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GYERMEKSAROK

Peter és Susanne Schlotz,  gyerme
ke ikkel, Joellel, Philmonnal és 
Mareikével 1992 óta él Japánban.  
Szeretnék minél több embernek elmon
dani, mi a Karácsony igazi oka. Szívük 
vágya az, hogy a japánok is felismerjék: 
Jézus a Szabadító.

Mindennap Karácsony?Nemrégen felkerestem egy helyet, ahol kb. tíz év óta foglalkoznak 
idős és beteg emberekkel. A háznak különleges nevet adtak: Min
dennap Karácsony. Azért nevezték el így a házat, mert fontos dolgot 
szeretnének hirdetni minden embernek: Jézus, a Szabadító, aki Ka
rácsonykor eljött hozzánk a földre, mindennap itt van. Az intézmény 
munkatársai minden reggel útra kelnek, és összegyűjtik az idős és 
részben gondozásra szoruló embereket. A napot aztán együtt töltik. 
Énekelnek, játszanak, esznek, isznak, és az Úr Jézusról hallanak, aki 
újjá akarja tenni az ő életüket is. Így szép lassan megtudják, hogy 
Jézus több mint valami kedves karácsonyi hozzávaló.  Ő a Szabadító, és Ő Szabadító az évnek mind a 365 napján. Így lehet 
még nyáron is Karácsony!

KARÁCSONY NYÁRON?
Karácsonyfa áll egy kis étterem előtt. 

Japánban a legtöbb helyen műanyag 

karácsonyfát állítanak, de ez itt egy va

lódi fenyőfa, égőfüzérrel. Ráadásul a 

nyár kellős közepén. Városunkban nem 

ez az egyetlen karácsonyi dekoráció.  

A szomszéd házon egész évben 

ott csillog a karácsonyi dekoráció. 

Csikuszeiben, ahol élünk, az egyik autó

szalon előtt egész nyáron egy Télapó 

figura álldogál. A lakók vagy a tulajdo

nosok elfelejtették volna leszedni a 

karácsonyi díszeket? Vagy náluk egész 

évben Karácsony van?

1.

Születésnapi parti  

szülinapos nélkül?

Japánban is megünneplik a Karácsonyt. Az üzletekben mű

karácsonyfák, adventi koszorúk, gyertyák gazdag választéka 

várja a vásárlókat, minden karácsonyi díszbe öltözik, min

denki ajándékokat cipel. A Télapó különösen is népszerű sze

replője az ünnepi időszaknak. Mindenütt lehet télapósapkát 

kapni, és nem sokkal Karácsony előtt, a nagy bevásárlóköz

pontokban az eladók Télapónak öltöznek.  

Látszik, hogy a Télapót Japánban mindenki ismeri.  

De mi a helyzet az Úr Jézussal?

Japánban sokan még soha nem hallottak Jézusról. A Kará

csony gyönyörű, színpompás ünnep, csak éppen a nagy 

többség nem tudja, mit is ünnepel. Olyan ez, mintha egy 

születésnapi parti résztvevői nem tudnák, ki is a szülinapos, 

akit éppen ünnepelnek.

2.

Megéri a rohanás?
Japánnak 121 millió lakosa van. Az emberek rendkívül hajszoltan, stresszesen élnek. Azért, hogy később minél sikeresebb életet élhessenek, a gyermekek már óvodás korban nyelvet és zenét tanulnak, sportolnak vagy balettra járnak. 

A férfiak kora reggel elmennek otthonról, több órát utaznak a munkahelyükre, és rendszerint csak késő este érnek haza, teljesen kimerülve. Az asszonyok nevelik a gyermekeket és vezetik a háztartást. Emellett sokan közülük munkába is járnak. Nem csoda hát, hogy a japánok szinte egy percre sem tudnak leállni. Az állandó stressz és a teljesítménykényszer miatt sokan szenvednek különböző testi vagy lelki betegségekben. Van segítség?

3.

4.

 JÉZUS 
A SZABADÍTÓ

Im

ádkozhatsz így is:

 
Úr Jézus, 

kérlek, segíts, hogy 
a mi országunkban is 

és Japánban is sok ember 

megismerjen Téged és 
elfogadjon Urának és 

Szabadítójának!

A Mindennap Karácsony ház  
közösségi terme.

Susanne Schlotz a Mindennap Karácsony 
ház bejárata melletti táblánál.

János 3,17
„Az Isten nem azért küldte el a 

Fiút a világba, hogy elítélje a 

világot, hanem hogy üdvözüljön 

a világ általa.”

Ez a Télapó figura 
még nyáron is ott 
áll az autószalon 
előtt.



Utazási lehetőség Liebenzellbe

Jézus a fent idézett missziói parancsban a keresztyének 
küldetésének lényegét foglalja össze, ami nem más, mint 
a tanítvánnyá tétel. Lapunk témájához kapcsolódva most 
ennek a parancsnak az első szavára hívnám fel a figyel-
met: elmenvén. Ez az egyszerű szó a misszió hogyanjának 
egy fontos mozzanatára mutat rá. 

Aki elmegy, az kimozdul az otthonából, a megszokott-
ból, abból, amit ismer, amit ural, amit úgy szoktunk ne-
vezni, hogy a komfortzónánk, ahol az ember átvitt érte-
lemben is otthon érzi magát, ahol biztonságban gondoljuk 
magunkat. Nem szívesen lép ki innen az ember az idegen-
be, ahol kiszolgáltatott, ahol alkalmazkodnia kell. Kom-
fortzóna persze nemcsak fizikailag létezik, hanem például 
a kapcsolataink terén is. Ismerősökkel, barátokkal szíve-
sen beszélgetünk, idegenek felé nehezen nyitunk.

Fontos azonban észrevennünk: Jézustól kapott küldeté-
sünk azzal kezdődik, hogy merjünk kilépni a komfortzó-
nánkból. 

Nem volt ez könnyű parancs az első tanítványoknak 
sem. Jézus keresztre feszítése után a zsidók között nem 
volt veszélytelen Jézus tanítványaként fellépni. Arról már 
nem is beszélve, hogy az, aki zsidó tanítvány létére elin-
dult a pogányok felé (hogy tanítvánnyá tegyen „minden 
népeket”), szembement az egész akkori zsidó kultúrával, 
gondolkozással, megszokásokkal. A bibliai beszámolók-
ból tudjuk, hogy nem ment ez könnyen nekik… 

Mint ahogyan nekünk sem könnyű kimozdulnunk saját 
komfortzónánkból. Sajnos sokszor nem is tesszük meg. Ke-
resztyénségünket nézve úgy tűnik, Jézusnak azt a szavát, 
hogy elmenvén, kicseréltük erre: várván, hogy bejöjjenek.

(Elég, ha csak az evangélizációk általános gyakorlatá-
ra gondolunk.) Nem könnyen mozdulunk ki a templom 
falai közül, és nem könnyen szólítunk meg idegeneket a 
környezetünkben – sokszor sajnos még azokat sem, akik 
idegenként jönnek közénk a gyülekezetbe. Számtalan érv 
jut eszünkbe, amivel próbáljuk magunkat felmenteni: „Mi 
nem vagyunk Jehova tanúi.” „Nem akarok erőszakos len-

ni.” „Majd valaki más megszólítja.” stb. Pedig Jézus küld 
bennünket: elmenvén! 

Persze ahhoz, hogy elmenjünk, hogy kimozduljunk a 
komfortzónánkból, elengedhetetlen a hit. 

Hit abban, hogy minden embernek Jézus Krisztus, az 
evangélium az egyetlen lehetősége az Életre.

De hinnünk kell a hirdetett evangélium erejében, a Szent-
lélek munkájában is. Abban, hogy Ő képes – akár a mi töre-
dékes bizonyságtételünk által is – embereket megszólítani 
és újjászülni. Aztán, ahogy az első keresztyéneknek hinni-
ük kellett, hogy a feltámadott Jézus velük van, ugyanúgy 
hinnünk kell nekünk is ezt: Ő velünk van és velünk lesz, 
hiszen az Ő küldetésében járunk. Misszionáriusainak így 
ígérte: „Ímé én ti veletek vagyok…!” (Mt 28,20).

Bátorítsanak bennünket ennek a lapszámnak a bizony-
ságtételei is, hogy merjünk mi is – mindennapjainkban 
éppúgy, mint a gyülekezetben – hitből elindulni az isme-
retlen felé!

Sípos Alpár Szabolcs
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Kedves Olvasónk!

Ebben az évben is szerveződik egy csoport, amelyik Bad Liebenzellbe (Németország) utazik, hogy részt vegyen a Misszió 
nagy pünkösdi ünnepén (2015. május 24–25.). Az utazás célja, hogy a résztvevők személyesen is átéljék ezt a nagyszabású 
rendezvényt, ahol a csendesnapok keretén belül – többek között – ünnepélyesen fogadják a hazatérő misszionáriusokat 
és kiküldik az újakat. De lehetőség nyílik majd arra is, hogy megismerjék az úgynevezett missziói hegyet, a misszió köz-
pontját (főiskola, missziói múzeum stb.) és a környék egy-két érdekességét.

A tervek szerint a csoport május 23-án reggel indul bérelt autóval/busszal (létszámtól függően), és 27-én este érkezik 
haza Budapestre. Kinn a szállás, az étkezések, illetve az előadások és a programok tolmácsolása biztosítva lesz. Az előze-
tes számítások szerint az utazás teljes költsége (útiköltség, szállás, étkezések) kb.: 60 000.– Ft/fő. Aki szívesen csatlakozna 
az utazókhoz, kérjük, hogy 2015. február 28-ig vegye fel a kapcsolatot Csapkovics Bertalannal a 06-30-757-1873-as tele-
fonszámon, vagy e-mailben a csapkovicsb@gmail.com címen. Ő egyeztet a további részletekről a résztvevőkkel.

Kérjük, ha teheti, támogassa szolgálatunkat személyi jövedelemadója 1%-ával!
Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány – Adószám: 18543494-1-13
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Karácsony Zambiában 
A testvérek megszokták már, hogy a mi karácsonyi, hús-
véti híradásunk mindig az ünnep után érkezik meg. Az 
esős évszak októberben kezdődik, de most nagyon meg-
csúszott, és csak decemberben, éppen Karácsony táján 
kezdődött el, akkor aztán igazi „felhőszakadással”. Ez 
egy kicsit megnehezítette a készülődést, próbákat, de Is-
ten kegyelméből mégis el tudtuk végezni a feladatunkat. 
Igaz, egyszer kiszállítottam a gyerekeket az autóból, és 
egy rövid szakaszon gyalog mentek, mert félő volt, hogy 
az autó a latyakos-vizes úton, valamelyik mély gödörben 
felborul, és így jobbnak láttam, ha ez mégis megtörténne, 
hogy csak egyedül üljek benne.

Isten megőrzött bennünket balesettől. Atyai, gondvi-
selő szeretete már Karácsony előtt felragyogott, ugyanis 
a kormány forgatását segítő szíj elszakadt, és az autóval 
nem lehetett fordulni. Amikor ez történt, újra csak egye-
dül ültem az autóban és nem gyerekekkel megrakodva. 
Lentről, a Rézövezetből még időben megkaptam a szük-
séges alkatrészt, és az egyik misszionárius testvérem 
megjavította az autót, amely így Karácsonyra újra hasz-
nálható állapotba került.

A ngululai gyerekekkel készültünk a karácsonyi elő-
adásra. Mivel az ottani embereknek nincs munkalehető-
ségük, csak a földből élnek, ezért aztán sok közöttük a 
szegény gyerek, akinek még cipője sincsen. Hogy vala-
mit megízleljenek Isten ajándékozó szeretetéből, az egyik 
próba után meglepetést készítettem nekik, bevittem őket 
Kasamába. Úgy, ahogy voltak, mezítlábastól mentünk be 
a városba. Volt nagy öröm, mert többen még sohasem jár-
tak ott.

Átélhették, hogy Isten ismeri szükségeinket, legyen az 
cipő, ruha, vagy éppen étel, és ki is tudja azokat elégíteni.

Mivel most nincs a gyülekezetnek lelkipásztora, úgy 
láttam meg, hogy idén a gyülekezetekre koncentrálunk. 
Bátorítjuk őket arra, hogy végezzék tovább hűségesen a 
szolgálatukat. Ebben az évben a gyülekezetet vezető pres-
biterek olyan „ajándékkal” lepték meg a klinikát, amely 
eddig a kilenc év alatt, amíg lelkésze volt a gyülekezet-
nek, soha nem fordult elő. 

Megszervezték, hogy a Mungwi baptista gyülekezetből 
és a kis erdei gyülekezetekből a férfiak eljöjjenek leka-
szálni a már térdig érő füvet a klinika területén és a körü-
lötte levő területen. Az utótakarítást az asszonyok végez-
ték el.

Ngululán, Mungwiban és Mulilóban adtuk elő a kará-
csonyi történetet. A kinikán ilyenkor kevés beteg van, de 
oda is bementünk, hogy karácsonyi köszöntéssel, énekkel 
bizonyságot tegyünk Karácsony öröméről. A gyerekek 
hűségesen követték az utasításokat, kéréseket és bátran, 
ügyesen adták elő a karácsonyi történetet, ami valóban 
Krisztusról szóló bizonyságtétellé lett.

A mulilói kis gyülekezet, amely most kezd egy kicsit 
mozdulni és gyarapodni, igen örült, mert náluk még soha 
nem volt ilyen alkalom. Lázasan készülődtek és vártak 

minket. Karácsony kapcsán 
most olyan sokan voltak a kis 
templomban, hogy alig fértünk be. Odahaza, a karácso-
nyi dekorációhoz hozzátartozik a karácsonyfa, díszekkel, 
égőkkel. Itt a templomi dekoráció egészen más, hiszen az 
eső után süt a nap, nyílnak a virágok. Európában a kará-
csonyfa a díszekkel, gyertyákkal az életről, világosságról, 
az Úr Jézusról szól. Itt, Zambiában, bár a templom díszíté-
se európai ember számára egy kicsit furcsa, de ugyanúgy 
az Istennek szóló hódolatot, az Úr Jézus iránti szeretetet, 
hálát akarja kifejezni. Ezért is rakták oda közvet lenül 
a „szószék” elé a zöld faágakból elkészített keresztet.  
A „szószékre” rárakott terítő még mélyebben akarja kife-
jezni a fontos személynek járó tiszteletet. 

A délután a hálaadó alkalommal fejeződött be. Együtt 
tekintettünk vissza a mögöttünk hagyott évre. Jó volt 
hallgatni a gyermekek őszinte, kicsi és nagy dolgokért 
mondott hálaadását. „Hálás vagyok Istennek, hogy elő-
adhattuk a karácsonyi történetet…hogy van cipőm…
zoknim. Hálás vagyok, amiért az Úr Jézus Betlehemben 
értünk megszületett!”

Áldott, boldog új esztendőt kívánok a Testvéreimnek. 
Őszintén kívánom, hogy legyen bár nagy, vagy kicsi dolog, 
a hála Isten iránt ne fogyjon ki a szívünkből 2015-ben sem.

Testvéri köszöntéssel: 
dr. Keszi Krisztina

            IMATÉMÁK:
Adjunk hálát Istennek...

1.  az értünk megszületett Úr Jézusért;
2.  a gyerekek karácsonyi előadásáért;
3.  a gyülekezetnek és a szórvány-gyülekezeteknek a 

klinikán végzett közös munkájáért;
4.  az autó gyors megjavításáért;
5.  gondviseléséért, hogy nem történt baleset; 
6.  a lehetőségekért: az eső mindig úgy esett, hogy 

mindhárom helyre és a klinikára is el tudtunk jutni.

Kérjük az Urat azért, hogy…
1.  bármit is tervezett az 2015-ös évre, bízzunk az Ő sze-

retetében, és a hála ne fogyjon ki a szívünkből; 
2.  a klinikán minél több beteg megismerje az Úr Jézust 

és elinduljon a hit útján;
3.  a gyülekezet presbiterei hűségesen folytassák szolgá-

latukat;
4.  a mulilói gyülekezet megelevenedése ne csak szalma-

láng legyen;
5.  a legtávolabbi szórvány, Csanga, ahová az esős év-

szakban nem lehet eljutni a rossz út miatt, ebben az 
elzártságban is megmaradjon hitben;

6.  a testvérek által karácsonyra küldött csomagok meg-
érkezzenek; 

7.  a vízpumpát mielőbb lehessen pótolni; nagy szükség 
van rá, hiszen az juttatja el a vizet a klinikára és a két 
missziói házba, de egy hónapja leégett.
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Kedves Olvasóink!

Ki ne lett volna még olyan helyen, ahol idegen-
nek érezte magát? Amikor segélykérő pillantás-
sal ismerős után kutatunk a minket körülvevő 
tömegben. Fura érzés, amikor az ember a soka-
ság ellenére egyedül érzi magát. 

Ezért a kicsit szokatlanul csengő címet – Lép-
jünk már egyszer félre! –, amelyet a berlini Dirk 
Farr adott cikkének, különösen jónak találom, 
hiszen arra szólít fel, hogy hagyjuk el megszo-
kott kis komfortzónánkat, lépjünk egyet félre, és 
induljunk el az ismeretlen terepen. Néhány hete, 
egy idegen városban én ezt kipróbáltam. És mi-
lyen nagyon jólesett, amikor valaki rám mosoly-
gott, vagy rám köszönt. 

A helybeliek természetesen minden idegennel 
szemben tartózkodóak. Ezért az idegenek nem 
élvezik a közösség bizalmát. Még nem. 

Amikor a misszionáriusok erről a témáról ír-
nak, egészen személyes élményeik alapján szá-
molnak be arról, mit is jelent idegennek lenni. 
Csak azt mondhatom, hogy érdemes elolvasni 
ezeket, amelyek vörös fonalként húzódnak végig 
mostani számunkon, mert csak az tudja igazán 
megérteni az idegeneket, aki már maga is került 
hasonló helyzetbe. 

Milyen fantasztikus lenne, ha a misszionáriu-
sok személyes benyomásai, amelyeket bizony 
fájdalmas élmények és kellemetlen tanulási fo-
lyamatok során szereztek, rásegítenének minket 
arra az útra, amely a másik ember mélyebb meg-
értéséhez vezet. 

Az Augustus császár által elrendelt nép-
számlálás, amelyről Karácsonykor olvashat-

tunk, nagy tömegeket hozott mozgásba. Ám a 
történelem valamennyi népvándorlása semmi 
ahhoz képest, aminek napjainkban lehetünk 
tanúi. A mi nemzedékünk minden idők leg-
nagyobb migrációs hullámai közepette éli az 
életét. 

Daniel Frey, aki feleségével, Gabival kínai 
diákok közt dolgozik Németországban, érdekes 
összefüggésre hívja fel a figyelmet: a legtöbb 
bibliai ősatya vándor és menekült volt.  

Mária és József az újszülött Jézust menekí-
tették Egyiptomba. Éppen 2000 évvel koráb-
ban pedig Jézus ősatyját, Jákóbot kellett mint 
„öreg fát” máshová telepíteni. A gazdasági ne-
hézségekre – „a hét szűk esztendőre” – hivat-
kozva kért engedélyt József a családegyesítésre. 
A fáraó az engedélyt megadta. Hitbeli előde-
ink, Ábrahám, József, Mózes, Józsué, Dániel, 
Nehémiás, Mirjám és Eszter mind, mind olyan 
emberek voltak, akiknek az életében fontos sze-
repet játszott a vándorlás. 

Európát teljesen átalakítja a tömegek állandó 
mozgása. Vajon mi vállalunk-e valamilyen sze-
repet ebben a változásokkal teli korban, tudván 
tudva, hogy a változások a mi életünkre és a mi 
kultúránkra is hatással lesznek?   

Az idegenek az ajtónk előtt állnak. Teszünk-e 
egy kis lépést feléjük akár csak egy barátságos 
gesztussal, és várjuk-e izgatottan, hogy Isten mit 
hoz ki ebből?

Martin Auch,  
missziós igazgató
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„Lépjünk már egyszer félre!”
Németország:

Ezzel a mondattal veszünk búcsút gyü-
lekezetünk tagjaitól a nyári szünet előtti 
utolsó istentiszteleten. Nyáron ugyanis há-
rom hétig nincs istentisztelet és nincsenek 
gyülekezeti alkalmak sem. Ez az az idő, 
amikor az aktív gyülekezeti munkások ki-
csit fellélegezhetnek és erőt gyűjthetnek. 
Ez a felszólítás nemcsak lehetőség, de 
egyenesen felhívás arra, hogy a gyülekezet 
tagjai legyenek „hűtlenek”, és menjenek el 
más gyülekezetekbe Igét hallgatni. 

Mit tanulhatunk más gyülekezetektől?  
Talán éppen olyanoktól, amelyeknek egé-
szen más a történetük, mások a jellemzőik, 
szokásaik. Mi az, amit saját házunk táján 
eddig nem vettünk észre, vagy ami az idő 
múlásával szépen feledésbe merült? – 
Minden évben azt tapasztaljuk, hogy nyár 
végén a gyülekezeti tagok visszajönnek, és 
új ötletekkel állnak elő, hiszen látókörük 
sokat szélesedett. 
„Lépjünk már egyszer félre – extrém mó-
don is!” 

Ez a felszólítás formálja istentiszteleti 
munkánkat a legértékesebb módon. Hogy 
miért? A válasz egészen egyszerű. A ked-
ves Olvasó mikor volt utoljára olyan isten-
tiszteleten, ahol senkit sem ismert? Aki ezt 
az elmúlt hónapokban átélte, bizonnyal jól 
emlékszik rá. Arra a bizonytalan érzésre 
a bejárat előtt és az agyán átfutó gondo-
latokra: Valóban jól tettem, hogy eljöttem 
ide? Nem jöttem túl korán, vagy esetleg 
túl későn? Kik vannak már itt? Milyenek 
ezek az emberek? Vagy felrémlenek az 
istentisztelet előtti és utáni percek, ame-
lyek hosszú óráknak tűnhetnek, ha az első 
Örülünk, hogy eljött! után mégsem alakult 
ki senkivel egy jó beszélgetés, vagy ha 
látszólag senki nem érdeklődik irántunk. 
Olyankor mire gondol az ember? Hát igen, 
itt mindenki ismer mindenkit, csak én va-
gyok idegen! 

Aztán ott vannak azok a félmondatok, 
félszavak, amelyeket azok, akik hétről hét-
re ott vannak az alkalmakon, azonnal meg-
értenek: mint pl. Most tartsunk egy perc 
csöndet, vagy Kezdjük meg a dicsőítést! 
Ezek a bennfenteseknek ismerősen csen-
genek, és teljes információt közölnek. Ám 
az újak talán ezt mondják: ez nekem kínai. 

Aki egyszer is átélt ilyet, tudja, miről be-
szélek. 

Éppen ezért mindig lelkesen bátorítom 
gyülekezetem tagjait arra, hogy EGYE-
DÜL menjenek el egy IDEGEN gyüle-
kezetbe istentiszteletre. Aki ugyanis is-
mételten megtapasztalja, milyen érzés ez, 
megváltozva jelenik meg a saját istentisz-
teletén.

De azért legyünk őszinték: Mindig van 
ahhoz kedvünk és bátorságunk, hogy meg-
szólítsuk az idegeneket a gyülekezetünk-
ben? Nem igazán. De aztán eszembe jut, 
milyen volt az, amikor utoljára „extrém 
módon félreléptem”, és máris úgy érzem, 
nem tehetek mást, oda kell mennem az 
idegenhez, és meg kell kérdeznem, se-
gíthetek-e neki valamiben. (Hiszen értik 
ugye, az ilyen apró technikai kérdésekről 
van szó: hol lehet kávézni, hova tehetem 
a poharat, ha megittam a kávét, hol van a 
mosdó? Hová ülhetek? Mire lesz szüksé-
gem? Meddig tart az alkalom?)

Amikor ezt a cikket írom, éppen tart a nyá-
ri szünetünk. Kíváncsi vagyok, milyen élmé-
nyekkel jönnek majd vissza a gyülekezetünk 
tagjai az idén. Néhány élményről hallottam 
már: van közöttük bátorító, de lehangoló is. 
Azért imádkozom és remélem, hogy ezek a 
tapasztalatok most ősszel és télen is segíte-
nek nekünk abban, hogy szeretettel megszó-
lítsuk az idegeneket, akik vasárnaponként 
felbukkannak nálunk. – Vajon a kedves Ol-
vasó is velünk tart ebben? Imádkozik ezért, 
és odalép az „idegenekhez”?

Dirk Farr

Dirk és Angelika Farr 2006 
óta él Berlinben . Dirk az LM 
németországi gyülekezet-
alapító szolgálatát vezeti, és 
maga is gyülekezet-alapítás-
ban tevékenykedik a berlini 
városi misszió keretén belül . 
Három gyermekük van .

Adjunk hálát azért  
a bátor gondolatért, 

hogy más gyülekezetbe 
menjünk tapasztalatokat 
gyűjteni!
Kérjünk bátorságot arra, 
hogy mi is merjük kitenni 
magunkat ennek az idegen 
érzésnek a megtapasztalá-
sára, hogy másképp viszo-
nyuljunk a gyülekezetünkben 
megjelenő idegenekhez!

Astra Mozi – „A pattogatott 
kukorica a mi tömjénünk”… 
A mi fiatal gyülekezetünk 
egy ideje ebben a kelet-ber-
lini moziban tartja az isten-
tiszteleteit.

A kicsik is lelkesen vannak jelen…  
nemcsak az istentiszteleten.

*/  A félreértések elkerülése végett jegyzem csak meg, hogy a Lépjünk már egyszer félre! szlogen a más gyülekeze-
tek istentiszteletein való részvételre és nem a házastársi kapcsolatokra vonatkozik.
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Együtt vagyunk idegenek – 
együtt leljük meg a hazát
Ha felütöm a Bibliát, különösen az Ószö-
vetséget, egy dolog biztosan feltűnik: 
bármerre is lapozok, mindig olyan embe-
rekbe botlok, akik idegennek érezték ma-
gukat az őket körülvevő világban. Ott van 
azonnal Ábrahám, aki a mai Irak területén 
lévő otthonát adta fel azért, hogy egy szá-
mára teljesen ismeretlen országba men-
jen (1Mózes 12) Az odafelé vezető úton 
először egy időre Háránban telepedett le, 
ami a mai török–szíriai határ közelében 
terült el. 

De alighogy megérkezett az Ígéret 
földjére, Kánaánba, az éhínség miatt újra 
fel kellett kerekednie, és Egyiptomban 
kellett élnie idegenként. Amikor vissza-
tért Kánaánba, az országot még mindig 
csak feltételesen tudta a hazájának érezni, 
hiszen abban az időben olyan népek éltek 
ott, amelyeknek más szokásaik és más is-
teneik voltak.  

Ábrahám unokája, Jákób is 14 évet töl-
tött idegenben. Nagyapja „óhazájában” 
várta, hogy bátyjának, Ézsaunak elpáro-
logjon a haragja, és közben nagycsaládot 
alapított. De ő sem úszta meg egyetlen 
nagy lakóhely-változtatással! Idős korá-
ban az egyik fia, József külföldre, Egyip-
tomba vitette, mert csak ott volt számukra 
elegendő élelem.  

Tudjuk, hogyan folytatódik a történet: 
az izráeliták több évszázadra Egyiptom-
ban maradtak, amíg Mózes, Isten segítsé-
gével újból hazavezette őket, Kánaánba. 
Ott éltek pár száz éven át, amíg először 
az északi, majd a déli birodalom lakóit is 
idegenbe nem hurcolták. És ez még mesz-
sze nem az utolsó helyváltoztatása volt 
Isten népének!

A Bibliából egyvalami egyértelműen 
kitűnik: ez a világ nekünk, embereknek, 
de különösképpen is Isten gyermekeinek 
nem lehet az otthonunk. Mert a mi való-
di otthonunk Istennél van, a mennyben.  
A Bibliában ezt a Zsidókhoz írt levél 11. 
fejezetének 13–16. verse fejezi ki a leg-
jobban:

„Hitben haltak meg ezek mind, anél-
kül hogy beteljesültek volna rajtuk az 
ígéretek. Csak távolról látták és üd-

vözölték azokat és vallást tettek arról, 
hogy idegenek és jövevények a földön. 
Mert akik így beszélnek, jelét adják an-
nak, hogy hazát keresnek. És ha arra a 
hazára gondoltak volna, amelyből kijöt-
tek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így 
azonban jobb után vágyakoztak, mégpe-
dig mennyei után. Ezért nem szégyelli az 
Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert 
számukra várost készített.” 

„Tulajdonképpen honnan is jön?” 
Vajon ezzel a kérdéssel megtörik a jég, és elkezdődhet egy beszél-
getés valakivel, aki bevándorló a mi országunkban? Elvileg igen. 
Például amikor biztosak vagyunk abban, hogy az adott személy 
tényleg csak rövid ideje érkezett Németországba, mert egy mene-
külttáborban látogatjuk meg. Az ilyen személyek mindig örülnek, 
ha érdeklődünk az otthonuk iránt, és gyakran szívesen mesélnek 
róla. Ha viszont a külföldi szomszéddal vagy munkatárssal szeret-
nénk egy kicsit elbeszélgetni, akkor ez a kérdés akár kínos is lehet, 
főleg ha olyan fiatalokról van szó, akik már Németországban szület-
tek és német állampolgárok. 

Ha valakinek a megjelenése alapján tudható, hogy „külföldi”, 
semmiképpen ne mondjunk ilyeneket: 

– Honnan jössz valójában? Mert egyáltalán nem nézel ki németnek. 
Legyen bár bennünk a legnagyobb jó szándék és őszinte érdeklő-

dés, jó, ha tudjuk: az efféle kérdéssel azt kommunikáljuk, hogy mi itt 
otthon vagyunk, míg a másik félnek ez nem az otthona. Sokkal fonto-
sabb tehát egy ismerkedő beszélgetésben először az adott személy 
iránt érdeklődni, és nem a bőrszínéről, vagy a mandulavágású szemé-
ről, vagy a családneve jelentéséről kérdezgetni. Ha sikerült egy ilyen 
emberrel kapcsolatba kerülnünk, adódik még elég alkalom később 
arra, hogy kikérdezzük előző hazájáról vagy a családi hátteréről. 
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Idegenben
Ecuador:

Ennek a szakasznak a fényében az ott-
hon és az idegen szó teljesen új értelmet 
nyer. Ha tisztázom magamban, hogy a 
jelenlegi lakóhelyem nem az otthonom, 
hanem csak egy átmeneti állomás, akkor 
többé nem esik nehezemre odalépnem 
azokhoz a más népekből és kultúrákból 
származó emberekhez, akik a környeze-
temben élnek. 

Akkor már teljesen természetesnek tar-
tom, hogy életünk egybefonódik, sőt, mi 
több, azt is tudom, hogy lépéselőnyben 
vannak, mert ők nagyon is jól tudják, hogy 
itt, a földön nincsen maradandó hazájuk – 
és nemcsak elméletben, hanem a szívük 
legeslegmélyén, a zsigereikben. Szerintem 
éppen ezért van az, hogy azok az emberek, 
akiknek el kellett hagyniuk a hazájukat, 
különösen is fogékonyak Jézus Krisztus 
evangéliumára, hiszen most még jobban 
vágynak egy haza után. Ebből a szempont-
ból itt, Németországban hihetetlen lehető-
ségeink vannak: odaállhatunk a környeze-
tünkben élő, sok bevándorló embertársunk 
mellé, hogy együtt legyünk idegenek, és 
így segítsünk nekik hazára találni Német-
országban, de még inkább abban, hogy Is-
tennél megleljék az örök hazát.  

Ezt újra meg újra átéljük, miközben 
itt, a Rajna–Majna vidéken kínaiak kö-
zött szolgálunk. Függetlenül attól, hogy 
végleg le akarnak-e telepedni Németor-
szágban, vagy mindenáron vissza akarnak 
térni Kínába, sokan, különösen a fiatalok 
keresik az élet értelmét, illetve vágynak 
egy állandó hazára.  

Nagyon mély benyomást tesznek ránk 
a keresztelések alkalmával elhangzó bi-
zonyságtételek, amikor sokan ilyeneket 
mondanak: Az idegenben hazára leltem, 
mert megtaláltam az örök otthonomat 
Istennél. Ott már nem kell majd költöz-
ködni, sem búcsúkönnyeket ejteni. Ott 
nem lesznek az idegen kultúrából adó-
dó félreértések, sem előítéletek, mert ott 
csak Isten gyermekei lesznek, akik egy 
nyelvet beszélnek, és együtt dicsőítik  
Istent. 

Talán a kedves Olvasó közelében is 
élnek bevándorló idegenek, akiknek el-
mondhatja, hogy szintén idegennek érzi 
magát ezen a földön, és segíthet nekik 
jobban megismerniük azt a Teremtőt, aki 
helyet készített nekik is. 

Daniel Frey

Egy ideig gondolkoznom kellett azon, 
hogy kik is itt Ibarrában az idegenek, 
akikről cikket írhatnék. Aztán rájöttem: 
mi, németek vagyunk az idegenek az 
ecuadoriak szemében. Ettől aztán egy-
szeriben izgalmassá válik a téma. Néz-
zük tehát, hogyan viszonyulnak az ecua-
doriak hozzánk, külföldiekhez. Hogyan 
reagálnak ránk? 

Most élethelyzetek és találkozások pe-
regnek lelki szemeim előtt a legkülönbö-
zőbb helyszíneken: egy taxiban, a piacon, 
Emma néni kisbolt-jában, az autószerelő-
nél, a buszmegállóban, és meg kell álla-
pítanom: az ecuadoriak érdeklődve és 
kíváncsian fordulnak felénk. Többnyire 
ugyanazokat a kérdéseket teszik fel, és 
sokszor még a sorrend is ugyanaz: Hon-
nan jöttetek? Németország melyik részé-
ről? Milyen az élet Németországban? 
Mit csináltok itt egyáltalán? Jól érzitek 

Daniel és Gabriele Frey 
misszionárius házaspár rövid 
indiai szolgálat után előbb 
2004–2008-ig Tajvanon, je-
lenleg Németországban élő 
kínaiak között munkálkodik, 
két gyermekük van .

Imádkozzunk azért, 
hogy Frey-ék szolgá-

lata nyomán minél több kínai 
ráleljen az igaz és örök 
hazára!
Kérjük, hogy minél többen 
tudjanak/tudjunk azzal a 
lelkülettel megszólítani 
idegeneket, mely alkalmas 
eszköz Urunk kezében!

San Pablo tó, háttérben az Imbabura vulkán.
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magatokat Ecuadorban? Természetesen 
ezek meglehetősen felületes kérdések, 
mégis érződik, hogy valamilyen szintig 
komolyan érdekli őket a mi személyünk, 
a hátterünk, a munkánk stb. Ezért aztán 
beszédbe elegyedhetünk velük, sőt nem 
egyszer egészen mély beszélgetésbe.  

Na de most vizsgáljuk meg ugyanezt a 
kérdést a németországi viszonyok szem-
szögéből. Hiszen ott is élnek közöttünk 
„idegenek”. Vegyünk egy példát: együtt 
várunk a metróra egy török emberrel. 
Vajon érdekel-e bennünket, hogy ki fia 
borja? Ankarából vagy Isztambulból 
jött? Egyáltalán városból vagy faluról? 
Mi késztette arra, hogy több ezer kilo-
méternyire éljen a hazájától? Milyen ná-
luk az élet? És milyennek találja az életet 
Németországban? Milyennek lát minket, 
németeket? Mi mindennel küszködik? 
Milyen benyomást teszünk rá? És ami a 
legfontosabb: Milyen kép alakult ki ben-
ne rólunk, keresztyénekről? Nekem sze-
mélyesen nagyon sok mulasztásom van 
ezen a téren, és el is határoztam, hogy a 
jövőben másképp viszonyulok az „idege-
nekhez”. Azon kaptam magamat ugyanis, 
hogy az említett törökről a megállóban 
így gondolkozom: Ez valószínűleg egy 
török. Hogy honnan is érkezett ponto-
san, az egyáltalán nem olyan fontos. Az 
is másodlagos, hogy tetszik-e neki Né-
metország, hiszen a törököknek egyrészt 
megvan a saját kultúrájuk, másrészt mi-
vel teljesen szabadon élhetnek nálunk, 

biztosan a gazdasági előnyök miatt jött 
ide, vagy már itt született. Ezek a felté-
telezések részben még igazak is lehetnek 
rá. De vajon mit gondol ez a török rólam? 
És ami még fontosabb: Szerinte mit gon-
dolhatok én róla? 

Mindenesetre a jövőben az ecuadoriak 
példáját követem, mert szeretném éreztet-
ni külföldi embertársaimmal, hogy érde-
kel a személyük, legyenek törökök, oro-
szok, lengyelek, albánok stb. És itt nem 
pusztán arról van szó, hogy becsülöm 
őket mint embereket, és úgy viselkedem 
velük mint keresztyén. Itt a hiteles élet 
a lényeg. Ha bennünket valóban annyi-
ra átjárt és megragadott Isten szeretete, 
és nekünk a jó hír valóban a legjobb hír, 
amelyet valaha is hallottunk, akkor min-
den erőnkkel legyünk azon, hogy kihasz-
náljuk a lehetőségeket, és ezt a jó hírt to-
vábbadjuk másoknak.

Andreas Schiller

Ecuadorban nagyon kedvező áron lehet buszozni. Egy perc utazásért egy amerikai centet kell fizetni (kb. 3 Ft). 
A taxizást is megengedheti magának az ember. Ha valaki a városközpontban akar elmenni valahová, 1 dollárt 
(kb. 300 Ft) fizet, de ha a fuvart az egyik külső kerületbe kéri, az sem kerül többe 2 dollárnál (kb. 600 Ft).

Andreas és Donata Schiller 
2012 augusztusa óta él az 
ecuadori Ibarrában . Az oda ér-
kező impact-csoportokat veze-
tik, és részt vesznek a területi 
gyermek- és ifjúsági munkában 
is . Egy kislányuk van .

Legyünk hálásak az 
ecuadoriak nyitottsá-

gáért, ami megkönnyíti a 
mély beszélgetések kialaku-
lását!
Kérjük magunk, európai 
keresztyének számára, hogy 
az ecuadoriakéhoz hasonló 
nyitottsággal és szívélyes-
séggel tudjunk fordulni az 
idegenekhez!Barátságos halkereskedő a piacon.
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Gyülekezeti program 
Okutamában – az Oméban 

eltöltött egy év után  
az idegenek egymás  

bizalmas, jó barátai lettek.

Elia és Malea az ajándékba 
kapott játékokkal.

Egy kép az udvarunkról:  
a gyülekezeti grillpartinkra 
még néhány szomszédunk 
és a német csoportunk 
egyik résztvevője is eljött.

Egy idegen a sok közöttJapán:

Mindig a másik az idegen. Ez a kijelen-
tés nagyon logikusnak tűnik, hiszen sa-
ját magunkat és a hozzánk közelállókat 
ismerjük a legjobban. Ezzel szemben „a 
másikat” többnyire az első benyomá-
sok ködfelhője veszi körül, amelyeket 
gyakran még negatív előítéletek is „sű-
rítenek”. Hogyan ismerhetem meg akkor 
azt a másikat, azt az idegent úgy, hogy 
ne legyen bennem előítélet, és ne alkos-
sak elhamarkodott, sokszor hamis képet 
róla. Egyáltalán akarom én megismerni 
azt a másikat? 

Az elmúlt kilenc évben tízszer köl-
töztünk. Íme, néhány állomáshelyünk a 
sok közül: Stuttgart, Müllheim, Toron-
to, a multikulturális kanadai metropo-
lisz, a nyugodt Wassertrüdingen, majd 
Japánban Kawasaki és végül a 140 000  
lakosú, szinte vidékies hangulatot árasz-
tó Ome, Tokió egyik elővárosa. Egy 
misszionáriusnak tulajdonképpen meg-
szokott dolog a gyakori költözés. Mi is 
rutinosnak számítunk már a dobozolás-
ban és a berendezkedésben, mégis min-
den kezdeti időszak egy új és eleinte 
idegen környezetben sok izgalmat is rejt 
magában. Mint misszionáriusok termé-
szetesen MI számítunk idegeneknek, 
akik belépünk egy kisebb lakóközösség 
összeszokott és bizonyos fokig zárt kap-

csolatrendszerébe. Eleinte egyszerűen 
csak idegenek vagyunk, nem tartozunk 
a „tagok” közé, mert a rendszeren kívül 
állunk. És ez ugyanúgy érvényes Tokió-
ban, mint Dél-Németország vidéki tar-
tományaiban. Teljesen mindegy, hogy 
misszionáriusként külföldön vagy Né-
metországon belül kell költözködnünk, 
keletről nyugatra kell hurcolkodnunk, 
vagy csak az egyik kisvárosból a köze-
li másikba, mindenütt találkozunk olyan 
kulturális és gondolkodásbeli különbsé-
gekkel, amelyeket korábban elképzelni 
sem tudtunk. És az is mindegy, mennyi 
ideig él egy helyen az ember, ha más-
honnan jött, sohasem lesz ott őshonos. 
Az ember bizonyos mértékig mindig 
idegentest lesz abban a környezetben.                                               

Az emberi test nem ismeri a kompro-
misszumokat az idegentestekkel szem-
ben. Elkezd antitestekkel védekezni, 
amelyek körbezárják az idegentestet, és 
végül kilökik maguk közül. Jézus egé-
szen máshogyan viszonyult a társada-
lom kivetett idegentesteihez. Nem néz-
te, hogy egy gyűlölt vámszedőről vagy 
egy kitaszított leprásról van-e szó. Szí-
vesen töltött időt házasságtörőkkel, erő-
szakos bűnözőkkel és mindenféle bűnös 
emberrel. A barátjuk lett, és még annál 
is több. Azok, akiket a többiek idegen-
ként kezeltek, hazára leltek az egy, igaz, 
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Andreas és Rahel Gross 
2009 decembere óta él 
Japánban . Jelenleg Oméban 
végeznek gyülekezetépítő 
munkát . Két gyermekük van .

Imádkozzunk a Gross 
családért, hogy a 

körülöttük élő idegenek 
mihamarabb ismerőseikké és 
barátaikká váljanak, és 
megmutathassák nekik 
Istenünk szeretetét!

Egy idegen a sok között

örök Istennél. Ez az, ami nekem is segít 
abban, hogy minden új és egyelőre ide-
gen helyen mégis otthon tudjam magamat 
érezni. Azért tudunk otthonosan mozogni 
már akkor is, amikor még mindenki ide-
genként tekint ránk, mert tudjuk, hogy Is-
ten velünk van. És ahol Isten van, ott van 
a mi hazánk. Aztán felfedezzük, hogy az 
élet Oméban nem sokban különbözik egy 
német kisváros életétől. 

Amikor az egyik szomszédasszo-
nyunkkal az ott lakókról beszélgetünk, 
ugyanolyan előítéletes véleményeket fo-
galmaz meg a betelepülőkkel kapcsolat-
ban, és ugyanazt az erőltetett udvariassá-
got érzékeljük rajta, mint amit otthonról 
már jól ismerünk. De aztán magunkat is 
azon kapjuk, hogy csak összeeszkábálunk 
egy képet az új szomszédjainkról, pedig 
még egy szót sem beszéltünk velük. Pe-
dig szeretnénk nyitott szívvel és Jézus 
szeretetével közeledni feléjük.

Végül mindig Isten szeretete segít ne-
künk túllépni az első fázison, amikor az 
ember csak megfigyeli a másikat. Olyankor 
nagyon sokszor egy felemelő megismerke-
dés következik, és elcsodálkozunk azon, 
hogy a sokszor teljesen bezártnak tűnő és 
a névtelenségbe burkolózó felszín alatt 
mennyi kedvesség és érdeklődés rejlik.

 
Családunkkal gyakran és szívesen sétá-

lunk, amikor is teszünk egy nagy kört a 
környékünkön. Persze mindig akad olyan 
szomszéd, akivel elbeszélgethetünk egy 
kicsit. Mivel exotikus külföldieknek szá-
mítunk, az ajtók hamarabb megnyílnak 
előttünk, de a legjobb ismerkedési lehe-
tőségeket mégis a gyerekeink biztosítják, 
akik kedves nevetésükkel még a legmo-
gorvább ember arcára is tudnak egy mo-
solyt csalni. 

Egyszer egy szép, új ház mellett men-
tünk el, amelyről látszott, hogy a család 
alig néhány éve lakik itt. A négygyerme-
kes anyuka, akivel Rahel már egyszer el-
beszélgetett egy kicsit, éppen a gyerekek 
használt játékait rakta ki. Bár az esős év-
szakban voltunk, az idő korántsem volt 
olyan meleg és fülledt, mint az előző év-
ben. Észrevétlenül elkezdtünk társalogni 
a meglepően kellemes időjárásról, aztán 
a gyermekeinkről, és szóba került az is, 
hogy milyen az élet nagypapa meg nagy-

mama nélkül, illetve az összes rokontól 
távol. És akkor váratlanul feltette a kér-
dést: 

– Nem érdekel titeket, helyesebben 
Eliát egy játékkotrógép? 

Na hát ezt egy olyan kétévestől, aki 
„Bobmester-függő”, nem kellett kétszer 
kérdezni. Elia felpattant a kotrógépre, és 
lelkesen elhajtott.  

A kotrógép mellé kaptunk még egy ka-
miont is meg sok bocsánatkérést, amiért 
a játékok ilyen régiek és elhasználtak. De 
nemcsak Elia örült az ajándékoknak, ha-
nem mi is. Mi elsősorban azért, mert az 
az anyuka, annak ellenére, hogy mi neki 
tulajdonképpen idegenek voltuk, ilyen 
kedves közvetlenséggel fordult felénk.  

Nagyon reménykedünk abban és imád-
kozunk is azért, hogy a körülöttünk élő 
idegenek egyszer ismerősökké és bará-
tokká váljanak, akiknek megmutathatjuk 
Isten szeretetét.

Andreas Gross

Az elmúlt télen annyi hó esett két hétvégén egymás után, hogy az 
autónkkal nem tudtunk kiállni. A hó rendkívüli és már majdnem 
félelmet keltő káoszt okozott. De a hólapátolás során különleges 
lehetőségeink adódtak a jószomszédi kapcsolatok elmélyítésére. 
Nagyon kíváncsian várjuk, mit hoz a következő tél! Persze mindegy, 
mi jön, mert minden helyzetet arra szeretnénk használni, hogy az 
embereknek a mi csodálatos Istenünkről beszélhessünk.
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Külföldiként azonnal szembetűnő je-
lenség vagyunk Japánban. Bárhová me-
gyünk, az emberek megnéznek minket. 
Legyen az egy étteremben vagy a vo-
naton, egy külföldi család mindig lát-
ványosságnak számít. Ezzel leginkább 
mégis a gyermekeink szembesülnek: az 
egész iskolában Tim az egyetlen szőke, 
kékszemű fiú az 500 feketehajú, barna-
szemű japán gyermek között. Feltűnő a 
kinézetünk, a viselkedésünk, sőt még a 
nevünk is. Minden vágyunk mégis az, 
hogy a japánok ne csak ezek miatt fi-
gyeljenek fel ránk, hanem mindenek-
előtt arra legyenek kíváncsiak, hogy mi-
ért élünk egy távoli, idegen országban. 
Szeretnénk az Úr Jézusra mutatni, aki 
egyszer szintén felkerekedett és elhagy-
ta a mennyet, hogy nekünk ne kelljen 
idegenként élnünk, hanem állampolgár-
ságot kaphassunk Isten országában.      

Japánban nem mi vagyunk az egye-
düli idegenek. Vannak olyanok is, aki-
ket egyáltalán nem néznénk idegennek, 
és még japán nevük is van. Ilyen volt 
Kusi is, akit a játszótéren ismertünk 
meg. Akko riban kilenc éves volt, és a 
szomszédságunkban lakott a családjával 
együtt. Abban az időben, amikor Oméba 
érkeztünk, a két nővérével gyakran eljött 
a gyülekezetünkbe. Kusi egy szanszei, 
vagyis olyan japánok leszármazottja, 
akik egyszer kivándoroltak Dél-Ameri-
kába, egészen pontosan Peruba. Később 
a szülők egy jobb állás reményében visz-

szatértek Japánba. Ám hamarosan gond-
jaik adódtak: többek között az is meg-
nehezítette az életüket, hogy már nem 
tudtak helyesen japánul, hanem sokkal 
jobban tudtak spanyolul. Amikor Kusi 
édesapja elveszítette az állását, a család 
szorult helyzetbe került. A két nővéré-
nek abba kellett hagynia az iskolát, hogy 
munkát vállaljanak és hozzájáruljanak a 
család fenntartásához. Ehhez jött még az 
is, hogy Kusi öccse, Bencsan értelmileg 
sérülten született. Pedig éppen azért jöt-
tek vissza Japánba, mert egy jobb élet-
ben reménykedtek. 

 
Gyülekezetünkben működik egy Étel-

expressz szolgálat is. Az egyik nagy 
élelmiszerlánc átadja nekünk azokat a 
termékeiket, amelyeket a szavatosság 
nagyon közeli lejárta miatt már nem áru-
síthat. Így minden csütörtökön vittünk 
Kusiéknak kenyeret és egyéb élelmi-
szereket, hogy legalább ezzel egy kicsit 
könnyíthessünk a család helyzetén. Ezt 
követően Kusi apja ragyogó arccal jött 
el a karácsonyi istentiszteletre. Az alka-
lom végén előrejött hozzám, és csak eny-
nyit mondott: Tobias-Ai. Az ai japánul 
szeretetet jelent. Sok gondja közt nagy 
bátorítást jelentett ennek az embernek 
az, hogy gondoltunk rá. 

Kusi és a családja egy spanyol nyel-
vű gyülekezet tagjai voltak. Ott találták 
meg azt, amit a japán társadalomban és 
a szomszédjaik között nem találtak: az 

Japánok Peruból 

és kiáltások 

az iskolaudvaron

Japán:
A szőke, kékszemű „idegen”
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Tobias és Sabine Schuckert 
2000 óta él Japánban .  
A nyelv tanulás után előbb egy 
japán lelkipásztorral együtt 
vettek részt gyülekezeti mun-
kában, majd Oméban, Tokiótól 
nyugatra gyülekezetalapí-
tásban vettek részt. Jelenleg 
szolgálati szabadságukat töltik 
Németországban .

Adjunk hálát amiért 
Jézus valóban 

elhagyta a mennyet, hogy 
mi ne legyünk idegenek, 
hanem állampolgárságot 
kapjunk Isten országában!
Imádkozzunk Kusiért és 
Yukunért, hogy Jézus elfo-
gadó szeretetét higgyék, ta-
pasztalják, és majd később 
ők is megéljék mások előtt!

otthont. Kusi édesapja később talált mun-
kát, de mégis visszamentek Peruba. Túl 
erős volt a honvágyuk. 

Színváltozás: Vasárnap délelőtt az óra 
11:45-öt mutat. A gyülekezetben az isten-
tisztelet a végéhez közeledik, már előkészí-
tettük a kávét és a rágcsálnivalót a gyüle-
kezeti szeretetvendégséghez, amely mindig 
olyan kellemesen telik. Egyszerre azonban 
hangos beszédet hallunk. Yukun az. Újra 
eljött. Bár az alkalmakra többnyire nem tud 
pontosan megérkezni, az oyatsura, vagyis 
amikor a kötetlen, eszegetős együttlét kez-
dődik, mindig pontosan befut. Ahol csak 
megjelenik, mindenki azonnal felfigyel rá. 
A játszótéren ismertük meg. A gyerekek 
csak úgy hívják, hogy Addide! Addide!, 
mert mindig mindent el akar venni a többi 
gyerektől. Yukun mindig nagyon hangos, 
már messziről lehet hallani. Amikor az is-
kola mellett laktunk, gyakran hallottuk őt 
kiabálni a szünetben az udvaron. Japánban 
az emberek inkább visszafogottak. Ezért 
aztán Yukun azonnal feltűnik mindenkinek, 
és a viselkedésén meg is botránkoznak so-
kan. Yukun is idegen, pedig nem szőke, 
nem beszél spanyolul és a szeme nem kék. 
A többi gyerek kerüli őt, vagy gúnyt űz be-
lőle. Gyakran feltettük magunknak a kér-
dést: Miért olyan Yukun, amilyen? Mi nincs 
rendben az életében? A kiáltása vajon nem 
a szeretet utáni kiáltás? Vajon nem csupán 
arra vágyik, mint amire mi, mindnyájan: 
hogy elfogadják és szeressék? 

Yukun gyakran eljár a gyülekezetbe, és 
mindig szívesen jön. Vajon csak az édes-
ség jelenti a nagy vonzóerőt? Mert azt 
soha nem hagyja ott. De azért kiderül, 
hogy több van a dolog mögött. Amikor a 
szomszédságunkban élő gyermekeknek 
elmondtuk a karácsonyi történetet, Sabine 
megkérdezte, hogy tulajdonképpen miről 
is szól a Karácsony. A legtöbb gyerek azt 
válaszolta, hogy Santa sanról, vagyis a 
Télapóról. Yukun azonban közbekiáltott: 

– A Karácsony Jesu samáról (Jézusról) 
szól!

Ennek nagyon örültem, mert hiszen ez 
a magatartászavaros kis kívülálló többet 
értett meg, mint a többiek! 

Jézus szereti Kusit és a családját, és 
igazi otthont szeretne nekik adni. Jézus 
szereti Yukunt, úgy ahogy van, még akkor 
is, ha mindenütt megbotránkozást okoz, 
és sokak szemében ő csak egy problémás 
eset.  

Jézus közelében különösen is szívesen 
tartózkodtak a kívülállók és az idegenek, 
akikkel senki nem akart törődni. Átélték, 
hogy Isten szeretete Jézusban egészen kö-
zel jött hozzájuk. 

Bárcsak a mi életünk és a gyüleke-
zetünk élete is ezt a szeretetet tükrözné 
vissza. Fontos dolgot szeretnénk minél 
többeknek elmondani: Jézusnál igazi ott-
honra leltünk. 

Tobias Schuckert

Októberben Japán szerte 
nagy sporteseményeket 
rendeznek. Ezeknek a neve: 
undoukai. Olyankor a japá-
nok az 1964-es tokiói olimpi-
ai játékokra emlékeznek.  
Ez volt az első olimpia, ame-
lyet Japánban, illetve egész 
Ázsiában megrendeztek.  
Az iskolákban és óvodákban 
heteken át buzgón készülnek 
a rendezvénysorozatra, és 
különböző táncokat tanulnak 
be. Maga a sportfesztivál 
óriási ünnep az egész család-
nak, amikor számlálatlanul 
készülnek a fényképek.



12 Külmissziói Híradó, 2015/01

Malawi:

Az Ubwenzi (barátság) szociális, missziós, falufejlesztési pro-
jekt a malawi őserdőben, pontosabban Csilonga faluban műkö-
dik. Nem vezet hozzánk aszfaltút, és tábla sem jelzi felénk az 
utat. Elzárt falunkban, a saját ingatlanunkon és az állami egész-
ségügyi központon kívül nincsen áram, sem vezetékes víz. Ak-
kor hát hogyan kerül egy fiatal német nő éppen ide? – Úgy, hogy 
Isten hívott ide. Német anyanyelvemen csak misszionárius-kol-
légáimmal tudok beszélgetni, minden más beszélgetés csicseva 
nyelven zajlik.

Ezt a nyelvet nagy erőfeszítések árán tanultam meg, és mind 
a mai napig keményen kell küzdenem vele. Most már nagyon is 
átérzem azoknak a Németországban élő külföldieknek a helyze-
tét, akik sok év után is ejtenek még nyelvtani hibákat, sokszor 
keresik a megfelelő szavakat, és kitartóan próbálkoznak a nehéz 
szavak kiejtésével. Nagy kár, hogy alig akad valaki, aki segíte-
ne nekik tökéletesíteni nyelvtudásukat. Gyakran fel sem tűnik a 
beszélőnek, hogy nyelvtani hibát ejtett, ezért lenne olyan fontos, 
hogy mások, nagyon kedvesen felhívják rá a figyelmét. 

Készülődés a gyerekklubra
Amikor bibliai történeteket készítek elő a gyermekalkalmakra, 
mindig ott vannak előttem nyitva a következő könyvek: a né-
met nyelvű Bibliám, a csicseva Bibliám, két különböző csicseva 
gyermekbiblia, a szótáram és a csicseva nyelvtankönyvem. Fá-
radságos munkával állítom össze szóról szóra azt, amit tanítani 
szeretnék. A kész tanítási anyagot először a háztartási segítsé-
gemnek olvasom fel; ő elsősorban az egyes szavak kiejtésében 
jelent nagy segítséget. Ezután próbálom az egész történetet kí-
vülről megtanulni. 

Sokszor van ott a vágy a szívemen, hogy bárcsak a saját 
anyanyelvemen mondhatnám el egyszerű szavakkal a történe-
tet. Gyakran imádkozom ezt: Istenem, te gondoltad ki az összes 
nyelvet. Te segíthetsz csicsevául úgy beszélnem, hogy a gyere-
kek megértsenek és megismerhessenek téged.

Négy munkatárs szívügyének tekintette, 
hogy a saját lakóhelyükön is létrejöjjön 
egy gyerekklub. 2013 szeptemberében 
végre teljesült az álmuk! Az első gye-
rekklubon 22 gyermek vett részt. Azóta 
hetente már 40–60 gyermek látogatja 
az alkalmat.

Csilongában,  

      az afrikai  

      oserdei faluban
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Debora Jägers pedagógus-
misszionáriusként dolgozik 
Ubwenziben, a szociális misz-
sziós faluprogramban . Kétéves 
nyelvtanulás után ő vette át a 
helyi óvoda vezetését .

Fejezzük ki hálánkat a 
malawi gyermekek 

nyitottságáért, vidámságáért, 
és Debora áldozatvállalásá-
ért, hogy közöttük szolgál!
Kérjük Urunkat, hogy áldja 
meg gazdagon Deborát a 
gyermekek közötti szolgála-
taiban, nyelvtanulásában!

Indulás a gyerekklubba!
Kerékpárral indulok a szomszédos faluba, Makunjéba, 
ahol a klubot tartjuk. Minden héten, amikor éppen fel-
felé kell pedáloznom az emelkedőn, elhatározom, hogy 
lefogyok, és akkor már én is olyan könnyedén feltekerek 
a hegyre, mint malawi munkatársaim. Mire megérkezem 
Makunjéba, teljesen leizzadok, és rengeteg kalóriát elége-
tek. A gyerekek, akik látnak engem elkerekezni mellet-
tük, lelkesen futnak utánam, miközben ezt kiabálják:

– Megjött Debora, kezdődik a gyerekklub! 
Bár a nevem inkább így hangzik: Debola, mivel a 

csicseva nyelvben nincsen r hang. A klub előtt azonban 
munkatársaimmal még elolvassuk a következő heti törté-
netet és imádkozunk. 

A gyerekklub 
Az alkalom nagyon hangos énekléssel kezdődik. Minden 
gyermek fellelkesülve énekel, tapsol és táncol. A klub 
igazi sztárja én vagyok, az azungu, vagyis a fehér ember. 
Minden gyerek mellettem szeretne ülni, és amikor körjá-
tékot játszunk, az én kezemet szeretné fogni. Mindig van-
nak gyerekek, akik megérintik a hajamat – egyszerűen 
csak úgy.  

Az, hogy külföldi vagyok, igen nagy előny, különösen 
a történet elmondása közben. A gyermekek feszült fi-
gyelemmel követik az eseményeket, és bármilyen tanítói 
módszert alkalmazok, amelyeket még óvónőként tanul-
tam, mindent buzgón megcsinálnak. Isten állandóan meg-
lep azzal, hogy amikor a gyermekek előtt állok, mindig 
eszembe juttatja a szavakat, és így teljesen folyékonyan el 
tudom mondani nekik a történetet. Persze amikor valamit 
eltévesztek, mindig vidáman kikacagnak. 

A történet után megtanulunk egy igeverset kívülről, a 
végén pedig játszunk valamit – általában azt, amit ők sze-

retnének. A játék során csak úgy porzik a föld a talpuk 
alatt, messzire elhat a jókedvű gyerekzsivaj, miközben 
boldogan szaladgálnak, hajítanak vagy elkapnak valamit 
és persze nevetnek. A járókelők megállnak és figyelik a 
gyermekek vidámságát. 

Egy óra elteltével az alkalmat közösen befejezzük.   
A gye re kek a kis gyalogösvényeken elindulnak hazafelé, 
a szélrózsa minden irányába. Útközben még kitárgyalják 
a gyerekklub mókásabb eseményeit. Mi, felnőttek rövi-
den értékeljük az alkalmat, majd ismét kerékpárra patta-
nok, és néhány munkatársammal együtt visszabiciklizünk 
Csilongába. Otthon alaposan megmosakszom, hiszen ra-
gadok az izzadságtól és a rám rakódott portól. Aztán ki-
merülten köszönetet mondok Istennek este, az ágyamban: 
Köszönöm, Istenem, hogy ma ismét megsegítettél. Add, 
kérlek, hogy a gyerekek gondolkozzanak rólad és megis-
merhessenek.

És már újra itt a gyerekklub! 
A következő héten ismét klubot tartunk. Most nem vagyok 
annyira feszült. Az egyik munkatársam fogja elmondani 
a történetet, nekem csak annyi a feladatom, hogy átis-
mételjem a gyermekekkel azt, amit az előző héten tanul-
tunk. Meglepődöm azon, hogy mi mindenre emlékeznek. 
Szívből megköszönöm Istennek, hogy éppen engem, egy 
külföldit használ a malawiak között – az egyetlen sápadt 
arcút az elbűvölő mosolyú néger gyermekek között. Pe-
dig csicseva nyelvtudásom inkább a gyermekek szintjén 
mozog, mint a felnőttekén. A hőség és a testi korlátaim 
sokszor feszegetik tűrőképességem határait, és állandóan 
kétségeskedem… De Isten kedvét leli abban, ha emberek 
által más embereket érhet el, és a kellő időben megadhatja 
nekünk mindazt, amire ehhez szükségünk van. 

Debora Jägers

Csilongában,  

      az afrikai  

      oserdei faluban A kerékpár Debora fő közlekedési eszköze Malawiban.
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Evelyn Theurer 2010 
májusa óta él Francia-
országban . Gyülekezet-
építésben szolgál, főleg 
asszonyok között.

Adjunk hálát, 
hogy Isten Evelynt 

elhívta arra, hogy 
Franciaországban 
hirdesse az evangéliu-
mot. Áldja meg kapcso-
latait a szomszédokkal 
és a gyülekezeti asszo-
nyokkal.
Imádkozzunk most külö-
nösen is Franciaorszá-
gért...

Franciaország:

Verőfényes napsütésben ülök a 
kertben egy könyvvel. A szerző 
felteszi a kérdést: Mi az, amit 
soha nem tennél meg? Meg va-
gyok döbbenve azon, hogy mik 
jutnak az eszembe. És én ott 
nem másokról gondolkoztam, 
hanem saját magamba botlot-
tam bele, mint egy idegenbe, aki 
mellesleg egyáltalán nem sze-
retnék lenni. Váratlanul olyan 
gondolataim támadtak, amelyek 
az evangéliummal összeegyez-
tethetetlenek. Ez megrémített 
és mélyen elszomorított. De 
nem akartam a dolgot annyiban 
hagyni; meg akartam ezeket a 
gondolatokat vizsgálni, ki akar-
tam őket bogozni. Képletesen 
szólva le akartam velük ülni 
egy asztalhoz, és beszélgetni 
akartam velük: Honnan jöttök? 
Miért tudtatok teret nyerni az 
életemben?

Hát így indult el egy folya-
mat, amelynek során újra tanu-
lom a dolgokat Isten szereteté-
nek a fényében látni. Mert Isten 
szeretete nélkül kétségbeejtő 
lenne felfedezni magunkban a 
sötét mélységeket és az idegent.  

Márpedig idegenek körülöt-
tünk is, és az ajtónk előtt állnak.

Gondolok például a Jehova 
tanúira, akik még nem adták fel 
velem kapcsolatban a reményt; 
újra meg újra visszajönnek és 
megpróbálnak meggyőzni. Kár, 
hogy mindeközben saját taní-
tásuk tartja őket fogva. De le a 
kalappal a kitartásuk előtt, hi-
szen szakadatlan mozgásban 
vannak, persze ezt kell tenni-
ük, de mégis: van bátorságuk 
minden ajtón kopogtatni, és 
megpróbálni beszélgetést kez-
deményezni bárkivel. Ez persze 
nekünk, keresztyéneknek meg-
nehezíti a dolgunkat, mert ha 

becsengetünk valahová, gyak-
ran máris ránk sütik a bélyeget: 
Jehova tanúi.  

Vagy ott vannak a mormo-
nok, akik beállítottak az egyik 
szomszédasszonyunkhoz, és 
imádkozni akartak vele. Az asz-
szony ezekkel a szavakkal há-
rított: Nem, köszönöm, van egy 
keresztyén szomszédom, akihez 
bármikor átmehetek, ha szük-
ségem van valamire. Ó, bár-
csak Isten megnyitná a szívét 
az evangélium előtt, és bárcsak 
tudna úgy nyitni felém is, hogy 
ne tekintene többé idegennek!  

Mert egy biztos: idegeneknek 
nem mesél el az ember semmi 
személyeset, és még kevésbé 
beszél velük a keresztyén hitről. 
A hit ugyanis Franciaországban 
szigorúan magánügy, vagy vala-
mi olyan, ami kizárólag a temp-
lomba való.  

A többi szomszéd szemében 
már nem vagyok teljesen ide-
gen, még a kicsit fura akcentu-
som és számos egészen eltérő 
szokásom ellenére sem. Bármi-
kor átmehetek hozzájuk vagy 
azért, hogy egy kis időt töltsünk 
együtt, vagy valamire megkér-
jem őket, vagy pedig megosz-
szuk egymással a gondjainkat. 
Így fogalmazott egyszer a ház-
tulajdonos hölgy: 

– Te vagy az egyetlen, aki 
akkor is bejöhet, amikor me-
legítőben üldögélek itthon, és 
nincsen rajtam smink. Mindig 
megdöbbenek azon, hogy ész-
reveszik, mikor nem vagyok 
jól. A hölgy olyankor átküldi a 
férjét, hogy nézze meg, nincs-e 
szükségem valamire, vagy egy-
általán „élek-e még”!

Nagyon vágyom arra, hogy 
még több emberrel kerülhessek 
szorosabb kapcsolatba, akikkel 

azután Istenről beszélgethetünk, 
és így már Isten nem lesz ide-
gen nekik. Bizony kell ahhoz 
bátorság és erő, hogy becsön-
gessek valakihez, és gyakorla-
tilag meghívassam magamat, 
vagy megbeszéljek valakivel 
egy találkozót az egyik kávézó-
ban. De valahogyan jeleznem 
kell az embereknek, hogy érde-
kel engem a személyük meg az 
életük.  

Csak azért, hogy ne marad-
jak idegen, olyan dolgokat is 
megteszek, amelyek Németor-
szágban eszembe sem jutnának. 
Jó példa erre egy testvérvárosi 
kapcsolatokat ápoló bizottság, 
amellyel, bármennyire is sze-
rettem volna, nem tudtam kap-
csolatba kerülni. Több mint egy 
évig nem hallottam a dologról 
semmit, csak egyetlen egyszer, 
amikor elmentem egy kelle-
mes esti rendezvényre, ahol a 
Háromkirályok süteményét* is 
felszolgálták. De utána Isten 
megnyitotta a kapukat. Teljesen 
váratlanul megkérdezte az elnö-
kük, hogy nem akarok-e bizott-
sági tag lenni. 

– Hát, nem is tudom – vacil-
láltam –, először talán csak mint 
megfigyelő…

Az első gyűlésen azonban 
már ott szerepelt a nevem a 
jelöltek listáján, és mivel a je-
löltek száma megegyezett a 
betöltendő bizottsági helyek 
számával, máris megbíztak egy 
feladatkörrel. Ennek révén mos-
tantól kezdve több rálátásom 
van a dolgokra, és több ember-
rel tudok kapcsolatba kerülni. 
Szeretnék a többi bizottsági tag 
életében „Krisztus jó illata” 
lenni. Azt kívánom, hogy meg-
lássák bennem Jézus követőjét, 
és az én életem Jézus megisme-
résére ösztönözze őket.  

Evelyn Theurer

„...van egy keresztyén 
szomszédom, akihez 
bármikor átmehetek, ha 
szüségem van valamire.”

Idegenbol ismerossé

* A Háromkirályok süteményét Franciaországban január 6-án, Vízkeresztkor fogyasztják a napkeleti bölcsek emlékére.
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Bangladesben mi aztán igazán idegenek va-
gyunk. Egy 300 000 lakosú városban mi va-
gyunk az egyedüli fehér emberek. Igaz, hogy 
sok ember él itt, mégis olyan, mintha egy kis 
faluban élnénk, ahol mindenki ismer minden-
kit. Egyszer, amikor valahová siettem, valaki 
ezekkel a szavakkal állított meg:

– Na, magának van Honda motorja, igaz? 
Vagy röviddel németországi hazautazásunk 

előtt, amikor valamit még be kellett szereznem, 
az eladó a következő szavakkal köszöntött a 
boltban: 

– Ugye, a maga fiát hívják Eliasnak?
Nagyon meglepődtem és megkérdeztem, 

honnan tudja. Azt válaszolta, hogy egyszer 
látott engem a Baptista Misszió épülete előtt 
ácsorogni a fiammal, és akkor megkérdezte az 
ott állóktól, hogy mi a kisfiam neve. 

Itt, ahol mindenki barna bőrű, a fehér bőr-
színnel ugyancsak magára vonja az ember a 
többiek tekintetét, ha akarja, ha nem. Ez sok-
szor elég kínos és idegesítő, ugyanakkor sok 
lehetőséget is rejt magában. Az a külföldi, aki 
ráadásul még keresztyén is, valóban a nagyon 
elenyésző kisebbséghez tartozik Banglades-
ben. A népességnek mindössze kb. 0,6 száza-
léka hisz Jézusban. Nyilvánosan téríteni nem 
lehet. Ezért is fontos, hogy az életünkkel pré-
dikáljunk. És pontosan ebben rejlik a kihívás: 
abban, hogy mások vagyunk, és pozitívan meg-
különböztetjük magunkat a környezetünktől. 
Mi, emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy 
ússzunk az árral, mert így minden sokkal egy-
szerűbb és kényelmesebb. A Róma 2,1–3-ban 
Pál arra szólít fel, hogy éppen ezt ne tegyük. 
Hanem szánjuk oda életünket áldozatként, újra 
meg újra vizsgáljuk meg, mi Isten akarata, és 
ne olvadjunk bele a minket körülvevő világba. 
Ez azzal jár együtt, hogy folyamatosan olva-
som Isten Igéjét, és viselkedésemben, a mások-
hoz való viszonyulásomban az Isten mércéjét 
tartom mérvadónak. A teológiai távoktatás so-
rán, amelyben mi is szolgálunk, ezért tartjuk 
nagyon fontosnak, hogy gyülekezeti munkása-
ink szilárd bibliai alapokat kapjanak. Csak így 
válnak alkalmassá arra, hogy környezetükben 
egy mércét képviseljenek.  

 
Az egyik hallgatónk sok diákkal lakik együtt 

egy állami kollégiumban. Ő ott az egyedüli 

keresztyén. Teológiai tanulmányai során meg-
értette, hogy Isten Igéje nem valami elvont, 
elméleti tudomány, hanem nagyon is gyakor-
latias útmutatás, amelyet a mindennapokban is 
alkalmazni kell. Ekkor elkezdett megváltozni. 
Többé nem beszélt gyalázkodva másokról, és 
nem próbált meg apró hazugságokkal előnyök-
höz jutni. Azzal, hogy felvállalta ezt a „mássá-
got”, sokakból értetlenséget váltott ki, mások 
gúnyolni kezdték, de voltak olyanok is, akik 
kérdéseket tettek fel neki. Így tudott másságá-
val bizonyságot tenni, ugyanakkor „idegen” lett 
a saját honfitársai között.   

Bangladesben mindig azt tapasztalom, hogy 
– Európával ellentétben – a hit itt a mindenna-
pok szerves része. Szinte automatikusan tere-
lődik rá a szó a legkülönbözőbb helyzetekben. 
Mindig újra rákérdeznek a hitemre, és amikor 
elmondom, hogy keresztyén vagyok, nem rit-
kán így folytatják: 

– Na és mit hiszel mint keresztyén?
Olyankor el tudom mondani, kicsoda ne-

kem Krisztus. De nemcsak Bangladesben van 
ez így, hanem sok más országban is. Manapság 
sokan érkeznek Németországba hasonló kultu-
rális háttérből. Ott vannak az iskolákban, az ut-
cán, a munkahelyeken. Odalépünk-e hozzájuk?  
Meg merjük-e kérdezni egy külfölditől, hogy 
miben hisz? Mert akkor mi is elmondhatnánk 
neki, hogy mi, keresztyének kiben hiszünk, és 
miért. 

Az Efezus 2,19-ben az áll, hogy Isten háza 
népe vagyunk. Más szavakkal: mi egy másik 
csapathoz tartozunk. Isten csapatához, és Isten 
mérkőzésén veszünk részt. Ennek megvannak 
a maga szabályai. Ezeket Isten az Ő Igéjében 
adja elénk, hogy kitartsunk, egészen a véghaj-
ráig. A keresztyének életének is vannak főhang-
súlyai, amelyek meghatározzák a hétköznapjai-
kat. Ahogyan az az imént említett hallgatónkkal 
is történt. Nekünk, keresztyéneknek meg kell 
magunkat különböztetnünk a világtól. Ahogyan 
egy fehér ember azonnal feltűnik errefelé, úgy 
kellene feltűnnie egy keresztyénnek is a saját 
környezetében. Ez a „feltűnés” aztán kérdése-
ket provokál, egyetértést vagy elutasítást vált 
ki. Mindenesetre Jézus arra hívott el minket, 
hogy fény és só legyünk a világban. 

Andreas Brecht

Idegenbol ismerossé
Banglades:

Merjünk mások lenni!

Andreas és Heidi Brecht 
2012 óta Észak-Banglades-
ben, Rangpurban, a teológiai 
távoktatásban szolgál . Andreas 
területi lelkészi feladatokat is 
ellát. Egy kisfiuk van.

Adjunk hálát a 
bangladesiek 

egymásra figyeléséért, s 
hogy így lehetősége van a 
hívőknek az életükkel 
prédikálniuk!
Imádkozzunk hűséges tanít-
ványi életpéldákért Bang-
ladesben, Németországban, 
Magyarországon…

Egy olyan országban mint 
Banglades, ahol 160 millióan 
élnek, azt gondolnánk, hogy az 
egyes ember fel sem tűnik. De 
nem így van. Amikor egyszer 
Rangpurban az utcán sétáltam, 
megállított egy ember, és ezt 
mondta: „Láttam magát há-
rom héttel ezelőtt itt és itt.”
Teljesen meghökkentem, mivel 
az említett hely 50 kilométerre 
volt onnan. A sok ember elle-
nére mégis feltűnik az egyén.
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– Daniel, pár nappal ezelőtt, fűnyírás 
közben megszólított egy kedves, idősebb 
úr a szomszédos házból, és köszönetet 
mondott azért, hogy a téli időszakban 
rendszeresen megtisztítottuk a járdát. Azt 
mondta, különösen is a szomszédságban 
élő idősek hálásak nekünk ezért, és igen 
nagyra értékelik, hogy mindig körültekin-
tően végezzük ezt a feladatot. 

Ezekkel a szavakkal üdvözölt az egyik 
ITA-hallgató minket, amikor a kéthetes 
nyári szabadságunkról visszatértünk a to-
rontói Liebenzell Házba. (ITA= Interkul-
turális Teológiai Akadémia, az LM egyik 
képzési intézménye)

Jó dolog, ha a szomszédok észreveszik 
fáradozásunkat és ezt szavakba is öntik 
– még akkor is, ha csak fél évvel később, 
amikor az ember már egyáltalán nem gon-
dol a hótakaróra és a jégpáncélra, mert iz-
zadva tolja maga előtt a fűnyíróját. És jó 
dolog látni „jócselekedetünk” hosszú távú 
hatásait is. Jóllehet nekünk, németeknek 
a hólapátolás és a járdatisztítás nem iga-
zán számít jócselekedetnek, sokkal inkább 
magától értetődő feladatnak. Ám egészen 
nyilvánvaló, hogy Torontóban ez nem 
mindig működik így, hiszen itt egy kupac-
ban mindenféle náció lakik együtt. A kb. 
3,5 milliós nagyváros lakosságának a felét 
olyan emberek alkotják, akik Kanada ha-
tárain kívül születtek. Még két év után is 
újra meg újra megdöbbenünk azon, hogy 
ebben a színes kavalkádban mi, németek 
leginkább azzal tűnünk ki, hogy különö-
sen is precízek, pontosak, alaposak, sőt, 
néha már túlzottan is pedánsak vagyunk. 
Nekünk, misszionárius-családoknak, né-

met misszionárius-társainknak, valamint 
az ITA-hallgatóknak néha éppen ez a va-
lójában pozitív tulajdonságunk nehezíti 
meg a beilleszkedést, illetve azt, hogy le-
győzzünk néhány akadályt. 

Annál örvendetesebb, amikor ez a né-
met erény jó visszhangra talál a körülöt-
tünk élő, sokféle  emberben, és nem aka-
dályként jelenik meg a szemükben.  

De kanyarodjunk még vissza az előző 
télhez! Mivel a tanult szakmám szerszám-
készítő, az apám meg asztalos, gyerek-
korom óta nagyon szeretem a szép, pon-
tos és finom famunkákat. Ezért a tavalyi 
adventi időszakra én is kitűztem magam 
elé egy missziós projektet. Az új elektro-
mos stílfűrészemmel és természetesen fá-
ból barkácsoltam egy olyan adventi nap-
tárt, amely mindennap egy újabb adventi 
szimbólummal bővült, és a Liebenzell Ház 
előtti zöld gyepet díszítette. Micsoda re-
mek figyelemfelkeltő eszköz! Imádkoz-
tunk is azért, hogy a naptár az arra járók 
gondolatait az adventi időszak valódi je-
lentésére irányítsa. 

Az advent harmadik vasárnapja előtti 
szombaton, amikor éppen a legújabb dara-
bot helyeztem ki, egy portugál hölgy, akit 
addig sosem láttam, vagy csak elkerülte a 
figyelmemet, hosszasan figyelte tényke-
désemet. Végül elkezdtünk beszélgetni az 
egyházról, és elmesélte, hogy már régebb 
óta nem jár istentiszteletre, mert még nem 
talált rá „az igazi gyülekezetre”.

– Akkor jöjjön el nyugodtan a mi gyüle-
kezetünkbe. Nekünk nagyon tetszik ott! – 
biztattam. Röviden elmagyaráztam neki az 

Kanada:

A kicsit 
    másfajta 

adventi naptár

Daniel és Rita Mattmüller 
2012 óta él Kanadában, ahol 
a misszionárius-jelölteknek 
szervezett felkészítő progra-
mot vezetik. Előtte Malawi-
ban, illetve Németországban 
szolgáltak .  
Négy gyermekük van .

Kérjük az aratás 
Urát, hogy Toronto 

multikulturális nagyvárosa 
kiemelkedő termést hozó 
missziói mezőnek bizonyul-
jon, Isten dicsőségére!
Isten segítse a leendő misz-
szionáriusokat a nyelvta-
nulásban, a multikulturális 
felkészülésben, és ő vezesse 
majd őket arra a missziói 
területre, amely az Ő terve 
szerint való.

Hóviharban havat lapátolni  
valóságos áldozat
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utat, aztán elváltunk egymástól. Másnap, 
nem kis meglepetésünkre, amikor az is-
tentiszteleten megkértük, hogy azok, akik 
először vannak mintegy 200 fős közössé-
günkben, tegyék fel a kezüket, megpillan-
tottuk őt is, amint magasba emeli a kezét. 
Celia időközben rendszeresen elkezdte 
látogatni istentiszteleteinket, és tavasszal 
elvégzett egy alapfokú bibliaiskolát, ame-
lyet a gyülekezet szervez. Jó dolog, hogy 
Isten fel tudja használni a saját céljaira a 
mi német alaposságunkat és precizitásun-
kat, ha az figyelmességgel és szeretettel 
párosul. 

A környék egyetlen emeletes házában, 
amely közvetlenül mellettünk magaso-

dik, és amelyet Madaras Házként emleget 
mindenki, bizonyára akadnak emberek, 
akik még nem találtak rá „az igazi gyüle-
kezetre”. A misszionárius-jelöltekkel és az 
ITA-hallgatókkal azon igyekszünk, hogy 
– egy helyi gyülekezettel karöltve – első-
sorban a sok környékbeli család gyerme-
keit elérhessük a Jézus Krisztusról szóló 
örömüzenettel. 

Milyen üzenetet szeretne a kedves Ol-
vasó továbbadni a szomszédjainak, illet-
ve azoknak, akikkel az utcán találkozik?  
A következő adventig van még idő a ter-
vezésre! 

Daniel Mattmüller

Misszionárius-jelöltek
Amikor a Liebenzelli Misz-
szió misszionárius-jelöltjei 
készen állnak arra, hogy 
először kiutazzanak szolgálati 
területükre, először nyolc 
hónapot töltenek Torontó-
ban. Addigra már befejezték 
teológiai tanulmányaikat. 
A kanadai felkészítés során 
angolul tanulnak, különböző 
interkulturális gyülekezeti 
közösségekben és keresztyén 
szervezeteknél tevékeny-
kednek, valamint tapasztalt 
misszionáriusok is oktatják 
őket különböző témákban. 
Ily módon megtehetik az első 
lépéseket egy kultúrák fölött 
átívelő szolgálati területen, és 
gazdag tapasztalatokat sze-
rezhetnek, amelyeket mento-
raikkal meg is beszélhetnek. 
A missziói munkára tehát 
egészen gyakorlati módon is 
felkészülnek.

ITA-hallgatók
Az Interkulturális Teológiai 
Akadémia (ITA) a Libenzelli 
Misszió egyik új képzési for-
mája, amely nagy hangsúlyt 
fektet arra, hogy a képzés 
kezdettől fogva teljesen 
gyakorlati legyen. Az első év 
második félévében a hall-
gatók Torontóba utaznak, 
ahol az egyik interkulturális 
gyülekezetben végzik gyakor-
lati félévüket. A tanrendben 
az angol nyelvi tanulmányok 
mellett szerepel interkultu-
rális tréning és két teológiai 
tárgy is. Ezek igazi kihívást 
jelentenek a hallgatóknak, 
de nagyban segítik őket 
abban, hogy sokkal szélesebb 
rálátásuk legyen a missziói 
munkára.

24 nap alatt elkészült a kará-
csonyi üzenet: Jézus az alapja  
a mi ünneplésünknek!

A Madaras Ház, ahol sok család és sok 
gyermek lakik – igazi missziós terület!

A „Liebenzell Ház” híres lett a környéken, 
többek közt a német alaposságról is.
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– Itt, a sok bevándorló közt én egyáltalán 
nem érzem magamat annak – gondoltam, 
amikor egy jó fél évre a kanadai Torontóba 
költöztem, hogy felkészüljek a missziós szol-
gálatra. A város egyszerűen csak multi-kulti. 
Itt, Marbellában [márbejjá] ugyanezzel talál-
kozom. Még a gyülekezetünkben is sokkal 
több a bevándorló, mint a született spanyol.

A várakozás sokszor a legjobb lehetőség 
arra, hogy az ember ismerkedjen. Errefelé 
ezt szokták mondani viccesen: Várakozom, 
hogy ki ne essek a gyakorlatból. És nem egy-
szer valóban sokat kell várni: például a bank-
ban, a postán stb. Ezekre az esetekre mindig 
van nálam valami olvasnivaló. Néha egysze-
rűen csak megszólítom a „felebarátaimat”, 
felajánlok nekik egy keresztyén szórólapot, 
és ilyenkor még egy jó beszélgetés is adódhat. 
Amikor az óvárosban vagyok, mindig bené-
zek a teaboltba. Zoraidát, a spanyol hölgyet 
már régóta ismerem. Az ismeretségből idővel 
barátság lett. Néhanapján megiszunk valamit 
közvetlenül a boltja mellett. Érdekli őt, hogy 
mit csinálunk a gyülekezetben, és ruhanemű-
vel támogatja a gyülekezeti turinkat. 

Egy nap megláttam egy asszonyt, aki házi 
sajtot árult. Amikor megkérdeztem az árust, 
Janát, hogy ismeri-e a teaboltot, azt mondta, 
nem, majd megkérdezte tőlem, hogyan ismer-
kedtem meg azzal a hölggyel. Csak ezt tud-
tam neki mondani:

– Ahogyan veled is. Egyszerűen odamen-
tem hozzá, megszólítottam, aztán beszélget-
tünk egy jót. 

Vele egyszer hosszabban beszélgettünk Is-
tenről és a hitről. Akkor ezt mondta: 

– Egy nap talán újra beszélgethetnénk 
ezekről a dolgokról. 

Itt sok embernek van valamilyen gyer-
mek- vagy ifjúkori kötődése az egyházhoz, 
hallottak valamit Istenről, de előbb-utóbb el-
távolodtak tőle. Sajnos ennek gyakran az az 
oka, hogy rossz tapasztalatokat szereztek a 
keresztyénekkel kapcsolatban.

Ha valahol megnyílik egy bár, pékség 
vagy valamilyen üzlet, bemegyek és elkez-
dek társalogni a vezetővel. Nem egyszer 
már a felújítási munkálatok alatt is benézek, 
és megkérdezem, hogy mit terveznek oda. 
Ilyen formán megtudhatok róluk ezt-azt, és 
én is beszélhetek a munkámról. Először A Jó 
vetés c. naptárt szoktam ilyenkor ajándékba 
adni. Azért megyek éppen azokhoz az em-
berekhez, mert sok munkához hozzátartozik, 
hogy vasárnap is dolgozniuk kell. Mivel itt, 
Marbellában szinte mindig gyalog járok, sok 
lehetőségem adódik szóba elegyedni ismerő-
sökkel és ismeretlenekkel is.

A tömbházban, ahol lakom, köszönök az 
embereknek, kinyitom előttük az ajtót, ha tele 
van a szatyruk, és ha egy anyuka babakocsi-
val jön befelé, egyszerűen visszamegyek, és 
tartom neki az ajtót.

Gyakran egészen hétköznapi témával indí-
tok. De a másik fél hamar megtudja, hogy az 
itteni gyülekezet munkatársa vagyok.

Ha az idegenek nem jönnek oda hozzánk, 
odamehetünk mi őhozzájuk. Ehhez sok bá-
torságot és kreativitást kívánok a kedves Ol-
vasónak! 

Elisabeth Matter

Spanyolország:

Várakozom, hogy  
ki ne essek a gyakorlatból

Utcai élmények
Egy rászoruló megszólít, és pénzt kér tő-
lem az utcán. Mivel pénzt nem szeretnék 
neki adni, meghívom egy sült csirkére. 

– Hát a testvéremmel mi lesz? – kérdezi. 
Máris ketten vannak. 

– Ő is kap egy sült csirkét – válaszolom. 
Így üldögélünk egy étteremben, és Isten-

ről meg a világról beszélgetünk. Az egyikük 
egyszer részt vett már egy Billy Graham-
evangélizáción is. Először kicsit kényelmet-
lenül éreztem magamat a társaságukban, 
de végül is az egész nagyon érdekes volt.  

A piacon, az iratmissziós asztalnál megkér-
dezik tőlem: 

– Honnan tud ilyen jól németül? 
Így válaszolok: 
– Német vagyok.

Elisabeth Matter missziós 
nővér 2008 óta a spanyol-
országi Marbellában él . Az 
első évet nyelvtanulással és 
a kultúra megismerésével 
töltötte. Jelenleg gyülekezeti 
munkát végez .

Adjunk hálát 
Elisabeth Matter 

missziós nővér bátorságáért 
és leleményességéért, 
ahogyan a környezetében 
élőket megszólítja és 
beszélgetésbe elegyedik 
velük!
Imádkozzunk azért, hogy 
amikor nem jönnek oda 
hozzánk az ismeretlenek, 
akkor mi menjünk oda hoz-
zájuk! Kérjünk ehhez sok 
bátorságot és kreativitást!

Zoraidával a boltjában
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Vannak bizonyos „kötelességeink”, mint például min-
den reggel bibliatanulmányozással és közös imádsággal 
kezdjük. Csak ezután kezdődik meg a napunk.  Novem-
berben az idő lehűlése miatt is egyre kevesebb vendég 
érkezik Monbachtalba, így két workshopot [műhely-
munka] tudtunk „csak” tartani, amiben a nehézséget 
az jelentette, hogy a gyerekek elég kicsik voltak. DE! 
senki ne aggódjon amiatt, hogy unatkoznánk, mert 
nem. Előkészítjük a téli workshopokat, megtanuljuk 
az ehhez szükséges szavakat, kifejezéseket, sőt még el 
is kell játszanunk, hogy biztosan menjen minden éles-
ben. Ami egy idegen nyelven, amit féléve tanulsz, nem 
a legegyszerűbb. Íjászat workshop-traininget Martin 
Wurster tartotta, ő Tajvanban volt misszionárius a 14 
évvel ezelőtti autóbalesetéig, amikor deréktól lefelé le-
bénult. De még így is teljes szívvel és lélekkel Istennek 
akar szolgálni. Annyira jó volt látni az elkötelezett-
ségét és azt, hogy mennyire szereti az Urat. Nagyon 
fontos meglátni, hogy nem az a „fogyatékos ember”, 
akinek valami szervi vagy mentális problémája van. 
Hanem az igazi fogyatékos ember a bűnös ember, aki 
Istentől távol éli mindennapjait...

Maga az íjászat is nagyon megtetszett, habár rendkí-
vüli fegyelmet és koncentrációt igényel, a pozíció fel-
vétele, megtartása és főként a célzás. De így van ez a 
keresztyén hívő élettel is, fegyelmet és koncentrációt is 
követel. Hisz kísértésekben csak úgy tudsz megállni, 
hogyha mindig Krisztusba kapaszkodsz, neki mondod 
el a nehézségeidet és tőle vársz segítséget.

Egyik szombaton felcsaptunk utazó misszionáriu-
soknak. Nem jutottunk túl messzire, csak a másfél órá-
nyira levő autópályára. Németországban van egy sza-
bály, hogy a hétvégén a teherautóknak kötelezően meg 
kell állni. Az egyik ilyen teherautó parkolóban volt az 
a feladatunk, hogy a nemzetközi teherautósoknak osz-
togassunk igés lapokat, naptárakat, Bibliákat, termé-
szetesen a saját nyelvűkön, és beszélgessünk egy kicsit 
velük. Helyzeti előnyt kapott a liebenzelli munkatárs, 
ugyanis Ana románul (román származású, de hatéves 
korában kiköltöztek Spanyolországba), én magyarul – 
beszélgettünk a sofőrökkel! Ezek az emberek annyira 
szörnyen magányosak. Találkoztam egy magyar férfi-

val, aki – szó szerint – kiugrott a teherautóból, ami-
kor magyarul ráköszöntem. Nem is engedett el egy fél 
óráig. Nehéz volt bizonyságot tenni előtte, mert inkább 
azt szerette volna, hogy csak beszélgessünk... Volt egy 
másik eset is, mikor egy lengyel sofőr elég durván visz-
szautasította a naptárt. Viszont nekem vissza kellett 
mennem a mellette levő teherautóhoz. Akkor kihajolt 
a lengyel férfi és mégis elkérte „az övét”! Nagyon 
meglepődtem és örültem, azt se tudom, milyen nyel-
ven köszöntem el! Egy másik lengyel kamionosnak is 
adtam naptárt, majd egyszer észreveszem, hogy rohan 
utánam. Megállok, mire elmagyarázza, hogy ő lengyel 
cégnek dolgozik, de ő ukrán és esetleg lenne-e ezen a 
nyelven egy naptár neki. Majd mondta, hogy esetleg 
tudnék a barátjának is adni egyet, mert ő is nagyon 
szeretne, csak alszik! Visszafelé menet beléjük bot-
lottunk, és mindenféle ennivalóval kínálgattak, végül 
útravalót is adtak. Remélem, az az útravaló, amit ők 
kaptak a naptár és levelek formájában, azon elgondol-
kodnak. Nagyon új élmény volt ez nekem, de nagyon 
áldott szolgálat, mert nem tudhatjuk, hogy mi megy 
végbe ezekben az emberekben!

Liebenzell Zeit – Liebenzelli idő
Istentiszteletre a Misszió-hegyi gyülekezetbe járunk. 
Nekem kicsit nehezebb volt megszokni, hogy nem egy 
„Stadtkirche”-be megyünk. Hanem egy teljesen mo-
dern, projektorra kivetített énekes templomba. Nagyon 
sokan járnak ide Liebenzellből, de a misszió-hegyi 
lakosság javarészt is idejár – tehát a diákok, munka-
társak, Schwesterek. [missziós nővérek, diakonisszák] 
Ami nekem nagyon tetszik, hogy istentisztelet előtt 
avagy után összejönnek a gyülekezeti tagok egy kávéra 
beszélgetni, nem rohannak sehova. Ilyenkor nekünk is 
alkalmunk nyílik beszélgetni velük. 

Ami szokatlan volt számomra, de nagyon tetszik, a 
Misszió által szervezett rengeteg közös program, női 
reggelik/vacsorák, férfi keresztyén barkács/grill hét-
vége, imanap – több stációval, majd közös ebédek, 
keresztyén színház... és még sok más dolog. Imanap 
nekem külön nagyon tetszett, mert volt 15 tematikus 
helyszín, ahol információt kaptál arról, hogy miért is 
lehet ott imádkozni. Így voltam a gyermekszolgálókért, 

Kedves Otthoniak!
A novemberünk szempillantás alatt elrepült. Most újra megpróbálom belesűríteni pár oldalba, hogy mivel 
tölti a négy „impi” a mindennapjait.
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Istenben való jövőképemért, üldözött keresztyénekért 
és a Schwesterek munkájáért imádkozó helyszíneken.

Team Zeit – Csapat idő
Minden kedd délelőtt összeül a nemzetközi csapatunk, 
hogy közösen tanuljunk az együttélésről, egységről, 
egymás elhordozásáról, a csapaton belüli kommuniká-
cióról – lássuk be, a mi helyzetünk egy kicsit bonyolul-
tabb, hisz négyen vagyunk és 5 anyanyelvet beszé lünk –, 
a missziónk lényegéről az IMPACT könyvekből. Nem 
mondom, hogy egyszerű, főként németül beszélge-
tünk, ha nem értünk valamit, angolul és ha végképp 
teljes a sötétség, a nemzetközi kéz-láb kombó követ-
kezik! Viccet félretéve, Isten ezeket az időszakokat is 
fantasztikusan meg tudja áldani, hatalmas csodának 
élem meg, hogy Daniela és én fél éve, Ana még csak 3 
és fél hónapja tanulja a németet, és ha nem is mindent, 
de a 70%-át megértjük a dolgoknak, kifejezni magun-
kat azért még nehéz. Néha születnek vicces mondatok, 
főleg, ha sváb nyelvjárásban próbálkozunk beszélni. 
De tudjuk, a nyelvtanulásunk is Isten kezében van, és 
bár néha elsírnánk magunkat, mikor nem értünk sem-
mit, majd rájövünk, hogy „okkal vagyunk itt”! Isten-
nek szolgálni, az evangéliumot hirdetni!

Mentorálás
Nemzetközi csapatként egy kis fejtörést okoztunk, 
hogy hogyan oldják meg a mentor beszélgetéseket. 
Majd arra jutottak, hogy a legjobb, ha anyanyelvi men-
torokat kapunk. Így lett az én mentorom, Gyöngyvér 
Luz! Már meg is volt az első találkozásunk. Az egy 
óra mentoring egy kicsit magyarosan elhúzódott két 
órásra! Mi a mentorálás? Háromhetente egy órás lel-
ki beszélgetés! Ami azért is fontos, mert tapasztaltabb 
Testvértől kaphatok tanácsot. Nagyon hasznos, mert 
rengeteg kérdés van bennünk!  

A másik olyan személy, aki odafigyel rám itt a mesz-
szeségben, Krisztina Gajan. A vele való találkozásom 
is isteni csoda volt. Nagyon hálás vagyok Istennek 
ezért a két emberért, mert ha nem is vagyunk minden-
napi kapcsolatban, de tudhatom, hogy szükség esetén 
itt vannak nekem!

Chapel Hour (Közös áhítat)
Minden kedden pontban 14:30-kor összeül egy félórá-
ra az összes munkatárs, hogy együtt hallgassunk meg 
egy áhítatot, énekeljünk és imádkozzunk az ideérkező 

vendégekért, valamint a Liebenzelli Misszió munkájá-
ért és misszionáriusaiért!

Praktische Arbeit – Kétkezi munka
Azaz a kétkezi munkát jelenti. Novemberben a mun-
kaidőnk nagy részét ez tette ki. Segítettünk téliesíteni 
Monbachtalt, azaz lemosni, elpakolni az összes kinti 
ülő alkalmatosságot, faleveleket gereblyézni, festeni és 
egy teljes hétig segítettünk a takarításban, valamint a 
vendégek fogadásában. Talán ide írhatom azt is, hogy 
felcsaptam egy párszor babysitternek – minő megle-
petés. Nagyon vicces dolgok születnek abból, ha egy 
két és félévessel vagy összezárva és próbáljátok egy-
mást megérteni. Még nem döntöttem el, hogy Johanna 
tud több magyar népdalt vagy én német gyermekdalt. 
Mindenesetre a számomra létszükségletnek minősülő 
gyermekekkel töltött órák száma kipipálva!

Szabadidő
Az, ami ugyan nem sok, de legalább érezzük, hogy 
van értelme az ittlétünknek. Egyik szombati napon 
végre eljutottam Heidelbergbe, ahol egy kedves régen 
látott magyar ismerőssel találkoztam. Tartottunk egy 
eszmecserét a németekről, hogy nekünk magyaroknak 
mi is az igazán „komisch” (furcsa).

Egészségünk
Aki egy kicsit is jobban ismer, annak nem lesz újdon-
ság, hogy november közepén volt egy balesetem (si-
került biciklivel borulnom egy nagyot) és a kórházban 
kötöttem ki. Hála Istennek nem tört el semmim, csak 
a bokám és a térdem – főleg – zúzódott. Az orvos és 
a nővérek is nagyon aranyosak, türelmesek voltak. 
Majd egy hetes mankóval járás és trombózis elleni in-
jekció után sikerült önállóan segítség nélkül járnom! 
Még nem jött teljesen helyre a térdem, de már tudok 
dolgozni és szolgálni. Ami nekünk nehézséget okoz a 
szolgálatban, hogy mindig valamelyikünk beteg, ez le-
het egy imatéma! Danielának lesz egy térdműtétje. Va-
lamint az Impact-Franciaország csapatában is várako-
zik egy lány – Nathalie – egy térműtétre. Viccelődünk 
azzal, hogy ez az év a térdes impactos év!

November utolsó napján kaptam egy nagyon jó hírt! 
Lesz egy kedves magyar látogatóm december 27 és ja-
nuár 2-a között, szóval nagy a boldogságom!

A következő körlevelemig, Isten áldjon Titeket!
Zsanka



Gyerekkel tele az autó rakodótere is. Keleti bölcsek mennek Heródes udvarába.  
Ngululai előadás.

A mulilói gyülekezet. Karácsonyi díszítés. Előtérben a letakart kereszt.

Hálaadó alkalom a gyerekekkel. Amikor a szivattyú leég, a mennyei  
vízellátás segít.

Dr. Keszi Krisztina – Zambia



IMPACT – Németországban
Rövidtávú missziós szolgálati lehetőség Németországban,  
17 évesnél idősebb fiataloknak

Hol?
Németországban, a Fekete erdőben, Bad Liebenzell mellett,  
a Monbachtal-i Konferencia Központban

Milyen feladatra? 
Szolgálatok iskolás gyermekek között, ifjúsági rendezvényeken, missziói  
munka, kétkezi munka (konyhán és a kertben, építés, takarítás stb.)
 
Mikor?   
2015. októberétől 2016. májusáig (8 hónap).

Kiknek?
17 évesnél idősebb fiataloknak, akik alapszinten tudnak németül 

Mennyibe kerül?  
Kb. 250 € /hó (ez nem tartalmazza a ki- és a hazautazás díját).

Készen állsz felmutatni és átadni Isten szeretetét Monbachtalban? 
Elmúltál 17 és szeretnél egy kis nemzetközi csapattal együtt élni,  
tanulni és szolgálni? 
Szeretnéd közelebbről megismerni a külmissziót?
Ha igen, vedd fel velünk a kapcsolatot az info@liebenzell.hu  címen mielőbb! 
Amikor betelik a létszám, akkor zárul le a jelentkezés.

További részleteket honlapunkon találsz: 
http://www.liebenzell.hu


