dr. Megumi Kondo
Banglades

Björn és Miriam Dehner
Franciaország

Debora Jägers
Malawi

Priscilla Kunz nővér
Japán

Tobias és Sarah Müller
Malawi

Hilde Häckel nővér
Németország

Folytatjuk...

:)

Újra van egy magyar résztvevője a németországi Impact csoportnak: Sándor Kincső.
Hordozzuk imádságban! Rendszeres körlevelei a honlapunkon olvashatók (www.liebenzell.hu).
Kincső az alábbi igekártyát készítette emlékeztetőül:

Dr. Keszi Krisztina – Zambia

Igemagyarázat a Bibliából

Az Igéhez kapcsolódó feladat elkészítése

Ebédkészítés a nyitott tűzhelyen

Résztvevők az elkészített fényképes tablókkal

Az összetolt templomi padokat kényelmes
fekhelyekké varázsolták az új matracok.

Játék a szabadidőben

