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Köszönjük, ha támogatja lapunk terjesztését, hogy eljuthasson minél többekhez!

Banglades:
Honnan jössz?
Hová mész?
Japán:
Ki a fülkéből!
Közép-Ázsia:
Anya, tudnál segíteni?
Spanyolország:
Quo vadis, amikor
hiányzik a bizalom?
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CSUKOTT ABLAKOK MÖGÖTT
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Te is mentél már úgy végig egy
k a kérdést: Vatáján, hogy feltetted magadna
ablakok mögött?
t
jon kik élnek a tarkán díszítet
ak? Nemcsak a
vann
hogy
k,
Vajon mit csinálna
emberek, akik
ak
vann
ött
mög
kok
abla
csukott
ol velük az
lkoz
idegenek nekünk. Mindenütt talá
vagy épak
roln
vásá
kat
utcán. Például ajándéko
n mit
Vajo
ek.
kezn
igye
rba
vásá
yi
pen a karácson
sok
Sokott?
nak
választanak ki, és kivel találkoz
felzor
soks
is
én
nban
kérdés, amelyeket Japá
több mint kilenc
tettem magamnak. Tokióban
i, mint Magyarmillió ember él. Ez majdnem anny
egyetlen japán
ez
mind
ország összlakossága – és
nagyvárosban!

ISTEN MINDENÜTT JELEN VAN
A diákotthonban végzett munkám során sokszor elgondolkoztam a misszionáriusok gyermekein. Hos�szabb időn át a családjukkal együtt Japánban élnek,
és ott is járnak iskolába. Amikor aztán visszatérnek Németországba, mindig mindent szinte elölről
kell kezdeniük. Be kell mutatkozniuk az iskolában,
és új barátokat kell találniuk. A többi gyerek már
jól ismeri egymást, ezért a misszionárius-gyerekek
érzik, hogy ők idegenek, és emiatt könnyen érezhetik magukat magányosnak. Ez még félelemmel is eltöltheti őket. Ismered ezt a helyzetet? Lehet, hogy
te is éppen új vagy valahol, vagy más miatt érzed
egyedül magadat? Milyen jó, hogy imádkozhatsz és
mindent elmondhatsz őszintén Jézusnak!
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Michaela japán barátnőjével egy nagy
tömegben

ISTEN ISMER MINDEN EMBERT
Engem teljesen lenyűgözött a gondolat, hogy Istennek egyikünk sem ismeretlen. Mindannyiunkat
név szerint ismer. Sőt, a szívünket is látja. Isten
tudja mindenkiről, hogy honnan jön, hol él, hogy
érzi éppen magát. Egyesek biztosan magányosak,
és barátokra vágynak. Mások talán éppen súlyos
döntések előtt állnak. És sokan talán azon morfondíroznak, hogy Isten egyáltalában létezik-e.
Bárcsak tudnák, hogy Isten szereti őket, és az Ő
szemében ők egyáltalán nem idegenek! Különösen
Karácsonykor vágytam arra nagyon, hogy bárcsak
a japánok is rácsodálkoznának Jézus születésére és megértenék annak titkát. Jézus végül is
nemcsak érted és értem jött el a világba, hanem
minden egyes emberért. Mindenkinek meg kell
hallania, hogy Isten név szerint ismeri, szereti
és figyelemmel követi, még akkor is, amikor valaki
 ioegyedül érzi magát. Milyen jó, hogy vannak missz
náriusok, akik Japánban is és mindenütt a világon
beszélnek az embereknek Istenről!
Több mint 9 millió
ember él egyetlen
nagyvárosban.

Úr Jézus, most éppen nagyon
szomorúnak és magányosnak
érzem magam. Kérlek, ajándékozz meg egy jóbaráttal,
és emlékeztess arra, hogy, ha
én már Hozzád tartozom, Te
mindig velem vagy, és mindig
tudsz nekem segíteni. Ámen.
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ISTEN SEGÍT NEKED
Sok bátorságot kívánok azokra
a helyzetekre, amikor valami újjal találkozol. Ne feledd: Isten
figyel rád még akkor is, ha azt
gondolod, hogy te nem számítasz senkinek! Ő kész segíteni.
És örömteli rácsodálkozást
kívánok Istenre, amikor sok
idegent látsz magad körül az
utcán. Ő mindegyiküket ismeri,
és mindenkiről személy szerint gondoskodik, mert szereti
őket is, akárcsak téged.

Olvasd el
Jézus születésének
történetét
a Lukács 1,26–38-ból és
a Lukács 2,1–20-ból!

Miért olyan titokzatos
Jézus születése?
Amikor még semmi sem történt, egy angyal
előre megmondta Máriának, hogy gyermeke
lesz, és Isten Fiát fogja a világra hozni. Ezt a
titkot Mária megőrizte magában. Minden pon
tosan úgy történt, ahogyan az angyal mondta.
Mária méhében úgy kezdett el növekedni egy
gyermek, hogy, bár Mária férjhez ment József
hez, nem aludtak együtt. A gyermek valóban
Isten Fia volt. Számunkra teljesen érthetetlen,
hogyan is történt ez valójában.

Michaela Ziegler másfél évig dolgozott a Liebenzelli
Misszió Japánban működő bentlakásos diákottho
nában. Ő volt a misszionáriusgyerekek egyik
kollégiumi nevelője. Később férjhez ment Simon
Urschitzhoz. Most Ausztriában, egy dél-tiroli
gyülekezetben dolgoznak.

Kedves
Testvérek!
A látás korát éljük. Nem túlzás, ha azt mondjuk: a mai
képalkotó technológia a természetes lehetőségeink határait jóval messzebbre tolta ki, mint azt emberi léptékben mérhetnénk. Soha nem láttunk még ilyen távolra.
A perzsa csillagászok, akik két évezreddel ezelőtt a zsidók újszülött királyának a keresésére indultak, még nem
láthattak ilyen messzire. Mai társaik olyan felvételekkel
dolgoznak, amelyek a világűrben készültek, s a földről
éjjel sem látható égitestek százezreit is leképezik. Ám
még csak az eget sem kell vizsgálnunk ahhoz, hogy elcsodálkozzunk horizontunk tágulásán. A nagy földrajzi
felfedezések idején az öreg kontinens lakói csak a világutazók többé-kevésbé érzékletes rajzai és beszámolói segítségével tájékozódhattak a földkerekség messzi
tájairól és népeiről. Ma a műholdas képeken némi szerencsével akár azt is megszámolhatjuk, hogy egy-egy
trópusi sziget lakóinak hány halászhajójuk van. Sosem
láttunk ilyen közelre sem. Történelmi léptékben mérve
nem is olyan régen Semmelweis Ignácot kis híján kiközösítette a szakma azért az elképzeléséért, hogy létezhetnek olyan parányi élőlények, amelyek szabad szemmel
nem láthatóak, de annál nagyobb szerepet játszanak
életfolyamatainkban. Időközben a kutatóorvosok baktériumok és vírusok százezreit vették számba, sőt működésük számtalan kémiai és fizikai törvényszerűségét is
megfejtették már. Az atomtudósok még tovább mentek
a mikrokozmosz vizsgálatában, és a maghasadáskor felszabaduló elemi részecskék útját is lekövetik.
Mégsem tárul fel minden a szemünk előtt. Mindaz,
ami segít megválaszolni legnagyobb kérdéseinket, ami
jelentőséget és célt ad rövid földi életünknek, titok,
amely kérlelhetetlenül ellenáll minden feltárási kísérletnek. A titkok az Úréi. Sőt: mind közül a legnagyobb Isten
Maga. Nem alkotórésze a fizikai világnak. Nem egy jelenség a számtalan közül – még ha a legjelentősebb volna
is. Ezért nincs olyan távcső, amellyel megfigyelhetnénk,
s nincs olyan mikroszkóp, amellyel megvizsgálhatnánk.
A régiek így mondták: rejtőzködik, s csak egészen kivételes az az alkalom, amikor felfedi Önmagát előttünk. Ez
a teljesen szabad – szuverén – Isten önkijelentése. Csak
annak alapján mondhatunk Róla bármi igazat. S e kijelentésnek a tanújává válni kegyelem (vö. Jn 1,14).
Karácsonykor mindenekelőtt azt ünnepeljük, hogy
Isten felfedte Magát előttünk úgy, ahogyan addig még
sohasem. Jézus Krisztus személyében láthatóvá vált
számunkra a fenséges Istennek az a dicsősége, amelyet
Mózes csak mintegy hátulról pillanthatott meg (vö. 2Móz
33,12kk), s amely elől még a szeráfok is félve takarják el

az arcukat (vö. Ézs 6,2). Szavai által feltárultak előttünk
az Isten országának a titkai (vö. Mt 13,11). Tetteit látva a
Mindenható cselekedeteinek leszünk tanúi (vö. Lk 11,20).
Sokféleképpen próbáltunk már képet alkotni Istenről. Jó
okkal tiltotta meg, hogy ecsettel vagy vésővel a kezünkben próbáljunk meg Neki alakot adni (vö. 2Móz 20,4–6;
32,1-10). Saját Maga formált képet Önmagáról elénk úgy,
hogy emberi testben küldte el hozzánk a Fiát. Ő Isten lényének a képmása és dicsőségének kisugárzása (vö. Zsid
1,3). Amit Isten valóságából felfoghatunk, csak Őt szemlélve s Őt hallgatva tudhatjuk meg.
Krisztus nem hagyott kétséget afelől, hogy az Atya Isten azért küldte el Őt hozzánk, hogy mindenki, akit csak
kiválasztott, megismerje az igazságot Vele kapcsolatban,
elkötelezze magát Iránta, s él(tet)ő kapcsolatot ápoljon
Vele (vö. 1Tim 2,4). Minket is hív, hogy Általa szemléljük
Isten dicsőségét, amely áthat és az Ő képére formál
minket (vö. 2Kor 3,18). El is küld bennünket, hasonlóképpen ahhoz, ahogyan az Atya elküldte Őt, hogy tanúskodjunk a legcsodálatosabb titok feltárulásáról, Isten szeretetének megjelenéséről.
Ebben a küldetésben jár Katharina és Waldemar Jesse,
az Oroszországban szolgáló misszionáriusok. Közel két
évtizedes szolgálatuk alatt három gyülekezetet alapítottak Jekatyerinburgban; ma egy negyedikben szolgálnak Cseljabinszk városában. Október 18-a és 29-e között missziós beszámolókörúton jártak hazánkban. Hét
gyülekezetben, öt iskolában és a Biblia Szövetség gyulai
konferenciáján számoltak be szolgálatukról. Hálásak vagyunk, hogy szolgálatukon keresztül sok orosz embertársunk ismerte meg Jézus Krisztust s Általa Istent személyesen.
Az ünnepek közeledtével imádkozzunk együtt
Kevezsda Szilviáért és szolgálatáért, hiszen társaival
együtt olyan gyermekek között szolgál, akik fájdalmasan
sokszor tapasztalták már az embervilág ridegségét és a
veszteségek fájdalmát. Kérjük együtt Istent, hogy érintse meg szívüket az Ő szeretete, amelyet Szent Fia által
megmutatott nekünk!

Alapítványunk teljes közössége nevében
kívánok minden kedves Olvasónknak
áldásokban gazdag, békés Karácsonyt!
Tisztelettel:

Török András, elnök
Külmissziói Híradó, 2019/06
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Kevezsda Szilvia beszámolója Malawiból:

Kedves Olvasók!
Szeretettel köszöntelek Titeket a mdekai Malo A Mcserezo – Az oltalom
helye elnevezésű gyermekközpontból, ahol már teljes idejű munkatársként szolgálhatok. Egyelőre egy évre van munkaszerződésem a To All
Nations missziós szervezettel, tehát július végéig. Utána szabadságra és
beszámolókörútra érkezem haza.
Köszönöm szépen imádságaitokat a teljes idejű szolgálattal kapcsolatban. Sok türelemre volt szükség kivárni,
míg az Úr lépésről lépésre vezetett. Jó tudni, hogy a helyemen vagyok, és munkatársként is tovább tanulhatok,
mert arra folyamatosan szükség van. Újabb és újabb
kihívások, felismerések vannak akár a kultúra, a nyelv
terén, akár a munkatársi közösségben, akár a gyermeknevelés terén.
Már látogathatom a munkatársi megbeszéléseket is,
ahol mindannyian megoszthatjuk észrevételeinket, felvetéseinket, problémáinkat, és közösen próbálunk megoldást találni rájuk. Rajtam kívül Anika Klassen még
európai misszionárius, a többiek mind helyi munkatársak. Egy könyvet is olvasunk együtt angol nyelven a
gyermekneveléssel kapcsolatban, amelyet hetente egyszer megvitatunk. A többi 4 gyermekközpont németajkú
misszionáriusaival szintén olvasunk egy könyvet, amely
a személyes lelki növekedésünkkel kapcsolatos. Velük
havonta egyszer találkozunk. Ezenkívül továbbra is látogatom a liebenzelli munkatársi találkozókat, melyekre hathetente kerül sor Zombában.
Örülök, hogy szeptemberben és októberben folytathattam még a nyelvtanulást, és befejezhettem a nyelvtani rész 20 leckéjét. A gyakorlathoz viszont több időre
van szükség. Heti két órában még veszek csicseva órákat; a gyerekbibliát olvassuk, próbálom a szöveget értelmezni és angolra fordítani.
Amióta jobban bekapcsolódom az általunk működtetett óvodába és iskolai előkészítőbe, érzékelem, milyen
nagy kihívás kisgyerekekkel foglalkozni. Nem egyszerű
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türelmesnek maradni, fegyelmet tartani, főleg a nagy
melegben, amikor a koncentráció hamar lankad. Tisztelem és értékelem minden pedagógus odaadó munkáját.
Az óvodai feladataim közé tartozik angol nyelvű, keresztyén énekek tanítása, a játékok előkészítése és levezetése, besegítés az oktatásba és nevelésbe. Továbbra is
készítünk segédanyagokat, hiszen még mindig kiépülőben vagyunk, ez év januárjában kezdtünk. Mivel Malawi a brit iskolarendszert követi, már 4–5 évesen írni és
számolni is tanulnak a gyerekek, nem beszélve a kötelező iskolai egyenruha viseléséről.
A gyermekközpontban egyéb új feladatokat is kaptam: alapvető számítógépes ismeretek átadása a munkatársaknak adatrögzítés céljából, könyvtári könyvek
regisztrálása, a könyvtár kiépítése, valamint a vendégház felügyelése és előkészítése. További munkaköröm
a gyermekek németországi támogatóival való kapcsolattartás és az információk frissítése a gyermekek
adatbázisában. Anika megismertette velem a szolgálat
strukturális részét és a különböző eljárási módokat. Adminisztrátorunk pedig megosztotta velem a szolgálat
célkitűzéseit, küldetését, valamint hogy milyen elvek és
értékrend alapján szeretnénk azokat megvalósítani.
Köszönöm szépen, ha továbbra is imádságban hordoztok – főleg az új munkaköröket illetően, hogy sikerüljön gyorsan betanulnom, és segítségül lehessek az
említett területeken.
Békés, áldott karácsonyi ünnepeket kívánok Nektek!
Szeretettel,

Bényi Eszter beszámolója – LM Monbachtal:

„Hagyd az Úrra utadat,
bízzál benne, mert ő
munkálkodik”
(Zsolt 37,5)

Régóta foglalkoztat, hogy mi az Úr célja, akarata az életemmel, és hol szeretne látni engem.
Az érettségim után értettem meg igazán, hogy Neki valóban terve van az életemmel, olyan
terve, amilyen senki más számára nincs, és hogy az Ő terve jó (Jer 27,11). Ezt az ígéretét egyre inkább erősíti bennem.
Már tinédzser koromtól fogva bennem van a misszió utáni vágy, amelyet sokáig romantikus álmodozásként könyveltem el magamban, viszont az évek múlásával sem
foszlott szerte, sőt inkább erősödött. Hiszem, hogy az Úr
nem véletlenül ad vágyakat a szívünkbe, ezért szerettem
volna jobban megérteni az akaratát. Így tettem a kezébe
a nyaramat, amelyet teljesen ennek a jobb megértésének
akartam szentelni.
Egy mély érzés, gondolat ötlött fel bennem újra és
újra, méghozzá a Liebenzelli Misszió gondolata, amelynek
az újságját rendszeresen olvasom. Az igazat megvallva
nem értettem, mi keresnivalóm lenne ott, hiszen nem beszélek valami jól németül, és árva, sérült, a társadalom
peremén élő emberek sincsenek ott, akik közé szerettem
volna menni. Emiatt igyekeztem minél inkább elnyomni
magamban ezt a gondolatot, és imádkoztam tovább egy
jobb ötletért. De nem hagyott nyugodni, így egy idő után
megadtam magam az Úr akaratának.
Kintlétem alatt nem a Liebenzelli Misszió központjában, hanem a hozzá tartozó keresztyén üdülőközpontban,
Monbachtalban voltam, ahol családi heteken vettem részt.
Mialatt a szülők a délelőtti előadásokat hallgatták, addig
a liebenzelli teológiáról jött diákokkal együtt a gyermekekre vigyáztunk, bibliai történeteket mondtunk nekik,
játszottunk velük. Majd délután a családoknak különböző,
izgalmasabbnál izgalmasabb programokat szerveztünk.
A Monbachtalban töltött idő elején túlságosan is izgatott, hogy Isten miért helyezett ide. Vajon most megértem végre, hogy misszionáriusként szeretne-e látni a
későbbiekben? Ez az izgatottság néha türelmetlenségbe fordult át. Az egyik közös, reggeli imádság alkalmával erősen a szívemre helyeződött a 37. Zsoltár 7. verse:
,,Légy csendben, és várj az Úrra!” Szép lassan lecsitított
az Úr, békességet és szabadságot adott mindarra, amire
Monbachtalba hívott.

Kinti tartózkodásom egyik legnagyobb küzdelme az
volt, hogy német nyelven tudjak kommunikálni a körülöttem lévőkkel. De ebben a nehézségben is megtapasztaltam, hogy Isten szorosan fogja a kezem! Megértő,
türelmes embereket adott körém, s néha meglepett egy
magyar családdal, a liebenzelli, vasárnapi istentiszteleten egy magyar énekkel, vagy angolul beszélő társakkal!
Az első héten adott mellém egy német, majd később egy
afgán lányt is, akikkel tudtuk egymás nehézségeit, örömeit, vágyait imában hordozni! Hihetetlen ajándéknak
éltem meg, hiszen az imaközösség mellett ráadásként az
anyanyelvünkön tudtunk imádkozni!
A gyermekek közötti szolgálat mellett több alkalommal is tudtam misszionáriusokkal beszélgetni. Olyan érdekes volt, hogy amikor én igyekeztem felkeresni ezeket
az embereket, többször előfordult, hogy nem értem utol
őket, és amikor már feladtam, akkor váratlanul találkozhattam velük. Ezen a lényegtelennek tűnő dolgon keresztül is jobban megérthettem, hogy van, amikor tényleg
csendben kell várni az Úrra, és Ő a legjobb időben megadja nekünk mindazt, amire szükségünk van!
Ez az 5 hét egy nagyobb lelki út volt számomra, ahol
megerősödött bennem, hogy Isten a legkilátástalanabbnak tűnő helyzetből is a legjobbat tudja kihozni, ezért
bátran bízhatom Benne, mert elképesztően szeret, és a
legjobbat akarja nekem, velem van, gondoskodik rólam!
Különösen is jólesett megtapasztalnom, hogy foglalkozik az „ügyemmel”, a missziós kérdéseimmel, vágyaimmal, amelyek még nem teljesen tisztultak le bennem,
nem kaptam konkrét válaszokat. De abban biztos vagyok, hogy Neki terve van velem, és ez egy csodálatos
terv, és idejében, lépésről lépésre ki fogja bontogatni
előttem az utamat, amiért előre is nagyon hálás vagyok
– és kíváncsi is vagyok rá!
Bényi Eszter
Külmissziói Híradó, 2019/06
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Quo vadis,
Liebenzelli Misszió?
Pontosan mit is csináltok? A világ különböző pontján végzett munkátokban mire is
helyezitek a hangsúlyt? És mi késztet titeket erre? Mi a ti stratégiátok?
A Biblia missziói parancsa kétségkívül ma is
érvényes és egyedüli mérce: továbbadni azt az
üzenetet, hogy Jézus ment meg az örök kárhozattól, és Jézus tanítványaivá tenni embereket
ott, ahol vagyunk. Pont.
Ez a megbízatás Jézus visszajöveteléig van
érvényben. A Liebenzelli Misszió 120 éve ezt
tartja legfőbb feladatának – és ennek így is kell
maradnia. Mégis feltesszük magunknak a kérdést: Pontosan hogyan is végezzük a munkánkat a jövőben? A misszionáriusok világszerte számtalan lehetőség közül válogathatnak.
Ám annak, aki hatékonyan szeretné végezni a
munkáját, a súlypontokra kell összpontosítania, és világosan kell látnia a célokat.
Ezért nagyon fontos, hogy – az adott környezethez alkalmazkodva – úgy hirdessük Isten Igéjét, és úgy szeressük az embereket, mint
akik Istentől kaptuk erre az elhívásunkat és a
felhatalmazásunkat. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy Isten Igéje vezessen, Jézus tegyen
alkalmassá és Isten Lelke töltsön be minket. És
mindez a legnagyobb jóért: Jézusért!
2014-ben elindítottunk egy kezdeményezést.
A világ különböző országaiban szolgáló csapatainkat arra kértük, hogy gondolkozzanak a
jövőről. Kitartóan imádkoztunk együtt útmutatásért. Adatokat, tényeket, tapasztalatokat
Képfeliratok fordítása:
Anfang = kezdet
dauert dauert = hosszú utazási idő
Immer da! = Mindig ott lenni!
Kurz mal hin! = Odaugrani egy időre!
Mission Deutchland = Németországi
misszió

gyűjtöttünk és eszmecseréket folytattunk más
szervezetekkel, gyülekezetekkel, egyházakkal. A Nemzetközi Liebenzelli Misszió 2015-ös,
ecuadori gyűlésén első alkalommal nyílt lehetőségük a világ minden tájáról érkezett résztvevőknek arra, hogy közösen meghatározzuk
missziói munkánk négy fő irányát. Azt, hogy
mire jutottunk, a következő oldalon olvashatják. Hatalmas ajándékként éltük meg azt, hogy
misszionáriusaink és testületeink teljes egységben csatlakoztak ehhez a nem kis erőbedobással járó kezdeményezésünkhöz, és a
döntéseket ma már a gyakorlatban igyekeznek megvalósítani,
a Liebenzellben működő Nemzetközi Főiskola és az Interkulturális Teológiai Akadémia új
kurzusain végzett hallgatók képességeivel és
képesítésével gazdagíthatjuk a világmissziót.
A formák, a módszerek, a megközelítések
és a környezet ma már mások, mint amilyenek
1899-ben Kínában voltak. De változatlanul azt
tekintjük küldetésünknek, hogy az evangéliumot az életmentő Igével és a cselekvő szeretettel adjuk tovább az embereknek.
Lapunk mostani számában arról olvashatnak, hogy ezzel a témával kapcsolatban mi
foglalkoztatja misszionáriusainkat. Megemlékezünk Gerhard Stamm misszionárius testvérünkről is. Nem csak a mi különleges barátságunkért lehetek neki hálás. Nem ismerek még
egy olyan keresztyént, aki olyan felszabadultan, kézzelfoghatóan, lelkesen, olyan egyedi módon és akkora örömmel várta volna az
örökkévalóságot Jézusnál.

●●
●●

Szívből köszöntöm a kedves Olvasót a közös
cél felé vezető utunkon:

Martin Auch, missziós igazgató
U.i.:
Következő számunk témája az örökkévalóság lesz!
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GYÜLEKEZETALAPÍTÁS
Gyülekezeteket alapítunk. Hiszen fiataloknak és időseknek, szegényeknek és gazdagoknak, helyieknek és idegeneknek a maguk különböző módjain találkozniuk kell Istennel, majd mint áldáshordozóknak
segíteniük kell másoknak Istenhez találni és megbékülni Vele.

EGY PÉLDA SPANYOLORSZÁGBÓL: EGYEK JÉZUSBAN!

Marbellában misszionáriusaink egy sokkultúrájú gyülekezetet alapítottak, amelyben ma 20 nemzetiség képviselteti magát. Az istentiszteletek
összetétele így néz ki:

Spanyolország: 10;

Kuba: 6

Argentína: 7;
Kolumbia: 5;
Ecuador: 15;
Bolívia: 4;
Chile: 2;
Venezuela: 2;
Uruguay: 1;
Románia: 3;
Paraguay: 2;
Németország: 6;
Finnország: 2;
Suriname: 1;
Franciaország: 2;
Dominikai Köztársaság: 7;
Olaszország: 3;
Bulgária: 1;
Peru: 2;
Brazília: 3

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Sok ember napi harcot vív a túlélésért. A helyi gyülekezetek szeretnének hathatós segítséget nyújtani azoknak, akik körülöttük élnek. Így
mindenki megláthatja, mit jelent a keresztyén hit.

EGY PÉLDA BANGLADESBŐL: JÖVŐT SURVÓNAK!

Természeti katasztrófák, gyermekmunka, összedőlt textilgyárak… Álta
lában ilyen híradások jönnek elénk Bangladessel kapcsolatban.
A gyermekek különösen is érintettek. Mint például Survó, akinek a szülei nem tudnak elég pénzt keresni ahhoz, hogy a családjukat eltartsák.
Ám Survó kapott egy esélyt egy jobb jövőre. A khulnai gyermekfaluban
új otthonra talált.

PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉS
Külföldön több mint 60 partnerszervezettel dolgozunk szoros együttműködésben. Nekünk fontos szempont, hogy a misszióban egyenrangú felek vagyunk; hiszen közösek a céljaink, és mindig tanulhatunk
egymástól. Megbízható partnerek maradunk a krízishelyzetekben, a
katasztrófák és nélkülözések idején, de még a polgárháborúkban is.

EGY PÉLDA BURUNDIBÓL: GYŰLÖLET ÉS GYILKOLÁS HELYETT
BÉKESSÉG ÉS MEGBÉKÉLÉS!

A hutuk és a tutszik között lezajlott polgárháború mély sebeket hagyott
maga után. A gyűlölet, a félelem és a bizalmatlanság meggyökerezett
az emberi lelkekben. Misszionáriusaink a partneregyházakkal karöltve
munkálkodnak azon, hogy az ellenséges felek meg tudjanak békélni
egymással. Az egyik templomban hutu és tutszi özvegyasszonyok közösen tanulmányozzák a Bibliát. Isten Igéje tanítja őket arra, hogy a megbocsátás a legjobb út a békességhez.

MISSZIÓS MUNKA
Különböző kulturális háttérből jövő embereket készítünk fel arra,
hogy missziós munkát végezzenek a hazájukban vagy egy másik országban. Egy olyan korban, amikor rengeteg ember kilátástalannak
látja az életét, a misszióra nagyobb szükség van, mint valaha. Mert a
misszió embermentést, reménységet és növekedést jelent.

EGY PÉLDA KONGÓBÓL: HATÁRÁTLÉPÉS JÉZUSÉRT!

Zambiában szolgáló misszionáriusok a szomszédos Kongóban tartanak képzéseket ottani lelkészeknek és gyülekezeti tagoknak. Kongóban
ugyanis nagy a hiány teológiailag jól képzett oktatókban. Időközben
megalakítottunk egy kis gyülekezeti szövetséget, amelyhez újabb és
újabb gyülekezetek csatlakoznak. Szeretnénk egyre több zambiai közösséget bevonni ebbe a missziós munkába.
Külmissziói Híradó, 2019/06
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Banglades:

Honnan jössz? Hová mész?
Sok bangladesi teszi fel nap mint nap ezeket a kérdéseket – hol azért, mert kíváncsiak, hol azért, mert érdeklődnek, hol pedig azért, mert le akarják csekkolni a másikat. Jó pár évvel ezelőtt a legtöbben csak a közvetlen
környezetükben utazgattak. Mára a munka miatt ez már sokaknál nem így van. Ennek ellenére az emberek ma is
szeretnek rákérdezni a változásokra, a másik céljaira és motivációira.

Imádkozzunk,hogy
a BBCS kisebb, vidéki
gyülekezetei, amelyekre csak
kevés időt tudnak fordítani a
lelkipásztorok, a hitükben
erősödjenek és szolgálatukban
egyre önállóbbak legyenek!

Karbantartási munkák
egy autóműhelyben.
A gyülekezet is
„karban kell tartani”.
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Változások az országban
A változásokat testközelből tapasztalhattuk meg. Gyakran órákon át voltunk úton
Bariszalba a lapátkerekes gőzhajóval vagy
csónakkal a santikutiri klinikára csatornákon
és rizsföldeken át. Ugyanezt a távolságot ma
busszal valamivel több mint egy óra alatt meg
lehet tenni! Élvezzük, hogy van áramunk, jobb
minőségű vizünk, jó internetünk, és így kön�nyebb a kapcsolattartás a gyerekeinkkel és a
szüleinkkel.
Ma már a bangladesi gyermekek döntő hányada iskolába jár, legalábbis az első években.
Az egészségügyi helyzet a felvilágosító munkának és az oltási programoknak köszönhetően
sokat javult. Az ipar és a szolgáltató ágazat új
munkahelyeket teremtett, az egy főre jutó jövedelem növekedett. A napi háromszori étkezést már egy riksa sofőr is megengedheti magának. Az ország villámsebesen megy előre, az
élet felgyorsult, a stressz megnőtt.
A problémák most más jellegűek. A népesség az elmúlt 30 évben majdnem megduplázódott, és közelít
a 165 millióhoz. Nagyon sokan költöznek
be a városi lakótelepekre. Ezt leginkább
a közösségi létforma,
az egymással töltött
idő mennyisége és a
vendégszeretet
gyakorlása sínylette meg.
Ma az időszerű témák
ezek: a jó időbeosztás,
a levegőszennyezés, a
hulladék és általában
FOTÓ: MISHAEL KESTNER

Michael és Regine Kestner
1985 óta él Bangladesben.
Gyülekezetekben szolgálnak, részt vesznek a távoktató programban és a khulnai
gyermekfaluban folyó munkában is. Négy felnőtt gyermekük és egy lányunokájuk van,
akik Németországban, illetve
Angliában élnek.

Amikor 1985-ben megérkeztünk ide, Banglades a világ egyik legszegényebb országa volt.
Sok ember napi harcot vívott a túlélésért, nem
volt munkájuk, és betegségek, természeti katasztrófák is sújtották őket. Csak igen kevesen
részesültek megfelelő oktatásban, mert az országban csak kevés iskola működött. Az utak
rossz állapotban voltak, a telefonhálózat nem
volt kiépítve. Vidéken több helyen nem volt
áram, alig voltak kórházak, és nem volt elegendő, tiszta ivóvíz.

a műanyagok kezelése, az éghajlatváltozás, a
digitalizáció, az iparosodás, az üzleti életben
tapasztalható korrupció, a várostervezés, a társadalom elöregedése stb.
Változások a missziós munka terén
A LM 1974 óta tevékenykedik az országban a
helyi, BBCS elnevezésű gyülekezeti szövetséggel és annak bejegyzett szociális ágával karöltve. A szervezet ma a legnagyobb protestáns
gyülekezeti szövetség, amelybe 377 gyülekezet
és 168 lelkipásztor tartozik.
Amikor az országba érkeztünk, a misszionáriusok helyi gyülekezetben és projektekben
dolgoztak; az idősebbek az egyházkerületek
vezetőségében töltöttek be tisztségeket, és a
gyülekezetek munkáját felügyelték. A külföldi
misszionáriusoknak a projektek levezénylésében is fontos szerep jutott. Ma ezeket a pozíciókat helyiek töltik be. A misszionáriusok
mentorálnak, bátorítanak, képzéseket tartanak
és problémákat segítenek megoldani úgy, hogy
közben szem előtt tartják a partneri viszonyt, a
kölcsönös bizalmat, az értékek megőrzését és
az érintettek adottságait. Nem másról van itt
szó, mint arról, hogy a felek egymásnak szolgálnak. Micsoda hatalmas „gyakorlóterep”!
Csak a cél nem változott! Az a lényeg, hogy
emberek élő kapcsolatra jussanak Jézussal,
megéljék a hitüket egy gyülekezetben, illetve
ott, ahol forgolódnak, szeressék a körülöttük
élőket, szolgáljanak nekik és hívogassák őket
Krisztushoz. Ehhez hozzátartozik az is, hogy
odaállnak azok mellé, akik szükséget szenvednek. Továbbra is érvényes az, hogy a változásokat tudomásul kell venni, el kell fogadni
és alkalmazkodni kell hozzájuk a mindennapi
életben és a szolgálatban is. Annak érdekében,
hogy az emberek meghallják és megértsék az
evangéliumot, ki kell tartanunk, járatnunk kell
a misszió motorját, ápolnunk kell a kapcsolatainkat, új utakat kell keresnünk és új hidakat
kell építenünk.
Kitartani a missziós munkában
A mi szívünk és a gyülekezeti szövetség szíve
is a misszióért ég. Olyan vidékeken szeretnénk
gyülekezeteket alapítani, ahol még nincsenek
gyülekezetek. Azokon a helyeken a missziós
lelkületű lelkipásztorok mennek el azokhoz,

akik érdeklődnek a Biblia és Jézus iránt. Nem
sajnálják az időt arra, hogy magyarázzák az
evangéliumot az embereknek, döntésre segítsék, a keresztségre felkészítsék, majd utána is
pásztorolják őket.
A gyermekfaluban él egy kisfiú, akinek a
teaszedésből élő édesanyja egy ilyen lelkész
által jutott hitre. Ma már ő beszél a saját törzsében Jézusról a szomszédjainak, rokonainak;
megváltozott élete és Jézusért való lelkesedése
emberi szíveket nyit meg.
Lelkészeink más területeken és a többségi
lakosság körében is kitartóan szolgálnak. Hűségesen helytállnak fenyegetések és nehézségek
közepette. Annak érdekében, hogy az újonnan
létrejött gyülekezetek megerősödhessenek és
növekedhessenek a hitben, olyan körültekintően gondoskodnak róluk, mint egy zsenge kis
palántáról. Így mi jobbnak látjuk, ha a háttérből bátorítjuk őket, és csak a keresztelés után
vesszük át a továbbképzési feladatokat.

FOTÓ: ELKE PFROMMER

Kitartani a gyülekezeti munkában
A régebbi gyülekezeteknek, de az egyes gyülekezeti tagoknak is szükségük van rendszeres istentiszteletekre, hogy növekedhessenek,
hogy a bennük lévő hit élő és mély maradjon,
és a hétköznapokban látható módon is megnyilvánuljon. A lelkész- és munkatárshiány
miatt ez a törekvés gyakran kárt szenved.
A munkatársak és lelkészek képzése, illetve tanítása azért is nagyon fontos, hogy a lelki élet
ne erőtlenedjen el. A gyermekeknek és a fiataloknak is szükségük van Jézusra, életük biztos
alapjára, mert ez az alap segít átvészelniük az
ínséges időszakokat és a nehézségeket. Továbbá folyamatosan figyelnünk kell az idősebbekre is, akik a szülőfalujukban maradtak, és úgy
érzik, hogy gyermekeik és rokonaik magukra
hagyták őket.
Nagy példakép előttünk az a jól képzett lelkipásztor, aki nem fogadott el egy magas fizetéssel járó állást, hanem elment vidékre, mert
ott jobban tudja Istent szolgálni az emberek
között. Egy másik lelkész még akkor sem adta
fel szolgálati helyét, amikor azt a durva kritikát
kapta, hogy a déli mérce szerint túl halkan prédikál, tehát hitéletének minden bizonnyal komoly hiányosságai vannak. Ennek ellenére hű
maradt hivatásához. Később rákos lett. De minden nehézség ellenére is szereti az ő Urát. Ez
a csöndes tanú és értékes munkatárs újra meg
újra megtapasztalja, hogy Jézus hordozza őt.

Kitartani a szociális-missziós munkában
A hatalmas előrelépések ellenére társadalmi
szinten akad még tennivaló bőven. Bár ezen a
téren is tapasztalható a változás. Egy-egy vidéki klinika ma már nem akkora szenzáció, a jó
iskolákat azonban még mindig lámpával kell
keresni. Az iskolázottság manapság szinte elengedhetetlen, és a Biblia tanításán nyugvó jó
nevelés életeket változtathat meg. Éppen ezért
lehetnek valódi oázisok a mi gyermekfalvaink
és iskoláink, ahol Jézus szeretete és békessége
uralkodik az ott élők között. Ez szilárd alapot
nyújt a gyermekeknek, és általuk hatást gyakorolhat az egész társadalomra. Micsoda lehetőség és mekkora feladat!
Kitartani az imádságban
A missziós munka titka: az emberekért mondott imádságok. A saját erőnkből semmit sem
tudunk előre mozdítani. Ám Istennél minden
lehetséges: az új élet, a pozitív irányú változás,
a bűn felismerése, a megtérés, a megbocsátás,
az emberek és népcsoportok közötti megbékélés. Köszönjük, ha bármilyen módon támogatnak minket!
Michael és Regine Kestner

i

A BBCS Gyülekezeti Szövetség
(Szangai Bangladesi Baptista
Egyház): gyökerei egészen
dr. William Carey-ig nyúlnak
vissza, aki 1793-ban érkezett
Angliából Indiába, és aki a
mai Banglades területén
is munkálkodott. Carey a
fáradságos és viszontagságos
kezdetek után megalapította az
első gyülekezeteket. 1947-ben
bekövetkezett India felosztása.
1971-ben Banglades elnyerte
függetlenségét. A függetlenedés következtében a szövetség
elszakadt Kalkuttától, és csak
egy maroknyi képzett lelkipásztora maradt.

Új munkatársak felszentelése
egy 2019-es lelkészkonferencián

Tanulás
a khulnai
gyermekfaluban
Külmissziói Híradó, 2019/06
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Zambia:

2008. május 25-e. A frankfurti repülőtéren álldogálok a bőröndjeimmel.
Hatan vagyunk: öt fiatal felnőtt és a vezetőnk. A Liebenzelli Misszió egyik első
impact-csoportjával Mikronéziába indulunk, hogy együtt lakjunk, szolgáljunk és
tanuljunk.
Az impact [impekt] angol szó.
Jelentése: kihatás, ráhatás, benyomás. A Liebenzelli Misszió ezzel a
rövid távú programjával is szeretne
hatást kifejteni mind a résztvevők,
mind a fogadó országokban élők
életében.

i

Manuel és Carmen Sept 2017
óta él Zambiában. Jelenleg ők
vezetik azt az impact-csoportot,
melynek tagjai 9 hónapra érkeztek az országba. Manuel egy
mikronéziai impactes szolgálat
során ismerte meg a Liebenzelli
Missziót. A házaspárnak egy
kislánya van.

Imádkozzunk, hogy
az Impact Program
során minél több fiatal
megtalálja a helyét a missziós
szolgálatban!
8
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Vajon miket fogunk átélni? Milyen lesz a közös életünk? Mit fogunk a kultúráról és saját magunkról tanulni? Ebben a pillanatban
csak kérdésekkel van tele a fejem.
Tíz évvel később. 2018. szeptember 13-a.
Ismét egy repülőtéren állok, ám ez alkalommal nem Frankfurtban, hanem Zambiában. Mellettem a feleségem, Carmen. Most
nem mi utazunk. Miénk a megtiszteltetés,
hogy üdvözöljük a Zambiába érkező német
impacteseket. Az egykoriakhoz hasonló kérdések kavarognak bennem: Mi vár ránk? Milyen lesz a közös élet velük?
Mikronézia óta sok változás történt az
életemben, amiben nagy szerepet játszott a
Liebenzelli Misszió. Már házaspárként vagyunk itt, és egy tíz hónapig tartó impactprogram vezetői leszünk. De nem vagyunk
egyedül. Velünk dolgozik majd egy zambiai
házaspár is, mert a résztvevők között lesznek zambiaiak is. Ez az első interkulturális
impact-csapat Zambiában, és a programot
támogatja a Zambiai Baptista Szövetség is,
amely hosszú évek óta a Liebenzelli Misszió
partneregyháza.
Sok egykori impactes szolgálja hivatásszerűen Istent
Az egykori impact-program erős hatást gyakorolt rám, de sokakat ismerek, akikben
szintén nagy változások történtek, és most,
például, teljes időben szolgálják Istent ott,
ahol élnek. A mi csoportunkban is mély
nyomokat hagytak az elmúlt hónapok. Sok
mindenen mentünk keresztül. Nevettünk, tanultunk, vitatkoztunk, énekeltünk, sírtunk.
Mi, vezetők tanúi lehettünk változásoknak a

résztvevők életében, és reméljük, ők maguk
is érzékelik majd életük folyamán, hogy Jézus munkálkodik bennük és általuk.
De miért is akarunk két kultúrát összehozni?
Úgy véljük, mindkét kultúrának megvannak a maga erősségei és gyengeségei. Ez
többé-kevésbé beleillik „Isten kultúrájába”.
A Példabeszédek 27,17-ben ez áll: „Vassal
formálják a vasat, és egyik ember formálja a
másikat.” Pontosan ez történik, amikor emberek élnek együtt, és ha ráadásul különböző kultúrákból is jönnek, ez még erősebben
érezhető. Akkor mi, németek, például, tanulhatjuk, hogyan lehet nagyobb türelemmel és
bizonyos derűvel élni a hétköznapjainkat.
A zambiaiak pedig megtanulhatják, hogy
nem kell mindent fenntartás nélkül elfogadni, mert van, amire akár kritikusan is rá kell
kérdezni.
Egészen biztos, hogy ez a fajta élet és tanulás nem mindig a legkönnyebb. De hát
mikor egyszerű az, ha formálnak, „köszörülnek” minket? Köszörüléskor csak úgy pattog
a sok szikra, ám az eredmény egy éles és a
célnak megfelelő kés. Remélhetőleg mi is és
az impactesek az elmúlt évben is formálódhattunk Isten képére.
2019 szeptembere: ismét itt állunk a zambiai repülőtéren, hogy a következő csoportot
fogadjuk. Nagyon izgatottak vagyunk: Vajon
mit fog Isten kimunkálni a fiatalokban és a
fiatalok által? Mire szeretné őket elvezetni?
Kíváncsian várjuk azt is, hogy mi mindent
akar Isten a zambiai impact-programmal
megvalósítani.
Manuel Sept

FOTÓ: FABIAN REINHARDT

Egy benyomás következményei

Japán:

Ki a fülkéből!
A felhőkarcolók árnyékában megbúvó internetkávézók százai – különösen a
japán nagyvárosokban – ma már hozzátartoznak a város arculatához. Általában
éjjel-nappal nyitva tartanak. És nemcsak egy számítógépes helyet, hanem egy
picike helyiséget is ki lehet bérelni bennük.

Névtelenül elvegyülni a tömegbe
Miko nem szívesen van egyedül, ennek ellenére szeretne magának egy zugot, ahová vis�szavonulhat. Az internetkávézóban megvan
a saját kis birodalma, ugyanakkor hallhatja
a többi vendéget. Bár emberek veszik körül,
névtelenségben maradhat, amitől biztonságban érzi magát. Miko beszél az álmairól és
arról is, hogy nem tudja, tulajdonképpen mi
az élete értelme és célja. Csak sodródik egyik
napból a másikba.
De mi köze Miko történetének hozzám
és a Liebenzelli Misszióhoz? Az ő kilátástalan élete elszomorít, és misszionáriusként
igen csak elgondolkoztat. Nekem a fülke,
amelyben él, a missziót jelképezi. Nekünk
is megvan a magunk kis birodalma, mondhatni a saját négy falunk, amelyeken belül
világszerte tevékenykedünk. Ezt a négy falat csak kölcsönkaptuk. A „háziúr”, Jézus a
kedve szerint áthelyezheti, megváltoztathatja és alakíthatja azokat. „Felfelé” nyitottak
vagyunk, és a Szentlélek vezetésére várunk.
Péterhez hasonlóan (vö. Jn 13,36) nekünk
is újra meg újra fel kell tennünk a kérdést
Jézusnak: Quo vadis? Hová mégy? – Merre
tart a te utad és az én utam Jézussal és a
Liebenzelli Misszióval?
A mi fülkénk nem csak felfelé nyitott!
Jézus mindig ad nyitott ajtókat elénk. Ezeken az ajtókon keresztül gyakran vezetett

új utakra minket mint missziót. Sokan ismerhették meg Jézusban a Megváltójukat. A Liebenzelli Misszió 120 éve ajándék,
amelyért Istennek adhatunk hálát. Ám ez
nem egy fotel, amelyben kényelmesen hátradőlhetünk, és ahonnan figyelhetjük a kint
nyüzsgő embereket. Mert Jézus újra meg
újra az ajtónk előtt elhaladó emberekhez
küld minket. Reménységgel szeretné megajándékozni őket. A mi feladatunk megérteni ezeknek az embereknek a szívét és Isten
szemével látni őket. Milyen kérdések foglalkoztatják Mikót és a többi embert Japánban?
Mivel küzdenek? Milyen utakon járnak?
Őszintén szólva nem mindig egyszerű erre
rájönni, és sok időbe, energiába telik. Közben azonban megláthatjuk, hogyan változtat meg Jézus emberi szíveket. Ezért mint
misszió és mint a misszió barátai, támogatói
merjünk a jövőben is közösen lépéseket tenni kifelé! Ki a fülkéből, mert megéri!
Lothar Sommer

i

FOTÓ: LOTHAR SOMMER

Talán még a helyiség szó is túlzás. Inkább egy
kis fülkét képzeljünk el. Három-négy négyzetméterről van szó, ahol csak egy számítógépnek, egy fotelágynak és egy táskának van
hely. A falak papírvékonyak, és a fülke felül
nyitott. Az internetkávézókban lehet zuhanyozni, és még ételautomaták is vannak.
A szokásos szállodák nyújtotta lehetőségekkel szemben ez egy nagyon kedvező megoldás fiataloknak és üzletembereknek, akik lekésték az utolsó vonatot.
Vannak azonban olyanok is, akik életvitelszerűen laknak ezekben az internetkávézókban! Van ugyan állandó jövedelmük, önálló
lakást mégsem tudnak vagy akarnak vásárolni. Miko a 4000 fülkelakó egyike (a nevét
megváltoztattuk). Nagyon felkavart, amikor
betekintést kaphattam az életébe.

Élet a fülkében: Csak magában
Tokióban mintegy 4000 ember él
ezzel a lehetőséggel. A kb. 9,5 milliós
lakosság számához képest ez nem
sok, csupán 0,042 százalék.

Lothar és Tabea Sommer
2008 óta él Japánban. Egy
gyülekezetben végeznek ifjúsági munkát Jokohama
Hongodaj nevű körzetében.
Keresik a lehetőségeket, hogy
hogyan tudnának minél több
olyan emberrel kapcsolatot
teremteni, akik nem járnak a
gyülekezetbe. A házaspárnak
két gyermeke van.

Imádkozzunk, hogy
minél több japán
embertársunk megszabaduljon
az embertelen teljesítménykényszertől és a virtuális világ
adta szabadság illúziójától, s
Istent megismerve tiszta
örömre, egy gyülekezet
közösségében pedig igazi
szeretetre találjon!

24 órás internetkávézó
Külmissziói Híradó, 2019/06
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Németország:

A nagy
gyülekezeteknek
kicsikké kell
válniuk
Globális világunk új állandó tényezője a változás. Ez
a misszióra is vonatkozik.
Miközben régen a missziós
impulzusok Németországból
indultak ki a világba, mostanában ezen az egyirányú
úton egyre nagyobb a szembejövő forgalom.

Mi, a Liebenzelli Misszió mind a két irányban munkálkodunk: embereket küldünk ki Németországból a világba. Ezzel egyidejűleg a világ különböző tájain kialakított kapcsolataink által értékes impulzusok érkeznek
vissza hozzánk.
Most pedig szeretném röviden vázolni, hogy milyen
segítséget jelent ez az „ingajárat” a berlini csapatnak.
– Dirk, az az érzésem, hogy nem növekszik a hitem.
Gyülekezetünk egyik tagjának ez a mondata megkongatta nálam a vészharangot. Gyorsan lefuttattam
egy gyorstesztet: Jár istentiszteletre? Igen. – Végez valamilyen szolgálatot? Igen. – Jár házicsoportba? Igen.
Mindehhez az illető még hozzáfűzi:
– De valahogy mindig minden ugyanolyan.
Igen, ez előfordulhat. De egyáltalán nem kell így
maradnia. Ezért elindultunk egy felfedező útra a
házicsoportok birodalmába.
A gyülekezet nem egy épület, és nem is egy program
A gyülekezetet emberek alkotják. Olyanok, akik – bár
úton vannak Jézussal – az út más és más pontjánál járnak. És olyanok is, akik ma másként gondolkoznak,
mint 20 évvel ezelőtt.
A mi gyülekezetünk Kelet-Berlinben egyre növekszik. Istennek legyen hála! Új emberek csatlakoznak
hozzánk. Ez nagyszerű. De egy gyülekezet csak addig
növekszik, amíg az egyén szükségleteit ki tudja elégíteni. Egy 150 fős istentisztelet erre már egyedül nem
képes. Ezért fontos, hogy egy gyülekezet, amely szeretne egyre nagyobbá válni, tudjon kicsiben is gondolkozni.
Hogy az új látogató ne csak egy további arc legyen
a tömegben. Hogy az új látogató segítséget kapjon, és
ő maga is segíthessen (vö. Róm 12,1). Erre a kihívásra a kiscsoportok (más néven házicsoportok) jól bevált
megoldást kínálnak. Na de hogyan működjön a kiscsoport annál a Z generációnál, amelynek teljesen másra
jár az agya, mint a szüleiké?
Kiscsoportok – és az egyszerű alapelv
A kiscsoport a mi olvasatunkban egy olyan kisebb csoport, amelyben 3 cél érvényesül:
1. Átélhetjük Istent: a kiscsoport az egyik olyan hely a
gyülekezetben, ahol az emberek találkozhatnak Istennel, és növekedhetnek a Vele való kapcsolatukban.
2. Átélhetjük a közösséget: a kiscsoport az a hely, ahol
megbízható kapcsolatok születnek, és a kapcsolatokat
ápolják is. Itt az egyén a másikért van, a tagok támogatják, bátorítják egymást és imádkoznak egymásért.
3. Átélhetjük a növekedést: a kiscsoport a „szent kielégületlenség” állapotában tartja magát, mert alapvetően
nyitott arra, hogy új embereket fogadjon be, és segítsen
nekik beépülni, otthonra lelni. De a növekedés a tagok
lelki fejlődését is jelenti a tanítás által, illetve azáltal,
hogy keresztyénségüket közösen igyekeznek megélni a
hétköznapokban. A fő kérdés ez: Mi a következő lépés
azon az úton, amelyet Jézussal járok?
Ezekből kiindulva nekünk fontos az,
hogy az alkalmak szervezői maximális szabadságot
élvezzenek a szervezésben és a három cél megvalósításában; nem kötelező minden alkalmon mindhárom
célt elérni;

●●

A kelet-berlini tévétorony
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●●hogy sok kiscsoport egy fő dologra össz-

pontosíthat (pl: a diákságra, a sportra, a
bibliatanulmányozásra, az anyaságra és a
gyereknevelésre stb.)
hogy minden kiscsoportnak legyen egy
vezetője, aki képzésben részesül, mi
előtt szolgálatba áll, és akit folyamatosan
mentorál valaki.

●●

És ez működik?
Igen is meg nem is. Miközben sokan be tudtak épülni a közösségbe és növekedtek is a
hitükben, egyre többeknél, és főleg fiataloknál azt láttuk, hogy ez náluk nem „működik”. Mit lehet tenni? Siránkozzunk azon,
hogy megszűnik az elköteleződés? Vagy csak
jelentsük ki: A mi hibánk, így jártunk? Minden nemzedék a saját korának a gyermeke az
összes különcségével együtt. De Isten eddig
minden nemzedékkel elérte és ezután is el
fogja érni a célját.
Egyszemeszteres kiscsoport
A kanadai Torontóban láttunk egy szuper ötletet, amely a mi kiscsoportos szolgálatunkat
is megújította, megelevenítette. Természetesen egyetlen elgondolás sem tökéletes, de az
egyszemeszteres kiscsoportok a klasszikusnak mondható kiscsoportos modellel is jól
összeegyeztethetőek. A mi munkánkba mindenesetre új lendületet hoztak, és számtalan
embernek segítettek megtalálni a helyüket
a gyülekezetben. De mik is azok az egyszemeszteres kiscsoportok?
Változatlanul a már említett elvek (célok,
vezetés, súlypontok) alapján szerveződnek.
6 hónapon át tartanak és vagy áprilisban,
vagy októberben indulnak.
Minden kiscsoport választ magának egy
témát az elkövetkező fél évre. A témák
igen változatosak. Pl. az egyik csoportunk
az egyik evangéliumot, egy másik a házasság témáját választotta. Van, ahol a közös
sport az összekötő fonal, és vannak, akik
zeneovit csinálnak.
Minden gyülekezeti tagunk csatlakozhat bármelyik csoporthoz a következő 6 hónapra.
Ez az alap. Ilyen egyszerű.

●●
●●
●●

●●

Melyek az egyszemeszteres kiscsoportok
előnyei?
Évente kétszer a gyülekezet figyelme rájuk
irányul; a vezetők átgondolják és kiírják az
egyes témákat, majd lezajlik a jelentkezés.
A féléves időtartam miatt az emberek bátrabban próbálnak ki új dolgokat.
Az újak könnyebben csatlakoznak egy
kiscsoporthoz: mivel a jelentkezési időszakban azt látják, hogy a gyülekezetben
mindenki keresi a maga kiscsoportját, az
újaknak is természetesnek tűnik, hogy jelentkezzenek valahová.

FOTÓK: CHRISTOPH KIESS

●●

●●
●●
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A JKB Treptow egy moziteremben tartja az
istentiszteleteit.
Dirk Farr Igét hirdet az istentiszteleten

●●Ha a választott kiscsoport mégsem talál-

kozik valakinek az ízlésével, fél év múlva
könnyen tud váltani az illető.
Az ember félévente mindig egy újabb témát vehet elő és a csoporttal együtt járhatja azt körül.
Több új vezető lesz: mivel a csoportvezetés csak egy fél évre szól, az emberek
bátrabban próbálkoznak meg vele. Ha
mégsem megy a dolog, pontosan tudható,
meddig kell kitartani.

●●
●●

De azért ismerjük a hátrányokat is
Különösen is két probléma derült ki.
A rövid távú kiscsoportokban már nem
tudnak maguktól hosszan tartó barátságok kialakulni. Néha pont akkor ér véget
a hat hónap, amikor egy csoport tagjai elkezdenének mélyebben megnyílni egymás
előtt. Ez éppen azoknak jelent nagy kihívást, akik szeretik az állandóságot. Ezért
vannak olyan kiscsoportjaink is, amelyek
fél év után is együtt maradnak. Csak an�nyit kell tenniük, hogy minden fél év után
a folytatás mellett döntenek.
Nagyobb erőbedobás kell a tervezéshez és
a kapcsolattartáshoz. Új vezetőket kell keresni, a régieket rá kell beszélni a folytatásra, szórólapokat kell készíteni az egyes
induló csoportokról, a gyülekezeti tagokat
buzdítani, nógatni kell arra, hogy keressenek maguknak egy csoportot.
Időközben a JKB Treptow 5 szemeszternyi
tapasztalatot szerzett az egyszemeszteres kiscsoportokkal kapcsolatban. Sokaknak segítséget jelentett a változás, és friss szelet hozott az életükbe. Ezért a következő félévben
is szerveződnek kiscsoportok, amelyek a legkülönbözőbb témákkal foglalkoznak majd.
Néhány kiscsoport pedig változatlan összetételben működik tovább. De nem azért, mert
ez mindig is így volt, hanem azért, mert közösen a folytatás mellett döntöttek.
Dirk Farr

Hiszi-e, hogy van Isten? – Erre
a kérdésre Németország keleti
felén 100-ból csak 8 ember válaszol igennel, míg nyugaton 26.
Csapatlétszám – 6–8 fő az
ideális. Ez elég nagy szám
ahhoz, hogy ne dőljön minden,
ha valaki egyszer nem tud jönni,
de elég alacsony ahhoz, hogy
mindenki kivehesse a részét a
dologból.
Berlin-Treptow Fiatal Gyüle
kezet – 2007-ben Kelet-Berlinben liebenzelli munkatársak
alapították. Az új lakónegyedben, Adlershofban születőben
van az első leánygyülekezetünk.

●●

●●

Dirk és Angelika Farr 2006 óta
él Berlinben. A Berlini Fiatal
Gyülekezet (JKB) védőszárnyai
alatt Kelet-Berlin Treptow nevű
negyedében megalapították
a Berlin-Treptow Fiatal Gyülekezetet olyanok számára, akik
semmilyen felekezethez sem
tartoznak. Dirk a JKB vezető
lelkipásztora és a Liebenzelli
Misszió gyülekezetalapító szekciójának a vezetője. A házaspárnak három gyermeke van.

Imádkozzunk, hogy
minél több berlini fiatal
kapcsolata mélyüljön el
Istennel és a társaival a JKB
kiscsoportjaiban!
Külmissziói Híradó, 2019/06
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Közép-Ázsia:
Nagyon sok minden ugyanolyan maradt: nekik
is gyakran kell búcsúzkodniuk, ők is két kultúrában élnek, több nyelvet tanulnak, az ő életükben is vannak kalandos és kiszámíthatatlan
események, különböző embereket és országokat
ismernek meg, és megtanulják értékelni őket…
De azért sok minden megváltozott. Az első,
ami eszembe jut, az az, hogy a mi gyerekeink
milyen szoros kapcsolatban vannak a nagyszüleikkel. Én csak a 4 évenként esedékes németországi tartózkodásunk alatt tudtam velük találkozni, beszélgetni, időt tölteni. Meg esetleg
Karácsonykor sikerült telefonon beszélnünk,
és volt egy-két levélváltás is közöttünk. Ezzel
ellentétben a mi gyerekeink a WhatsApp segítségével szinte napi kapcsolatban vannak a
nagyszülőkkel. Rövid hangüzeneteket küldenek
nekik, fényképeket osztanak meg velük a szülinapi bulijukról vagy egy kirándulásról, vagy
egy videóhívással bevezetik a nagyszülőket a
szobájukba, megmutatják nekik a játékaikat, a
kutyusukat vagy akár a legújabb tornamutatványaikat is.
Nincs többé „majd 4 év múlva”!
Az én gyerekkoromban, amikor visszautaztunk
szüleim szolgálati helyére, mindig 4 teljes évre
kellett elköszönnünk Németországtól, a nagyszülőktől, a családtagjainktól és a barátainktól. Manapság rövidebb időre szól a búcsú. Ma a repülés
szinte megszokottá vált. Így a
kint töltött négy év alatt mindig van, aki otthonról meglátogat minket, vagy
mi repülünk haza családostul néhány hétre.
Kisebb lett a világ, és sok fiatal szeretne az
érettségi után egy évet külföldön tölteni. Ezért
is indította el 2007-ben a Liebenzelli Misszió
az impact-programot, amely azt teszi lehetővé, hogy fiatalok egy évet egy másik országban
önkénteskedjenek.
Iskola, internátus vagy távoktatás?
A külföldön élő családok életében fontos döntés az iskolaválasztás. Minden családnak mérlegelnie kell a lehetőségeket, majd legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint kell megtalálniuk
a legmegfelelőbb megoldást. Mi három dolog
közül választhattunk: az egyik a helyi angol iskola, a másik egy internátus egy harmadik országban, a harmadik az otthonoktatás a német
távoktató programmal. Mi ez utóbbi mellett
döntöttünk.
Te vagy a mi emberünk!
Szívesen foglalkozol kisebbekkel? Szeretnél
segíteni egy misszionáriuscsaládnak és egy
évet velük tölteni? Ha igen, jelentkezz!
impact@liebenzell.org vagy
www.impact-einsatz.de
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Anya, tudnál
segíteni?
A kislányom rám néz, és a világ legtermészetesebb dolgának tekinti, hogy megyek és segítek neki beágyazni. Amióta iskolás lett, egyre többször gondolok vissza arra, hogy
milyen is volt 6 évesen, a szüleimtől 4 órányi repülőút távolságra, egy bentlakásos iskolában felnőni. Újra meg újra
összehasonlítom a gyerekeim helyzetét az én akkori életemmel.

Christine Bangladesben nőtt fel
egy misszionáriuscsalád gyermekeként. Testvéreivel együtt a
szingapúri német iskolában tanult,
és az ottani internátusban lakott.
2008 óta férjével és 4 gyermekükkel Közép-Ázsiában végeznek
missziós munkát.

A szolgálatban kapaszkodjunk Jézusba!

Matematikaóra az egyik impactessel, Mareikével

Milyen iskolába járnak ma a
misszionáriusgyerekek?
Hartmut Wackert kérdeztük, aki a Liebenzelli Misszió személyi
referense. Ő tartja a kapcsolatot a misszionáriuscsaládokkal.
Mennyiben más a helyzet ma?
Ma már több egyedi megoldás létezik. A távoktatás jó opció,
de nem az egyetlen. Sok édesanya és impactes ennek a programnak a tananyagát végzi otthon az alsós gyermekekkel, de
nem ritka, hogy még a középiskolát is végig tudják így csinálni.
A liebenzelli misszionáriusok gyermekei régebben japán,
szingapúri, indiai, pápua új-guineai vagy kenyai internátusokban töltötték iskolai éveiket, és hosszú hetekre el kellett
szakadniuk a szüleiktől. Ez ma már csak a thaiföldi internátusra vonatkozik. Azok a gyerekek, akik japán, malawi és
zambiai bentlakásos iskolákban tanulnak, a hétvégéket
a szüleikkel tölthetik.
A Bangladesben, Burundiban vagy Zambiában működő
angol vagy francia nyelvű iskolákba otthonról járhatnak
a gyerekek, és a német nyelv és irodalom tantárgyat
otthon tanulhatják a távoktató programmal.
Milyen fontos kérdéseket kell a szülőknek átgondolniuk?
Ismerve a gyermekem adottságait, mi lenne neki a legjobb? Mi nekünk, szülőknek a legelfogadhatóbb? Hogyan
látjuk, merre vezet minket Isten családként? Mivel egy
adott lehetőség nem minden gyermeknek ugyanolyan jó,
választhatnak a misszionáriusok ugyanabban az országban
más és más utat.
Egy régi
emlék:
Christine
első napja
a szingapúri
iskolában

Mi jelenthet áldást?
Egyértelmű, hogy a jó távoktatási tananyag és a misszionáriusgyerekek jó kapcsolata az impactesekkel. Az impactesek
gyakran alig néhány évvel idősebbek csak, és más szerepet
töltenek be, mint a tanító nénik, akik egyúttal az anyukák
is. Az iskola befejezése után pedig mindenki elvégezheti az
orientációs évet Korntalban, ami tényleg szuper lehetőség. Ott
a fiatal felnőtt misszionáriusgyerekek hasonló helyzetben lévő
társaikkal együtt tehetik meg első lépéseiket Németországban. Beilleszkedésüket tapasztalt mentorok segítik.
Külmissziói Híradó, 2019/06
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Sokszor nehéz egyszerre betölteni az anya és
a tanító néni szerepét. Ami az iskolai tananyagot illeti, megnőttek a követelmények, ezért a
gyermekeknek nagyobb törődésre és több segítségre van szükségük. Az oktatás az újabb
kistestvérek becsatlakozásával egyre nagyobb
nehézségekbe ütközik. Bármennyire igyekszik
is egy anyuka, gyakran érzi, hogy nem tudja kielégítően elvégezni a feladatát. Ám az impactprogram révén most már kérhetünk önkéntes
segítőt. Így a mi családunknak jelenleg az otthonoktatás a legjobb megoldás. Az önkéntesek
kisebb részfeladatokat el tudnak végezni; segítségükkel eredményesen lehet a gyerekeket otthon tanítani.
Nekünk szinte életbevágó, hogy minden évben legyenek önkéntesek, és legyenek
köztük olyanok, akik hozzánk szeretnének jönni, mert így velünk maradhatnak
a gyerekeink, és később, amikor visszatérünk Németországba, felkészülten tudnak
majd bekapcsolódni az otthoni iskolarendszerbe. Az önkéntesek ugyanakkor a
külföldön eltöltött év alatt sok új tapasztalatra tesznek szert, az átélt élmények,
de a nehézségek is formálják őket, és segítik növekedésüket.
Felfigyeltünk egy új tendenciára: a
fiatalok a hosszabb kinttartózkodás helyett jobban kedvelik a rövidebb és beláthatóbb, néhány hetes vagy hónapos
intervallumokat. Évről évre nő a kereslet a rövidebb szolgálati lehetőségek iránt.
Nekünk, akik hosszabb távokra tervezünk, ez
jelent ugyan némi gondot, mégis látunk benne
fantáziát, hiszen fiatalokat pásztorolhatunk egy
kis időre, új megtapasztalásokkal gazdagíthatjuk őket, erősíthetjük őket a hitükben, és kialakíthatunk bennük egy kedvező képet a távoli
országokban végzett missziós munkáról.
Az önkéntesek szolgálatának köszönhetően
tudok segíteni a kislányomnak – és nem csak
beágyazni.
Christine

Spanyolország:

Quo vadis,
amikor
hiányzik a
bizalom?
A Liebenzelli Misszió 1996 óta küld ki munkatársakat Spanyolországba. A legtöbben
gyülekezetalapításban és gyülekezetépítésben tevékenykednek. Melyek ennek a
munkának a legnagyobb kihívásai? Vajon
a fiatal misszionáriusok szerint hol kellene a legaktívabban jelen lenni? Milyen
lehetőségeket rejt az együttműködés
egy spanyol lelkipásztorral? A válaszokat
Theo Hertlertől, Daniel Köhlertől és Daniel
Suchallától kapjuk.

Gazdagság a
német birodalmi
márkával?
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A Spanyolországban szolgáló
misszionáriusok éves
találkozóján az impactesek
is részt vesznek.
2019-ben Sierra Nevadában
került sor az eseményre.

Infláció Spanyolországban?
Talán néhányan emlékeznek még a német birodalmi márkára
és a milliós címletű bankjegyekre. A nagyapám néhányat megőrzött belőlük. Mert ő is volt egyszer milliomos! Bár nem sokra
ment vele, mert egy kenyér félmillió birodalmi márkába került. És az előző nap még csak 200 000 birodalmi márka volt
az ára.
Nekünk mindig azt mondták, hogy egy gyülekezetalapító
misszionáriusnak be kell illeszkednie az adott társadalomba.
De hogyan lehet egy olyan társadalomba beilleszkedni, amelyből hiányzik a kölcsönös bizalom, és a hiányzó bizalmat sok
beszéddel próbálják ellensúlyozni? Spanyolországban talán a
legnagyobb nehézséget az okozza, hogy egy alapvetően bizalmatlan környezetben kell dolgoznunk.
Mindent vég nélkül kell bizonygatni, megerősíteni és igazolni.
És még így is előfordul, hogy visszaélnek az ember bizalmával.
A korrupció mindennapos. A rendfenntartó erők kéz a kézben
„dolgoznak” a drogkereskedőkkel. A telekeladásokat ügyvéd
előtt hitelesítik, ennek ellenére többször is lebonyolítják. Te lo
juro por mi madre. Esküszöm az anyámra. Teljesen megszokottak az ilyesfajta esküdözések ott, ahol a kimondott szó teljesen értéktelen. A szavak is inflálódnak, és minden „felfújódik”.
Milliós „címletű” szóáradat, amelynek szinte nincs is értéke.
A szavakat elfújja a szél – mondja egy spanyol közmondás.
Amikor nem nagyon működik a kölcsönös bizalom, miért
kellene abban az emberben bízni, aki Jézusról beszél és „a vallásosságával jön”? Ráadásul az, amit mond, teljesen különbözik a megszokottól. Arra itt aligha lehet építeni, hogy „alapvetően megbízunk a másikban”.
Sajnos a bizalmatlanság és a bizalommal való számos vis�szaélés gyakran még gyülekezetszakadást is eredményez, amikor a friss hívők a régi gondolkozási mechanizmusok szerint
élnek továbbra is. Csak úgy élhetünk nyíltan, őszintén, és csak
akkor érdemeljük ki mások bizalmát, ha jó kapcsolatot ápolunk Jézussal. A szomszédok, az ismerősök, az emberek a gyülekezetben titkon figyelnek minket, és sokszor többet tudnak
rólunk, mintsem gondolnánk.
A dolgokat nem lehet siettetni, mert a csalódott emberek
óvatosak, és csak lassan lehet elnyerni a bizalmukat. Meg kellett tanulnunk, hogy Spanyolországban nem nagyon létezik
megelőlegezett bizalom. Sőt, még azt is megtanulja itt az ember, hogy hogyan kell negatívan gondolkozni. Ahhoz is hozzá
kell szoknunk, hogy van, amikor velünk szemben jelentkezik a
bizalmatlanság – és türelmesnek kell lennünk. Csak így vészelhetjük át az „inflációt”.
Theo Hertler
Theo és Carolin Hertler 1996 óta
gyülekezetalapítókként dolgoznak
az andalúziai Marbellában. Segítik a
gyülekezetet az önállósodás útján,
de részt vesznek országos missziós
akciókban is. Négy gyermekük közül
kettő már Németországban él.

Mély barátságok utáni vágy
Miután az első évben a spanyol kultúrát és nyelvet
tanulmányoztuk, arra a régióra és arra a helységre
összpontosítottunk, ahol jelenleg lakunk. A világnézetükről kérdeztünk 15 olyan embert, akik már néhány éve Peñiscolában élnek. Az is érdekelt minket,
hogy mit várnának attól a gyülekezettől, amelyhez
csatlakozni akarnának. A legtöbb beszélgetésből az
derült ki, hogy az emberek legfőképp mély emberi
kapcsolatokra és barátságokra vágynak. Ebben látunk
egy nagy lehetőséget a gyülekezet számára: hiszen Isten mély közösségre hív – elsősorban Önmagával és
azután egymással is.
Jelenleg még Németországban vagyunk szolgálati körúton. Spanyolországból többször érkeznek hírek ezzel a kérdéssel: Mikor jöttök már végre vissza?
Az első kapcsolataink időközben barátságokká alakultak át. A szomszédunk – egy idősebb özvegyas�szony – már alig várja, hogy ismét Spanyolországban
legyünk. Még azok a németek is, akik nem régóta laknak Spanyolországban, ezt írták: Ha újra itt lesztek,
egyszer elmegyünk veletek az istentiszteletre. Ügyelnünk kell azonban arra, hogy az embereket ne magunkhoz kössük, hanem egymáshoz, és – ami még
fontosabb – Istenhez.
A gyermek- és ifjúsági munka olyan terület, amelyet ki lehet aknázni. A környező településeken nem
ismerik az élménypedagógiát. Ezért nem akadályoznak abban, hogy egy helyi gyerekpszichológusnővel
együtt szervezzünk alkalmakat a gyermekeknek
és a fiataloknak. A környező hegyi falvakban már
előttünk is megjelent az igény arra, hogy misszionáriusokkal lépjenek kapcsolatban. Kijelenthetjük,
hogy oda még nem jutott el az evangélium, ezért
szinte adja magát, hogy elkezdjünk ott valamilyen szolgálatot.
Daniel Köhler

„Nagyon sokra értékelem csapatunkban a
kölcsönös bizalmat. Ez nagy szabadságot ad,
és a közös munkánkban is megmutatkozik.
Továbbá nagyra tartom azt, hogy német mis�szionáriusokként milyen nagy erőbedobással
építitek Isten országát itt, Spanyolországban.
Nekem nagyon sokat jelent, hogy családként,
barátokként és kollégákként is itt vagytok
nekem, és együtt végezzük azt a szolgálatot,
amelybe Isten állított be minket.”
DANIEL ZAFRA

A szkepticizmustól a bizalomig

FOTÓ: TABEA KÖHLER

Daniel és Tabea Köhler 2015 óta él
Peñiscolában, a Costa Azaharon.
Tabea Chilében nőtt fel, ahol
szülei misszionáriusként tevékenykednek. Daniel 2019 júliusa óta a
spanyol team vezetője. A házaspárnak egy kislánya van.

Ünnepélyes keresztelési alkalom: hat keresztyén öt országból
(balról a második Daniel Köhler, balról a negyedik Daniel Zafra).
Spanyolország jövője a nemzetközi gyülekezetek kezében van.

Kívülről nézve a spanyolok rendkívül közvetlenek és nyitottak. Ugyanakkor amikor barátkozni szeretnénk velük,
váratlanul elzárkóznak, és elkezdenek indirekt módon
kommunikálni. Itt egy új kapcsolathoz mindenki fenntartásokkal áll hozzá, nem pedig bizalommal, ahogyan
mi azt megszoktuk. E miatt a bizalmatlanság miatt mi,
misszionáriusok nagyon nehezen értjük meg, hogy egyegy reakció valójában milyen szándékot takar. Még az
itteni, spanyol kollégánkkal, a benicarlói gyülekezet lelkipásztorával, Daniel Zafrával is csak igen lassan és körültekintően tudtunk baráti kapcsolatot kiépíteni.
Most már, hogy kialakult közöttünk a bizalom, sokat
tanulhatunk tőle, és igazán nagyra értékeljük a barátságát. Korábban is dolgozott együtt külföldiekkel, így
gyakran tehetünk fel neki kérdéseket az itteni kultúrával
kapcsolatban, vagy ha nem értünk egy ügymenetet. Ez
óriási segítséget jelent nekünk.
A spanyoloknak nemcsak a külföldiekkel szemben
vannak fenntartásaik. Mindenhez, ami új és ismeretlen,
óvatosan és elutasítóan közelednek. Ezért vagyunk végtelenül hálásak Istennek, amiért Daniel Zafra személyében olyan lelkipásztora van a gyülekezetnek, aki erről a
vidékről származik. A valenciai katalánt beszéli, amely
az itt élő emberek szívéhez a legközelebb álló nyelv.
Ő egy közülük, ezért sokkal inkább hallgatnak rá, mint
ránk, németekre vagy a dél-amerikaiakra.
Ugyanakkor a Daniel Zafrával való közös munkánk
során azt is láthatjuk, hogy Istent más módokon is lehet
imádni, máshogyan is lehet Vele beszélgetni, és más formában is meg lehet élni a kapcsolatot Vele. Ez a mi látószögünket is tágítja, és arra bátorít minket, hogy Isten
sokszínűségét fedezzük fel az emberekben.
Daniel Suchalla
Daniel és Rosita Suchalla szintén
2015-ben költözött Peñiscolába,
hogy támogassák az ott folyó
gyülekezetalapítást. Rosita
misszionáriusok gyermekeként
Peruban nőtt fel. A házaspárnak
három gyermeke van.
Külmissziói Híradó, 2019/06
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Franciaország:

Kihívás a javából!
Francia viszonylatban igen nagy az a gyülekezet, amelynek a munkáját 2018
szeptembere óta a szolgálók képzésével támogatom, nemsokára pedig én is részt
veszek egy új filia plántálásában. 74 bejegyzett gyülekezeti tagunk van, és az istentiszteleteket kb. 120-an látogatják 30 nemzetből. Isten ajándéka, hogy csaknem minden héten új érdeklődők is beköszönnek. Ez óriási örömmel tölt el!

Egy befogadó, tanítványozó és imádkozó
gyülekezet
Ezt a multikulturális, sokszínű gyülekezetet nem csak befogadókészsége jellemzi.
Korábban jórészt csak fehérbőrű franciák
vezették a közösséget, de ma a vezetők új
nemzedékére és egy új vezetési kultúra kialakítására van igény. Jelenleg öt különböző nemzetiségű férfi részesül ilyen jellegű
képzésben. Mellettük ott van még a francia
lelkipásztor, egy portugál állampolgárságú
gondnok és egy németországi misszionáriusnő – mindegyik a maga kegyességi vonalával
és lelki érzékenységével. És akkor még nem
említettünk olyan fontos kérdéseket, mint
például az imádság gyakorlatát.
Jómagam pietista háttérből, a württembergi népegyházból jövök. Tapasztaltam
már sok mindent, mégis van, amin fennaka-

Evelyn Theurer 2018 augusztusa óta La Roche-sur-Yonban
és a környékén végez gyülekezetalapító és oktató munkát.
Azelőtt nyolc évig Normandiában szolgált egy gyülekezetben.

Női alkalom a gyülekezetben

La
Roche-sur-Yon
a Vendée
Steffen
Cramer a férfiaknak
nevű
francia
megyében,
szóló csendesnapok és a
Pays
de la Loire
régióban
csendeshetek
felelőse
található.
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dok. Az, ahogyan én eddig éltem, nagyon
mélyen meghatározza a gondolkozásomat.
De vajon mindaz, amit megéltem, vagy ahogyan a dolgaimat csinálom, automatikusan
biblikus is? Gyakran komoly nehézséget jelent az, hogy magamban tisztázzak, vagy
másoknak elmagyarázzak valamit. Többször is előfordult már, hogy az álláspontomat felül kellett vizsgálnom, és részben módosítanom kellett.
Kipróbálni más formákat is
A gyülekezetben eddig mindenki egymás
után imádkozott, gyakran igen hosszan és
nagyon személyes ügyekért. Ebben nincs
semmi kivetnivaló. De azért, hogy több
ember is imádkozhasson, segítene, ha más
formákat is kipróbálnánk. Erre a javaslatra
ez volt az egyik reakció: Mi azért nem imádkozunk egyszerre, mert úgy a pünkösdisták
imádkoznak! Nekünk ez talán tényleg szokatlan, de sok, más országból érkezett testvérünknek ez a közös imádság „természetes” módja!
Már egészen jelentéktelen formai és kulturális kérdésekben is keletkezhetnek konfliktusok. Ezért rendkívül fontos, hogy az Úr
Jézusra nézzünk, és arra figyeljünk, amit Ő
tanít nekünk. Hiszen a lényeg az, hogy szeressük Őt és a testvéreinket! „Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást
szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt!” (Róm 13,8). Néha nagyon
nehéz ezt a szeretetet újra meg újra látható
módon kifejezni, de szeretnék mégis e szerint élni.
Hálásan köszönöm, ha imádkoznak azért,
hogy Isten adjon nekünk bölcsességet a
gyülekezetekben végbemenő és várhatóan
sokféle változás közepette. Ilyen kérdések
foglalkoztatnak minket:
Hogyan tud a gyülekezet megsokszorozódni?
Hogyan érhetjük el az evangéliummal a
körülöttünk élőket?
Hogyan növekedhetünk a hitben egyenegyenként és együtt is mint gyülekezet?
Evelyn Theurer

●●
●●
●●
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Az istentisztelet előtti imaórán gyakran
imádkozunk is ezért, és aztán valóban ott
áll egy új érdeklődő az ajtóban! Olyankor
megpróbálok kapcsolatba lépni velük, vagy
másokat kérek arra, hogy szólítsák meg az
újonnan érkezőket. A gyülekezet tagjai ebben példamutatóak: odamennek az újakhoz,
köszöntik őket, elbeszélgetnek velük, és
meghívják őket magukhoz ebédre!

Zambia:

A Liebenzelli
Misszió újoncai
Újoncok? Hát igen, időközben már nem is érezzük magunkat
annyira újaknak. Azonban amikor 2016-ban a Liebenzelli
Misszióval Kanadába utaztunk a misszionáriusjelöltek
programjára, gyakran kérdezték meg tőlünk:
– Hogyan kerültetek tulajdonképpen a Liebenzelli Misszióhoz?
Nem ott tanultunk, nem kötnek oda családi kötelékek, nem tartoztunk egyik LMszövetségbe sem. Hallottunk valamit a LM
csendesheteiről és néhány rendezvényéről,
de a többi teljesen új volt nekünk. Az esküvőnk után Isten az utunkat házaspárként
mégis egészen világosan a misszióba vezette. Így kerültünk kapcsolatba a szervezettel
2014-ben.

FOTÓK: KATJA ÉS MATTHIAS BACHMANN

Az első beszélgetések és a döntés
Először kölcsönösen „lecsekkoltuk” egymást. Kik vagyunk? Mit szeretnénk? Milyen
lelki háttérből jövünk? Mi a foglalkozásunk,
és milyen adottságaink vannak? Több beszélgetést folytattunk a misszió hegyén és
kirchbergi lakószobánkban. A találkozások
a különböző munkatársakkal, de különösen
is a „misszionáriusok toborzásáért” felelős
férfival nagyon jó és mély benyomást tettek ránk. Éreztük, hogy valóban érdeklődnek irántunk, és a nekünk legmegfelelőbb
megoldást keresik. Amint egy újabb lépést
megtettünk, azonnal rendelkezésünkre álltak a szükséges információk és nyomtatványok. Sok imádság után megértettük: igen,
a Liebenzelli Misszióval szeretnénk elindulni és Jézusért valami újba belevágni.
A misszionárius-jelöltek orientációs
programja
2016 nyarán utaztunk ki Kanadába.
A nyolchónapos képzést nagyon pozitívan
éltük meg. Más jelöltekkel együtt közösen
szerezhettünk „missziós tapasztalatokat” a
nemzetközi Kanadában. Így dolgozhattunk
egy filippínó gyülekezetben, egy ízig-vérig
kanadai iskolában, összebarátkozhattunk
egy mexikói férfival, és hetente szolgálhattunk egy lakóházban főleg arab menekültek
között.
Az orientációs program igazi segítség
volt a későbbi beilleszkedés szempontjából.
Folyamatosan jelezhettük, hogyan érezzük magunkat, és mi az, amit hiányolunk.

A heti gyakorlatokat tapasztalt
misszionáriusok
állították össze, és a többi
résztvevővel is gyakran
megoszthattuk a gondolatainkat. Mély barátságok szövődtek köztünk. Megismertük a Liebenzelli Misszió
kanadai és amerikai ágát, így nagyobb rálátásunk lett az egész szervezetre. Nagy ajándék, hogy személyesen is ismerhetünk olyan
misszionáriusokat, akik a szervezet keretein
belül szolgálnak különböző országokban.
Végre Zambiában!
Két éve vagyunk Zambiában, az Amano
Iskolában. Itt is a kezdetektől fogva bevontak bennünket az új misszionáriusokat segítő programba. Szemináriumot szerveztek
a Zambiába újonnan érkezetteknek, és különösen a kezdeti időszakban többször is
beszéltünk Németországgal, amit egy kicsit
úgy éltünk meg, mintha egy darabig még
mindig fognák a kezünket.
Itt egy csapatban dolgozunk négy mis�sziós társaság misszionáriusaival – de azért
a zambiai LM-csoport tagjai vagyunk, onnan van a kapcsolattartónk, velük tartjuk a
munkatársi találkozókat, hogy feltöltődhessünk és megbeszélhessük ügyes-bajos dolgainkat. Ez mindannyiunkat meggazdagít.
A kezdeti időszakban örömmel láttuk, hogy
a LM nemcsak kiküldött ide minket, hanem
érdekli őket az is, hogy jól vagyunk-e, szívesen vagyunk-e és dolgozunk-e itt. Kapcsolatban vannak velünk, tanácsokkal látnak el, bátorítanak a nehézségek idején,
amelyek azért mindig adódnak. Sok terhet
is levesznek a vállunkról; rendelkezésünkre
bocsátottak egy autót, és biztosítanak számunkra egy lakást is.
Már egyáltalán nem érezzük magunkat
„újoncoknak” – ami éppen az elmúlt három évben megtapasztalt törődés követ
kezménye.
Katja és Matthias Bachmann

Felső kép:
Katja (jobbról a 3.) egy élmény
dús erdei iskolai kiránduláson
a felső tagozatosokkal
Alsó kép:
Torontóban, a filippínó
gyülekezet tagjaival

Matthias és Katja Bachmann
2017 augusztusa óta él a zambiai Amano Iskolában.
Sokrétű feladataik közé tartozik a tanítás, a pásztorolás,
a lelkigondozás, a tanítványozás, illetve a gyerek- és ifjúsági
munka.

Imádkozzunk, hogy a
fiatal misszionáriusok
mentorálásán Isten áldása
legyen!
Külmissziói Híradó, 2019/06
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Halálhír Pápua Új-Guineából
Gerhard nagyon sokféleképpen hatott rám és a feleségemre, Carolinra. Tulajdonképpen azt is neki köszönhetjük, hogy misszionáriusok lettünk. 2005-ben az őszi
nagy missziós ünnepen történt. Mi már a reggeli program után haza akartunk utazni. De egyszer csak Gerhard
lépett a színpadra, és az ő utánozhatatlan, tréfás stílusában adakozásra szólította fel a jelenlevőket. Odaszóltam
Carolinhoz: – Ezt az embert meg akarom ismerni.
És megismertem. Az események gyorsan követték
egymást, és néhány hónappal később már egy Pápua
Új-Guineába tartó repülő fedélzetén találtuk magunkat.
Soha nem gondoltuk volna, hogy egy adakozásra történő, jelentéktelennek tűnő felhívás az alapjaiban fogja
megváltoztatni az életünket.
És bárkivel beszélek, mindre igaz: aki csak ismerte
Gerhardot, a hatása alá került. Sok közös szolgálatom
volt vele és Brigittével, és azok rajtam is változtattak
mindig valamit. Gerhard volt a példaképem. Én is olyan
férfivá akartam válni, aki lelkesen, magát nem kímélve
munkálkodik Istenért, szoros kapcsolatot ápol Jézussal,
úgy fogadja el az embereket, ahogyan vannak, mindig
a rendelkezésükre áll, és egészen közel viszi hozzájuk
Jézus szeretetét. Gerhard ilyen valaki volt a szememben. Sokat beszélgettünk, nem egyszer késő éjszakáig
egy őserdei kunyhóban fekve. Egyszer ezt mondta: „Figyelnünk kell arra, hogy mi is elvégezzük a futásunkat. Nehogy az legyen, hogy miközben másoknak prédikálunk, a
végén mi magunk szem elől tévesztjük a célt.” Szavai azóta
is sokszor eszembe jutnak.
Gyakran beszélgettünk a 2Timóteus 4,7-ről: „A nemes harcot megharcoltam… futásomat elvégeztem… a hitet
megtartottam.” Ez vigasztal most engem. Gerhard a haláláig megtartotta a hitet. Bevégezte a futását, és most az
ő JÉZUSÁNÁL lehet, akit teljes szívéből szeretett.
Gerhard nagy űrt hagy maga után a mi misszionáriuscsapatunkban. Nagyon hiányzik nekünk. Személyében egy szeretett testvért, mentort és példaképet
veszítettünk el. De szeretnénk a nyomába lépni,
követni a példáját, és teljesen odaszánni magunkat Jézusnak és a Tőle kapott küldetésünknek.
Johannes Wälde, a Pápua Új-Guineában
szolgáló misszionáriusok vezetője

Gerhard Igét hirdet Aviampban,
2019. április végén
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Gerhard
Stammra
emlékezünk
* 1957. szeptember 12., Lichtenfels
† 2019. július 3., Popun-Aviamp (Pápua Új-Guinea)
Az aviampi ifik nyári prorgramja során Gerhard
Stamm megcsúszott és rázuhant egy földön fekvő
fatörzsre. Kis idő múlva a belső sérülések következtében elhunyt. Temetése és az azt követő
közös megemlékezés július 27-én volt Ausenben,
ill. Wassertrüdingenben.

Halálhír a misszióból

Gerhard és Brigitte Stamm egy csapatot alkottak,
és egyedülálló módon egészítették ki egymást

FOTÓK: GERHARD STAMM, ELKE PFROMMER

Egy munkatárs és barát halálára
Nem akarok egy drága kollégáról és útitársról csöpögős frázisokat pufogtatni, amelyektől néha hemzsegnek a gyászjelentések és a gyászbeszédek. És Gerhard sem akarná. Sok mindent éltünk át együtt, becsültem azt, hogy mindenhez egyértelműen viszonyult, és nem akarom
ideálnak vagy szentnek feltüntetni. Nem volt ikon, még ha egy pápua
új-guineai újság egy kimerítő cikkben annak ábrázolta is.
Mi jellemezte Gerhardot? Szívesen beszélgetett az emberekkel és
sokat beszélt Istenről. Arról, hogy nekünk, természetünktől fogva istentelen embereknek sürgősen szükségünk van Istenre! Hogy nemes
vademberek épp oly kevéssé léteznek, mint a jó csírái a felvilágosult
európaiakban. Hogy csak Jézus keresztje által találkozhat az ember újra
Istennel. Hogy Isten Lelke a reménytelen eseteket változással ajándékozza meg. Így magyarázta másoknak, de így értette ezt önmagára nézve is.
Mi volt Gerhardnak fontos? Az, hogy Jézus érdeméért mindenről
úgy beszélgethetett Istennel, mint az ő Atyjával. Az, hogy mi, keresztyének, Isten kérését követve a legeldugottabb helyeken, a legutolsó
és legszegényebb embernek is szolgáljunk. Az, hogy Jézus szavait
a Biblia legdrágább kincsei között tartotta számon. Huncut szeme
örömtől ragyogott, amikor bibliaolvasás közben valamit felfedezett az
Igében. Bármire rá tudott csodálkozni! Egyszer épp egy tutajon utaztunk egy őserdei folyón, amikor széttárta a karját és felkiáltott:
– Mi mindent kapunk mi ajándékba! Mások ezreket fizetnek azért,
hogy részt vehessenek egy ilyen utazáson! Mi meg ráadásként kapjuk
a küldetésünk mellé.
Mit csodáltam benne? A rugalmasságát, azt, hogy kitartott az emberek mellett, és bemutatta nekik Jézus szeretetét. Egyszer egy ausztráliai így nyilatkozott róla:
– Gerhard? Őt ismerem. Ő az a „fejbeváglak, átölellek” típus.
A képedbe vágja az igazságot, de a következő pillanatban gyengéden átölel.
Gerhard azért volt a példaképem, mert Jézust tartotta a
példaképének – nem mintha ő maga tökéletes lett volna. Az,
amit Jézus minden keresztyéntől megkövetel, teljesen ráillik: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy
lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Máté 5,16).
Gerhard egy csúszós út mentén omladozó viskóban
halt meg a világ végén. Az Istenért! Ismerjétek el,
hogy Isten az Úr! Nekem Gerhard hazamenetele felhívás bűnbánatra.
René Bredow, aki 1990-től 2008-ig, majd 2014-től
2018-ig szolgált Pápua Új-Guineán

Gerhard Stamm – az eredeti, jó
humorú, közvetlen figura, aki
mindenkivel megtalálta a hangot

i

Gerhard utolsó levele akkor érkezett meg hozzám,
amikor ő már az örökkévalóságban volt. Pár órával azután, hogy a rossz hírt megkaptuk – Dieter és
David Stamm, a feleségem, Tabea és én –, útra keltünk Pápua Új-Guineába, hogy Gerhard özvegyével,
Brigittével legyünk.
Gerhard nagyon jó barátom és közeli testvérem
volt. Annyit tudnék mesélni róla… Talán ő volt a legismertebb LM-misszionárius és valószínűleg a legjobb
szakemberünk a missziói teológia alapjai témában.
Bárcsak sokkal több olyan igehirdető lenne, akik a
Biblia alapján úgy tudnák felvázolni Istennek az elveszett világ megmentésére irányuló nagyszabású tervét, ahogyan ő tette. Bárcsak sokan ugyanúgy rá tudnának állni Isten határokon átívelő szívdobbanására,
és engednék, hogy az magával ragadja őket! Gerhard
engedte, hogy Isten szeretete megragadja és elküldje
őt az ő Brigittéjével együtt Új-Guineába. Mindketten
tudták jól, hogy veszélyes helyen élnek és dolgoznak.
Gerhard Stamm hite a Bibliában gyökerezett. Mindig kritikusan állt hozzá a tömegember véleményéhez
és a világ divatos trendjeihez. Felettesei némely döntésével kapcsolatban többször inkább várakozó állásponton maradt. Ennek ellenére azt a helyzetet, hogy
én lettem a „főnöke”, mindketten jól tudtuk kezelni.
Mindabból, amit az ő személyes hagyatékaként
élek meg, két dolgot emelek ki.
1. Földi életében egészen különlegesen kapcsolódott
össze az életöröm és az örökkévalóság fölött érzett
öröme. Gerhard itt, a földön tiszta szívből tudott
örülni az életnek, miközben ugyanaz az intenzív
öröm töltötte el attól, hogy egyszer Jézussal lehet
az örökkévalóságban.
2. Teljesen fesztelenül, minden görcs nélkül tudott
beszélni Jézus Krisztusba vetett hitéről. Mivel Jézus elválaszthatatlan volt az életétől, elválaszthatatlan volt a beszédétől is. Ösztönözzön az ő példája minket, és gyakoroljuk, hogy „alkalmas és
alkalmatlan időben”, teljesen felszabadultan beszéljünk Jézusról!
Olyan misszionáriusokért imádkozom, akik nem
félnek teljes szívvel szolgálni Jézus Krisztust és hirdetni Őt a népek között.
Martin Auch,
missziós igazgató
Utolsó hozzám írt levelén
különös módon jelezte a
feladót: ezzel a „Fatörzzsel”,
amelynek a gyökerei körülfonnak egy PNG-feliratos
szívet.
[A Stamm név németül
fatörzset jelent.]

A www.liebenzell.org/gerhard-stamm webcímen sok
kép és egy rövid bemutató is látható Gerhard és Brigitte
Stamm missziós szolgálatáról.
Külmissziói Híradó, 2019/06
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Quo vadis,
Liebenzelli
Misszió?

Hogyan ítélheti meg valaki, aki még fele annyi idős sincs,
mint a LM, a szervezet „egészségi állapotát”? Milyenek a
benyomásaid alig két évvel az után, hogy átvetted a szervezet vezetését?
Több mint 50 évvel ezelőtt ezt írta valaki, aki jól ismerte a
Liebenzelli Missziót: Némi aggodalommal és félelemmel gondolok arra az időre, amikor Liebenzell majd a 120 éves jubileumát
ünnepli. Az Isten országát építő szervezetek közül még egyetlen
egy sem ért meg ilyen évfordulót úgy, hogy lelkileg élő és friss
tudott volna maradni. Nos, mi idén lettünk 120 évesek. A Bib
liában ez a szám sokszor az emberi élet maximális időtartamát jelzi. Isten Maga mondja: „Ne maradjon lelkem örökké az
emberben, hiszen ő csak test. Legyen az életkora százhúsz esztendő” (1Mózes 6,3).
Ami egyszer kivirágzott, az egyszer csak elkezd elöregedni. Ez igaz az emberi életre, de a különböző szervezetekre is.
Ha egy szervezet lelkileg mégis tovább él, az úgy lehetséges,
hogy folyamatosan változott, és újra meg újra engedte, hogy
a régi elhaljon, az újat pedig Isten vezetését követve segítette növekedni.
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A Liebenzelli Misszió történetében erre sok példát találunk. A Kína-Belföldi Misszióval kezdődött. 60 évvel később
azonban már egyetlen munkatárs sem volt Kínában. Ehelyett
Japánba, Mikronéziába és Pápua Új-Guineába utaztak ki a
misszionáriusok. További 60 évvel később, vagyis ma nincsenek már missziós nővérek, akik a klinikákon dolgoznának. A
legtöbb misszionárius gyülekezetet épít és a helyieknek tart
képzéseket.
Ahhoz, hogy a Liebenzelli Missziónak továbbra is legyen
jövője, az egyik fülét mindig Isten szívén kell tartania, a másik fülével pedig az emberekre kell figyelnie. Meg kell hallania a modern kor emberének a kérdéseit, és a Lélekre hagyatkozva kell tudnia választ adni azokra.
Sok évig az volt a jelszó, hogy „hitből élő misszió vagyunk”.
A Liebenzelli Misszió ma is egy hitből élő szervezet?
Mit is jelent az, hogy egy szervezet „hitből él”? Olyan szervezetre gondoljunk, amely tisztán adományokból gazdálkodik? Akkor mi ilyen szevezet vagyunk, mert a kiadások
legnagyobb részét adományokból fedezzük. Vagy olyan szervezetre gondoljunk, amelyik nem beszél arról, hogy mennyi
adományra van szüksége az éves költségvetés teljesítéséhez?
Akkor mi nem ilyen szervezet vagyunk, mert nyíltan beszélünk a szükségeinkről.
Szerintem „hitből élni” azt jelenti, hogy egy adott szervezet
megbízhatóan és számonkérhetően bánik az anyagiakkal, a
munkatársaival és a támogatóival, továbbá hogy munkáját teljesen Istenre hagyatkozva, és Istenbe vetett gyermeki bizalommal végzi. Mi Isten vezetéséért és gondoskodásáért imádkozunk, és számítunk közreműködésére, Szentlelke munkájára.

FOTÓ: VRONI URSCHITZ

Hol áll, és merre tart a Liebenzelli Misszió?
120 évvel a szervezet megalapítása után a vezetőséget súlyos kérdések foglalkoztatják: Mire összpontosítsuk a missziós munkát? Hol lesz a legnagyobb szükség a szervezet munkájára a jövőben?
Ezekre és további kérdésekre válaszol Johannes
Luithle, aki 2018 óta a LM igazgatója.

Mi a LM változhatatlan ismertetőjele? Mi az, amit soha nem
adhat fel?
Örülök, hogy missziós házunk kapuja fölött ott áll a
Liebenzelli Misszió kőbe vésett vezérmondata: „Isten azt
akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság
megismerésére” (1Timótheus 2,4).
A misszió szolgálati területei megváltoztak. És ma már
máshogyan, más formában végezzük a munkát is. A tartalom
azonban mindig ugyanaz maradt: Mi, emberek teljesen elveszettek vagyunk, ha nincs kapcsolatunk Jézus Krisztussal. Jézus
az Ő halála által vezetett minket vissza Istenhez, mert azt akarta, hogy kiteljesedett életünk lehessen. Ezt az egész világnak
meg kell tudnia.

FOTÓ: ELKE PFROMMER

Melyek azok a területek, ahol a LM-nak új utakra kell lépnie
ahhoz, hogy elébe menjen a modern világ kihívásainak?
Ennél a pontnál mindenképpen meg kell említenem a missziós
nővérek jó példáját. Ők kitartóan imádkoznak azért, hogy
Isten mutassa meg, milyen új módokon tudják a mai fiatalok
a hitüket elkötelezett közösségekben megélni és Istent szolgálni. És biztosak benne, hogy az új formák teljesen különbözni fognak a régiektől.
Egy másik példa a digitális világ. Annak is meg kell találnunk az új útjait, hogy elérjük a fiatal nemzedékeket, és
hogy ezt mi módon tehetjük más szervezetekkel karöltve.
A képzésben is zajlanak változások. A főiskolánk is és az
akadémiánk is egyre „nemzetközibbé” és „interkulturálisabbá” válik. Olyan középtávú kurzusokat is beindítunk a jövőben, amelyeket angol nyelven lehet majd elvégezni. Így a
világ minden részéből jöhetnek hozzánk tanulni, hogy a mi
iskoláinkban szerezzenek képesítést.
120 év LM – 120 óra imádság.
Mi volt ez a kezdeményezés?
November 13-án ünnepeltük a Liebenzelli Misszió 120. születésnapját. November 8-tól 120 órás imádkozásra hívogattuk az embereket. Az egyes órákat arra is használtuk, hogy
hálaadással menjünk végig mind a 120 éven. Természetesen
a jelenleg folyó missziós szolgálatok aktuális imakéréseit is
Isten elé vittük. November 13-án pedig a jelenlévők csatlakozhattak a munkatársak és a hallgatók rendszeres szerdai
imaalkalmához, amelyet a kápolnában szoktunk tartani, és
ahol együtt dicsőítjük Istent.

Néhány személyes gondolat
Johannes Luithlétől
Feleségemmel,
Andreával ös�szeköt minket…

…mert nem
a teljesítményéért, hanem a
jelenlétéért
fizetik.

…embereket bátoríthatok, és életútjukon elkísérhetem őket egy darabon.

Három gyermekünkkel kapcsolatban annak
örülünk,…
Egy lelkésznek
azért is jó,…

…a
közös ígéret:
„Ahová te mész,
oda akarok én is
menni. Istened az
én Istenem.”

…hogy
látják és
használni is tud
ják a kapott
tálentumaikat.

Mint a misszió
vezetője…

És amit már nem
lehet überelni,…

…az
Jézus Krisztus
kegyelme és az
égen ragyogó
telihold.

Hol látod a Liebenzelli Missziót 2025-ben?
Hálás leszek Istennek, ha 2025-ben elmondhatjuk, hogy a
103. Zsoltár 5. verse nálunk beteljesedett: „Betölti javaival
életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.” Akkor, 126 évesen
is, remélem, fiatalok és frissek leszünk, mert Isten élő Igéje
éltet minket.
Mit kivánsz a „te” missziós szervezetednek?
Azért imádkozom, hogy missziónk mindig az Úr munkája
maradjon. És hogy a misszió munkatársai jó „vezetők” legyenek. Vagyis olyan emberek akik „átvezetik” másokhoz Isten
szeretetét, hogy sokan követhessék Jézus Krisztust, és életüket teljesen odaszánják Neki. Ezenkívül mindenkinek örülök,
aki hozzánk hasonlóan vallja: A Liebenzelli Misszió az én
misszióm.

FOTÓ: FABIAN REINHARDT

FOTÓ: MONIKA WEINMANN

A kérdéseket Christoph Kiess,
a közösségi szolgálat vezetője tette föl.
Johannes Luithle lelkipásztor 2018
óta vezeti a Liebenzelli Missziót.
Teológiai tanulmányai végeztével
Untermünkheim-Enslingenben és
Schömbergben szolgált gyülekezeti
lelkészként. Andreával, a feleségével
három gyermeket nevelnek.
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20 emlékkő a
Liebenzelli Misszió
történetéből
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1899

A hamburgi megalapítás

1899

Az első misszionárius

1900

Kína milliói

1902

Tizenegy év imádság

1906

Új név

1906

Irány a Déli-tenger!

1907

Elkészül a misszió háza

November 13-án Heinrich Coerper lelkész megalapítja
a Kína-Belföldi Misszió német ágát.

December 31-én kiküldik Kínába az első misszio
náriust, Heinrich Wittet.

Kiadnak egy folyóiratot, melynek címe: Kína milliói
(ma: Mission weltweit; magyarul: Külmissziói Híradó).

Átköltözés Hamburgból Bad Liebenzellbe. Ezt megelőzően Lina Stahl nővér 11 éven át imádkozik, és sok
megbeszélést folytat Coerper tiszteletessel.

A Kína-Belföldi Misszió német ágából megalakul a
Liebenzelli Misszió.

Három évig tartó építkezés után felavatják a misszió
házát. A misszió számos barátja támogatja az építkezést: egyesek tevékenyen vesznek részt a munkálatokban, mások pénzadományokkal segítenek, megint
mások fát, tejet és tojást szállítanak a ház számára.

FOTÓ: VRONI URSCHITZ

A Liebenzelli Misszió missziós munkát kezd a Déli-tenger szigetein.

1918

Egy páratlan ajándék

1922

Egyenruha és főkötő

1933

Az első Kimife

1952

Piros lap Kínában

1975

A monbachtali kezdetek

1978

A tuttlingeni korszak vége

1985

A zambiai munka kezdete

Hilda von Diest a Liebenzelli Missziónak ajándékozza a
misszió hegyét „minden tartozékával”.

A Németországban tevékenykedő liebenzelli nővérek –
saját kérésre – először ölthetnek magukra egyenruhát
és fejkötőt.

Májusban megrendezik az első nagyszabású gyermekmissziós alkalmat (Kimife) Bad Liebenzellben.

A kommunisták hatalomátvétele miatt Kínában megszűnik a missziós munka. A LM már régóta tevékenykedik más országokban is.

A Liebenzelli Misszió átveszi a Keresztyén Ifjúsági
jótékonysági Egyesülettől Monbachtalt, amelynek új
nevet ad: Monbachtali Üdülőközpont és Konferencia
telep.

A Liebenzelli Nővérek Közössége 30 évi szolgálat
után kivonul a tuttlingeni kórházból, mivel nem
tudnak támogatni egy olyan intézményt, amelyben
terhességmegszakítást is végeznek.

Az 1980-as években jól érzékelhetően nő a missziós
országok száma, különösen Afrikában és Európában.

1995

Multifunkciós épület
A Missziós- és Oktatási Központtal a misszió hegye egy
multifunkciós épülettel gazdagodik. A nagy rendezvények alkalmával végre már nem csak a sátorral lehet
kalkulálni.
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2000

Érdemérem a nővéreknek

2011

A japán hármas katasztrófa

2011

A főiskola megalakulása

A Nővérek Közössége megkapja Baden-Württemberg
tartomány érdemérmét, amelyet a közösség képviseletében Erna Weimar nővér vesz át.

A földrengés, a cunami és a fukusimai atomerőmű
katasztrófája után a LM, történetének egyik legnagyobb segélyakcióját indítja útnak. Több segélycsapat is a cunami sújtotta területre utazik segíteni,
a LM konferenciaközpontjába pedig menekültek
érkeznek Fukusimából.

Megalapítják a Nemzetközi Főiskolát (IHL), és állami
akkreditációt nyer. A tanintézmény az Interkulturális Teológiai Akadémiával (ITA), valamint a Tanuló
és Lakóközösséggel együtt váltja fel a Liebenzelli
Misszió Teológiai Szemináriumát. A teológiai képzés
és a világmisszió a LM megalapítása óta közvetlen
kapcsolatban áll egymással.

2018

Idegenekből barátok
Január végén felavatják Bad Liebenzellben a
Reménység Házait, amelyekben menekültek és
helybeliek élnek egy fedél alatt. Ezt a projektet a
Liebenzelli Misszió és a Reményhozók Alapítványa
közösen támogatja.

2019

Vissza-irányú misszió – Misszionáriusképzés
Latin-Amerikában
Chilében a Liebenzelli Misszió részt vesz helybeli
misszionáriusok képzésében, akik a világmisszióba
készülnek. Idén érkezett Németországba az első,
általunk támogatott chilei misszionárius.

Külmissziói Híradó – a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány lapja • Megjelenik évi hat számban.
Az újságot és külön kérésre a német nyelvű liebenzelli újságokat is (Mission Weltweit és Go! c. gyermeklap) térítésmentesen küldjük.
A Külmissziói Híradót a misszióra szánt adományokból tartjuk fenn, állítjuk elő és juttatjuk el az olvasókhoz.
Felelős kiadó: Török András • Főszerkesztő: Előd Erika, Tel.: 06 1 326-5494, E-mail: hirado@liebenzell.hu
Szerkesztőség: 4220 Hajdúböszörmény, Újfehértói utca 20. • www.liebenzell.hu
Az OTP-nél vezetett számla száma: 11738084-20011215-00000000 • Adószám: 18543494-1-09
Nyomdai előkészítés, kivitelezés: GEDEON Nyomdaipari Bt., Vác, Zrínyi u. 9. • www.gedeon.hu • Laptervezés: Győri Attila
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Bényi Eszter – LM Monbachtal

Barátnők a lakóközösségből

Első héten a gyermekekkel

A csapattal a 4. héten

Krisztinával az ápolási részlegben

Kevezsda Szilvia – Malawi

Bibliai történet tanítása

Csoportjáték az ovisokkal

Gyurmázás

Kifestőzés az oviban

Nyújtás

Ügyességi játék

