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GYERMEKSAROK

[EGY KÖNYv]
[TELE TITKOKKAL]
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Zambiában nem olvasnak

– Ha egy zambiai elől el szeretnél valamit titkolni, írd le egy könyvbe!
Amikor az egyik zambiai barátom ezt
a kicsit vicces tanácsot adta, kérdőn
néztem rá.
Egy könyvbe írjuk a titkainkat, amelyeket aztán mindenki elolvashat? Ám ő valami másra gondolt:
– Mi szinte soha nem olvasunk könyveket. Így azt sem tudjuk, mi van bennük.
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A Biblia páratlan könyv

Ennek az az oka, hogy Zambiában a történeteket mindig csak elmesélték egymásnak az emberek ahelyett, hogy leírták volna azokat. Ezért nem lehet az ő
történeteiket elolvasni. A legtöbb törzsi
nyelven nagyon kevés könyv létezik. És
néha a Biblia az egyetlen könyv, amelyet
egy-egy törzs nyelvén írásban is kiadtak.
Voltak olyan misszionáriusok is, akiknek ki
kellett találniuk, hogy egy adott törzs beszélt nyelvét hogyan kellene leírni, mert
addig nem is írtak a törzs tagjai.
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Nem olvasni, hallgatni!

Az emberek még ma is szívesen hallgatnak
valamit. Sokan örömmel jönnek el vasárnap
az istentiszteletre, amely gyakran három
óránál is hosszabb. Vannak, akik még a délutáni istentiszteletre is eljönnek. Mások
a tévé keresztyén műsorait nézik, és sok
igehirdetést hallgatnak. De arra, hogy
ők maguk olvassák a Bibliát és megvizsgálják, hogy az, ami az istentiszteleten
vagy a tévében elhangzik, úgy van-e,
már csak nagyon kevesen vállalkoznak.
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Te, kedves kis Olvasónk,
kb. 7200 km-re vagy
Zambiától!

Gonosz csalók

Ezt sajnos a nem becsületes lelkipásztorok ki is
használják, és elszedik
az emberek pénzét. Például vannak köztük olyanok, akik a gyülekezetben
szappant árulnak, hogy az
emberek lemoshassák a
bűneiket. Ezzel nem sok
embert tudnának rászedni, ha azok olvasnák a
Bibliát, mert abban az áll,
hogy Isten csak Jézusért
bocsátja meg a bűneinket.
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Azok, akik olvassák a
Bibliát, többet tudnak

Fáradhatatlanul biztatjuk a zambiaiakat arra,
hogy olvassák a Bibliát. Nekünk fontos, hogy
jobban ismerjék Istent és a Bibliát. Így hamarabb észreveszik, hogy be akarják őket csapni.
Mégis sokan azt mondják, hogy az olvasás nehéz nekik. Egyszer egy asszony annyira dühbe
jött, hogy ráordított Brittára:
– Ha még egyszer azt mondod, hogy olvassak
utána, én nem tudom, mit csinálok!!!
Nagyon kínosan éreztük magunkat, amikor
megtudtuk, hogy az asszony nem is tud olvasni.
De meg lehet tanulni! Az olvasás olyan, mint az
erősítés: eleinte egyáltalán nem könnyű, de minél tovább és többet edz az ember, annál erősebb lesz, vagyis annál jobban tud majd olvasni.
Ezt biztosan már te is tapasztaltad.

„Vegyét
ek fel a
z ü d vös
is, és a
ség s
Lé
beszéde lek kardját, am isakját
.” (Efez
us 6,17) ely Isten
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Fedezd fel a titkokat!

Valahányszor meglátogatunk egy gyülekezetet, mindig viszünk magunkkal egy könyvekkel megpakolt ládát. Ezek között elsősorban
Bibliák vannak különböző nyelveken, illetve
énekeskönyvek. Nagyon szeretnénk, ha a
zambiaiak többet olvasnának, mert a világ
legnagyszerűbb üzenete egy könyvben található. Ugye milyen szomorú, hogy ez a szuper üzenet sok zambiai előtt titok marad?
Neked is ezért fontos olvasnod a Bibliát
– ha lehet, mindennap. Így egyre jobban
megismered Istent, és rájössz, mennyire
szeret téged!
erette Isten
„Mert úgy sz egyszülött
gy
a világot, ho
gy aki hisz
Fiát adta, ho
vesszen,
őbenne, el ne e legyen.”
et
él
ök
hanem ör
)
(János 3,16

Hans-Peter és Britta Hertler három gyermekükkel, a hétéve
s
Noah-val, az ötéves Emmával és a hároméves Leával 2009
óta
élnek Zambiában. Gyülekezetvezetőket képeznek, és az minden
vágyuk, hogy egyre több embernek legyen fontos Jézus és a Biblia.

„Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek...” (Tit 2,11)

Kedves
Testvérek!
Megjelent! Már kapható a boltokban! Az efféle hírekre a legtöbben felkapjuk a fejünket. Talán olyan eszköz jelent
meg a piacon, amely egy áttörést jelentő technológia alkalmazásával átalakítja hétköznapjainkat és lehetővé
tesz számunkra valamit, amiről korábban nem is álmodtunk?
Talán sikerült kiváltani egy népbetegség körülményes és kockázatos kezelését valamilyen egyszerű és biztonságos eszközzel? Egy biztos: jóleső izgalom fut végig rajtunk a gondolattól, hogy sok-sok embernek valamilyen
reménye valóra válik. A híreket továbbolvasva persze legtöbbször az derül ki, hogy az új készülék vagy készítmény még csak néhány fejlett országban érhető el, és ott is szinte megfizethetetlen.
Pál egész életét arra szánta, hogy tudtára adja az egész világnak minden idők legfontosabb hírét: Isten üdvözítő kegyelme megjelent! Az egész emberiség alapbetegségének, az egész életünket felemésztő bűnnek már megjelent a gyógyszere, méghozzá nem csak azok számára, akik egyébként is minden jóhoz elsőként jutnak hozzá.
Nem számít, hogy van-e valakinek tartós munkaviszonya, egészségpénztári tagsága, amint az sem, hogy milyen a
kórelőzménye. Csupán hozzájárulását kell adnia a kezeléshez és követnie kell az Orvos utasításait.
Emberi életek múlnak azon, hogy a betegekhez időben eljut-e a szükséges tájékoztatás. Mi is osztozunk annak
a felelősségében, hogy mindenkihez eljusson a világ legjelentősebb eseményének a híre. Ez pedig nem más,
mint az, hogy Isten üdvözítő, azaz életmentő kegyelme megjelent. Ez történt az első Karácsonyon. Bár piros betűvel jelölik a naptárban, oly sokan nincsenek tudatában az esemény jelentőségének: Jézus Krisztus személyében
testet öltött Istennek az emberiség iránt érzett szeretete, és egyedül Ő végzi el rajtunk a mentő beavatkozást!
Az lehet a benyomásunk, hogy az emberek többsége közömbös a tőlünk hallott üzenet iránt. Ám ha nyitott
szemmel járunk az emberek között, akkor rájövünk, hogy az, amit elsőre tapasztalunk, csalóka. A legtöbben tudatában vannak annak, hogy a világ beteg, és magukon is érzik ennek a tüneteit. Tele vannak kérdésekkel. Ha
odafigyelünk, a legkülönfélébb helyzetekben lehetünk tanúi egy-egy olyan beszélgetésnek, amely a legfontosabb
kérdéseket feszegeti. A munkahelyi kávégép mellett, az uszodai öltözőkben, a családi vacsorákon, egy-egy utazás során az emberek elmondják, hogy szerintük mi is az emberi élet alapbetegsége, és miként próbálják meg
felvenni vele a harcot. Ilyenkor az emberek nyitottak a mi bizonyságtételünkre is. Ha szavaink szívből, a Misszió
mottóját idézve, „Istennel embertől emberig” szólnak, biztosak lehetünk abban, hogy nem volt hiába a beszélgetésünk. A gyógyszerreklámok elcsépelt frázisaitól hamar megcsömörlenek az emberek, de annál jobban odafigyelnek arra, hogy ki milyen tapasztalatot szerzett egy-egy kezelés során.
Lelki szükségállapot nem csak nálunk, a lelkiségében megfáradt Európában van. Hajlamosak vagyunk idealizálni a távoli kultúrákat. A miénket átitatta az erkölcsi szkepticizmus, az anyagiasság és a technológia-függőség.
Hozzánk képest más kultúrák többet őriztek meg ősi világképükből és bölcsességükből. Ez tagadhatatlan. Mégis
nagy tévedés volna azt gondolni, hogy ők kevésbé szenvednek az emberiség „alapbetegségétől”. Erről ők maguk
tanúskodnak. A világ számos, nem európai országában az emberek sokkal nyíltabban beszélnek a lelki-egzisztenciális szükségleteikről. Ez Afrikára feltétlenül érvényes. A Liebenzelli Misszió küldetésének tekinti, hogy az
ottani keresztyén gyülekezetek kérésére válaszolva azzal segítse az evangélium terjedését, hogy képzést nyújt
lelkipásztoroknak és gyülekezeti munkásoknak, kiépíti a gyermek- és ifjúsági munkát, valamint keresztyén szemlélet szerint, szakszerűen enyhít a környezetében élők mindennapi gondjain.
Ebben a szolgálatban vesz részt a Molnár Mária Külmissziói Alapítvány is – nemcsak misszionáriusaival és
önkénteseivel, de Önök által is, kedves Olvasók, akik imádkoznak értünk és adományaikkal támogatnak minket.
Köszönjük, hogy 2018-ban is számíthattunk Önökre!
Alapítványunk egész közössége áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván mindannyiuknak!
							Tisztelettel:

Török András, elnök
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Kevezsda Szilvia beszámolója Malawiból:

Kedves
Olvasók!

Készülés a gyermekalkalmakra

Szeretettel köszöntöm a Testvéreket, ezúttal
Mdekából, a To All Nations elnevezésű gyermekközpontból! Október 3-án érkeztem ide,
és Karác sonyig maradok.
Az itteni környezet nagyszerű lehetőség arra, hogy a csicseva
nyelvet gyakoroljam. Sokat tudok beszélgetni a munkatársakkal és a gyerekekkel. Mindenki nagyon segítőkész, ha
például nem tudom magam jól kifejezni, vagy ha javítani
kell azt, amit mondok.
Érdekes tapasztalat, hogy amit eddig csak könyvből tanultam, azt a mindennapi életben fel tudom használni. Mindig
sikerélmény, ha valamit megértek, ha felfedezek egy-egy
szót, amelyet már hallottam vagy tanultam. Sokszor elég,
ha csak odaül az ember a többiek közé, és hallgat, figyel,
próbálja kitalálni az összefüggéseket, kikövetkeztetni a dolgokat. Az aktív hallgatás, az odafigyelés is sok energiát vesz
igénybe. Egy idő óta azt csinálom, hogy a gyakran hallott
szavakat beírom egy kis jegyzetfüzetbe, és vagy azonnal
megkérdezem, mit jelent egy szó és leírom a jelentését, vagy
magam nézek utána. Így több esélyem van rá, hogy meg is
jegyzem. Persze mindig ismételni is kell.
Itt, az otthonban sok program van, amelyeken én is részt
tudok venni. Ilyen pl. a hétfői kreatív klub, ahol több mindennel le tudják kötni a gyerekeket. Mindenki az általa kiválasztott kört látogathatja. Van pl. rajzklub, fotóklub, horgolás, kosárfonás, varrás és színjátszó csoport. Én az utóbbira
járok, mivel Jane, a csoport vezetője segítőt kért. Jelenleg
A zarándok útja c. történetet próbáljuk részenként feldolgoz2 Külmissziói Híradó, 2018/06

ni és eljátszani a gyerekekkel. A könyv rövidített változata
megjelent csicseva nyelven, ami nagy segítséget jelent.
Csütörtökönként vannak a bibliakörök. Én a kisebbek csoportjában segítek Jane-nek kidolgozni a történeteket. Most
a Madugu c. történetet fordítjuk csicseva nyelvre, és ennek
kapcsán a Szavak nélküli könyvet is kidolgoztuk. Nyelvtanulás céljából a nagyok csoportját látogatom, ahol mindig tanulok valami újat. Péntekenként vannak a lány-, ill. fiúórák,
amikor a munkatársak korcsoport szerint beszélgetnek a
gyerekekkel az őket érintő témákról. A bentlakó gyerekekkel
esténként részt veszek a családi áhítaton. Azokon rendszeresen idéznek kívülről igeverseket. Én is kialakítottam magamnak ezt a szokást, és már készülök az áhítatokra: kiírom kis
kártyára az általam választott aranymondást, megtanulom
és felmondom. Igyekezetemet szokták értékelni.
Hálás vagyok Anikáért, az otthon német igazgatónőjéért.
Vele készítettem a következő rövid interjút:
Mióta szolgálsz az otthonban?
2010 novemberétől.
Mi késztetett arra, hogy egy gyermekközpontban szolgálj?
Mindig is érdeklődtem a misszió iránt. 2004-ben jöttem először
Malawiba egy rövid idejű szolgálatra, és azóta egyre csak nőtt
bennem a lelkesedés. El tudtam képzelni, hogy egyszer itt szolgáljak. Ezután szinte minden évben visszajöttem rövidebb-hos�szabb időre. Aztán 9 hónapig önkéntesként szolgáltam itt, majd
visszatértem Németországba, hogy megkezdjem teológiai tanulmányaimat. Három év után feltettem a kérdést: Hogyan tovább?

A döntéshozatal időszakában kaptam a felkérést a vezetőségtől, hogy szívesen látnának az új otthon munkatársai
közt Mdekában. Isten lépésről lépésre vezetett és megmutatta,
hogy itt szeretne látni. Ő nyitotta meg előttem az ajtókat. Istenben bízva tettem meg a hitbeli lépést, amikor elfogadtam
az állásajánlatot.
Mi késztet most hálára?
Jó látni, ahogy a gyermekek formálódnak, megismerik Jézus
Krisztust, elfogadják Őt személyes Megváltójuknak. Az itt töltött évek alatt tudatosult bennem, hogy milyen nagy ereje van
az imádságnak a lelki harcban. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy
Isten az, aki minden hatalomnál erősebb.
Mi jelent kihívást neked?
Más nyelvet beszélő emberek között élni egy más kultúrában. A kultúra megismerése hosszú folyamat és érzékenyen kell közeledni hozzá. Ezzel mindennap szembesülök. A malawi kultúra közösségközpontú, minden az
emberek közötti kapcsolatokra épül. Minden döntés közösségben születik, és bevonják a nagynéniket, nagybácsikat is.
A helyi munkatársak sokat segítenek megismernem az itteni
szokásokat, életformát.
Mire emlékszel vissza szívesen?
A tábori szolgálatra, ami nekünk az év csúcspontja. Jó látni,
mennyire örülnek a gyerekek annak, hogy elutazhatnak valahová a saját országukban. Én attól vagyok boldog, amikor látom,
Pózolás a gyerkőcökkel :)

hogy a gyerekek szívják magukba az igazságokat, megnyílnak,
lelkigondozói beszélgetésre jelentkeznek, imádságot kérnek.
Hogyan működik az otthon?
Öt gyermekközpont tartozik hozzánk. Azokból gyűjtjük össze a
gyerekeket, akiket aztán kisebb csoportokra osztunk, és akikkel
négy napot együtt töltünk itt. Minden ilyen alkalom egy nagy
viszontlátás a számukra, hiszen újra találkozhatnak barátaikkal
a másik négy otthonból.
Miért imádkozhatunk érted?
Imakérés, hogy a gyermekek befogadják a szívükbe az Úr Jézust, megszabaduljanak az okkult megkötözöttségekből és hogy
általuk a családjaikat is el tudjuk érni. Valamint élő, lelki gyülekezeti közösségekért, bölcsességért a nevelés terén, jó döntéshozatalért és tervezésért, kitartásért és motivációért a munkatársak
számára.
Köszönöm a beszélgetést!

_______

Ezúton is köszönöm a Testvéreknek, hogy imádságban hordoznak, és anyagilag is támogatják szolgálatomat. Az Úr
áldása kísérje mindannyiuk karácsonyi ünneplését és egész
életüket az új esztendőben is!
Szeretettel:

MMA Mdeka

Rendszeres missziói körkép
A misszió minden hónapban összeállít egy rövid képes, világmissziós tájékoztató dokumentumot. Ez a „Friss hírek
a misszióból” című, 5 diából álló összefoglaló aktuális imakéréseket mutat be, ami nemcsak abban segít, hogy az
evangélium aktuális helyzetére rálátást kapjunk, de akár gyülekezeti, akár egyéni imádságainkban is egy hasznos
emlékeztető, hogy konkrét ügyekért, országokért, emberekért tudjunk imádkozni. Az anyagot email mellékletben
(.ppt) tudjuk megküldeni, azoknak, akik e-mailben megrendelik Ötvös Ágnesnél, Alapítványunk önkéntes munkatársánál, a frisshirekamissziobol@gmail.com címen.
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Isten országában nincsenek sem kimustrált
mentőautók, sem nyugdíjas mentősök. Hiszen ez a világ egy darabjaira hullott világ,
amelynek sürgős szabadításra és megbékélésre van szüksége. A keresztyén gyülekezeteknek mentőállomásokként kell szolgálniuk.
Azok, akik már megmenekültek, arra kaptak
elhívást, hogy megmentők – ha úgy tetszik,
„mentősök” – legyenek. Ez az elhívás kincs,
amelyet őriznünk kell, és aszerint is kell élnünk. Máskülönben ténylegesen megtörténhet, hogy egy mentőkocsi-gyülekezet lakókocsi-gyülekezetté alakul át. Ez szolgálná
ugyan a személyzet kényelmét, de végzetes
lenne azoknak, akik balesetet szenvedtek, és
nagy csalódást okozna annak, aki a járművet
nekünk adományozta.
Misszió: szív vagy vakbél? Egyetlen orvosnak sem fordulna meg a fejében, hogy a
vakbél helyett a szívet távolítsa el, hiszen a
páciens azon nyomban meghalna. Ugyanez
érvényes Jézus követésére is: ha a misszió
már nem a gyülekezet szíve, a hit meghal!

Misszió – Szív
vagy vakbél?
Kifejezetten kényelmes tempóban megy
előttem egy mentőautó. Közelebbről megnézve veszem csak észre, hogy
kempingautóról van szó. Egy leleményes szerelő lakókocsivá épített át egy
mentőautót! Ám ha a kék fényt, a szirénát és a vörös keresztet el is távolították, még mindig fel lehet ismerni, hogy
mi volt a gépkocsi eredeti rendeltetése.
Miközben hajtok a jármű után, elképzelem,
hogy milyen is lehet a belső kialakítása. A sok
fiókban és szekrényben nincs már orvosi felszerelés, de van helyette útravaló és naptej.
A sebesülteknek fenntartott hordágy valószínűleg kényelmes heverőként szolgál, amely
megfordult már néhány romantikus helyen...
Az átalakított autó hirtelen jelképpé lesz,
mert eszembe juttat valamit: amikor keresztyének és gyülekezetek a Jézusról szóló mentő üzenetet már csak magukban fogyasztják,
Isten ígéreteinek már csak magukban örvendeznek, Isten adományait elsősorban a maguk
céljaira használják fel, akkor ott valami nincs
rendben.
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A Liebenzelli Misszióban mindig átfogó értelemben gondolunk a misszióra (kiküldésre):
Jézus missziója az ajtónktól indul és elér a világ legtávolabbi szegletéig.
Ezért van mindig szükség olyan emberekre,
akiket mentőcsapatokként kiküldhetünk távoli és idegen helyekre.
Ugyanilyen nagy szükség van olyan emberekre is, akik misszionáriusi lelkülettel élnek a saját környezetükben.
Végül pedig azoknak a szolgálatára is szükség van, akik imádkoznak és adakoznak.
Egyikről sem jelenthetjük ki, hogy vagy-vagy,
mert kölcsönösen kiegészítik és átfedik egymást.

●●
●●
●●

Minek látja a kedves Olvasó a saját keresztyén életét, illetve a gyülekezete életét? Életmentő expedíciónak vagy kellemes körutazásnak?
Mindegy, mire hív el minket Jézus. Egy biztos: lelki életünk számára létszükséglet a mis�szionáriusi életvitel és a világmisszió iránti
érzékenység. Ebből a szempontból igen bátorítók és lelkesítők misszionáriusaink beszámolói, valamint különrövatunkban dr. Friede
mann Burkhardt írása is: Misszió, mert nem
tehetjük…
Köszönöm, hogy a kedves Olvasó is elkötelezett munkatársunk a világban végzett embermentő szolgálatban!
Erőt, áldást és védelmet kívánva küldöm szívélyes üdvözletemet:

Martin Auch, missziós igazgató

Ecuador:

Világmisszió a középpontban
Pál apostol a világmisszió iránti lángoló szenvedély egyik rendkívüli példája. „Azért szívem szerint kész
vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok” – írja a Róma 1,15-ben.

FOTÓ: RAINER KRÖGER

A misszió gyermekkorom óta foglalkoztatott,
a missziós előadásokat nagyon érdekesnek találtam. Így volt ez az Észak-Németországban
évenként megrendezett missziós ünnepségek
alkalmával, a liebenzelli tanulmányaim alatt
és azokban az években is, amikor Berlinben
igehirdetőként, Kanadában pedig lelkipásztorként szolgáltam. Az odafigyelés, az imádkozás
és az adakozás mindig központi szerepet kapott nálam. Mostanra már mi magunk is mis�szionáriusok lettünk: Ecuadorban hirdetjük
a Jézus Krisztusról szóló örömhírt, ott, ahol
korábban nem voltak keresztyének vagy nem
létezett gyülekezet. Itt, a Liebenzelli Misszió
ecuadori gyülekezeteiben is szeretnénk ébren
tartani az érdeklődést a világmisszió iránt, hiszen Isten minden keresztyént és minden közösséget be akar vonni a misszióba.
A missziós ünnep is, amelyet egy ideje
minden évben megrendezünk, ezt a célt szolgálja. Az esemény mindig vidám fénypontja
az évnek. Gyülekezeteinkből több százan is
összejönnek, és változatos programokkal gazdagítják a mozgalmas és zajos multikulturális
rendezvényt. Eddig Schuckertéket hallottuk a
Japánban, Reinhold Frascht a Spanyolországban és Samuel Straußt a Bangladesben folyó
munkáról, akik arra is bátorították a hallgatóságot, hogy találják meg a maguk helyét a
világmisszióban. Terveink szerint a jövőben
dél-amerikai misszionáriusokat is meghívunk,
hogy megmutassuk, az ecuadori keresztyének
is megtalálhatják a helyüket a világmisszióban. Az itteni emberek örömmel fogadják a
Liebenzelli Misszió által kiadott imafüzeteket,
plakátokat és szívesen hordozzák a rendszeresen érkező imatémákat. Hála Istennek a világmisszióval kapcsolatos anyagok spanyol nyelven is elérhetők. Vannak gyülekezetek, ahol
életrajzokat és videókat is használnak, hogy
azokkal is szítsák a világmisszió iránti lelkesedést az emberek szívében.
Misszió az ajtónk előtt
Néhány éve a különböző missziós „bevetésekkel” már maguk a gyülekezetek próbálják meg
eljuttatni az evangéliumot a még „érintetlen”
településekre, vidékekre. A 2016-os súlyos
földrengést követően számos csoport szervezett újjáépítési akciókat és evangélizációs
megmozdulásokat a tengerparti régióban.
Mi, a Liebenzelli Misszió ecuadori „különítményének” a tagjai rendszeresen ellátogatunk 20 távol eső településre, hogy a gyerek-

alkalmakon, a házicsoportokban és az ifjúsági
órákon minél többekkel ápolhassuk a kapcsolatot. Ezeknek a látogatásoknak a gyümölcseként négy gyülekezet is alakult az elmúlt
években. Az egyik gyülekezet augusztus elején egyidejűleg hat helyszínen tartott bibliai
gyerektábort: a szóban forgó napokon a részt
vevő munkatársak a gyülekezet helyiségeiben
laktak, együtt készültek fel a szolgálatokra és
közösségben lehettek egymással. Onnan indultak el reggelente a szélrózsa minden irányába, hogy az egész környéket „átitassák” az
evangéliummal.
A pénztárcát megnyitó szeretet
Az, hogy mit tartunk igazán fontosnak az életünkben, abból is kiderül, ahogyan a pénzzel
bánunk. A legtöbb latin-amerikai így gondolkozik: Mivel semmink sincs, nekünk az az
első, hogy kapjunk valamit. Mi szembe akarunk menni ezzel a felfogással, és megpróbáljuk megértetni az emberekkel, hogy mindenki
képes és köteles is segíteni Isten világmissziós
tervének a megvalósulását. Minden adomány
számít és Istent dicsőíti. Az itt megtapasztalt
áldást tovább kell adni, mert Isten így építi az
Ő Gyülekezetét. Ma már nemcsak a missziós
ünnepeken, hanem néhány, általunk plántált
gyülekezetben is van adakozás a világmis�szióra. Szeretnénk, ha ez szép szokássá válna.
Ezért is igyekszünk már a vasárnapi iskolába
járó gyermekekben is tudatosítani az adakozás jelentőségét. Az afro-ecuadori gyülekezetben minden istentiszteleten körbeadnak egy
perselyt, amelybe a Bangladesben folyó munkára lehet adományt bedobni. Örömmel látjuk, hogy ezt az ötletet más gyülekezetek is
átvették.
Rainer Kröger

Gyermekhét a tengerparton

„Mivel semmink
sincs, nekünk
az az első, hogy
kapjunk valamit.”

Rainer és Katharina Kröger 2006
nyara óta él Ecuadorban és a
misszionárius csoport vezetése
mellett az Ibarrától észak-keletre
élő afro-amerikai lakosok között
végeznek szolgálatot. Katharina
különösen a gyermekek és fiatalok között végzett szolgálatban
érzi magát otthonosan.

Imádkozzunk azért,
hogy az újonnan alakult
ecuadori gyülekezetek missziója
gyümölcsöző legyen!
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Zambia:

A misszió reményt ad

Bal oldali kép:
Keresztelés – Az emberek
hallanak Jézusról és elkezdik
követni. De ez csak a kezdet.
Középső kép:
Istentisztelet egy nagyon
egyszerű templomban
Jobb oldali kép:
A falusi élet nem romantikus;
kemény munkával jár és elképzelhetetlen félelmek kísérik.

Egy helyi
keresztyén
sokkal inkább
magára vonja
a zambiaiak
figyelmét, hiszen
közülük való.

A közelmúltban egy keresztyén Fejlesztési és Segítségnyújtási Konferencián vettem
részt. Mélyen megrázott mindaz, amit a modern rabszolgaságról, a keresztyének
üldözéséről és kínzásáról, a kiskorúak családon belüli bántalmazásáról és a velük
kapcsolatos szexuális visszaélésekről szóló beszámolókban hallhattam. Ez a világ
teljesen megromlott! Legyen szó a családról, a társadalomról, a gazdaságról, vagy
a politikáról, minden területen sok helyen van szükség újjáépítésre. A bajok nem
kerülik el a vallásokat és a keresztyén gyülekezeteket sem.
Nem tudom, hogyan tudnak úgy élni emberek,
hogy nem tudnak Istenről, arról az Istenről,
aki igazságot szolgálat, aki együtt érez, aki az
általa teremtett világot egyszer helyreállítja és
elhozza a békét, a salomot. Amikor látom ebben a világban a sok szükséget és igazságtalanságot, akkor az én bizodalmam és támaszom
Jézus. Ő minden viharban ott áll mellettem.
Másfelől viszont azt sem tudom, hogyan
élhetnek emberek ezzel a reménységgel úgy,
hogy nem beszélnek róla a körülöttük élőknek, és nem ég a szívük azért, hogy minél többen élhessék le az életüket a bizonyossággal:
ez a világ nem egy Istentől elhagyatott hely.
Ugyanakkor el tudom képzelni, mert magam is
túl gyakran hallgatok, amikor erről a reménységről kellene beszélnem. De vajon ez nem
„a segítségnyújtás elmulasztása”?
Ezt látjuk Zambiában
Az élet a házon kívül zajlik. Sok minden látható, ami nálunk zárt ajtók mögött történik. Így
közvetlen közelről mi is átérezzük az emberek
belső és külső szükségeit: a szegénységet, az
erőszakot, az igazságtalanságot. Amíg egyesek
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a korrupció és kizsákmányolás révén luxuskörülmények között élvezik az életet, aközben a
nagy tömegeknek is meg kell valahogyan élniük, de nekik mindenből nagyon kevés marad.
A városban szinte összecsap a luxus és a
szegénység. Kész csoda, hogy nem került sor
több erőszakos cselekményre, mert szinte
minden utcasarkon meghökkenti az embert
az igazságtalanság és a mértéktelenség. Falun
nincsenek akkora különbségek, ott viszont a
félelem uralja a hétköznapokat, mert a hagyományos hitvilág a láthatatlan hatalmaktól való
félelemben gyökerezik.
Leplezett szeretetnélküliség
Amikor a helyi kultúrát romantikus színben
tüntetik fel, gyakran az az érzésem, hogy ez
nem más, mint „tudományos külcsínbe bújtatott szeretetnélküliség”. Pusztán azért akarnak
egy állapotot minél hosszabb ideig fenntartani, hogy kutatni lehessen. De próbálják csak
ki egyszer, hogy Európában elveszik egy tini
okostelefonját, és azt hozzák fel indokként,
hogy az okostelefon nem része a hagyományos
német kultúrának…

FOTÓK: HANS-PETER HERTLER

Nálunk, Zambiában nem technikai kütyükről van szó, hanem emberi lényekről, akik a
legegyszerűbb betegségekbe és gyulladásokba belehalnak, mert a legalapvetőbb orvosi ellátás sincs meg. A keresztyének részéről
természetes reakció, hogy gyakorolják a felebaráti szeretetet. Ha van nálam mentőöv, de
végignézem, hogy valaki vízbe fullad, akkor
a viselkedésem kegyetlen és szadista. Jézus
megmentett engem! Ezt azért tudhatom, mert
több száz évvel ezelőtt voltak, akik áthozták
a jó hírt Európába. De azért is tudom, mert
nekem nemcsak a szüleim beszéltek Jézusról,
hanem ott, ahol éltem, fiatal és idős keresztyének egyaránt buzgólkodtak az Úr ügyéért.
Én is kötelességemnek tekintem, hogy hozzájuk hasonlóan beszéljek másoknak arról a
megváltásról és reménységről, amelyet Jézusban kaptam.
A változáshoz idő kell
Zambiában már sok ember hallott Jézusról,
mégis több nemzedéknyi missziós munkára
van még szükség. Egy adott kultúrában csak a
felszínen zajlanak gyorsan a változások; az emberek értékrendje és meggyőződése néhány év
alatt nem változik meg csak úgy egyszerűen.
A misszionáriusok egyik fontos feladata ezért
az, hogy az embereket hosszú távon kísérjék és
bátorítsák ezekben a folyamatokban, hiszen a
helyi keresztyéneknek tulajdonképpen a saját
kultúrájukkal kell szembemenniük. Ez feszültséggel, támadásokkal és csalódásokkal jár.
Egyszer egy diakónus így fakadt ki:
– Feladom. Nem akarok többé diakónusként
szolgálni a gyülekezetben.

Nagyon megdöbbentem, mert az egyik leghűségesebb munkatársunk volt az illető. Döntését így magyarázta:
– Amióta veletek dolgozom, egyre gyakrabban tapasztalom, hogy az emberek ellenem
fordulnak. Mindenféle kitalált történeteket
terjesztenek rólam, amit nagyon nehezen viselek. Továbbra is kész vagyok szolgálni, de
nem vezetőként.
Lelki harc
Bár megértettem őt és „megoldása” elfogadhatónak tűnt, megpróbáltam jobb belátásra bírni:
– Egyáltalán nem szokatlan az, amit tapasztalsz. A háborúban is mindig a legveszélyesebb
ellenséget veszik tűz alá. Egy halott katonára
már nem lőnek. Az ördög nem izgatja magát,
ha mi vasárnaponként eljárunk ugyan templomba, de egész héten át semmilyen helyzetben nem éljük meg a hitünket. Azt azonban
egyáltalán nem szereti, ha aktivizáljuk magunkat, ha a félelmeinket és a bűneinket Jézus
elé tesszük, és ha erről másoknak is beszélünk.
Ezért minden lehetséges módon megpróbál
akadályozni minket.
Utoljára ezt kértem tőle:
– Kérlek, tarts ki! Imádkozzunk ezért a dologért, kérj meg más keresztyéneket is, hogy
imádkozzanak veled, és várjuk ki, mit cselekszik Isten!
Ez az ember végül hagyta magát rábeszélni.
A gyülekezet előtt világossá vált, hogy Isten
munkálkodik ebben a férfiban. Idővel a lelkipásztor legfőbb támasza lett. Isten mind a mai
napig sokféle módon használja őt. A családja
is úgy él, hogy a körülöttük élő emberek láthatják, milyen gyümölcsei lehetnek annak, ha
valaki felvállalja a hitét. Egy helyi keresztyén
sokkal inkább magára vonja a zambiaiak figyelmét, hiszen közülük való. Az élete arról
is beszél, hogy a hit nem „a fehérek vallása”,
hanem hogy a Szentlélek a zambiai emberek
életét is képes gyökeresen átformálni. Ehhez
azonban az egyes emberek és a közösségek bátorsága is elengedhetetlen.
A misszió kiváltság
A misszió reményt visz a világba. Megtisztelő
feladat arról beszélni az embereknek, hogy Jézus megfizette az árat a mi bűneinkért, hogy
magára vállalta a mi gyalázatunkat, és hogy
ha Ő mellettünk áll, nem kell többé félnünk.
Nagy kiváltságként élem meg, hogy mis�szionárius lehetek, és bár sokszor szembesülök nehézségekkel, ellenállással, kudarcokkal,
mindig tudom: Érte, Vele és Általa „dolgozom”, aki minden szálat a kezében tart. De
ne feledjük: a missziós munka a családunkban
és a környezetünkben kezdődik! Ahhoz nem
szükséges Zambiába menni. Mindenki azon a
helyen buzgólkodjon, ahová Jézus állította,
mert mindenki egy kis rész a nagy egészben.
Hans-Peter Hertler

i
A hagyományos hitvilágot
meghatározza a láthatatlan hatalmaktól való félelem. A társadalmi együttélést rengeteg tabu
(különböző tevékenységek tiltása) szabályozza. A tabukat arra
is használják az emberek, hogy
a saját helyzetüket megszilárdítsák, vagy a kultúrát megőrizzék.
A tabukat elsősorban a falusiak,
a törzsfőnökök, a hagyományos
gyógyítók akarják betartatni,
ezért mindenféle következményeket helyeznek kilátásba arra
az esetre, ha valaki figyelmen
kívül akarja hagyni a tabukat.
A sorscsapásoknak mindig tulajdonítanak valami okot:
ha szüléskor komplikációk
lépnek fel és meghal a kisbaba,
akkor biztosra veszik, hogy a férj
félrelépett;
ha egy földművesnek különösen jó a termése, majdnem
biztosra vehető, hogy varázslással ellopta a szomszédos földek
termékenységét.

●●
●●

Hans-Peter és Britta Hertler az
év végén tér vissza Zambiába,
ahol harmadik szolgálati ciklusukat kezdik meg. 2009 óta fő
feladatuk az önkéntes gyülekezeti vezetők képzése, ill. tanítása. A házaspárnak három gyermeke van.

Imádkozzunk azért,
hogy a zambiai keresztyének az életükkel és a
szavaikkal egyaránt hitelesen
tanúskodjanak az evangélium
felszabadító erejéről!
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Pápua Új-Guinea:
– Szeretnék már végre elindulni!
Valaminek történnie kell! Itt lógatjuk
a lábunkat, és nem igazán tudjuk, mit
kellene tennünk. Azt hittük, ekkorra
már rég Nyugat-Pápuán leszünk!
Az egyik misszionárius-jelölt így
adott hangot csalódottságának.

Náluk a misszió
magától értetődő
napirendi pont.

Dr. Simon és Yvonne Herrmann
2018 júniusáig három gyermekükkel Mánusz szigetén éltek.
Simon a Mánuszi Evangélikus
Egyház (ECOM) bibliaiskolájában tanított, Yvonne a távoktatásban résztvevő gyermekeiket
tanította otthon, ill. egy ifjúsági
csoportot vezetett. Rövid Németországi tartózkodás után az
elkövetkező két évben egy többségében muzulmánok lakta országban élnek majd.

Imádkozzunk, hogy a
pápua misszionáriusok
előtt Isten nyisson utat a szigetek
nyugati felébe és szerte a világba.
– Lapzárta után kaptuk a hírt,
hogy a pápua misszionáriusok
már megérkeztek új szolgálati
helyükre, Nyugat-Pápuára.
Adjunk ezért hálát és kérjük az
Urat, segítsen nekik a tájékozódásban, a beilleszkedésben!
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A Mánuszi Evangéliumi Egyház (ECOM)
néhány évvel ezelőtt úgy döntött, hogy
misszionáriusokat küld a szomszédos Indonéziába. Azóta sok idő telt el. Jól emlékszem, amikor 2015 januárjában összeállítottunk egy listát arról, hogy milyen konkrét
lépéseket kell majd tennünk. Azóta benyújtottuk az útlevélkérelmeket, felvettük a kapcsolatot a Nyugat-Pápuai Egyházzal, a két
egyház képviselői kölcsönösen meglátogatták egymást, tartottunk egy továbbképzést
és adománygyűjtést indítottunk. Ennek ellenére a misszionárius-jelöltek még mindig
Mánuszon rostokolnak, és egyre nő bennük
– és a mánusziakban is – a csalódottság.
A Liebenzelli Missziónál sok minden
másképp történik – ami, szerintem, jó. Mi
mindent megtervezünk, és jól megszervezzük a munkát. Vannak stratégiai terveink,
költségvetési terveink, szakkönyveink, és
minden területnek van egy felelőse, akiket
a felmerülő kérdésekkel meg lehet keresni.
Ha azonban kitekintünk a világba, azt látjuk, hogy a missziós munka nem mindenhol
folyik így. Mi, németek egyszerűen máshogyan szocializálódtunk, és ami a tudást, a
pénzt, a hatalmat, a befolyást és a technikai
eszközöket illeti, sokszor jóval előnyösebb
helyzetben vagyunk. A déli félteke azon
országaiban, amelyek aktív munkát folytatnak, a missziót olyan körülmények között
kell végezni, amelyeket a gyengeség, a spontaneitás és a bizonytalanság jellemez. De ez
korábban is így volt.
Koporsó mint utazóláda
Frumentiusra és a testvérére, Aedesiusra
gondolok most, akik a 4. században éltek.
Fiatalok voltak, amikor úton voltak egy hajón a Vörös-tengeren. Az egyik kikötőben az
egész legénységet lemészárolták, csak őket
hagyták életben. Miután rabszolgának adták
el őket Etiópiában, azonnal éltek a lehetőséggel, és elkezdték hirdetni az evangéliumot. Frumentius lett később az Etióp Egyház első püspöke.
Aztán eszembe jut, hogyan kezdődött
Afrikában a missziós szolgálat. A misszionáriusok utazóládaként egy koporsót vittek
magukkal, mert tudták, hogy nem fognak
élve visszatérni Európába. Sokan már az első
hónapokban belehaltak különböző ismeretlen betegségekbe, vagy vadállatok tépték

Misszionárius-jelöltek képzése

Misszió –
Ez nem
kérdés!
szét őket. Szolgálatuk azonban egyengette az
utat az őket követő misszionáriusok előtt.
Manapság Észak-Amerikában sok gyülekezet indul növekedésnek az afrikai bevándorlóknak köszönhetően, akik élő hittel
érkeznek, és bizonyságtevő életet élnek.
Nem missziós társaságok küldték ki őket, de
új hazájukban misszionáriusokként élnek.
A missziós munka lehet ilyen is.
Ezért ég a szívünk!
Az elmúlt években támogattuk az ECOM-ot
abban, hogy misszionáriusokat küldjenek ki.
A dolgok irányítását azonban nem akartuk
kivenni a helyi keresztyének kezéből. Engednünk kell, hogy úgy missziózzanak, ahogyan
ők azt megfelelőnek látják. Talán még tanulhatunk is tőlük… Nézzük, mi ragadott meg
az itteni misszionáriusokat látva!

●●

Miközben szinte állandóan úton vannak,
lényegesen kevesebb anyagi eszköz áll rendelkezésükre, ám ennek köszönhetően igen
rugalmasak. Mindig csodálkozom, amikor
belegondolok, hogy mi mennyi mindent viszünk magunkkal egy hétvégi szolgálatra, és
hogy milyen kevés táskával hurcolkodik új
helyre itt egy lelkész a családjával.

●●

Szinte semmi sincs, ami szavatolná biztonságukat, de van rendszeres imaéletük és
mély meggyőződésük arról, hogy Isten ott
velük lesz és nem hagyja cserben őket. Nagyon megrendített, amikor egyszer hajnali
fél négykor kórházba kellett vinnem valakit,
és az egyik női misszionárius-jelölt házából
imádság és dicsőítés hangjait hallottam kiszűrődni.
Kevésbé önállóak, ezért rászorulnak mások segítségére, ami gyakran szoros emberi
kapcsolatokat eredményez. Nem szégyellik,
ha kérniük kell azt, amire éppen szükségük
van. Így kialakul egyfajta egymásra utaltság: én segítek neked, te segítesz nekem. Nekünk, nyugati misszionáriusoknak nem sok
ilyen élményben van részünk, hiszen szinte mindenünk megvan, tudunk magunkról
gondoskodni, és úgy véljük, nem vagyunk
ráutalva másokra.

FOTÓK: SIMON HERRMANN, GABRIEL PONDRUN

●●

Reményt keltő szülési fájdalmak
Az ECOM már küldött ki misszionáriusokat,
legutóbb a Pondrun családot. Az ő szolgálatukkal kapcsolatban sok szervezési feladatot a Liebenzelli Misszió látott el. Sok
jó dolog jött létre. Gabriel Pondrunnak, aki
időközben az ECOM elnöke lett, tágult, szélesedett a látóköre, ami hatalmas segítség,
miközben az ECOM missziós szolgálatait
igyekszik összehangolni, szervezni. Mégis
úgy látjuk, ahhoz, hogy az ECOM még érettebbé válhasson és tovább tudjon fejlődni,
még több szabadságra van szüksége, mert
akkor tudja Isten országát építeni, ha egyre több egyéni felelősség terheli. Ne csodálkozzunk azon, hogy náluk nem működik
minden olyan olajozottan, mint a 120 éves
múltra visszatekintő, sok tapasztalattal és
kialakult szerkezeti felépítéssel rendelkező
Liebenzelli Missziónál. Az én szememben
ezek olyan szülési fájdalmak, amelyek azt
a reményt keltik bennünk, hogy Isten jóra

használja majd azokat az egyedi adottságokat, amelyekkel az ECOM tud hozzájárulni
Isten országa növekedéséhez.
Egy példakép
Hogy mikor utazhatnak el végre a misszionárius-jelöltek Nyugat-Pápuára? Nem tudom.
Remélhetőleg hamarosan! Mi gyakran arra
nézünk, ami nem jól működik. Ezért talán elsiklunk olyan területek fölött, ahol az ECOMgyülekezetek jó példával járnak előttünk:
Először is mélyen gyökerezik bennük a
vágy, hogy részesei lehessenek Isten nagyszabású, az egész világot átfogó munkájának. Náluk a misszió magától értetődő napirendi pont. Mánusz szigetén sok keresztyén
nagyon is tudatában van annak, hogy hozzájuk csak mások missziós szolgálata által
jutott el az evangélium. Így számukra természetes, hogy most ők maguk is bekapcsolódjanak ebbe a folyamatba.
Másodszor, ezt a vágyukat azzal is kifejezik, hogy a keresztyének adakoznak
a misszióra, bár helyben is sok feladattal
kell megbirkózniuk. Noha tudják, fontos az
egészéges egyensúly, egyetértenek abban,
hogy nem csak akkor kell adakozni a mis�szióra, amikor az embernek van egy kis fölösleges pénze.
Harmadszor egy tényt említek: amikor
felmerült a kérdés, hogy kit lehetne kiküldeni Nyugat- Pápuára, nem kellett lasszóval
fogni a jelentkezőket. Voltak, akik készen
álltak arra, hogy szembenézzenek változással, bizonytalansággal és az új emberek, új
nyelvek és új kultúrák kihívásaival.

Országokon átívelő szolgálat
Malawiban: (balról jobbraÍ)
Michael Volz, Edward Kandoje,
Gabriel Pondrun, Thomas
Eisinger, Martin Auch, Grace
Pondrun és az EBCM-partner
egyház akkori főtitkára,
Chikwindile lelkipásztor.
A Pondrun család 2010-től
2015-ig munkálkodott az
afrikai Malawiban.

●●

Az új-guineai sziget keleti felén
fekszik Pápua Új-Guinea állam.
A nyugati rész (sötétebb tónussal jelölve) már Nyugat-Pápua,
ami Indonéziához tartozik.

●●

●●

Bárcsak ez a hozzáállás elgondolkoztatná
és „megfertőzné” a kedves Olvasót és gyülekezetét, és elkezdenének imádkozni azért,
hogy az ECOM missziós álmai mihamarább
valóra váljanak!
Dr. Simon Herrmann

i
Mánusz: 2018 nyarán megszűnt
a Liebenzelli Misszió állandó
jelenléte az új-guineai Mánusz
szigetén. 104 év után másképp
folytatódik az együttműködés:
a Mánuszi Evangéliumi Egyház
(ECOM) még több szabadságot
és felelősséget kap, de a Misszió
és a helyi egyház továbbra is
kölcsönösen segítik egymást.
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Franciaország:

Evelyn Theurer elbúcsúzik az
Alenҫon-i gyülekezettől

Ezért ég a szívem
Ég a szívem azért, hogy Jézust minél több emberrel megismertessem és mellettük álljak, miközben járják az útjukat. Ezért örömmel vagyok Franciaországban.
Nem azért, mert itt olyan finom bagettet és kiváló sajtokat lehet kapni, hanem
mert a legtöbb francia keveset tud Jézusról.

az emberek mellett
a gyülekezetben,
de főleg azon kívül?

Evelyn Theurer 2018 júliusa
óta La Roche-sur-Yon-ban
[lárosszürjon] és környékén
segít a gyülekezeti munkában
és a képzésekben. Előtte 8
évig Normandiában szolgált
egy gyülekezetben.
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éltük meg, hogy beszélgetés közben sok jót fedeztünk fel a másikban és a barátságunkban.
Vagy milyen gyakran veszem fel a telefont
és érdeklődöm emberek iránt: hogy vannak
a műtét vagy egy betegség után, hogyan élik
meg a munkahelyi nehézségeket stb., és milyen gyakran ígérem meg, hogy imádkozom
értük? Fontosnak tartom, hogy akkor ne
„csak” imádkozzam, hanem meg is látogassam őket, időt töltsek velük, segítséget nyújtsak nekik…
Amikor a búcsúztatásomra gyűltünk ös�sze, kaptam néhány pozitív visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy milyennek is láttak
engem az emberek. Egy asszony csodaszép
virágcsokrot hozott egy vázában és ezekkel a
szavakkal adta át:
– Evelyn, ez a váza arra emlékeztet, hogy
az én összetört életemből egy ép váza lett.
Ebben mások mellett neked is nagy szereped
volt.
Ilyenkor csak halleluját mondhat az ember!
Persze nem mindig jönnek ilyen visszajelzések. Én mégis örömmel szeretnék Jézus és
az embertársaim rendelkezésére állni. Hadd
osszak meg a kedves Olvasóval néhány imatémát, amelyekért együtt könyöröghetünk.
Isten segítségére van szükségem ahhoz,
hogy felismerjem azokat az elsődlegesen gyülekezeten kívül adódó helyzeteket, amikor
egy Jézusra mutató „jelzőtábla” lehetek az
emberek előtt.
Mivel új szolgálati helyre költöztem, nagyon fontos, hogy legyenek új kapcsolataim.
Istentől kitartást és bölcsességet kérek ehhez.
Örömmel segítenék hirdetni az evangéliumot a franciáknak.
A gyülekezetbe járókat is szeretném erősíteni, szeretnék mellettük állni, hogy segíthessek nekik közelebb kerülniük Jézushoz.
Evelyn Theurer

●●
●●
●●
●●

FOTÓK: EVELYN THEURER

Valóban ott állok

A nagy többséget a katolikusok alkotják, de
nekik is csak hat százalékuk jár misére vasárnaponként. Az evangéliumi keresztyének a
népesség egy százalékát teszik ki. Még sok a
tennivaló, és újra meg újra felmerül bennem a
kérdés: Valóban ott állok az emberek mellett
a gyülekezetben, de főleg azon kívül?
Igazán kiváltságos helyzetben vagyok, hiszen minden időmet a gyülekezeti munkának
és a missziós szolgálatnak szentelhetem. De
vajon hogyan élek ezzel a lehetőséggel? Adminisztrátorrá válok, aki odaragad az íróasztalához, mert annyi a megszervezni és előkészíteni való feladat? Nem egyszer komoly
harcot jelentett az, hogy kiszakítsam magamat a teendőim közül, és azt tegyem, amire a
szívem vágyott.
Az emberek megérzik, hogy ég-e értük a
szívem, és érdekel-e engem az ő személyük,
életük. Valahogyan letapogatják a hitemet.
De vajon mit nyernek azzal, hogy úgy ismernek engem, mint Jézus követőjét? Megrendítő
volt, amikor az utolsó Normandiában töltött
napomon megjelent két ismerősöm, mert meg
akarták ragadni az alkalmat, hogy még egyszer elbúcsúzzanak tőlem.
Két nappal korábban egy hölggyel megbeszéltük, hogy együtt ebédelünk. Úgy tudtam csak a megbeszélt időre odaérni, hogy
félbehagytam mindent. Az étteremben várt
az üzenet, hogy az illető fél órát késik. Legszívesebben lemondtam volna a találkozót,
mert nagyon szorított az idő, és elutazásom
előtt szerettem volna mindennel elkészülni.
De tudtam, hogy meg kell várnom, mert különben talán még a gyülekezetet is elhagyja.
Így hát maradtam, és nagyon jól tettem. Még
utoljára kaptunk egy jó lehetőséget arra, hogy
elmondjuk egymásnak a másikkal kapcsolatos
jó dolgokat, illetve átbeszéljük mindazt, amit
nehezebben dolgoztunk fel. Nagy ajándékként

Németország:

Internetes keresés és telitalálat
Nemrég beugrottam a közeli kisboltba, a Spätibe* egy üdítőért. Beszélgetésbe
elegyedtem Alival, a tulajdonossal és néhány vevővel. Valaki megkérdezte, hogy
mivel foglalkozom egyébként, hét közben. Amikor meséltem nekik a gyülekezetünkről, Ali megjegyezte: – Ó, most már értem. Akkor te pap vagy.
A berlinieknek mindössze 15 százaléka tartozik az evangélikus egyházhoz, és talán 9
százalékuk katolikus. Nemcsak a statisztika,
de a fentihez hasonló beszélgetések is jól mutatják, hogy a berlini missziózás nagyon is
fontos. És most nem arra gondolok, hogy a
keresztyén hittel kapcsolatos ismereteket terjesszünk, vagy az evangélikus és a katolikus
egyház jelenlegi helyzetéről filozofáljunk,
vagy arról beszélgessünk, hogy ki hová tartozik. Nekünk nem ez a fontos, hanem az, hogy
az Úr Jézusról beszéljünk az embereknek, és
megmutassuk nekik az Istennel való kapcsolat lehetőségét.
Röviddel Berlinbe költözésem után megismerkedtem Christinével. Férjes asszony, itt
lakik a szomszédomban. Erős vágy hozta el
a templomba. Nem akart feltétlenül többet
tudni Istenről, inkább a templom vonzotta,
ahogyan ma visszaemlékszik. Előtte részt
vett egy buddhista némasági lelki gyakorlaton, ám az semmilyen hatást nem gyakorolt
rá. Ezért beütötte az interneten azt, hogy ifjúsági gyülekezet, és a kereső elsőként a BerlinTreptow Ifjúsági Gyülekezet internetes oldalát
adta ki.
Christine most már rendszeresen jár az istentiszteleteinkre, teljesen odavan a légkörtől
és attól, ahogyan az emberek megélik a hitüket. Nagyon megrendül, amikor az istentisztelet elején felcsendül az az ének, amely arról
szól, hogy valaki milyen régóta vágyott már
Istenre. Minden vasárnap megjelenik. Részt

vesz egy bibliaismereti tanfolyamon, és eljár
az egyik házicsoportunkba is, mert szeretné
jobban megismerni Istent. Nemrégen pedig
megtette a nagy lépést: nyilvánosan felvállalta, hogy döntött Jézus mellett, és megkeresztelkedett.
Akkortájt Christine férje is elkezdte újra
felfedezni a keresztyén hitet. Mindketten szívesen olvasnak lelki könyveket, és alig tudják
csillapítani tudásszomjukat. Amikor egyszer
náluk reggeliztem, Christine ezzel fogadott:
– Jana, ma ünnepelünk! – Erre felkapom a
fejemet. – Végre átrágtam magamat az Ószövetségen!
Ez igen! Szívből örülök vele együtt én is!
Christine családjának még idegen ez a
téma. A fiatal nő nagyon természetes módon
beszél nekik a megtapasztalásairól. Nemrégiben a nagyapjának olvasott fel néhány oldalt
egy evangéliumi könyvből, melynek címe:
Ezer ajándék. A szerző, Ann Voskamp arra kéri
olvasóit, hogy a mindennapok hajszájának
közepette is lássák meg a kis dolgokban rejlő
szépséget, keressék az Istenre utaló nyomokat, és tanuljanak meg mindenért hálát adni.
Christine lelkesedése a Biblia és a keresztyén
irodalom iránt rám és másokra is átragad.
Bárcsak a kedves Olvasó is tudna ilyen túláradóan lelkesedni minden iránt, amit Jézus
az életében elvégzett, hogy mások is megismerjék Jézust Ön által!
Jana Kontermann

Jana Kontermann 2016 óta vezeti a Berlin-Treptow Ifjúsági
Gyülekezetben a gyermek- és
ifjúsági munkát. Különösen
azokért ég a szíve, akik távol
vannak a keresztyén hittől.

Ötletek a mindennapokhoz

●●Imádkozzanak annak a

boltnak a dolgozóiért, ahol
rendszeresen szoktak vásárolni! Legközelebb próbáljanak alkalmat találni egy kis
beszélgetésre!

●●Ha vannak olyan hoz-

zátartozóik, akik még nem
hisznek Jézusban, keressenek valakit, aki ugyanebben
a cipőben jár, és imádkozzanak rendszeresen együtt
hitetlen rokonaikért!

●●Jegyezzék meg szomszé

daik nevét, és imádkozzanak értük! A legközelebbi

adandó alkalommal hívják
el őket istentiszteletre!

Fent: Christine megpecsétli
döntését a keresztséggel
Balra: Christine (jobbról
a 3.) és Jana (jobbról a 2.)
Christine megkeresztelkedésén
*B
 erlinben kb. 1000 Späti működik. Ezek 70 százalékban török tulajdonban lévő, késő estig nyitva tartó kisboltok.
Kapható náluk ital, dohányáru, újság, édesség és a mindennapi élethez szükséges számtalan árucikk. A legtöbb
Späti délután nyit csak ki, de egészen hajnalig nyitva vannak. Mára már a berlini kultúra „tartozékai” lettek.

Istenre ott is
szomjaznak az
emberi lelkek, ahol a
többség eltávolodott az
egyháztól. Imádkozzunk,
hogy Berlinben minél több
ilyen ember felfedezze a
liebenzelli gyülekezetet!
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Közel-Kelet:

Őrszemek a
virágos réten
Az egyik barátnőm, Fatima ezt kérdezi tőlem: – Te nem félsz a haláltól?
Ezt válaszolom neki: – Nem. Tudom, hogy nem vagyok tökéletes, és sok hibám van, de
azt is tudom, hogy Isten szeret, és készített egy utat. Megmutatta, hogyan kerülhetek
kapcsolatba Vele, és hogyan élhetek Nála örökké.
Fatimának és másoknak újra meg újra beszélek Jézusról, és legtöbbször ugyanazt a reakciót kapom: – Hát én erről most hallok először!
– Vagy: – Te vagy az első keresztyén, akit
megismertem! –
Ezekre a szavakra mindig nagyot dobban a
szívem: Hú! Micsoda kiváltság, hogy elsőként –
és talán egyetlenként – én beszélhetek nekik Jézusról!
Mielőtt úgy döntöttünk, hogy az arab világba megyünk, nagyon foglalkoztatott egy álom,
név szerint Amy Carmichael egyik álma, aki
100 évvel ezelőtt Indiában volt misszionárius.
Álmában egy mezőt látott, amelynek a szélén
egy szakadék tátongott. Sok-sok ember ment

abba az irányba, de semmit sem láttak, mert
vakok voltak. A legtöbben belezuhantak a
szakadékba. Volt ott néhány őrszem is, akik
a szakadéknál álltak, hogy figyelmeztessék
az embereket. De nagyon kevesen voltak. Aztán Amy észrevett másokat is, akik nem voltak vakok. Ők a szakadéknak háttal ültek és
éneklés közben pitypangkoszorúkat fontak.
Zavarta ugyan őket, hogy állandóan felhangzik egy-egy sikoly a szakadék felől, ám amikor valamelyikük fel akart állni, hogy őrnek
jelentkezzen, a többiek visszatartották: – Ne
menj még! Először fejezd be a virágkoszorúdat! Biztosan akad majd, aki oda tud menni. – Így történt, hogy egyre-másra készült a
sok-sok, szebbnél szebb pitypangkoszorú, de
közben még több és több vak ember zuhant a
szakadékba.
„…a munkás oly kevés”
Amikor erről az álomról olvastam, azonnal
tudtam, hogy én nem akarok azok közé tartozni, akik másokkal együtt békésen üldögélnek a zöld fűben és pitypangkoszorúkat fonogatnak.

Én nem akarok
azok közé tartozni,
akik másokkal együtt
békésen üldögélnek
a zöld fűben és
pitypangkoszorúkat
fonogatnak.
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Én őrszem akarok lenni! Így
jutottunk arra a döntésre, hogy
egy arab országban szeretnénk
dolgozni, mert azok, akik itt élnek, vakok, és nagyon kevesen
vannak az őrszemek, akik a szakadéknál állva figyelmeztethetik
őket az örök halálra.
Ebben az országban a legtöbb ember még nem hallotta az
evangéliumot, és sokaknak nincs
is rá lehetőségük. Nem tudják,
mennyivel többet tud és akar nekik adni Isten. Mi magunk is átéltük, hogy Isten megváltoztatta
az életünket. Azt szeretnénk, ha
az itt élő emberek, a barátaink, az ismerőseink megtapasztalnák, hogy – a sok esetben
kaotikus és sötét – életüket Isten megújítja.
De persze nem csak a földi életnek kell megújulnia. Az a vágyunk, hogy minél többen
elnyerjék az örök életet!

FOTÓ: ATELIER ARNOLD/CCVISION

Félelem az ítélettől
Bár a legtöbb itteni ismerősünk hallani
sem akar a hitünkről, és nem is értik, mi a
jó abban, hogy mi Jézusban hiszünk, az
utolsó ítélettől, amelyet Isten tart majd,
mégis rettegnek. Elég jó leszek? Elég jócselekedetem lesz? Sokan hiszik, hogy először
a pokolba kerülnek, de azután végül mindenki a Mennybe jut. Olyankor megkérdezem: – Hogy van ez az egész? Ahhoz, hogy
a Mennybe jussatok, igaz emberekként kell
Isten elé állnotok. De ezt a saját erőtökből
nem tudjátok elérni. Tehát így, ahogyan vagyok, nem állhattok meg Isten előtt!
A megbízás nekünk szól!
Korábban mindig abban reménykedtem,
hogy ha mi nem hirdetjük az evangéliumot
az elveszetteknek, Isten ad majd nekik egy
második esélyt, és valamikor, valahogyan kijelenti Magát nekik. Később azonban rájöttem, Isten arra akar használni minket, hogy
mások megismerjék Jézust. A megbízás nekünk szól: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én
parancsoltam nektek” (Máté 28,19–20).
Vannak emberek, akiknek Isten kijelenti Magát, és minden hatalma megvan arra,
hogy bármikor bárkit megszólítson. Ám Ő

mégis MINKET akar ebben használni! Vannak emberek, akiknek MI vagyunk az egyetlen esély! MI vagyunk az őrszemük! Az idők
végén minden vakra a szakadék vár. Ezért
mi ne féljünk őrszemként odaállni a szakadék széléhez, mert Ő a mi segítségünk: „És
íme, én veletek vagyok minden napon a világ
végezetéig” (Máté 28,20).
Van egy barátnőm, Sana, aki régebben
muszlim volt, de néhány éve megismerte Jézust. Szavai bátorítóan hatnak rám:
– Nem félek attól, hogy másoknak Jézusról beszéljek. Inkább mások félnek tőlem,
amikor látják a hitemet. Velem nem történhet semmi, hiszen Isten mellettem áll!
Teljesen tudatosan beszél hitéről a családjának, a barátainak, az idegeneknek, és küzd
azért, hogy az emberek ne zuhanjanak bele
a szakadékba.
És mit tehetsz te, kedves Olvasó?
Imádkozz azért, hogy Isten nyissa meg
emberek szívét, és ne zuhanjanak a szakadékba!
Imádságaiddal, adományaiddal, biztató
szavakkal támogasd az őrszemeket, akik más
embereket figyelmeztetnek!
És ha nem akarsz te is ott üldögélni egy
réten és virágkoszorúkat fonni, légy bátor és
lépj be az őrszemek közé! Ettől az egész életed megváltozik majd, és lehetőséged nyílik
arra, hogy változást hozz mások életébe!
Kathrin

●●
●●
●●

Az arab világban
nagyra értékelik
a vendégszeretetet
FOTÓ: PRIVÁT

A cikk írója egy arab országban
él a férjével.
„Szeretnénk megtanulni a nyelvet és megérteni ezt a kultúrát. Szeretnénk úgy élni itt, hogy
az emberek, akikkel kapcsolatba kerülünk, meghallhassák az
evangéliumot. Izgatottan várjuk,
hol lesz a szolgálati helyünk.”

Imádkozzunk, hogy az
arab világ keresztyénei
ről sugározzék az a békesség,
amely az Isten szeretetéről való
meggyőződésből táplálkozik!
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Malawi:

Életközösség Malawiban:
Mirjam Berger falusiak
körében

„Kultúraromboláshoz”– jó okkal
– Akkor tehát önök is kultúrarombolók!
Németországban gyakran vágnak a fejünkhöz ilyeneket, ha meghallják,
hogy Malawiban vagyunk misszionáriusok.

Sokuknak a
gondolataiban egy
animizmussal
kevert istenkép él.

Amikor így megbélyegzik az embert, joggal teszi
fel magának a kérdést: Tényleg fontos és kívánatos az, amit Malawiban teszünk, vagy valóban csak
megtűrt kulúrarombolók vagyunk? Csak világiak
vádolnak minket ezzel, vagy a németországi keresztyének is osztják ezt a véleményt? Mi, misszionáriusok igazán ott vagyunk-e, ahol az embereknek
segítségre van szükségük, vagy egy mellékvágányon
veszteglünk?
Amikor visszakérdezünk, hogy tudják-e, mit
is csinál egy misszionárius, a legtöbben csak hebegnek-habognak:
– Hát… dolgoznak ott, és teszik tönkre az ottani kultúrát!
És legtöbbször az ilyen előre gyártott válaszoknál és az általánosításoknál nem is telik
többre a mi „Afrika-szakértőinktől”, akik azt
még tudni vélik, hogy mitől jutna Afrika ötről a
hatra, ám lábuk még soha nem érintette a kontinens földjét.
Igen, én egy kultúraromboló vagyok. Mert a
malawi valóság igencsak messze van a szafarik
naplementéjétől, a vízben fürdőző elefántok látványától, a békétől, az örömtől, a kukoricakásás
tábortüzek romantikájától. A falusi élet realitásai
ezek: ritka esők, gyenge terméshozamok, éhezés, félelem, nélkülözés, hiányos orvosi ellátás,
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nem megfelelő iskolai képzés. Miközben bármilyen segítséget nyújtunk ezeken az említett
területeken, óhatatlan, hogy romboljuk a kultúrát, hiszen az emberek ritkábban keresik fel a
kuruzslókat, illetve kevesebb rituális szertartást
végeztetnek – mellesleg e kettő tartja főleg félelemben a falusi embereket. Miután felvilágosítjuk őket, mindjárt kevesebbet költenek okkult
praktikákra, természetfeletti varázslásokra és
átkokra, így több pénz jut a családra, az élelemre és a tanulásra. A jobb iskolai képzéstől pedig
megvilágosodik az emberek értelme, elkezdenek
kérdezni, gondolkozni, és elkezdik máshogyan
látni a dolgokat.
Hogy mit csinálunk mi Malawiban – azon kívül,
hogy romboljuk a kultúrát?
Ott élünk. Megosztjuk az életünket, az időnket,
a pénzünket, a gyógyszereinket és a tudásunkat
a munkatársainkkal, a hallgatóinkkal, a barátainkkal és a szomszédainkkal. És van ennek valamilyen hatása? Van. Bár nem eget rengető. Az
emberek értékelik az erőfeszítéseinket és a felkínált segítséget. Ám ha csak ennyiről lenne szó,
valóban nem beszélhetnénk eredményességről.
Akkor csak az itteniek életfeltételein javítanánk
és a külső körülményeiket tennénk kellemeseb-

FOTÓK: JOACHIM BERGER

bé. Azon ellenben átlépnénk, hogy az emberek félelemben és rettegésben élnek, nincs a
szívükben békesség, ezért nem várják bizakodva és reménykedve az örökkévalóságot.
De mi valójában azért vagyunk itt, mert – a
Liebenzelli Misszió jelmondata értelmében –
segítünk az embereknek megérteni a lényeget:
„Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön
és az igazság ismeretére eljusson” (1Tim 2,4).
Isten kegyelméből láthatjuk a környezetünkben, a bibliaiskolában, a gyülekezetekben
és még sok más helyen, hogyan változtatja
meg ez az Isten emberek életét. Átadják az
életüket Jézusnak. Egyedül Benne reménykednek. Hiszik, hogy Jézus vére megtisztítja és
megszenteli őket. A keresztyének, miután hitre jutnak, megteszik az első lépéseiket hitben.
Járnak, elesnek, felállnak és továbbmennek.
Gyakran fogja el őket a félelem, hogy nem
tudnak megfelelni a családjuknak, a rokonságuknak, a falujuknak. És persze foglalkoztatja őket a kérdés, hogy Jézus valóban képes-e
megvédeni őket a varázslók hatalmával szemben.
Az is néha nyugtalanítja őket, hogy elég-e
az újszülötteket „csak” megáldani, és nincs-e
szükség még egy védelmező varázsigére is.
Támaszkodhat-e az ember egy hosszabb út
előtt az imádságra, vagy azért legyen nála egy
amulett is? Megelégedjenek-e azzal, ha a lelkipásztor imádságban áldást kér az új házra,
vagy kell a védő ráolvasás is az ajtókra, az
ablakokra a gonosz szellemek ellen, nehogy
bejöjjenek, és megbetegítsék az ott lakókat,
elrabolják az álmukat, viszályt vagy egyéb
kellemetlenséget okozzanak?
Malawiban a gyakorló keresztyénekre hatalmas nyomás nehezedik. Boldogok vagyunk,
hogy itt lehetünk ezekért a testvérekért, imádkozhatunk értük, Isten Igéjével bátoríthatjuk
őket, megoszthatjuk velük az életünket, együtt
járhatjuk az utat, kicserélhetjük a tapasztalatainkat, élményeinket, változásokat élhetünk
át együtt és érzékelhetjük egymás lelki növekedését. Mert vannak változások az életben és
a meghalásban is – és ezért vagyunk itt! Hiszen Isten szíve vágya az, hogy emberek megszabaduljanak, és Benne új életet találjanak!
Animista istenképek
Ez elegendő lesz? Isten lát mindent, amit Érte
teszek? Ha ma éjjel meghalok, Nála leszek?
Elfogad majd engem? Vagy a bűnök lenyomják a mérleg serpenyőjét, és a pokolra jutok?
Sok testvérünket gyötrik az effajta kérdések.
Sokuknak a gondolataiban egy animizmussal kevert istenkép él. Ezért az istentiszteleteken, a bibliaiskolában, vagy az ifjúsági és
gyermekórákon ezeknek a kérdéseknek is a
mélyére ásunk. Ez feszültséggel is jár, mégis
gazdagodunk mindannyian. Mert milyen óriá
si kiváltság az, hogy kegyelmet kaptunk Isten-

A Csizomo Központ diákjai és
munkatársai

Vízhordás a kútról

től, és ezt a kegyelmet élhetjük, hirdethetjük,
megoszthatjuk a testvéreinkkel, hogy ők is
bizonyosságot nyerjenek! Lépésről lépésre segíthetjük őket az igazság megismerésében és
együtt növekedhetünk a hitben. Így hozhatjuk
közelebb hozzájuk Istent.
Ebben az értelemben nagy örömmel romboljuk a kultúrát. Hiszen tanúi lehetünk annak, amint emberek kiszabadulnak a félelem
szorításából, és átélik a szabadságot Krisztusban. Új kultúra jön létre, mely szabaddá tesz
és Istenhez vezet, ha a Benne való örömről
(„Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek”
– Fil 4,4) nemcsak a száj vall, hanem a belülről jövő, átélt bizonyosság, és ha a Filippi 4,6
– „Semmi felől ne aggódjatok, hanem kéréseiteket imádságotokban, könyörgésetekben hálaadással tárjátok Isten elé” – a mindennapokban is
megvalósul.
A misszió ügye nem mellékes, hanem alapvető, nélkülözhetetlen ügy. Általa növekszik
lelki családunk a Mennyben, aminek Isten nagyon örül!
Joachim Berger

Joachim és Mirjam Berger 2011
augusztusától 2018 júliusáig a
Csizomo Központban szolgált.
Fő feladatuk a helyi lelkészek
teológiai és faipari képzésének
irányítása volt. A házaspárnak
három kislánya van, akikkel
együtt jelenleg Németországban
tartózkodnak. 2019 nyarán térnek
vissza Malawiba, új feladatkörbe.

Imádkozzunk a malawi
keresztyénekért, hogy
Isten adjon nekik erőt ellenállni a
társaik nyomásának csakúgy,
mint az időnként feltámadó
kételyeiknek és egyedül Krisztusba vessék minden bizalmukat!
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„Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit
láttunk és hallottunk” (ApCsel 4,20). Ez volt Péter és
János válasza a jeruzsálemi nagytanácsnak. Odafordulások, alapvetések, támpontok a misszióban
– egy téma, amelyet érdemes kivesézni.
Legyen az egy buszon, egy kávézóban vagy az utcán, az én
barátom minden feszélyezettség nélkül kürtölte szét a világba mindazt, amit Jézussal élt át. Én ettől totál kínosan
éreztem magamat. Ez akkortájt történt, amikor én teológiai
tanulmányaimat kezdtem, ő pedig zenei tanulmányainak a
vége felé járt. Egy levélben számolt be nekem arról, hogy
meghívták egy egyetemi missziós szolgálatba, megtért, és
csatlakozott egy szabadegyházhoz. Nagy boldogságában azt
írta, hogy most már „hittestvérek” lettünk. Minden sorával
egyre inkább zavarba ejtett. A levél végén olvasható aláírás:
„testvéred az Úrban” végképp kicsapta nálam a biztosítékot.
Tőlem, a teológus hallgatótól joggal várta, hogy örömmel
nyugtázom a vele történteket. Nekem ezzel szemben igencsak nehezemre esett együtt lelkesedni vele, és igyekeztem
elkerülni vele minden lelki jellegű beszélgetést, de persze
oly módon, hogy közben keresztyénként ne kelljen meghazudtolnom önmagamat.
Barátom esete főbe kólintott
El kellett gondolkoznom a magam keresztyénségén. Érzékeltem a kettősséget: teológus hallgatóként naponta foglalkoztam a Bibliával, ám egy újonnan megtért ember örömével és lelkesedésével nem nagyon tudtam mit kezdeni. Ez
az ellentmondásos állapot akkor is sok gyötrelmet okozott,
amikor már lelkipásztor voltam. Kimondottan feszengtem
például, ha olyan emberekkel találkoztam, akik megújulási
mozgalmakhoz csatlakoztak, és égtek a lelkesedéstől, amikor Istenről és Jézusról beszéltek.
Noha egyesek rajongása azért túllőtt a célon, nem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy ez a hév, ez a „belső
ösztöke” a Biblia szemlélete alapján igenis hozzátartozik a
keresztyén léthez, az én életemben mégis csak nagy ritkán
jelenik meg. Fel kellett tennem magamnak a kérdést: én vajon miért nem élek át semmi olyat, ami annyira felhevítene,
hogy a hitemmel együtt elnyert reménységről és boldogságról beszéljek másoknak? Miért érzem kínosnak, hogy valakit a hitéről kérdezzek, vagy valakinek bizonyságot tegyek?
Egyáltalán szükség van erre? És ha igen, miért?

1. Melyek a misszió biblikus és előremutató
célkitűzései?
Mintegy tíz évvel ezelőtt, a metróban megragadta a figyelmemet egy missziós ifjúsági mozgalom csalogató szlogenje:
Egyház, ahogyan még nem láttad! Újszerű gyülekezeti tapasztalatok megszerzésére hívogatták a megfásult templomba
járókat. Ma ezt a küldetéstudatot egyes nemzetközi közösségeknél látom. Ők akarják a megmentő isteni igazságot hirdetni Európa keresztyéneinek, akiknek hiányos a hitről alkotott képük. Két dolog keveredik náluk: egyrészt aggódnak
azokért az emberekért, akik az életet mentő jó hír nélkül elvesznek, másrészt egyfajta felsőbbrendűségi érzés van ben16 Külmissziói Híradó, 2018/06

nük a saját hitbeli meggyőződésük tekintetében. Elsősorban
azért akarnak gyülekezeteket alapítani, hogy az emberek a
langymeleg keresztyénségnél jobb, hitelesebb tapasztalatokat szerezzenek az egyházról.
Nemrég olvastam egy gyülekezeti szövetségről, amely
azt a stratégiai döntést hozta, hogy a következő években új
gyülekezeteket kíván alapítani. Ezt a célt azzal indokolták,
hogy így látják biztosítottnak az egyház fennmaradását. De
önmagában az az aggodalom, amelyet némelyek éreznek,
mert látják, hogy fogy a gyülekezeti tagság, és ezzel együtt
csökken az egyházi közösségek jelentősége, képes-e felszítani a gyülekezeti közösségek szívében a misszió iránti lelkesedést? Hogyan lehet stratégiai súlypontok megállapításával
úgy megszólítani a munkatársakat, a barátokat, a segítőket
és a gyülekezeti tagokat, hogy a misszió fontossá váljon az
életükben és a szolgálatukban egyaránt? Vajon a Biblia tanítása szerint mi formálja ki az emberben a missziós lelkületet?
Egy pillantás az Újszövetségbe
A misszió bibliai alapjainak kutatása közben újra meg újra
elidőzöm az 1. korinthusi levélnél, amelyben Pál arról beszél,
hogy mi hajtja őt, miközben végzi a missziót (1Kor 9,16–23).
16

„Mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj nekem ugyanis,
ha nem hirdetem az evangéliumot! 17Mert ha önként teszem
ezt, jutalmat kapok, ha pedig nem önként, sáfársággal vagyok megbízva… 19Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem,
hogy minél többeket megnyerjek. 20A zsidóknak olyanná let-

Misszió –

tem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat; a törvény
uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő –
pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt –, hogy
megnyerjem a törvény uralma alatt levőket… 22 Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket: mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek
némelyeket. 23Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy
én is részestárs legyek abban.”
Pált több minden motiválja a misszióra: egy belső isteni kényszer (16. v.), a megbízatás iránti engedelmesség (17.
v.), a vágy, hogy minden embert megnyerjen (22b. v.) úgy,
hogy ezért teljesen alkalmazkodik az ő kulturális sajátosságaikhoz (19–22a), az akarat, hogy életeket mentsen (22b),
végül pedig a felismerés, hogy amikor továbbadja a jó hírt
az embereknek, akkor maga is részesedik az evangéliumban,
és ez tartja meg őt (22b). Ez az igeszakasz szépen visszatükrözi azokat az alapokat, amelyen az Újszövetség szerint a
misszió nyugszik.
A belső kényszer
Péter és János apostolt elfogják. A kihallgatás után megtiltják nekik, hogy tovább missziózzanak, mire ők ezt vála-
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mer t nem tehetjük...
szolják: „Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk
és hallottunk” (ApCsel 4,20). Itt találkozunk azzal a belső
hajtóerővel, amelyről Pál is beszél (1Kor 9,16–18; Róma
1,11.14–17). Egy kényszerítő vágyról van szó, amely arra
indítja, hogy az életet mentő jó hírt továbbadja másoknak,
és amelynek nem tud ellentmondani. Ezt a belső kényszerítő
erőt látjuk néhány gyógyítási történetben is az evangéliumokban, amikor a kifejezett tiltás ellenére sem tudták emberek magukban tartani azt, amit Jézussal átéltek (Mk 1,45;
5,19–20; 7,36).
A megbízatás iránti engedelmesség
Pál apostol leírja: a missziói szolgálatot „nem önként” végzi, hanem megbízást kapott a „sáfárságra” (1Kor 9,17; Róm
1,14). A megbízatásnak ez az értelmezése felismerhető Jézusnak a bibliai beszámolókból ismert elküldő igéiben is,
amelyeket – bár más és más hangsúllyal – a tanítványainak mondott, amikor kiküldte őket még mennybemenetele
előtt (Mt 28,19; Lk 24,44–49; ApCsel 1,8; Jn 20,21–23; Mk
16,15–18), amikor kiküldte tanítványait. Ugyanakkor érezhető egyfajta feszültség is ezek között a „missziói parancsok”
között, vagy a küldetés iránti engedelmesség – amelyről Pál
önmagára vonatkozóan is ír – és a tény között, miszerint az

újszövetségi levelek egyetlen helyen sem használnak felszólító módot, amikor az evangélium továbbadására vagy a
misszióra buzdítanak.
Nyilvánvaló, hogy az akkori gyülekezeti kultúrában a
keresztyén élet természetes megnyilvánulása volt a missziói
munka. A keresztyének „Krisztus egyik levele” voltak,
„amelyet olvas minden ember” (2Kor 3,2); ez a kép megfelel annak, amivel az Úr biztatta a tanítványokat a Hegyi
beszédben, hogy tudniillik legyenek „só” és „világosság” a
világban (Mt 5,13–16). A felszólító mód, ill. az írott levél,
a só és a világosság képe arra emlékeztetik a gyülekezetet, hogy a misszió szerves része a gyülekezeti létnek, és
a hozzá tartozó missziói megbízatás az engedelmességet
célozza meg.
Az elveszettek mentése
Pál missziós munkájában az egyik fontos mozgatórugó,
amellyel az Újszövetség más helyein is találkozunk, az
elveszettek mentése (1Kor 9,22b; Róm 1,16; 1Tim 2,4; Jn
3,16; 1Jn 4,9). Azonban nagyon összezavarja a dolgokat,
ha valaki azt gondolja, hogy az elveszettek megmenekülése a keresztyének, illetve a misszionáriusok képességein áll
vagy bukik. Ők ugyanis csak „munkatársak” a misszióban,
Külmissziói Híradó, 2018/06 17

míg Isten, az aratás Ura az, aki előhozza a gyümölcsöket
(1Kor 3,6–9) és a munkásokat minden szükségessel ellátja
(Mt 9,37).
Misszió: az élő keresztyénség forrása
Pál az 1. korinthusi levélben elénk tárt misszióteológiai
okfejtésének utolsó mondatában mondja el, hogy mit lát
a misszió talán legerősebb és legmélyebb alapkövének. Ez
a szakasz az 1Korinthus 9-ben szinte egy kitérő, egyfajta exkurzus, és megszakítja az 1Korinthus 8-ban, illetve
10,14–17-ben olvasható okfejtést egy teológiai kérdésről. Az
a szerepe, hogy lefektessen bizonyos alapokat és eligazítson
egy fontos kérdésben: mit jelent tekintettel lenni azokra a
keresztyénekre, akiknek erkölcsi aggályaik vannak a bálványoknak felajánlott áldozati hús elfogyasztásával kapcsolatban. Hiszen a mások iránti nyitottság, tapintat és érzékenység olyan értékek, amelyek összhangba hozzák a hit
továbbadásának módját az evangélium mondanivalójával.
Ezek az értékek abból a hitbeli meggyőződésből nőnek ki,
hogy a megigazulás, amelyet Istentől ajándékba kaptam,
csak ott tud hatást kifejteni, és csak ott tudja kibontakoztatni a benne rejlő lehetőségeket, ahol minden hívő üdvegoizmust feladok, és abban az Istenben, aki „értem van”, felfedezem azt az Istent, aki éppen úgy „másokért is van”. Isten
olyan Isten, aki „értünk van” (Róm 8,31), és aki nem lehet
a miénk a nélkül a szeretete nélkül, amelyet a világ és az
emberiség egésze iránt táplál.
Kis misszióteológiáját Pál ezzel a mondattal zárja: „Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek
abban” (1Kor 9,23; vö. Róm 1,11–12). Ezzel fontos dologra
mutat rá: azon fáradozásunk, hogy teológiailag egyre mélyebben megértsük az Isten határtalan szeretetéről szóló
evangéliumot, illetve azon szándékunk, hogy személyesen
megszólítsunk másokat, és közösséget vállaljunk velük,
mert Isten ugyanúgy szereti őket, mint minket, összekapcsolódnak, és az élő keresztyénség forrásává válnak.
A missziós lelkületű életforma az az út, amelyen a keresztyén lét lényege, tartalma és gyakorlata nyilvánvalóvá
válik. A szeretet és az öröm, a békesség és a megbocsátás,
a jóság és a kedvesség mint az Isten Lelke által vezérelt
élet gyümölcsei (Gal 5,22) akkor fejlődnek ki és érnek be,
amikor azokkal másokat gazdagítunk. Pál szerint a mi látásunk a keresztyénség elhívásáról, jövőképéről és céljáról
aközben válik egyre világosabbá, miközben megosztjuk
azt másokkal. Ezért valóban „a misszió a teológia anyja”
(Martin Kaehler). Miközben megvalljuk a hitünket, a hit
mindig mélyebb teológiai felismerésekre vezet minket.

2. Mit jelent ma a misszió?
A misszió újkeletű fogalom a keresztyén hagyományban, és
először csak a 16. században jelent meg. Ezt a szót a latin
missio (küldetés) szóból vették át, és arra a gyakorlatra használták, amikor nem keresztyéneket nyertek meg a keresztyén hitnek.
Fontos alapok
A misszió jelentését három területre kívánom osztani:
A középpontban Jézus Krisztus missziói parancsa áll,

●●
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amely minden keresztyént misszióba küld, hogy Róla tegyenek bizonyságot mindenkinek (Mt 28,19), és az Istennel
való megbékélésre hívják a világot (1Kor 5,18–20).
Egy másik jelentése a misszió alapjára utal, és egyetemes
viszonylatban értelmezi Jézus Krisztusnak az egész világért
elvégzett megváltó művét (ApCsel 4,12), amely Isten határtalan szeretetében és kegyelmi munkájában gyökerezik
(Jn 3,16; 10,16).
Végül pedig a misszió a célt is jelenti, azt a gyakorlati
megvalósulást, amikor egy misszionáló egyház határokon
átívelően, interkulturálisan hirdeti Jézus Krisztus evangéliumát (ApCsel 1,8).

●●

●●

Ez utóbbi további három részre osztható:
Először az evangélizációt említem, melynek során megtérésre és hitre hívják az embereket (Róm 1,14; ApCsel 4,20;
1Kor 9,19–23).
Másodszor arra a folyamatra gondolok, amikor új gyülekezetek megalakulása vagy már fennálló gyülekezet megújulása nyomán a hívők közösségbe tömörülnek (ApCsel
2,42–47; Gal 3,28).
Harmadszor pedig azokra a törekvésekre szeretném felhívni a figyelmet, amikor a mindenkori élethelyzethez alkalmazkodva azért indul el egy együttműködés, hogy kialakíthassanak egy egyedi keresztyén közösségi életformát
(1Kor 9,18–23). Ezt úgy teszik, hogy közben tudják: olyan
gyülekezetekkel és közösségekkel is össze vannak kötve,
amelyek máshogyan épülnek fel, illetve ismerik a feltételt,
miszerint a keresztyén életet szabályozó összes iránymutatást közösen meg kell beszélni. Eközben természetesen érzékelik az egyetemes és a személyre szabott szükségek és
érdekek egymásnak feszülését.

●●
●●
●●

Európának komolyan kell vennie az Európán kívüli keresztyénséget
A 2015. évi menekülthullám a globalizáció, a migráció és
a demográfiai változások következményeit olyan színben
tüntette föl, hogy az félelmet ébreszt, erőszakot és idegenellenességet szít. Sokan az egyházaktól és gyülekezetektől
várnak eligazítást. Minden bizonnyal ennek a helyzetnek
köszönhetően szerepel a Liebenzelli Missziónak a 2017–
2022-es évekre vonatkozó négy stratégiai pontja között
elsőként a „Missziós gyülekezetépítés egy multikulturális
társadalomban” célkitűzés. De azért tükrözi a szervezet
missziói látását is. A Liebenzelli Misszió, mint a Hudson
Taylor által alapított Kína Belföldi Misszió németországi
letéteményese, a más kultúrák iránti érzékenységét már
az anyatejjel szívta magába. Ez abban is megmutatkozik,
hogy Főiskoláján a missziótudományt mint interkulturális
teológiát értelmezik.
Az interkulturális teológia évek óta azt jelzi, hogy a városokban, de most már a falvakban is egyre gyakrabban
egy átlagos vasárnapon a növekvő számú afrikai, ázsiai
és latin-amerikai keresztyének már saját istentiszteleteket
tartanak. A nagyvárosokban máris többen vannak, mint a
német gyülekezetekbe járó keresztyének. A misszió szempontjából az Európán kívüli keresztyénség mellett már az
Európában élő, de nem európai háttérből jövő keresztyénséget is komolyan kell vennünk. Az egyházról és a gyüleke-

Az interkulturalitás mint az evangélium egyik lényegi
vonása
Lényegét tekintve már az Újszövetségben is megmutatkozik a „kultúraköziség” embereket összekötő aspektusa.
Ehhez kapcsolódik az a meggyőződés, hogy az evangélium
különösen is a zsidók és a pogányok között emelkedő válaszfalat kívánja lebontani. A keresztyének magukkal kapcsolatban úgy gondolkoztak, hogy őket Jézus Krisztus egy
népeken és kultúrákon átívelő nagy egységbe illesztette be
(Gal 3,28), és mint a megbékélés hírnökeit helyezte el a világban (2Kor 5,18). Ebben már felfedezhető az integráció
szelleme, amely igyekszik átlépni a szociális és a kulturális határokat. Az interkulturalitás az evangélium lényeges
vonásaként és az újszövetségi gyülekezetépítés alapelveként jelenik meg.
Ennek eredményeképpen megállapítjuk tehát, hogy a sok
nyilvános vita, az interkulturális teológia és az Újszövetség
is az interkulturális gyülekezetépítést – mint teológiai szükségszerűséget – adja keresztyén válaszként az aktuális kihívásokra. A Szentlélek munkája nyomán sokféle kultúrájú és
nemzetiségű, különféle korú és életstílusú, különböző foglalkozású, hátterű, műveltségű és beosztású emberek kapcsolódnak egymással össze. Urukban, Jézus Krisztusban erős
élet- és hitközösséggé forrnak egybe, amelyben egyenjogú
résztvevőként vannak jelen, és amelyet egyenrangúan képviselnek. Ez világszerte érvényes a gyülekezetépítésre, amelyet a LIMRIS Kutatóintézet* a maga teológiai és kulturális
visszajelzéseivel is támogat.

3. Milyen a misszió a gyakorlatban?
Pál a missziót összeköti azzal a látással, hogy amikor megosztjuk a hitünket másokkal, a hit mélyebben feltárul előttünk (1Kor 9,23). A lényeg tehát az, hogy az evangéliumot
szóval és tettel is szétosszuk. Ahol a szeretetnek nincs arca,
és nem ölt testet valamiben, a misszionáriusok olyanok az
emberek szemében, mint „zengő érc vagy a pengő cimbalom”
(1Kor 13,1), és munkájuk haszontalan lesz. Végül még három szempontot szeretnék felvázolni:
Tegyük magunkévá a tulajdonról alkotott keresztyén
felfogást!
Keresztyénekként megosztjuk az életünket másokkal, mert
nem úgy tekintünk az életünkre, mint a saját tulajdonunkra, hanem mint amelyet kölcsönbe kaptunk Istentől azért,
hogy hűségesen őrizzük addig a napig, amelyen azt részlegesen vagy teljesen visszakéri majd (Mt 25,14–30). Mint
Isten vagyonának jó sáfárai, engedjük, hogy Isten Lelke érzékennyé tegyen minket mások iránt: nyissuk meg a házunkat, fogadjunk be embereket, utaljunk át pénzösszegeket a
folyószámlánkról, különítsünk el időt Neki vagy másoknak!
A keresztyén misszió akkor indul, amikor megtapasztaljuk
és megismerjük Isten kegyelmét, és életünket teljes mértékben Isten szolgálatába állítjuk, ami szöges ellentétben áll a
körülöttünk élők életformájával (Róm 12,1).

Vállaljuk a kereszt útját!
A missziós lelkületű élet keresztút. Csak amikor elkezded
megosztani azt másokkal, akkor érted meg, hogy milyen közel állnak egymáshoz az emberi és a lelki indítékok. Megriadsz attól, hogy mennyire önző módon gondolkozol, érzel
és cselekszel, pedig Isten akaratát akarod tenni. Péterhez
vagy Pálhoz hasonlóan lassan megtanuljuk, hogy minden
jószándékunk ellenére soha nem tudjuk teljesíteni azt, amire
pedig Istennek a becsületszavunkat adtuk. Ismét vétkezünk,
de éppen ebben a gyengeségben fejlődik ki az érzékenységünk Isten ereje és kegyelme iránt (2Kor 12,9). Így tanuljuk
az alázatosságot, de ez egy kereszt. És az is kereszt, hogy
ez a fajta élet gyakran sért, provokál másokat, és összetűzésekhez vezet különösen olyan emberekkel, akik keresztyén
életet akarnak élni, ám a missziós lelkületű életre úgy tekintenek, mint szabadon választható életformára.
Bízzuk magunkat Isten gondviselésére!
– Németországban kétszer olyan nehéz hinni, mint Afrikában.
– Ezzel a kijelentéssel hökkentett meg minket egy barátunk,
aki egy olyan afrikai gyülekezeti szövetség lelkipásztora,
amelyhez afrikai és németországi gyülekezetek is tartoznak,
és aki mindkét világban otthonosan mozog. Így folytatta: –
Afrikában sok embernek üres a hűtőszekrénye. Gyakran nem
tudják, mit fognak aznap vagy másnap enni. Ezért imádkoznak, és Isten meghallgatja az imádságukat. Ezáltal megtapasztalják Isten erejét, és erősödik a hitük. Németországban
tele van a hűtőszekrény. Jól megvagyunk Isten gondoskodása
nélkül is. Ezért kevesebbet imádkozunk, kevesebbet várunk el
Istentől, és így sokszor alig-alig érezzük az erejét.
Ezt egy prédikációban mondta, és Jézus szavait idézte
fel bennünk, amikor arról beszélt, hogy a gazdagok nehezen mennek be az Isten országába (Mk10,24). A gyülekezet
arcáról le lehetett olvasni a kérdést: „Akkor ki üdvözülhet?”
(Mk 10,26).
És én akkor értettem meg, hogy pont itt kezdődik az út,
amelyet a Biblia javasol, és amelyen a missziózás, az imádkozás, az adakozás, a szétosztás és az elengedés merész lépéseit jelöli meg annak a helynek, ahol Isten szeretetében és
kegyelmében részesülök. Az ígéret ma is érvényes: „mindaz,
aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit
vagy szántóföldjeit énértem és az evangéliumért, az százannyit
kap: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet” (Mk 10,29–30).
Dr. Friedemann Burkhardt metodista
lelkipásztor, és 2017 óta a Liebenzelli
Misszió különböző intézményeiben
teológiai szaktanácsadóként működik. Emellett a LIMRIS (Liebenzell
Institute for Missiological, Religious,
Intercultural, and Social Studies) Kutatóintézetben dolgozik és a Nemzetközi Főiskola Gyakorlati Teológia
szakán tanít. Nős, hat gyermeke van. Feleségével és két leg
fiatalabb gyermekével Calmbachban él.

*A
 LIMRIS Kutatóintézet gyakorlati keresztyén missziót végző munkatársakkal tart kapcsolatot abból a célból,
hogy összegyűjtsék és elemezzék a missziós munka során felmerülő kérdéseket, akadályokat, kihívásokat.

FOTÓ: HEIDI RENTSCHLER

zetről ma már interkulturálisan kell gondolkozni a nyugati
országokban (ford. megj.).
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Útbaigazító táblák
a villanyoszlopon

Japán:

Isten senkiről
sem mond le
Bár a templomunk Hongodaiban egy kis dombon áll,
könnyen elsiklik felette az ember tekintete. Ezért is
tettek ki a domb lábához, az út mellé két útjelző táblát,
amelyek a templomunkhoz vezető kis mellékutcára is
felhívják a figyelmet. Ez megtette a hatását!
Tomo (a nevet megváltoztattuk) a templom közelében lakik. Néhány héttel ezelőtt olvasta csak el, mi áll a táblákon. Akkor döbbent rá, hogy van ott egy templom. A következő vasárnap besétált. Istentisztelet után mindent
megmutattam neki és hosszasan elbeszélgettünk. Tomónak
fogalma sem volt arról, hogy mi az a templom, az istentisztelet, a Biblia, vagy hogy mit jelent hinni, ezért rengeteg
kérdést tett föl. A légkör és az, hogy bárki jöhet, mély benyomást tett rá.
Beszélgetés közben kiderült, hogy Isten már évek óta keresi őt. Kb. 17 évvel korábban egy fiatalkorúak számára
fenntartott büntetőintézetben egy börtönmissziós munkatárs megajándékozta egy könyvvel, amelyben börtönviseltek
mondják el, hogyan találták meg Jézust. Ám a könyv felkerült a polcra, és évekig ott porosodott. Közben Tomo to-

vábbra is olyan rossz utakon járt, amelyek romba döntötték
az egész életét.
Nemrég jutott el arra a pontra, hogy megértette, gyökeres változásra van szüksége. Akkor eszébe jutott a könyv, és
elkezdte olvasni. Amikor pedig a mi tábláinkat is felfedezte,
már nem esett nehezére belépni a templomba. Ott először hallott arról, hogy létezik egy Isten, aki szereti őt és meg akarja
bocsátani a bűneit. Ez az üzenet nagyon megrendítette.
Azóta Tomo minden vasárnap eljön. Már végigolvasta az
egész Újszövetséget. Mivel azonban nem érti, amit hall és
olvas, hetente egy-két alkalommal találkozik velem, vagy
az egyik munkatársunkkal. Most éppen a János evangéliumát vesszük végig, lépésről lépésre, imádkozunk, és együtt
töltünk egy kis időt. Igazán felemelő látni, Tomo mennyire
szomjúhozik Isten után.
n Lothar Sommer

A világ lakosságának mintegy 30 százaléka
nem hallotta még az evangéliumot

Az ENSZ adatai szerint jelenleg kb. 7,6 milliárd ember él
a világon. Ebből, az USA-beli South Hamiltonban székelő
Világkeresztyénség Kutatóközpont szerint, alig 30 százalék a
keresztyén, 1,8 milliárd a muzulmán, 1 milliárd a hindu,
530 milliónál több a buddhista és 14,6 millió a zsidó. Az agnosztikusokat és az ateistákat 800 millióra becsülik.
A központ szerint 2,2 milliárd azoknak a száma, akik még
nem hallották az evangéliumot.

Keresztyének
2,2 milliárd

A Föld lakosságának
létszáma 2018-ban:
7,6 milliárd

Izraeliták
14,6 millió

Ateisták és
Agnosztikusok
800 millió

A Bibliát mára már 674 nyelvre lefordították.

Muszlimok
1,8 milliárd

Hinduk
1 milliárd

Buddhisták
530 millió
Egyéb vallások
1,255 milliárd

A Bibliatársulatok Világszövetségének adatai azt mutatják,
hogy 2018-ban 674 nyelven létezik már bibliafordítás. Elvben a legtöbb ember már a saját anyanyelvén olvashatja a
teljes Bibliát, de messze nem mindenkinek van Bibliája, sok
az analfabéta, és a világ számos országában korlátozzák, de
van, ahol tiltják is a bibliaterjesztést (Idea sajtószolgálat,
2018. július 9., összefoglalás).
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Kevezsda Szilvia – Malawi

A játszótéren

A kosárfonó klubban

A zarándok útja – a drámacsoportban

Az összejöveteli teremben

Beszélgetés a nagylányok csoportjában

Kerti munka közben

A karácsony nem a ragyogástól,
nem az ajándékozástól, de még csak
nem is az ünnepi énekektől lesz igazi
ünnep, hanem az alázatos szív teszi
azzá, amely készségesen elfogadja a
legcsodálatosabb ajándékot, Krisztust.

(Frank McKibben nyomán)

