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Zambia: 
Amikor legszívesebben 
elszaladna az ember

Malawi: 
Kitartani a viharos időkben

Franciaország: 
Apálykor többet lát  

az ember



GYERMEKSAROK
Te, kedves kis Olvasónk 
kb. 13 500 km-re vagy 
Pápua Új-Guineától.

P á p u a  Ú j - G u i n e a

Gyerekek
a szegénynegyedBŐl

,,,

Settlements [szetlmentsz] ––  

A szegények otthona
Port Moresbyban [pótmózbi], Pápua Új-

Guinea fővárosában nagyon sok ember  

él az úgynevezett settlementekben. 

Ezeken a kisebb telepeken olyanok élnek, 

akiknek nincs pénzük jobb otthon ra. 

Abból tákolnak össze maguknak vityillót, 

amit éppen találnak. A telek általában 

nem is az övék. A szűkös kunyhók 

legalább nyújtanak egy kis védelmet. 

Ebből is láthatod, hogy azok az emberek 

nagyon nagy szegénységben tengődnek. 

Sokuknak nincs munkájuk, ezért nem 

tudnak pénzt keresni. Sokszor nem 

tudnak mit kezdeni magukkal, amitől 

annyira csalódottak lesznek, hogy 

elkezdenek inni vagy drogozni. Azt 

gondolják, így elfelejthetik egy időre  

a gondjaikat.

Tudtad, hogy Isten már 
a Biblia legelején azt a 
fontos feladatot adta 
a felnőtteknek, hogy 
szeressék Őt, tartsák  
meg parancsolatait, és 
adják tovább Isten Igéjét  
a gyerekeiknek?

A te imádságod:

Úr Jézus, köszönöm, hogy 
Neked a pápua új-guine-
ai  gyermekek is fontosak, 
és nagyon szereted őket.  
Kérlek, segíts a misszioná-
riusoknak, amikor Rólad 
és a te szeretetedről be-
szélnek nekik. Ámen.

Gyerekprogramok
Mi azért vagyunk itt, Port Moresbyban, mert 
nekünk egyáltalán nem mindegy, mi van  
a gyerekekkel. Sokat közülük már nagyon 
megszerettünk. És Jézusnak sem mindegy,  
mi van velük! Azt szeretnénk, ha minél 
több itteni gyerek megtudná, hogy Jézus 
nagyon szereti őket is. Fontosak Neki, és 
jó terve van az életükkel. Ezért, néhány 
gyülekezettel közösen gyerekprogramokat 
szervezünk. Nagyon örülünk, hogy most már 
hét settlementen is működnek ilyen alkalmak, 
és egyre több gyerek hallhat Jézus szeretetéről. 
Köszönjük, ha kész vagy imádkozni azért, 
hogy a Gorobéban, Rabiaginiben, Talaiban, Kila-
Kilában, Moratában, Erimában és a 9-Mile-ban 
élő gyerekek elmenjenek a gyerekklubokba és 
megtudják: Jézus szereti őket.

„SZERESD AZÉRT AZ URAT, 
A TE ISTENEDET TELJES SZÍ-
VEDBŐL, TELJES LELKEDBŐL ÉS 
TELJES ERŐDBŐL! MARADJANAK 
A SZÍVEDBEN AZOK AZ IGÉK, 
AMELYEKET MA PARANCSOLOK 
NEKED.  ISMÉTELGESD AZOKAT 
FIAID ELŐTT, ÉS BESZÉLJ AZOK-
RÓL, AKÁR A HÁZADBAN VAGY, 
AKÁR ÚTON JÁRSZ, AKÁR LE-
FEKSZEL, AKÁR FÖLKELSZ!” 
(5MÓZES 6,5–7)

Sebastian és Katharina Proß kislányukkal, 
az egyéves Nilával 2016 óta élnek Pápua Új-
Guineában, pontosabban a fővárosban, Port 
Moresbyban. A helyi munkatársakkal együtt 
tartanak gyerekprogramokat a szegényne-
gyedekben. Sok gyermeknek szeretnék el-
mon dani, hogy Jézus nagyon szereti őket is.

1.

2.

3.

4.

És a gyerekek?
Pápua Új-Guineában minden családban 
átlagosan négy gyermek él. A felnőtteket 
néha annyira megterhelik a saját 
gondjaik, hogy teljesen megfeledkeznek  
a gyere keik ről. Németországban, akár-
csak Magyar  országon természetes, hogy 
a szülők enni adnak a gyerekeiknek, 
játszanak és időt töltenek velük. Port 
Moresbyban sok gyerek vacsora nélkül 
alszik el este, mert a szüleiknek vagy 
nincs pénzük, vagy másra költik a pén-
zü ket. Sok gyerek nem jár iskolába, mert 
szüleik nem tudják megvenni nekik a kö-
telező iskolai egyenruhát. De sok szülőt 
nem is nagyon érdekli, hogy mi van a 
gye rekeivel. Itt nem szokás a gyerekekkel 
együtt lenni és közösen csinálni valamit. 
Szomorú, de igaz: a gyerekek nem igazán 
fontosak Pápua Új-Guineában.
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Bár már mögöttünk vannak a húsvéti ünnepek, a világ még nem ocsúdott fel kényszerű álmából. Im-
már egy hónapja némák az iskolai csengők, csendesek az óvodai csoportszobák, sötétek az irodák 
ablakai. A máskor forgalmas utakon egyre-másra üres buszok zúgnak el. Ahol még télen is a világ min-
den tájáról érkező turisták kavalkádja örvénylett, most egyesével kullognak az emberek. A rendkívüli 
állapot a templomok küszöbét is átlépte. Még Húsvétkor is üresek maradtak a padok és az úrasztala.

Élettempónk lelassult. Minden halasztható teendőnket félre-, terveinket mérlegre tesszük. Sok min-
denről lemondunk, ami szervesen hozzátartozott a mindennapjainkhoz. Visszahúzódtunk otthonunk-
ba. Kényszerű változás ez, de szükséges. Az első hetekben talán lekötötte a figyelmünket életmódunk 
átrendezése, de az idő múlásával egyre gyakoribb látogatónk a csend. A helyzet, amelyben élünk (a 
lakásunk ajtaján kívül és belül) az 50. zsoltár képeit idézi. Isten eljön, mert úgy kíván szólni, hogy azt 
mindenki hallja. Fensége, szentsége és hatalma egyszerre gyönyörűséges és félelmetes. Csendre inti 
az embermilliókat, s ők nem tehetnek mást, minthogy megállnak és elhallgatnak. Így tesznek még a 
papok is. Félbeszakadnak az áldozati szertartások, elhalkul az ének és az imádság is. A méltóságok és 
a névtelenek, az igazak és a bűnösök mind feszült csendben várják az Igét. Isten megszólal, s a szavai-
val mérlegre teszi minden ember hitét és életét, aki csak a szájára veszi a nevét. Azokról beszél elő-
ször, akik őszintén keresik Őt, és készségesen hoznak áldozatot is a tiszteletére. Felfedi előttük, hogy 
hol tévesztett célt az igyekezetük. Olyan igazságokra mutat rá, amelyek egészen egyszerűek és nyilván-
valóak, ám amelyeket a papság és a hívő nép a cselekedeteivel mégis meghazudtolt. A mindenség Ura 
szól, és megmutatja nekik az igaz istentisztelet útját.

Minket is csendre int Isten. Mi sem tehetünk mást, minthogy megállunk és elhallgatunk. Az Úr mér-
legre teszi mindannyiunk hitét és szolgálatát. Egyszerűen nem mehetünk tovább addig, amíg meg nem 
hallottuk, amit az Úr a megszokott életünkről s az Érte hozott áldozatainkról mond. Meglehet, nehéz 
lesz elfogadnunk, és először elképzelni sem tudjuk, hogyan csinálhatnánk másképpen. Ám Ő útba is 
igazít minket.

Jézus Krisztus az elvetett búzamag példájával világította meg azt, hogy miért készül oly nagy áldo-
zatot hozni a világért: „Ha a búzaszem nem esik földbe és el nem hal, egyedül marad; de ha elhal, sok 
termést hoz” (Jn 12,24). Nem hagyott kétséget afelől, hogy tanítványai sem félthetik régi életüket, ha a 
nyomába kívánnak lépni: „Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét 
énértem, megmenti azt” (Lk 9,24). A legrosszabb dolog, ami velünk, Isten egyházával történhet, hogy a 
vészhelyzet elmúltával ott folytatjuk az életünket és a szolgálatunkat, ahol abbahagytuk. Ám ha veszni 
hagyjuk azt, ami felett Isten ítéletet mond, akkor a szolgálatunkat Ő maga hitelesíti Lelke vezetésével 
és áldásával. 

Ez a krízis tehát esély is. Ez a meggyőződése a Liebenzelli Misszió vezetőségének is. Így nemcsak a  
Válságkezelő Csoport állt fel március közepén, hanem egy másik is, amely kifejezetten azt a megbízást 
kapta, hogy rámutasson azokra a lehetőségekre a missziós szolgálatban, amelyeket Isten éppen a nehéz-
ségek által készített el. Az előbbi testületnek nehéz döntéseket kell meghoznia. A második és a harmadik 
világban szolgáló misszionáriusok között is vannak nem kevesen, akikre valamilyen krónikus betegségük 
miatt fokozott veszély leselkedik. Ők – szükség esetén – helyben nem számíthatnak igazán szakszerű or-
vosi ellátásra, és az idő előrehaladtával a hazautazásuk is egyre nehezebb lesz. Ennek ellenére a misszió 
vezetősége és ők maguk is úgy látják, hogy bölcsebb dolog, ha egyelőre maradnak. Malawiban egyelőre 
nincs járvány, és a fővárosban van olyan labor, ahol el tudják végezni a szükséges tesztet.

Kérem, imádkozzanak velünk együtt, hogy Isten őrizze meg a misszionáriusok egészségét és mutas-
sa meg a szolgálat új útjait.

Kedves 
Testvérek!

Török András, elnök

Tisztelettel:

„Hallgass népem! Most én beszélek!” (Zsoltárok 50,7)
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Nagy öröm, hogy most már teljes állásban dolgozom, és így 
elég sok feladatot elláthatok, sőt az idén új szolgálatok is be-
indultak nálunk. Ezekkel kapcsolatban kérném az imatámo-
gatásotokat, de egyéb imakéréseink is vannak.

Az óvodánkban január közepétől átvettem a bibliai fog-
lalkozásokat, amit szeretek csinálni; nagyszerű lehetőség a 
gyermekek között hirdetni az evangéliumot. Persze sok böl-
csességre is szükség van, hogy az ő szintjükön, egyszerű, 
érthető és kreatív módon tegyük ezt. Fél óra áll erre rendel-
kezésünkre heti öt alkalommal. Egy bibliai történettel fog-
lalkozunk egy hétig, amiben van bibliai lecketanítás, törté-
net eljátszása a gyerekekkel, ismétlés, énektanítás, színezés 
vagy barkácsolás is. Mindennap valami másra helyezzük a 
hangsúlyt.

Jelenleg 20 gyermek jár az óvodánkba. Mivel a gyerme-
kek száma növekedett, szükségünk lenne még egy teljes 
munkaidejű munkatársra. 

Január végén egy nevelőszülő házaspár befejezte nálunk 
a szolgálatát. Szomorú szívvel és finom tortával búcsúztunk 
tőlük. Szintén imakérés, hogy találjunk az ő helyükre egy 
odaszánt, erre a szolgálatra alkalmas házaspárt. Rajtuk kívül 
még adminisztrátort is keresünk a központba. A többi gyer-
mekközpontban is vannak megüresedett szolgálati helyek, 
amelyekre megbízható munkatársakat keresünk. 

Márciusban két új klub is indult, a kertész és az angol 
klub; az utóbbit én vezetem. Tizenegy gyermek és tini jelent-
kezett rá, egyelőre még motiváltak a diákjaim.  Próbálom 
játékos és kreatív módon foglalkoztatni őket. Célunk, hogy 

megszeressék a nyelvet, és több területen is fejlődjenek: az 
olvasásban, a helyesírásban, a kiejtésben, és hogy egyre bát-
rabban merjék magukat angolul is kifejezni. Az angol nyelv 
Malawiban már az 5. osztálytól a kötelező iskolai nyelv, vi-
szont a társalgásra nincs nagyon lehetőségük.   

Két munkatárssal a csiolei és a dombolei gyermekközpont-
ból szeretnénk a jövőben képzést tartani azoknak a munka-
társainknak az öt gyermekközpontból, akik bibliai leckéket 
tanítanak a gyerekeknek. Lényeges, hogy megértsék, miért is 
fontos a gyermekeket már kiskoruktól kezdve hitre nevelni, 
hogy szívügyüknek tartsák a felkészülést a bibliai tanításra, 
és hogy megfelelő képzésben részesüljenek erre a szolgálat-
ra. Imádkozzunk, hogy mindez megvalósuljon, hogy mi hár-
man jól kiegészítsük egymást az oktatásban, és hogy lelkes, 
aktív hallgatóink legyenek!  

További imakérés a politikai helyzet Malawiban. A leg-
utóbbi választásokat 2019 májusában tartottuk. A köztársa-
sági elnök gyorsan esküt is tett, viszont nagy valószínűséggel 
a választásokat manipulálták. Sajnos, azóta nem is alakult 
megfelelő kormány. Az ellenzék fellebbezett, amit nagy meg-
lepetésre a Legfelsőbb Bíróság elfogadott, és felülvizsgálta az 
ügyet. Egy teljes munkanapig tartott 2020. február 3-án, míg 
a bírák felolvasták az ítéletet.

A választásoknak és a voksok összeszámlálásának sok 
apró ellentmondása alapján arra a következtetésre jutottak, 
hogy a választás érvénytelen, mert nem zajlott le rendesen. 
Egész Afrikában ez volt a második ilyen eset a történelem 
során.

Kedves Olvasók!
Szeretettel köszöntelek Benneteket ismét Mdekából,  
a MAM-Gyermekközpontból! 

Kevezsda Szilvia beszámolója Malawiból:

Ábrahámról tanulunk az óvodásokkal Az M1-es gyorsforgalmi út, amely mentén lakunk
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Azért is hálásak vagyunk, hogy az 
ország békés maradt, nem törtek ki 
zavargások. A két ellenzéki párt ünne-
pelte a „sikerét”. A jelenleg hivatalban 
lévő elnök az új választásokig, május 
19-ig tölti be posztját. 

Hálásak vagyunk ezért az ítéletért; 
sok malawi ebben egy új kezdetet lát. 
Reméljük, a jelenlegi választási kam-
pány és az új választások rendben zaj-
lanak majd, és az kerül az élre, akit 
Isten akar ott látni. Köszönjük, hogy 
továbbra is imádkoztok a belső békéért 
Malawiban.

A nemrég ünnepelt Húsvétra emlékez-
ve – szívünkben a feltámadás örömével 
– szeretettel üdvözlünk Titeket a kö-
vetkező igeverssel: „Pedig a mi vétke-
ink miatt kapott sebeket, bűneink miatt 
törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk 
békességünk legyen, az ő sebei árán 
gyógyultunk meg” (Ézsaiás 53,5). 

Köszönjük szépen, hogy imában hor-
doztok minket. Isten áldjon Benneteket!

Szerettel:  

Lapzártakor hivatalosan még csak 12 koro-
navírussal fertőzött beteg van Malawi-
ban, ugyanakkor a tesztelésnek egyelőre 
nem adottak a feltételei. A To All Nations 
azt a döntést hozta, hogy az egyedül-
álló misszionáriusoknak a járvány ide-
jére el kell hagyniuk a gyermekfalukat.  
Szilvia a központban kapott lakást, ahol 
Joachim Berger regionális igazgató is él  
a családjával.

Az igazat megvallva, amikor az üres helyekre misszionáriusokat keresünk, az 
álláshirdetések megszövegezése talán tényleg üvegházi idill hangulatát kelti.  
Ilyen hangzatos főcímek állnak benne: Csoportos felkészülés a helyszínen;  
Közösen végzett munka tapasztalt misszionáriusokkal; Lehetőség a fejlődésre,  
továbbképzésre.

És mindez igaz is. Mint Liebenzelli Misszió szeretnénk jó benyomást kelte-
ni. Munkatársainknak valóban olyan munkát kell kapniuk, amelynek vannak 
távlatai. De mást is kínálunk. Nálunk találkozhatnak ellenségeskedéssel, si-
kertelenséggel, lehetnek nehézségeik a misszionáriuskollégákkal és a hely-
beli munkatársakkal. Hátratételt szenvedhetnek a mindennapokban. Szorult 
helyzetbe kerülhetnek anyagilag is. És még sorolhatnám.

Mostani lapszámunkban olyan misszionáriusok beszámolóit olvashatják, 
akik átéltek olyan helyzeteket, amilyenekről a hirdetések nem szólnak, és 
amelyeket csak azok sejtenek, akik tudnak a sorok közt olvasni. Emberek, 
akik egyszer csak az erejük végére értek, elmondják, milyen volt az, amikor 
legszívesebben bedobták volna a törülközőt.

Ezzel nincsenek egyedül. Az, aki az Úr Jézus követőjeként él ebben a vi-
lágban, gyakrabban találja magát a földön, mint a fellegekben. Ennek a föld-
nek a nehézségi ereje megakadályozza a lélek szárnyalását és az illetőt igyek-
szik a földhöz ragasztani. 

Bartimeusnak a föld pora jelentette a megszokott életközeget. Vak lé-
vén, ahhoz, hogy életben maradhasson, koldulnia kellett. Amikor meghallja, 
hogy közeledik a názáreti Jézus, kiabálni kezd: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj 
rajtam” (Lk 18,38). Jézus azonnal megáll, Magához hívja és megkérdezi:  
„Mit kívánsz, mit tegyek veled?” Mire a vak rávágja: „Uram, hogy újra lássak” 
(Lk 18,41). Jézus meghallgatja Bartimeus kérését és meggyógyítja. A sötét-
ségből kivezeti a világosságra.

Ebben a Külmissziói Híradóban arról olvashatnak, hogy az Úr Jézus hány-
féle módon állítja újra meg újra talpra az Övéit, és hogyan nyitja meg a sze-
müket. Láthatják gondviselését és hűségét. És megérthetik, hogy nem mi 
tartjuk Istent, hanem Isten tart minket. Az összes olyan helyzetünkben is, 
amikor mi már bedobnánk a törülközőt. 

Sok áldást kívánok Önöknek. És amikor már bedobnák a törülközőt,  
kiáltsanak Jézushoz! Ő mindent kibír. És nekünk is ad erőt ahhoz, hogy ki-
tartsunk. Ezért soha ne adják fel! 

Szívélyes üdvözlettel a misszió hegyéről, Bad Liebenzellből:
 

       Johannes Luithle lelkész

– Most legszívesebben bedobnám a törülközőt!
Ha Önnek, kedves Olvasó ez a mondat teljesen ismeretlen, 
akkor Ön vagy a Holdon él, ahol a nehézségi erő hatszor ki-
sebb, mint a Földön, vagy egy üvegházban vegetál, ahol nincs 
sem forró nyár, sem hideg tél.

Dobjam be a törülközőt?

Az M1-es gyorsforgalmi út, amely mentén lakunk
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Visszatekintés: Az első négy évben a főváros-
ban éltünk, tanultuk a nyelvet, ismerkedtünk a 
kultúrával és beilleszkedtünk. Aztán jött az első 
hazalátogatásunk. Egy kérdés zakatolt bennünk: 
Hogyan és hol fogjuk folytatni a munkát, ha visz-
szatérünk? Isten már korábban belénk plántálta 
a vágyat, hogy egy közeli kisvárosba költözzünk. 
Ott szívesen támogattunk volna egy kis gyüleke-
zetet. Idővel aztán a vágyból konkrét elképzelés 
lett. Arról álmodtunk, hogy az otthonunk majd a 
fiatalok találkozóhelye lehetne, és beengednénk 
őket az életünkbe.  

Áprilisban visszatértünk Közép-Ázsiába. A do-
log nehezebben ment, mint gondoltuk: a környé-
ken nem találtunk kiadó házat. A gyülekezetet 
egyre jobban megszerettük. A fővárosból ingáz-
tunk ki a kisvárosba, miközben továbbra is sze-
rettünk volna odaköltözni. Miután néhány hónap 
leforgása alatt már háromszor is új helyre kellett 
hurcolkodnunk, novemberben végre sikerrel jár-
tunk. Hosszas huzavona után meg tudtunk vásá-
rolni egy házat. A ház olyan volt, amilyenről min-
dig is álmodoztunk: tágas helyiségek, nagy kert, 
még tyúkól és garázs is járt hozzá, amelyben egy 
kis műhelyt is be lehetett rendezni, ahol minden-
félét csinálhat az ember.  

Az első hetek nehézségei 
Az idő hidegre fordult. Az áram állandóan elment. 
Először meg kellett ismerkednünk a szeneskályha 
működésével. Mindezek ellenére boldogok és há-
lásak voltunk. Végre azok között az emberek kö-
zött élhettünk, akiket Isten a szívünkre helyezett.

És akkor jött az a bizonyos decemberi nap. Hat 
héttel korábban költöztünk be. Most pedig ismét 
pakolni és költözködni kellene! Honnan lesz erre 
erőnk? És egyáltalán hová menjünk? És mi lesz 
a terveinkkel? Istenem, mi akar ez lenni?! Miért 
törik minden darabokra, amit korábban jóvá-
hagytál?

Amikor Johannes a tetőtérben dolgozott, meg-
látta a szürkésfehér, laza, pehelyszerű valamit. 
Eltartott egy ideig, amíg rájöttünk, hogy szórt 
azbeszttel van dolgunk. A tetőszigetelés tehát ve-
szélyes hulladék! A helyi cementgyár mind a mai 
napig gyárt eternitlapokat és csöveket. A nyers-
anyag alkalmas szigetelésre. Mai tudásunk szerint 
sok házat szigeteltek ezzel a mérgező anyaggal. 
Abban a bizonyos telefonbeszélgetésben szakértő 
nagybátyám kimondta, amit már mi magunk is 
tudtunk: 

– Johannes! Ha valóban azbesztről van szó, 
nem maradhattok ott. 

Elmenni a határainkig… 
Ahhoz, hogy egy embernek „határélménye” le-
gyen, nem kell elutaznia egy távoli országba. Ta-
lán a kedves Olvasó is fel tud idézni hajmeresz-
tően nehéz időszakokat az életéből. Vagy talán 
éppen most van egy nyomasztóan kilátástalan 
helyzet kellős közepében. Talán nem érti Istent, 
és nehezére esik továbbra is bíznia Benne.

Decemberben történt. Adventben. Karolinének  
végre sikerült felraknia a karácsonyi díszeket.  
A gyerekek már aludtak. Épp letettem a telefont.  
Az elmúlt napokban már benne volt a levegőben. 
Most azonban el is hangzott: ki kell költöznünk. 
Nem maradhatunk tovább. Ez volt az a pillanat, 
amikor valami összetört bennünk.

Ki kit tart?

Közép-Ázsia:
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Mi akkor ilyen állapotba kerültünk. Idő-
közben eltelt két év. Olykor-olykor még sa-
jog a heg a szívünkön. Az Istentől kapott 
tervek meghiúsulása miatt érzett fájdalom is 
jelen van az életünkben. Bennünk van, hogy 
abban az időben nem értettük Isten vezeté-
sét. Aztán ott a kétség: Vajon bízhatunk-e 
abban az Istenben, aki ilyen messzire en-
gedte menni a dolgokat, és ezek után nem 
akadályozta meg, hogy egy-két napon belül 
minden dugába dőljön?

…és megélni egy csodát
Ma már látjuk, hogy ebben az egész ka-
tasztrófában történt egy csoda is: Isten 
megőrizte a szívünket. Nem mi kapaszkod-
tunk Istenbe. Ő tartott meg minket. Átél-
tük az Ő békességét, mely minden értelmet 
felülhalad. Az eszünk ezt kiáltotta: Dobjá-
tok be a törülközőt! Vagy ezt: Hogy történhe-
tett ez? Hiszen mi oly sok mindent feladtunk, 
és erre Isten most cserbenhagy minket! Vagy 
ezt: Miért nem szán meg Isten bennünket egy 
hellyel, ahol gyökeret verhetnénk, ahol az 
otthoni szabadságunk után folytathatnánk a 
munkát? 

De Isten békessége átjárt minket. Az, aki 
felette áll minden emberi értelemnek, teljes 
védelmet nyújtott a tomboló viharban. Így 
tudtuk átvészelni a rengeteg kérdés okozta 
feszült időszakot anélkül, hogy mindenkép-
pen meg akartuk volna magyarázni Isten 
munkálkodását. Gyakran kutattuk a miérte-
ket, hiszen „mindennek a javunkra kell len-
nie”. Pedig sokszor egyszerűen csak annak 
van itt az ideje, hogy Isten Isten legyen, és 
mi elhordozzuk azt, amit tesz vagy megen-
ged. Abban a helyzetben azt a csodát tette, 
hogy megőrzött minket a megkeseredéstől. 

A csapatunknak is fontos szerep jutott. Ott 
álltak mellettünk. Olykor velünk sírtak. Oly-
kor velünk együtt őket is megdöbbentette Is-
ten vezetése. De kitartottak mellettünk ebben 
a feszültségben. Meghallgatták kételyein ket, 
elfogadták csalódottságunkat, és nem pró-
bálkoztak meg sablonos lelkigondozással. 
Engedték, hogy botladozzunk, miközben ke-
ményen vívták értünk az imaharcot. 

Hogy hogyan tovább?
Mostanság Isten gondoskodását szemlél-
jük. Eldöntöttük, hogy nem latolgatjuk, mi 
lett volna, ha maradhattunk volna. Számos 
megválaszolatlan kérdés van még. Viszont 
látjuk, Isten milyen jó hozzánk, és tapasztal-
juk, hogy megadja, amire a szívünk vágyik. 
A házat el tudtuk adni. Találtunk egy szép, 
kiadó házat a fővárosban, ahol a kislányunk 
nemzetközi iskolába járhat. Tudjuk, hogy 
Isten látja, milyen messze lakunk ismét a 
gyülekezettől és a fiataljainktól. Érzékeljük, 
hogy Isten ennek ellenére használ minket, 

és hisszük, hogy nem baj, ha nem tudunk a 
gyülekezettel olyan szoros kapcsolatot ápol-
ni, mint amilyent szeretnénk.

Hálásak akarunk lenni. Minden egyes na-
pon! Sok szükséget látunk magunk körül. 
Szegénységet, igazságtalanságot. A barátaink  
egy aprócska házban élnek. A férfi heti 60 
órát dolgozik asztalosként, hogy kijöjje-
nek a pénzből. El sem tudjuk képzelni, ho-
gyan bírják ezt a helyzetet. Igazán megha-
tó, milyen hűségesen jár az egész család az 
egyetlen szabadnapjukon a gyülekezetbe, és  
milyen örömmel vesznek részt mindenben.   

A dolgok tehát így mennek tovább. Elfo-
gadjuk a kételyeinket, és nem kárhoztatjuk 
magunkat miattuk. Gyakoroljuk azt, hogy 
Istenhez forduljunk velük. Gyakoroljuk a há-
laadást. A hála ajtót nyit az öröm előtt. Ezt a 

szívbéli beállítottságot nem tudjuk sem meg-
vásárolni, sem birtokolni. Nem lehet elten-
ni szűkösebb időkre sem. A háládatosságot 
gyakorolni és élni kell. Minden egyes nap. Ez 
komoly kihívás. A továbbiakra nézve ez a mi 
utunk. És a csoda is a miénk: Maga Isten őrzi 
a szívünket. Nem mi tartjuk Istent, hanem Ő 
tart minket!

JohannesFO
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Imádkozzunk, hogy a 
vidéki gyülekezet együtt 

maradjon most is, amikor a 
misszionáriusházaspár messze 
került tőlük!

Tél a faluban. A hőmérséklet  
–40 fokig is lecsökkenhet.

Lovas verseny

A hála ajtót nyit az  
öröm előtt. Ezt a szívbéli 

beállítottságot nem 
tudjuk sem megvásárolni, 
sem birtokolni. Nem lehet 
eltenni szűkösebb időkre 
sem. A háládatosságot 
gyakorolni és élni kell. 

Minden egyes nap.
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Azóta eltelt jó néhány év, tapasztalatokat sze-
reztünk, sok beszélgetés során sok mindent 
megtanultunk, és ma már másfajta kér-
déseket teszünk fel, mint kezdetben. 
Azonban sok kudarcot is megéltünk. 
A jó szándék, az átgondolt prog-
ram és a sok energiaráfordítás 
ellenére a siker (bármi legyen 
is az) elmarad. Épp ellenkező-
leg: néha az a benyomásunk, 
mintha az ország egy lefe-
lé tartó spirálba került volna.  
A korrupció elleni küzdelem kilátástalan-
nak tűnik. Az oktatás, az egészségügy és az 
infrastruktúra területén sok égető intézke-
dést beáldoznak a nyilvánvaló presztízspro-
jektekért. Ma röppent fel a hír például, hogy 
egy csodaszép zambiai nemzeti park területén 
vörösrézbányát kell nyitni. Ilyenkor is legszí-
vesebben elszaladna az ember. 

Szuper misszionárius lennék, ha...
Együtt utazom az egyik zambiai egyházi vezető-
vel. Az én autómmal megyünk, a benzint én fize-
tem, az étkezést én fizetem, a délutáni uzsonnát 

én fizetem. Ő örül és hálás. A hosszú nap után estére érünk 
Ndolába, és ő kér még egy kis pénzt benzinre, amivel eljut 
hazáig. Az egész napos egyoldalú testvériség miatt a ben-
sőmre mostanra rátelepszik a mélabú. Adok neki egy kis 
pénzt, és búcsúzóul közlöm vele, hogy a testvéri közösség 
eme megnyilvánulásáról kellene egyszer egy jót beszélget-
nünk, mert ez így nem mehet tovább. 

Tele van a hócipőm, ugyanakkor tudom, hogy bakot lőt-
tem. De hát nem volt igazam?! Ez tényleg nem mehet 

mindig így… Hogyan is mondta egykori holland 
kollégám? „Szuper misszionárius lennék, ha 

nem lennének körülöttem emberek!”

Türelemre van szükségem,  
de azonnal!

„Ezért hát őrizzétek meg 
ezt a bátorságot és hitet, mert 
nagy jutalom vár rátok! Le-

gyetek türelmesek és kitartók, mert 
mi után mindent véghez vittetek, amit Isten 
akar, megkapjátok tőle, amit megígért!” 
(Zsid 10,35 – EFO). Brittától és tőlem 

többször megkérdezték az esküvőnk után, 
hogy miért pont ezt az igeverset választottuk  

magunknak útravalóul közös életünkhöz. Pedig az 
egyik része az utóbbi időben egyre gyakrabban elénk 
jön a beszélgetéseinkben: „Legyetek türelmesek…”  

Ezen a téren gyakran perlekedem Istennel: Ez az 
ügy mehetne gyorsabban is előbbre. Miért nem változik 
itt semmi? Ó, jaj, de hiszen ez az ember, aki itt ül velem 
szemben, ebből az egészből egy szót sem ért! Hogy mi se-
gít ilyenkor máshogyan látni a dolgokat? Ha engedem, 
hogy Isten kimozdítson onnan, ahol lecövekeltem. Ha 
átadom Neki az énközpontú gondolkodásomat. Ha ráha-
gyatkozom az Ő tervére. 

Friss misszionáriusokként megérkezünk Zambiába. 
Egy házaspárnak kellene minket segítenie. Ők már 
régebb óta élnek az országban. A gépezetbe azon-
ban mindig bekerül egy homokszem: félreértések, 
eltérő elvárások, alapvetően különböző élethelyze-
tek, egyoldalú függőség – van úgy, hogy mindkét  
fél legszívesebben világgá szaladna.

Zambia:

Amikor legszívesebben  
elszaladna az ember
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Hűség vagy eredmények? 
A körlevelekben és a beszámoló körutakon 
elmondjuk, mit végeztünk. Missziónk barátai 
természetesen azt is szeretnék hallani, hogy 
valami szépen halad előre. Eredményeket 
kell felmutatni. Továbbra is jó befektetésnek 
kell bizonyulnunk az emberek szemében. Ez 
azonban a dolgoknak csupán az egyik ol-
dala. Ennél sokkal fontosabb az, hogy Isten 
jóval nagyobb távlatokban gondolkozik, és 
munkájának soha nem én állok a középpont-
jában. Isten tervében sok „kis fogaskerék” 
szerepel, akik nem kevésbé fontosak, mint a 
vezérlőközpont.

Isten évszázadokon át megtűrte Európá-
ban a sötét középkort. Sok időbe telt, mire 
egy bizonyos Luther Márton kitűzte a téziseit 
egy templom kapujára, hogy vitát kezdemé-
nyezzen. Sejtelme sem volt róla, hogy ezzel 
milyen lavinát indít el. 

Zambiában nincs még mögöttünk 200 
éves missziós munka. Partneregyházunk 
története csak a 20. századig nyúlik vissza. 
Világtörténelmi szempontból nézve még gye-
rekcipőben járunk. A dolgok azonban roha-
mos fejlődésnek indultak, még ha nekünk az 
itt és most szemszögéből minden állni látszik 
is. Isten munkálkodik. Keresi és megtalálja 
az embereit, ám ehhez nekünk türelemre van 
szükségünk. Ezért akarom tekintetemet az 
eredményekről a Megbízóra emelni. 

Az elszámolásnál a gazda szájából így 
hangzik a dicséret: „Jól van, jó és hű szolgám” 
(Mt 25,21). Nem pedig így: jó és sikeres szol-
gám. Remélhetőleg nem magyarázok bele 
túl sokat a bibliai szövegbe, ha ezt mondom: 
Nem az eredményeim, hanem a hűségem 
lesz a döntő! És hűnek lenni azt tudok. Mert 
az egy döntés, amelyet meghozhatok. Ered-
ményesnek lenni azt nem tudok, mert egyet-
len embert sem tudok megváltoztatni, sem 
pedig Isten elé „ráncigálni”. 

Megváltoztatni azt, amit meg lehet 
Isten nem vár tőlem lehetetlent. Ezt sokszor 
megéltük. Az elején említett házaspárral pél-
dául a viszonyunk látványosan javult. Mivel 
mindkét család kitartott, olyan barátság szö-
vődött közöttünk, amilyent Németország-
ban soha nem tapasztaltunk volna. Ott nem 
kényszerültünk volna kitartásra, mert ott 

nyugodtan el lehet indulni egy másik úton. 
Hálásak vagyunk, amiért erre itt nem volt le-
hetőség, és így egy különleges és értékes ba-
rátsággal lettünk gazdagabbak.  

Ha egy országban az ember csak a felada-
tokat, a kihívásokat és a lehetőségeket lát-
ja, a végén nem tudja, mibe is fogjon bele. 
Mi azonban azt a célt tűztük ki magunk elé, 
hogy a kis dolgokban fogunk hűségesen ki-
tartani. Például a környezetszennyeződést 
azzal csökkentjük, amivel mi tudjuk. A mun-
kásokkal mi korrekten bánunk, és támogat-
juk őket, még ha az egész ország gazdaságát 
nem tudjuk is gyökeresen megváltoztatni. 
Mindeközben persze világosan látjuk, hogy 
az eredmény soha nem megnyugtató, ha az 
ember a nagy egészet vizsgálja, és a problé-
mák nap mint nap a szeme elé kerülnek. 

Mindenekelőtt a kapcsolatainkat szeret-
nénk ápolni. Ezért a „benzinpénz dolgot” el 
kellett simítanom. Másnap reggel írtam egy 
bocsánatkérő levelet zambiai testvéremnek. 
Nyíltan és őszintén azt válaszolta, hogy na-
gyon megbántottam. Egyáltalán nem akart a 
terhemre lenni, de az adott esetben nem volt 
más lehetősége. Azzal folytatta a válaszleve-
let, hogy mindennek ellenére szerinte a ba-
rátságunk az ilyen hullámhegyek és hullám-
völgyek által fog tudni mélyülni… 

Nem csoda, ha az ember úgy érzi, van 
oka csalódnia (önmagában). Az örökkévaló-
ság távlatai azonban segítenek abban, hogy 
a mélységekben ne váljak depresszióssá, a 
magasságoktól pedig ne szédüljek meg. Ha 
készek vagyunk Isten akaratát cselekedni, 
akkor meg tudjuk ragadni az Ő ígéreteit is. 

Hans-Peter HertlerFO
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Hans-Peter és Britta Hertler 
2019 januárjában utazott ki 
Zambiába, ahol harmadik cik-
lusukat kezdték meg. Tíz évig 
önkéntes gyülekezetvezetőket 
tanítottak, most pedig a misz-
szionáriusok csoportját vezetik. 
Feladataik közé tartozik a helyi 
partneregyházzal való szoros 
együttműködés is. A házaspár-
nak három gyermeke van.

Imádkozzunk, hogy a 
misszionáriusok egy-egy 

helyi munkatársukban barátra 
leljenek, akivel erősítik egymást 
a szolgálat egy-egy nehéz 
időszakában!

Balra (kis kép):  
Ezek a lángfák kibírták a  
6 hónapos szárazságot.  
Pontosan az esős évszak  
elején kezdenek el virágozni.

Britta, Emma és Lea (hátulról 
előre) egy kisebb kiránduláson 
– Kérdés, hogy kitartanak-e 
a célig.
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Burundi:

Kitartani az akadályok 
ellenére is

2014-ben végre kiutaztam. Miután megis-
merkedtem a nyelvvel és a kultúrával, úgy 
volt, hogy az akkori fővárosban, Bujumburá-
ban csatlakozom egy projekthez. Ám amikor 
elindult a 2015-ös elnökválasztási kampány, 
zavargások törtek ki. Nekünk, misszionáriu-
soknak egy időre el kellett hagynunk az or-
szágot. Felmerült bennem a kérdés: Vissza-
térhetek-e még? 2015 augusztusának végén 
már újra Burundiban voltam. Mivel a veszély 
még nem múlt el, a munkát csak bizonyos 
korlátok között végezhettük, és a tervezett 
projekt nem indulhatott el. Gyakran beszél-
gettem Istennel erről a helyzetről: A misszió-
ba vezető utamon olyan sok nehézség adódott. 
De én mindig azt értettem meg, hogy TE akarsz 
engem itt látni. Most pedig itt rostokolok Burun-
diban, és nem tehetek semmit. 

2015 Karácsonyán nem voltam az ország-
ban. Minden olyan bizonytalanná vált: Le-
het, hogy Isten bezárja az ajtót Burundi felé? 
És akkor, mint derült égből a villámcsapás, 
teljesen érthetetlen indokkal megtagadták 
tőlem a beutazási jogot. Dél-Afrikában re-
kedtem, és kiutat kerestem. Ott-tartózkodá-
som utolsó estéjén végre kaptam egy másik 
jegyet a dél-afrikai Johannesburgból a ruan-
dai Kigalin keresztül Bujumburába, Burundi-
ba. Azonban az egyik barátnőm, aki segíteni 

akart, és ezért közvetlenül a repülőtársaság-
gal lépett kapcsolatba, azt a tájékoztatást 
kapta, hogy én csak a szomszédos Ruandába 
repülhetek.

Másnap reggel a johannesburgi repülő-
tér pultjánál további problémák merültek 
fel. Az én nevem hiányzott a rendszerből! 
A légitársaság irodájába küldtek. Az irodá-
ban többször is ellenőrizték a foglalásokat a  
számítógépen, de hiába. Elküldtek, és hajnali 
5-kor ott találtam magamat egyedül a repü-
lőtéren, és még annyi pénzem sem volt, hogy 
vehessek magamnak egy másik jegyet. Telje-
sen tanácstalan voltam, és így imádkoztam: 
Fogalmam sincs, mi a terved, de itt nem marad-
hatok. Szükségem van a segítségedre!

Csoda a rendszerben
Ebben a szükséghelyzetben visszamentem a 
pulthoz, és megkértem a hölgyet, tegye meg 
nekem azt a szívességet, hogy még egyszer 
ellenőrzi a listát. Egy kicsit erőltetni kellett, 
de aztán megtette – és a legnagyobb meg-
döbbenésére azonnal megtalálta a nevemet 
az utaslistán! Így elrepülhettem Kigaliba. Ott 
újabb kellemetlenségek vártak. A légitársa-
ság egyik alkalmazottja odajött hozzám és 
elképedve kérdezte: 

– Maga hogy kerül ide? Nem is lehetne itt! 
Akkor el kellett neki mesélnem az utazás 

minden apró részletét, és Isten itt is zöld utat 
adott. Végül mégis a tervek szerint értem föl-
det Burundiban.

Isten egészen nyilvánvalóan avatkozott 
közbe, hogy megmutassa, NEKI semmi sem 
lehetetlen. Nem volt könnyű „kitartani”. De 
nem szívesen hagynám ki az életemből eze-
ket a pillanatokat, mert ilyenkor élhetem át, 
hogy Ő ma is tesz csodákat.

Azóta Isten számos ajtót nyitott meg előt-
tem. A szociális-missziós munkában és a 
traumatizált gyermekek közötti szolgálat-
ban teljesen a helyemen érzem magam. Isten 
ehhez a szolgálathoz felruházott a megfele-
lő adottságokkal és képességekkel, ezért az 
ügyért ég a szívem, és itt tudok igazán hasz-
nára lenni másoknak. 

Ina Schütte

Még csak készültem a misszióba, de máris adódtak olyan helyzetek, amelyek 
szinte megkérdőjelezték, hogy tényleg külföldön kell-e szolgálnom. Ám Isten 
mindig közbeavatkozott. Bezárt ajtók nyíltak meg, és én folytathattam az utamat.

A Weczesha (jelentése: erősí-
teni) kb. 1000 nőt támogat a  
fő vá rosban kishitelekkel. A pro-
jektet egy nemzetközi gyülekezet 
működteti.

A BAHO, melyet a Liebenzelli 
Misszió indított el, olyan 
gyülekezeteket segít, amelyek 
hátrányos helyzetű fiatalokkal 
foglalkoznak, és megteremtik a 
lehetőségét annak, hogy iskolába 
járhassanak. Ina a helyi munka-
társakat képezi, és a gyermekek 
családjaival tartja a kapcsolatot.

 i

Ina Schütte 2014 májusa 
óta él Burundiban. Először 
a kirundi nyelvet tanulta, 
valamint a kelet-afrikai  
kultúrával ismerkedett.  
Jelenleg Bujumburában, 
egy nagyvárosban végez 
szociális munkát hátrányos 
helyzetű és traumatizált 
gyermekek, illetve család-
jaik között.

Ina Schütte a Weczesha projekt  
munkatársait oktatja
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Az egyházak 15–17%-os egyháztagságról 
beszélnek. De a lakosságnak mindössze csak 
a 3–5%-a vesz részt egy-egy gyülekezet éle-
tében. Ugyanakkor, amikor 17 évvel ezelőtt 
elkezdtük a munkát Schwerinben, az aktív 
keresztyének száma még csak 1–2% volt. 

A missziós munka kapcsolatteremtő, kap-
csolatépítő munka; erről szól a mi gyüleke-
zetépítő szolgálatunk is itt, Bad Doberanban. 
Az emberek tartózkodóak, időre és türelemre 
van szükség ahhoz, hogy megnyíljanak és el-
jöjjenek a közösségbe. Nekünk, szolgálóknak 
folyamatosan Istenre kell hagyatkoznunk, 
mert a gyülekezetet Ő építi, mi csak a mun-
katársai vagyunk. Amellett, hogy figyelem-
mel kísérjük a korábbi Békesség Háza elneve-
zésű konferenciaház gyülekezeti központtá 
történő átalakítását, járjuk a várost, hogy 
tudjunk a történésekről, és ott legyünk, ha 
valahol szükség van ránk.  

Ma istentiszteleteinken 70 körüli a lét-
szám, és a havonként megtartott szolgálók 
estje, ahol együtt vacsorázunk, a gyülekeze-
ti munka szerves részévé vált. Hilde Häckel 
diakonissza nővér mindennap útra kel, hogy 
kapcsolatban lehessen az emberekkel. Szinte 
minden héten meghív valakit egy étkezés-
re, és buzgón építi a gyülekezetet. Ez a fajta 
kapcsolati munka nagyon időigényes, de mi 
nem sajnáljuk rá az időnket. 

Szektaimázs és kudarcok
Az első években Inka a családi napköziben 
dolgozott. A gyerekek miatt így aztán sok 
család megfordult a gyülekezet épületében. 
Ma is érződik, hogy sok emberben ledőlt egy 
fal, és már nem félnek kapcsolatba kerülni 
velünk. Mégis sokan úgy tekintenek a mi he-
lyi gyülekezetünkre, mint valami szektára. 
Itt is türelemre van szükség. Mindig minden-
kinek készségesen elmondjuk, akár többször 
is, hogy a gyülekezet az evangélikus egyház 
északi körzetének a tagja.    

A gyülekezet ifjúsági csoportja kicsit egy 
átjáróházhoz hasonlít. A koncepció terüle-
tén számtalan kisebb-nagyobb változtatást 
éltünk már át. Maike lányunk két barátnő-
jét is behívta az ifjúsági munkába. Mindket-
ten nagyon jól érzik magukat, kérdéseket 
tesznek fel és szívesen járnak a közösségbe.  

A heti baba-mama kör látogatottsága igen 
változó, a kör mégis folyamatosan működik. 
A három-négy házicsoporttal szinte minden 
korosztályt elérünk. Ezekhez jön még havon-
ta egy női kör, egy férfi óra, ahol a férfiak 
közötti munka a téma, valamint a házaspári 
vacsorák, amelyeket rendkívül fontosnak tar-
tunk, mert errefelé is sok házasság végződik 
válással. Az ördög sok párkapcsolatot igyek-
szik szétzilálni, de hálás szívvel tapasztaljuk, 
hogy Jézus az erősebb! 

A szolgálatot a legkülönfélébb akadályok 
hátráltathatják: pl. amikor rátermett munka-
társak a munkájuk miatt máshová költöznek, 
vagy a sokféle feladat és/vagy az élethelyze-
tük szinte agyonnyomja őket. Olyankor ne-
künk is rá kell lépnünk a fékre, és vissza kell 
fognunk néhány tevékenységet. Mint minden 
gyülekezetben, nálunk sem könnyű a gyüle-
kezet külső és belső növekedését egyensúly-
ban tartani, hiszen egyidejűleg kell kielégí-
tenünk azoknak az igényeit is, akik még csak 
érdeklődnek a hit dolgai iránt, illetve azokét 
is, akik már régebben közöttünk vannak, és 
szeretnének növekedni a hitükben. 

Évek óta több asszony is összejön a Hilde 
nőtestvérnél tartott alkalmon, amely a Biblia 
és kávézás elnevezést kapta. Együtt olvassák 
Isten Igéjét és választ kapnak a kérdéseikre. 
Bárcsak egyszer meg mernék tenni „a döntő 
lépést”, amely átvezetné őket a Jézusnak el-
kötelezett életbe!                Christoph ScharfFO
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Christoph és Inka Scharf 2010 
nyara óta Bad Doberanban 
élnek, a Keleti-tengernél, 
és egy gyülekezet munkáját 
segítik. Öt, részben felnőtt 
gyermekük van.

Imádkozzunk, hogy  
a Scharf házaspár 

munkatársi csapata tovább 
erősödjön!

Németország:

Türelemmel és Isten 
iránti bizalommal

– Milyen gyönyörű itt, nálatok! – hall-
juk újra meg újra a vendégektől, akik 
nálunk, a Keleti-tenger partján élvezik 
a szabadságukat. Ez igaz, a környék 
csodaszép. De közben egy olyan állam-
ban élünk, ahol a Jézusba vetett hit a 
legtöbb ember életében semmilyen 
szerepet nem játszik.

Gyülekezeti csendeshét Meetzenben
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Amikor a határainkat feszegető helyzetbe ke-
rülünk, megkísért a gondolat: Szerintem nem 
olyan nagy tragédia, ha bedobom a törülközőt, 
mint azt némelyek gondolják. Mi ezzel a gond? 
Hiszen mások is ezt teszik. 

Ennek ellenére meg vagyok győződve, 
hogy az állhatatosság és a kitartás nagy ál-
dásokkal járhat. Vegyük például egy profi 
sportoló példáját! Közeledik a verseny. Több 
hónapot edzett rá keményen. Készen áll a 
megmérettetésre. Jó fizikai állapotban van, 
és már várja, hogy futhasson. Az elején min-
den rendben megy, de aztán elkezdi érezni 
az izmait. Kellemetlen és fájdalmas. De ha 
megkérdeznénk, láthatnánk: fel sem merül 
benne az, hogy feladja. Hiszen az érem már 
csak karnyújtásnyira van tőle! De csak akkor 
lehet az övé, ha végig kitart. Máskülönben 
értelmét veszti a sok kemény edzés, lemon-
dás, önsanyargatás. Feladni? Soha!

 
Válság Wewakban 
A munkánkban, a gyülekezetben, a házassá-
gunkban, az emberi kapcsolatainkban vagy a 
szolgálatunkban hányszor, de hányszor szem-
besülünk a kérdéssel: Csináljuk tovább, vagy 
adjuk fel? Nemrég mi is döntés előtt álltunk. 

Wewak egyik külvárosi telepén már egy 
ideje működött egy gyerekklubunk. Egész 

sokan jártak és járnak ma is. A helybeli 
munkatársak is általában motiváltak, és lel-
kesen szolgálnak. Testvéregyházunk egyik 
lelkipásztorával elkezdtük átgondolni, ho-
gyan tudnánk – következő lépésként – a 
klub ba járó gyerekek szüleivel is kapcsolat-
ba kerülni. 

Elhatároztuk, hogy Church and Com munity 
Mobilisation (a gyülekezet és a közösség ösz-
tönzése) néven elindítunk egy programot, 
amelyhez elsősorban arra lett volna szükség, 
hogy a helyi egyházközség aktív szociális-
missziós tevékenységeket kezdjen a telepen. 
Amikor a tervről tájékoztattuk a gyülekezet 
vezetőit, nagyon lelkesnek tűntek. Döntésük 
értelmében a következő ülésükön kellett vol-
na szavazniuk arról, hogy készek-e beállni 
egyházként az új szolgálatba.  

Ám ezt követően egyik hét telt a másik 
után. Minden alkalommal, amikor rákér-
deztem, azt a választ kaptam, hogy még 
nem szavaztak az ügyben. Az az időszak na-
gyon frusztrált engem, és felmerült bennem 
a kétség, hogy a kezdeményezés valóban 
jó ötlet volt-e. Aztán, amikor három hónap 
múlva megszavazták a gyülekezet részvéte-
lét a programban, elkezdtünk önkénteseket 
keresni a gyülekezeti tagok között. A terv a 
következő volt: a gyülekezeti munkások kap-

Nagy a lelkesedés a gyermekklubban!

Pápua Új-Guinea:

Kié a felelősség?
Nincs mit tenni, ezt most végig kell csinálnod. Bizonyára mindenkinek ismerős 
ez a mondat. És vannak olyan helyzetek, amikor valóban ez a megoldás még ak-
kor is, ha rettentően nehéz kitartani.

Az angol settlement 
(település) szóval azokat a 
városszéli telepeket jelölik, 
ahol magas a munkanélküliek 
száma és a bűnözés aránya, 
és ahová elsősorban az ország 
eldugott sarkaiból érkeznek az 
emberek. A kiépített úthálózat, 
a repülőtér, az autók, az egész-
ségügyi ellátás, az internet, 
a bevásárlóközpontok és egy 
jobb élet reménye úgy vonzza 
a fiatalokat, mint a mágnes. 
Ám az, amivel egy modern 
nagyvárosban szembesülnek, 
nemcsak „túlhevíti” őket, 
hanem sokakat fel is emészt. 
Port Moresbyben, a fővárosban 
mintegy 60 legális és illegá-
lis ilyen telep létezik, míg az 
északon fekvő kikötővárosban, 
Wewakban kb. 20.

 i
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csolatokat létesítenek a settlement lakóival, 
majd a misszionáriusokkal, vagyis velünk 
közösen indítják be a projektet. Ez nem egy 
megterhelő feladat. Az önkéntesek kiválasz-
tása mégis újabb hónapokba telt. Egyszer 
egy nagyon fontos gyülekezeti megbeszélés 
jött közbe, amikor egy másik szolgálatot kel-
lett megbeszélniük, egy másik ülést pedig a 
szünidő miatt kellett elnapolni. 

Nem kényszer a disznótor
A feszültség egyre nőtt bennem, és erős kí-
sértést éreztem, hogy engedjük el a projek-
tet, és menjen minden tovább a régi kerék-
vágásban. Teljesen értelmetlennek láttam 
újra meg újra megkérdezni a gyülekezetet, 
hogy vajon van-e előremozdulás az önkén-
tesek toborzása terén. A kifogásokat egyre 
kevésbé tudtam elhinni. Végül már semmi 
kedvem sem volt állandóan a nyakukra jár-
ni. Ha nem akarják a közös szolgálatot, nem 
kényszer a disznótor, hagyjuk a csudába az 
egészet! 

A feleségemmel végül mégis úgy határoz-
tunk, hogy kitartunk, nem adjuk fel, és – ami 
a legfontosabb – Istenre bízzuk az ügyet: a 
saját felelősségi körünket teljes mértékben 
átengedjük Istennek. Attól kezdve naponta 
célzottan is imádkoztunk a gyülekezetért és a 
tervezett szolgálatért. Kis idő múlva változá-
sokat tapasztaltunk! Először is lecserélődtek 
a gyülekezet vezetői: az egyik lelkész nyug-
díjba vonult, a másikat leváltották. A két 
utód teljesen fellelkesült, amikor meghal-
lották, mit tervezünk, és azonnal elkezdtek 
önkénteseket keresni. Két hét sem telt bele, 
és kaptam egy listát 14 férfi, ill. nő nevével, 
akik készen álltak a szolgálatra! Hamarosan 
elkezdhettük a felkészítésüket, majd együtt 
megtettük a projekt első lépéseit! 

Mit tanultunk?
Az utóbbi hónapok történései elgondolkod-
tattak: Mi történt volna, ha a válság közepén 
feladjuk, bedobjuk a törülközőt, mossuk ke-
zeinket, majd energiáinkat egy másik, gyor-
sabb eredménnyel kecsegtető projektbe fek-

tetjük? Nem lett volna egyszerűbb az egész? 
Nem spórolhattunk volna meg magunknak 
egy csomó frusztrációt, haragot és álmatlan 
éjszakát? 

Visszanézve persze tudjuk, hogy minden 
úgy volt jó, ahogy volt. Megérte kitartani. 
Természetesen van még mit „építenünk”. De 
már látjuk a munka első gyümölcseit is. Két 
hónappal ezelőtt átadhattunk két új kutat, 
amelyek a gyülekezetnek és a szomszéd te-
lepnek biztosítják a vízellátását a száraz idő-
szakban. Az egyház teljes vállszélességgel tá-
mogatja a projektet, és más gyülekezetekben 
is el akarja kezdeni. A kitartás áldásai mesz-
sze túlszárnyalták minden elképzelésünket! 

Még valami tudatosult bennem: a fordu-
lópont akkor következett be, amikor a fele-
lősséget teljes mértékben átruháztuk Istenre. 
Lehet, hogy azért merülünk ki olyan hamar, 
mert a saját erőnkből akarjuk fogcsikorgatva 
elrendezni a dolgokat?  Mi most a gyakorlat-
ban láttuk, mit jelent átadni a vezetést Isten-
nek. Megszűnik a belső nyomás, és akkor is 
nyugodt marad az ember, ha a dolgok nem a 
terv szerint alakulnak.

Nem tudom, hogy a kedves Olvasó éppen 
most miben van. Szeretnék azonban min-
denkit bátorítani: Ne adjuk fel! Tartsunk ki! 
De ne a saját erőnkből, hanem Jézus erejé-
ben bízva, aki azt ígérte, hogy velünk marad 
„minden napon a világ végezetéig”. 

Johannes Wälde
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Johannes és Carolin Wälde 
Wewakban él. A Shape Life 
Wewak elnevezésű szociális-
missziós projekt munkatár-
sai, és elsődlegesen hátrányos 
helyzetű gyermekeket karolnak 
fel. De végeznek szolgálatot a 
kikötőváros börtönében, szer-
veznek képzéseket a munka-
társaknak, és ők a munkatársi 
csapat vezetői is. A házaspár-
nak 5 gyermeke van.

Imádkozzunk, hogy 
Isten áldja meg a jö - 

vő ben is a Wälde házaspár 
életét és szolgálatát!

Amy Wälde és az  
ő legjobb barátnője 

Lent: 
Csoportkép a projektben 
részt vevő munkatársak 
megbeszélésén (balra 
Manuel Feige, jobbra 
Johannes Wälde)



12 Külmissziói Híradó, 2020/2

– Ha a munkavállalási engedélyek március 
végéig nem jönnek meg, akkor a Taiwanban 
élő hegyi törzsekhez mentek – jelentette ki 
Ernst Vatter, a misszió akkori vezetője a hosz-
szú várakozási időszak vége felé. Mindkettőt 
el tudtuk volna fogadni. 1985. március 20-án 
megjöttek a papírok, ami egyértelművé tet-
te, hogy minket Bangladesben szeretne látni 
az Úr. Ezért aztán igencsak meglepődtünk és 
értetlenkedtünk, amikor Regine olyan orvosi 
véleményt kapott, hogy nem alkalmas trópusi 
éghajlat alatt végzett munkára. Ennek ellené-
re továbbra is a külmisszió lebegett előttünk 
úti célként, és kapaszkodtunk Isten ígéretébe. 
További szívvizsgálatok következtek. A végén 
úgy vélekedett az orvos, hogy ha a trópusi ég-
hajlat valóban gondot jelentene, annak már ki 
kellett volna ugrania az eredményekben. 

Isten hordoz bennünket 
Különösen az első 12 évben fordult elő elég 

gyakran, hogy a vízum és a munkavállalási 
engedély nem érkezett meg időben. Emiatt 
sokszor nehezedett ránk nyomás, és mivel 
megtörtént, hogy szét kellett válnunk, vagy 
lemaradtunk valamiről, sokszor jelentkeztek 
a családban feszültségek. Amikor már ott ül-
tünk a bepakolt bőröndökön, és elutasító vá-
laszt kaptunk, bizony a csalódást fel kellett 
valahogyan dolgoznunk. Michael az ilyen 
helyzeteket többnyire jobban kezelte, így se-
gített Reginének újra meg újra bíznia abban, 
hogy Isten mindent jól rendez, és a legjobb 
terve van velünk. Ő hordoz bennünket és ki-
tart mellettünk akkor is, amikor panaszko-
dunk, amikor vádaskodunk, és nem értjük  
a vezetését. Újra meg újra kész bevilágítani  
a sötétségünkbe, megnyitni előttünk széles 
távlatokat és erősíteni a bizalmunkat Őbenne, 
aki ezt mondja: Én hű vagyok, és jól csinálok  
mindent.  

Ez akkor is érvényes volt, amikor Reginének 
második gyermekünk születése miatt Német-
országba kellett utaznia, és Michael nem kí-
sérhette el. Az segítette őt akkor, hogy tudta, 
Isten hívta el, és a helyén van, hogy a jövő-
re tekintett, és felismerte Istent az események 
mögött. Milyen boldogok voltunk, amikor 
Michael, Regine visszatérése után, három hó-
nap múlva először láthatta a kislányunkat, aki-
nek nem volt semmilyen fogyatékossága, aho-
gyan pedig azt a németországi orvosok az első 
ultrahangvizsgálatok alapján feltételezték! 

Isten munkálkodik a mindennapokban 
Mindig segített, és ma is segít, ha arra né-

zünk, amit Isten a helyi gyülekezeti  
szövetségben végez. Éppen ott  

jönnek létre új gyülekezetek, és 
ott tapasztalják meg embe-

rek Jézus szeretetét, ahol a 
munkát különféle akadá-

lyok nehezítik. Mindig 
könnyebb lett volna fel-
adni és országot vál-
tani. De mi szerettük 
elhívásunkat, amely 

Isten Michaelt külmisszióba hívta, Reginének pedig vágyat adott a szívébe arra, 
hogy külföldön dolgozzon. Így vezetett minket egymáshoz. De utána kétéves 
várakozási időszak következett, amíg megkaphattuk bangladesi vízumunkat és 
munkavállalási engedélyünket. Már az idestova 34 éves missziós szolgálatunk 
kezdetén meg kellett tanulnunk, hogy tartsunk ki.

Tartsunk ki, mert Ő  
jó utakon vezet!

Banglades:

Regine az egyik 
családlátogatáson

Michael és Regine Kestner 
1985 óta él Bangladesben. 
Gyülekezetek munkáját segí-
tik, részt vesznek a távok-
tató programban (TEE), és 
dolgoznak a khulnai gyerek-
faluban is. 4 felnőtt gyerme-
kük és két unokájuk van, akik 
Németországban, ill. Angliá-
ban élnek.
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a harmadik világba szól, ahol az emberek sok-
kal rosszabbul élnek, mint nálunk, és biztosan 
tudtuk, hogy a helyünkön vagyunk.

Az ország és az emberek szeretete is segí-
tett itt maradnunk: tetszett a vidék, az embe-
rek vendégszeretete és öltözéke. Ízlett az itteni 
konyha, és megtanultuk értékelni a kultúrát. 
Nem csak a helybeliekkel voltak nézetkülönb-
ségek; a csoportban sem voltunk mindig egy 
véleményen. Amikor nem tudtunk egyes dön-
téseket támogatni, de tartanunk kellett ma-
gunkat bizonyos megállapodásokhoz, jó volt, 
hogy voltak olyan barátaink, akik mellettünk 
álltak, lelki segítséget nyújtottak, imádságos 
szívvel kísértek minket utunkon, és Isten tet-
teire irányították a tekintetünket. Meg kellett 
tanulnunk az eltérő világnézeteket, vélemé-
nyeket tudomásul venni és úgy együtt élni 
velük, hogy közben ne adjuk fel a saját meg-
győződésünket. Igyekeztünk minden embert 
értékesnek látni, mert Isten is így viszonyul 
hozzánk. A Zsidók 10,35 a végső célra mutat: 
„Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek 
nagy jutalma van”.

Nem egyszer igazi küzdelembe került, hogy 
a mindennapi taposómalom ne daráljon be 
minket, és a kritikák meg a sokszor szűkös 
anyagi helyzet ellenére is merjünk valami újba 
belevágni. Így tudtunk a helybeli kollégákkal 
a khulnai gyermekfaluban egy biogáz üzemű 
szarvasmarha telepet, majd később a fiúknak 
és a munkatársaknak új lakóépületeket felépí-
teni. A tulajdonunkban lévő telket, amelyet a 
rendszeres áradások jelentősen megrongáltak, 
feltöltöttük, a gyerekek iskoláját kijavítottuk 
és felújítottuk. 

De ki kellett tartaniuk azoknak a helyi lel-
kipásztoroknak és gyülekezeti elöljáróknak 
is, akiket egyházpolitikai okok miatt másho-
vá helyeztek, és nehéz időket kellett átvészel- 
niük. Aztán eszünkbe jutnak azok a munka-
társak, akikről mindenféle rágalmakat terjesz-
tettek, ami miatt majdnem összeroppantak. 
Michael ezért is tartja egyik fontos felada-
tának a gyülekezeti szövetségben azt, hogy 
lelkigondozza és erősítse ezeket a keresztyé-
neket. Közülük való Biswas* tiszteletes is, aki 
évekig szolgált hűségesen néhány falusi gyü-
lekezetben az ország déli részén. Aztán várat-
lanul azzal vádolták, hogy szakadást okozott 
az egyik közösségben. Az egyházkerület veze-
tősége azt követelte, hogy a lelkész kérje az 
áthelyezését és két héten belül költözzön ki a 
szolgálati lakásból – mindezt akkor, amikor 
a lánya az iskola utolsó évét végezte, a fele-
sége pedig a helyi iskolában tanított. Biswas 
tiszteletes súlyos csapásként élte meg ezt, de 
elfogadta a döntést. Kíváncsian várjuk a fej-
leményeket. Nemsokára visszatérünk Bangla-
desbe, és megtudjuk, hogyan alakult a hely-
zet. Vajon még mindig szétszakítva kell élnie 
a családnak? 

Kitartani a küldetésben, a házasságban, a 
családban és az imádságban
Néhány csalódás ellenére is mi a körülöt-
tünk élők javát akarjuk. Nekik nem volt 
olyan könnyű az életük, mint nekünk, ne-
héz körülmények közül jönnek, és szenved-
nek a mostani élethelyzetükben. Ki akarunk 
tartani, mert Isten is hűségesen kitart mel-
lettünk. A Galata 6,9 is erre hív minket:  
„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert 
a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lan-
kadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót 
mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik test-
véreink a hitben.”

Ebben sokat segít az, ha: 
 ● nem hasonlítgatjuk magunkat olyanokhoz, 
akiknek másfajta adottságaik vannak; 
 ● hálás szívvel megelégszünk azzal, amink 
van;
 ● elismerés nélkül is tovább szolgálunk;
 ● a kudarcok ellenére sem veszítjük el lelke-
sedésünket; 
 ● bűnbánatot tartunk, majd felállunk, és újult 
erővel folytatjuk a munkát; 
 ● emlékeztetjük magunkat arra, hogy Isten 
úgy szeret minket, ahogy vagyunk; 
 ● saját magunkkal is és másokkal is irgalma-
san bánunk. 
Amikor a házasságunk vagy a gyermekne-

velés terén nem jól mentek a dolgok, sok türe-
lemre volt szükségünk, és bizonyos történése-
ket fel kellett dolgoznunk. Belekapaszkodtunk 
az egymásnak tett ígéretünkbe, hogy kitar-
tunk egymás mellett jóban-rosszban. És ez  
azokra az időkre is vonatkozott, amikor a 
szüleink elkezdtek betegeskedni. Ám amikor  
Michael édesanyjánál egyre súlyosbodó 
demencia lépett fel, nem volt könnyű a dön-
tés, hogy maradunk a szolgálati helyünkön. 
Pál a Róma 12,9–21-ben több hasznos maga-
tartásformát is felsorol: állhatatosság az imád-
ságban, örvendezés a reménységben, kitartás 
a nyomorúságban. Eközben fontos dolgot 
tanul tunk: Isten képes arra, hogy – ha imád-
kozunk, Benne bízunk, és tesszük a jót – új 
fényben láttasson meg velünk egy adott hely-
zetet. Hiszen Ő az, aki munkálkodik. 

Michael és Regine Kestner

A Kestner házaspárról készült 
egy kisfilm, melyet az alábbi 
linken lehet megtekinteni: 
https://liebenzell.tv/462

Imádkozzunk, hogy a 
khulnai szolgálat 

rendben folytatódjék a 
nehézségek ellenére is, 
amelyekkel a misszionáriusok 
szembesülnek!

Felső kép: 
Látogatás egy északon fekvő 
faluban

Alsó kép: 
Michael prédikál Karácsonykor

* a nevet megváltoztattuk
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Akkor komolyan felmerült bennünk néhány 
kérdés: Valóban a helyünkön vagyunk? Itt 
kell maradnunk? Isten nem egy új helyre akar 
vinni minket? Vagy ennek az egésznek az a 
célja, hogy vakon bízzunk Benne? – Hogy mi 
terhelt meg minket ennyire, amit aztán még-
is végigcsináltunk? 

Nos, kisfiunk születése után pár héttel 
visszatértünk Malawiba, amikor Josias he-
veny hörghurutot kapott. Annyira súlyos 
állapotba került, hogy hét napon át kórházi 
kezelésre szorult. Még mindig látjuk magunk 
előtt, amint ott fekszik a kiságyban, és egy 
csövön keresztül lélegeztetik. 

Utána Sarah betegedett meg. Erős fejfá-
jásra panaszkodott, és rosszul érezte magát. 
Mivel nem volt láza, eleinte nem gyanakod-
tunk maláriára. Amikor azonban nem javult 
az állapota, elvégeztünk egy tesztet. Mindig 
tartunk otthon gyorstesztet és malária elleni 
gyógyszereket.

Mégiscsak malária volt. A trópusi beteg-
ség alattomban támadta meg. Imádkoztam 
a feleségemért és beadtam neki a megfelelő 
gyógyszereket. Az éjszaka közepén kellett 
felébreszteni, hogy bevegye a második adag 
gyógyszert. 

Másnap reggel jött még csak a java. Ami-
kor felébredtem, a feleségemet eszméletlen 
állapotban találtam magam mellett. Azonnal 

felvettem a kapcsolatot egy Malawiban élő 
ápolónővel, akivel németül tudtam beszélni. 

Akkoriban falun éltünk, 250 km-re az 
ország két legnagyobb városától. Úgy dön-
töttem, először a tőlünk 60 km-re lévő kór-
háztól kérek segítséget. Lelki szemeim előtt 
a legkülönfélébb jelenetek játszódtak le, fe-
jemben kavarogtak a gondolatok. Fogtam 
egy matracot, betettem az autóba és ráfektet-
tem a feleségemet. Gyorsan becsomagoltam 
egy bőröndbe a legszükségesebb holminkat. 
Így indultunk útnak a két kicsi gyerekünkkel 
és egy jó barátunkkal, akivel együtt szolgál-
tunk a falusi projektben. Ő figyelt Sarah-ra, 
miközben én vezettem.  

Amikor megérkeztünk a kórházba, közöl-
ték velünk, hogy ott csak alapellátásra van 
lehetőség. Nekem kell megszerveznem, hogy 
Blantyre-ből vagy Lilongwéből kijöjjön egy 
mentő a megfelelő személyzettel, és bevi-
gyék a feleségemet az egyik nagyobb, városi 
kórházba. 

Mi az, ami egy ilyen helyzetben nem segít?
Semmi értelme sincs magunkat hibáztatni: 
Gyorsabban kellett volna cselekednem! Sem 
ilyesfajta kérdéseket feltenni: Miért történik 
mindez? Ami ezzel szemben segített erősnek 
maradnom, az a sok kisebb-nagyobb bá-
torítás volt, amelyeket kaptam. Időközben 
értesítettük a családot és a munkatársakat. 
Sokan jelentkeztek és biztató üzeneteket 
küldtek. Bergerék elrendezték a mentőt. 
Azzal is jó volt szembesülni, hogy vannak 
malawi barátaink is, mint például az a mun-
katársunk, aki az autóút alatt vigyázott 
Sarah-ra. 

Amikor a 300 kilométerre fekvő kórház-
ból megérkezett a mentő és elindult Sarah-
val Blantyre-be, mi a kocsinkkal követtük. 
A kórházban Bergerék fogadtak minket. 220 
kilométert tettek meg a kórházig. Vigyáztak 
a gyerekekre, hogy én Sarah-val lehessek.  

Azóta, hogy elindultunk a falunkból, már 
14 óra telt el. Mielőtt a kis kórházból elin-
dultak volna vele a városi kórházba, Sarah 
magához tért. Amikor már jó kezekben tud-

Örömmel vagyunk misszionáriusok, és áldásokban gazdag évekre tekinthetünk 
vissza itt, Malawiban. Isten nagyszerű emberekkel ismertetett minket össze, 
kiváló tanácsadókat adott mellénk, és képessé tett arra, hogy megtanuljuk a 
csicseva nyelvet. Mindeközben azonban adódtak olyan nehézségek is, amelyek 
kétségeket ébresztettek bennünk.

Kitartani a viharos időkben

Malawi:

Ez a mentőautó vitte Sarah-t a kórházba

Tobias és Sarah Müller 2011 
augusztusa óta él Malawi-
ban. 2018 szeptembere óta 
szervezik a lelkipásztorok és 
gyülekezeti vezetők képzési 
programjait, ők a rövid távú 
impactesek mentorai, ezen-
kívül adminisztratív felada-
tokat is ellátnak.

Imádkozzunk a 
misszionáriuscsaládok 

egészségéért!
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Az adventista kórház jelszava, 
amelyben Sarah-t kezelték:  
„Mi gondoskodunk, Isten gyógyít”

tam a blantyre-i kórházban, én is megköny-
nyebbültem. 

Öt nap múlva kiengedték a kórházból, és 
néhány napot a Volz családnál, egykori misz-
szionáriuskollégáinknál tölthettünk a Zom-
ba nevű kisvárosban. Ez óriási segítség volt, 
mert tudtunk figyelni Sarah-ra, miközben 
lábadozott, és erőt is gyűjthettünk, mielőtt 
visszatértünk volna a faluba. 

Mi az, ami segített kitartani? 
Mindenképpen meg kell említenem a munka-
társainkat, a barátainkat és a családtagjain-
kat, akik közelről is és távolról is tartották 
bennünk a lelket, hogy a történtek ellenére 
higgadtak tudjunk maradni és helyes dönté-
seket tudjunk hozni. Abban a nagyon súlyos 
helyzetben nem tudatosult bennem, hogy az 
egész Isten vezetése volt.  

Érzelmi szempontból rengeteget jelentett 
az, ahogyan a Liebenzelli Misszió németor-
szági központjában dolgozó munkatársak 
ott álltak mögöttünk. A tény, hogy egy ilyen 
családias, ugyanakkor professzionális misz-
sziós társasággal dolgozhatunk együtt, csak 
növelte bennünk a hálát.

Leginkább mégis az segített, hogy tud-
tuk, van egy jóságos és hűséges Istenünk, 
aki az Ő közelségét nemcsak az élet emel-
kedett pillanataira ígérte meg nekünk, ha-
nem különösen is a nagy mélységek idejé-
re. Azokban az órákban és napokban vált 
újra világossá nekem, hogy Isten kezénél 
mélyebbre soha nem eshetünk. Ő a mi vé-
delmezőnk, úti társunk, bátorítónk, és Ő ad 
reménységet, amely még a halál utánra is 
érvényes. 

Természetesen házaspárként is beszél-
gettünk arról, hogy mi lett volna, ha min-
den másképp végződik. Egyetértettünk: ez 

a tapasztalat érettebbé és alázatosabbá tett 
minket. Megerősítette a hitünket. Isten – 
ajándékként – megengedte, hogy tovább 
szolgáljuk Őt Malawiban. Mégsem szeret-
nénk szem elől téveszteni azt, hogy a mi 
végső otthonunk a Mennyben van. Minden 
napnak örülünk, amelyet együtt tölthetünk. 
Ez egyáltalán nem magától értetődő; egyedül 
Isten kegyelme. Talán ez most „lelkileg kor-
rekt” beszédnek tűnik, de hát ez az igazság. 

Időközben Zombába költöztünk, és új fel-
adatunk van. Isten nem engedte, hogy az 
ilyen és ehhez hasonló tapasztalatok letérít-
senek minket az útról. Épp ellenkezőleg: ki-
tartottunk, és haladhatunk tovább. Bárhová 
vezessen is minket Isten a jövőben, tudhat-
juk: Ő mellettünk áll és fogja a kezünket.

Tobias Müller

Malawiban a betegeket motorkerékpár oldalkocsijában is szállítják
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Sarah Malawiban a kezdeti években, 
Josias a képen hátul, hordozókendőben
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1942 szeptemberében Victor Frankl (1905–1997) osztrák  
pszichiáter-neurológust zsidó származása miatt a there sien-
stadti gettóba deportálják. Vele együtt hurcolják el fiatal 
feleségét és szüleit is. Apja belehal az átélt megpróbálta-
tásokba. A család többi tagját 1944 októberében az utolsó 
szállítmánnyal Auschwitz-Birkenauba viszik. Ott végleg el-
szakítják őket egymástól. A férfi édesanyját és fivérét gáz-
kamrában ölik meg, felesége, Lilly a bergen-belseni koncent-
rációs táborban hal meg.

A fertőtlenítő kamrában leveszik róla a kabátját, amelynek 
bélésébe be van varrva első könyvének a kézirata. Kétségbe-
esett helyzetében Frankl elmondja fogolytársainak, hogy túl-
élésére kb. 5% esélyt lát. Mégsem gondol arra, hogy feladja a 
reményt és bedobja a törülközőt. Elvégre senki sem tudhatja, 
mit hoz akár már a következő óra. Viktor Franklt először egy 
marhavagonban a Kaufering III. koncentrációs táborrészlegbe 
viszik. Végül Türkheimben köt ki, a dachaui koncentrá ciós 
tábor egyik külső táborában. 1945 áprilisában több másik 
túlélővel együtt az amerikai hadsereg szabadítja fel. A meg-
aláztatás, a veszteség, a fájdalom, a teljes elnyomás, az éh-
ség, a dermesztő hideg és a betegség „poklát” élte túl.

A koncentrációs táborokban szerzett tapasztalatait egy 
könyvben dolgozta fel, amely megindító bizonyítéka annak, 
hogy az ember képes a legembertelenebb körülményeket 
és a legmélyebb szenvedéseket is elviselni. Meggyőződése, 
hogy egy koncentrációs táborban mindent elvehetnek az 
embertől, csak azt az utolsó jogát nem, hogy eldönthesse, 
így vagy úgy viszonyul az adott helyzethez. 

A könyv hatalmas siker lett ezzel a címmel: „… mégis igent 
mondani az életre”. Ez a mondat egy énekből való, amely a 
buchenwaldi koncentrációs táborban született. Mindennek 
ellenére mégis igent kell mondani az életre, hangzik Frankl 
pszichiáter sürgető felhívása. Ez segített át vele együtt még 
sokakat az elembertelenítés fázisain és az elképzelhetetlen 
szenvedéseken és nélkülözéseken, amelyeket átéltek. Mégis 
igent mondtak az életre, és belsőleg sértetlenül kerültek ki 
az egészből. Megfigyelése szerint nem olyan emberekről van 
szó, akiknek különleges fizikai adottságaik lennének. Hanem 
olyanokról, akiknek volt reménységük. És akik még a leg-
kilátástalanabb helyzetekben is találtak értelmet az életben. 
Frankl ezt így fogalmazta meg: Nincs semmi a világon, ami 
nagyobb erőt adhatna az embernek győzedelmeskedni a külső 
nehézségek és a belső terhek fölött, mint a tudat, hogy feladata 
van az életben.

Mégis mondj igent az életre! 
Ragaszkodj a reményhez! 
Ne téveszd szem elől a küldetésedet! 

Ezek az értékes gondolatok segíthetnek nekünk is elvisel-
ni és kibírni a nehézségeket, illetve kitartani azokban még 
akkor is, ha az események nem kívánt fordulatot vesznek. 
Amikor életünk hajója örvénybe kerül. A nyomás fokozódik. 
A csalódottság eluralkodik. És egyre nő annak a veszélye, 
hogy feladjuk. 

Nyilvánvaló, hogy ez az állapot azoknál is jelentkezik, akik 
teljesen odaszánták az életüket Jézus követésére. Csak néz-
zük meg Pál életét! Önéletrajza, amelyet a 2Korinthus 11,23–
28-ban olvashatunk, inkább hasonlít egy horrortörténethez. 
Éppen elég anyagot szolgáltat arra, hogy a többszöri megpró-
báltatásoktól az ember rezignálttá váljon, és kétségbeesésé-
ben feladja a harcot: „Többet fáradoztam, többször börtönöz-
tek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos 
veszedelemben. Zsidóktól ötször kaptam egy híján negyven bot-
ütést, háromszor megvesszőztek, egyszer megköveztek, háromszor 
szenvedtem hajótörést, egy éjt és egy napot hányódtam a tenger 
hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, ve-
szedelemben rablók között, veszedelemben népem között, vesze-
delemben pogányok között, veszedelemben városban, veszede-
lemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben 
áltestvérek között, fáradozásban és vesződségben, gyakori vir-
rasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hi-
degben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti 
zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja.” 

Szinte elképzelhetetlen, hogy mekkora ellenszélben kel-
lett a nagy apostolnak és misszionáriusnak dolgoznia, mi-

A keljfeljancsinak van egy titka:  
A gömb alakú alsótestben legalul 

van egy nehezék. Amikor a figura fejét  
lenyomjuk, a nehezék kimozdul, majd  

amikor elengedjük, a nehézségi erő  
hatására a figura ismét felegyenesedik.  

A belsejében található nehezék  
biztosítja a stabilitását.
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lyen akadályokkal és kudarcokkal kellett megbirkóznia.   
Az óriási küldetésnek döbbenetesen csekély hozadéka,  
„sikerkvótája” volt. 

Mégis mindig talpra állt. 
Mégis mindig újrakezdte. 
Mégsem, mégsem adta fel.

Mindig talpra állt, mint egy keljfeljancsi. Akkor is, amikor 
megkérdőjelezték, nevetségessé tették és megrágalmaz-
ták. Akkor is, amikor a gyülekezetekben tapasztalt erköl-
csi és teológiai tévelygések súlyos teherként nehezedtek 
rá. Akkor is, amikor a legközelebbi barátai elfordultak tőle 
és cserbenhagyták. Vajon Pálnak jó fizikai adottságai vol-
tak? Aligha! Mostani tudásunk szerint mindennek lehetett 
volna mondani, csak magas daliának nem. Természetes 
ellenállóképességgel sem dicsekedhetett. A laza könnyedség 
sem jellemezte. Mindig volt valami, ami „kiütötte”, de min-
dig újra talpra állt. 

A keljfeljancsi példáján megérthetjük, miként lehetséges 
ez. A gömb alakú alsótesttel rendelkező kis játékfigura titka 
az, hogy van benne egy nehezék. Amikor a figura fejét le-
nyomjuk, a nehezék elmozdul, és a nehézségi erő hatására a 
figura ismét felegyenesedik. A belsejében található nehezék 
biztosítja a stabilitását. 

A pogány világ nagy misszionáriusát mindig az a meg-
győződés hozta vissza egyenes helyzetbe, hogy „sem halál, 
sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem 
eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem 
semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten sze-
retetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban” 

(Róm 8,38–39). Ez tette olyan elszánttá, hogy bármi történt 
is, mindig igent tudott mondani az életre. 

Ugyanakkor egyáltalán nem próbálta megszépíteni azt, 
amit átélt, miközben tűrőképessége határaihoz ért: „Rend-
kívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk, annyira, 
hogy az életünk felől is kétségben voltunk” (2Kor 1,8). Milyen 
bátor – és milyen bátorító! 

Senkinek sem kell játszania az erőset, amikor éppen gyen-
ge! Senkinek sem kell úgy tennie, mintha uralná a helyzetet, 
amikor kezd kicsúszni kezéből az irányítás. Nem kell eltit-
kolnunk, hogy erőnk végéhez értünk, és lemerült az „aksi”. 
Keresztyén testvéreink előtt sem (még ha olyan problémásak 
is, mint Korinthusban), Isten előtt pedig végképp nem. 

Egy biztos: amikor Isten többet vár el tőlünk, mint ameny-
nyit mi „teljesíteni” tudunk, az nem azért van, mert nem is-
meri a határainkat. Hanem azért, mert a saját erejének is-
meri a mértékét. Visszatekintve Pál felismeri: minden azért 
történt, „hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, 
aki feltámasztja a halottakat; aki ilyen halálos veszedelemből 
megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne remény-
kedünk, hogy ezután is megszabadít” (2Kor 1,9–10). Pál ra-
gaszkodni akart a reménységhez, mert biztosan tudta, „hogy 
a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, 
amely láthatóvá lesz rajtunk” (Róm 8,18). És ez nem pusztán 
emberi reménykedés, hanem biztos tudata annak, hogy a 
legszebb még hátravan, és azért megéri kitartani.  

Minden kísértés és kétségeskedés közepette is Pál biztos 
az elhívásában. Tudja, nem azért van a világon, hogy csak 
éljen, hanem hogy áldás legyen. Isten reményvivőknek hí-
vott el minket. Minden idők legjobb üzenetét adhatjuk to-
vább másoknak. Élhetünk Isten kegyelméből, és tanúskodha-
tunk Isten kegyelméről. Minden gyengeségünk, kudarcunk 
és csalódásunk ellenére ez ad értelmet és célt az életünknek. 
Ezért nem akarta Pál szem elől téveszteni élete küldetését. 
Ezért jelenti ki oly vakmerően: „De én mindezekkel nem gon-
dolok, sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem 
futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért 
kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéli-
umáról” (ApCsel 20,24). 

Egy nehézséget elviselni, kibírni és abban kitartani csak 
az képes, aki tudja, hogy valaki tartja. Ahogyan ezt egy rá-
kos asszony mondta nekem nagy fájdalmak közepette: 

– Én már nem tudok Jézusba kapaszkodni, Ő azonban 
szorosan tart engem.

Ernst Günter Wenzel először az ipari  
szek  tor ban dolgozott, majd elvégez-
te a Liebenzelli Misszió Teológiai Szemi-
náriumát. Később további tanulmányo-
kat folytatott, és dolgozott gyülekezeti 
lelkigondozóként is. Jelenleg a Dél-Német 
Gyülekezeti Szövetség egyik vezetője.  
Boldog házasságban él, két lánya és há-

rom unokája van. Lelkes igehirdető, és nagyon szeret Istennel, 
illetve másokkal Istenről beszélgetni.

Hogy lehet
elviselni,
kibírni,  
kitartani?
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A kinyújtott karok segíthetnek tartani 
az egyensúlyt, ez azonban egymagában 
még nem elég. A teljes testsúlyt cipelő 
két lábnak szilárdan és lehetőleg egye-
nesen kell előrehaladnia ahhoz, hogy a 
vállalkozás sikerrel járjon. De szükség 
van egy biztos középpontra is, amelyhez 
a karmozdulatokkal lehet újra meg újra 
visszahozni a testet és visszaállítani az 
egyensúlyi helyzetet.  

Amikor a Bibliával foglalkozunk, 
akkor is kell egy biztos középpont. Ne-
kem viszont az a benyomásom, mintha 
ez a középpont egyre kisebbé, követke-
zésképpen egyre súlytalanabbá válna.  
A karok (vagy „szárnyak”) viszont egyre 
nagyobbaknak és egyre nehezebbeknek 
tűnnének. 

A „bibliás kávésbögre-kegyesség” 
Az egyik szárnyat nevezhetnénk akár 
bibliás kávésbögre-kegyességnek is. Ez a  
vonal egy olyan lelki életet erősít, 
amelyben a harmóniát sugárzó igés ké-
peslapok, az Isten közelségét és atyai 
szeretetét ígérő énekek, a térnek és a 
léleknek meghitt hangulatot biztosító 
bögrék és gyertyák, az ünneplések és a 
hasonló gondolkozású emberekkel meg-
élt örömteli alkalmak, illetve Isten jelen-
létének az általam tapasztalt élményei 
dominálnak. Az állandó oltalmazottság 

érzése, az öröm afölött, hogy van Valaki, 
aki gondoskodik rólam, aki minden baj-
tól megóv engem, aki megbocsátja a bű-
neimet (olyanok is vannak?), és aki a vé-
gén széles mosollyal elém szalad, hogy 
bevezessen a nagy mennyei díszterembe, 
ahol a dicsőítés örökké tart majd. 

Nos, ezt én inkább lájtos Bibliának 
nevezném. Itt csak az a néhány igevers 
számít, amelyek személyesen szólítják 
meg az embert, biztatják, megerősítő 
ígéretet tartalmaznak: Isten igent mon-
dott rám, jó vagyok úgy, ahogy vagyok, 
Isten feltétel nélkül és mindig szeret, 
elfogad. A nehéz és kihívást jelentő ige-
szakaszok háttérbe kerülnek, a bibliai 
összefüggéseknek nem tulajdonítanak 
nagy jelentőséget, és így a keresztyén hit 
provokatív, meghökkentő jellege gya-
korlatilag elvész.  

A bibliás csökönyösség 
A kegyességnek azonban nem csak ez 
az érzelmi kavalkád jellemezte, élmény-
központú és csekély bibliai tartalommal 
rendelkező irányzata létezik. Emellett 
jelen van egy már-már csökönyösnek 
mondható bibliás kegyesség is. Róluk 
nemigen hallani teátrális rendezvények 
kapcsán, ám eljutnak hozzánk a hírek 
tanácsüléseikről, konferenciáikról és 
azon erőfeszítéseikről, hogy újabbnál 

újabb, egyre bibliahűebb könyvkiadókat 
és egyéb szervezeteket alapítsanak.

Az ő köreikben gyakran elképesz-
tő bibliaismerettel találkozunk, amely 
azonban nem tágas térre, hanem szűk 
szorosokba vezet. A homályos igehelye-
ket (igen, ilyenek is vannak!) nagy szen-
vedéllyel és éleselméjűséggel igyekeznek 
magyarázni, és közben igen gyakran em-
lítik a végidőket és Krisztus gyülekezeté-
nek a jövőjét.  

A Biblia igazságának csalhatatlan és 
tévedhetetlen volta (érdekes, hogy ez a 
két jelző egyszer sem fordul elő a Bibliá-
ban) az az éles kard, amely a korszellem 
ködfátylát van hivatva eloszlatni. 

Aki az Íráshoz ragaszkodik, nem té-
vedhet, és valahogyan mindannyian 
tudni vélik, mit jelent az Írás pontosan. 
Nyitott kérdések nem lehetnek, hiszen 
Isten megígérte, hogy elvezet minket 
minden igazságra. A kétkedés és a kér-
dések a kishitűség vagy a hitetlenség 
jelei. 

A biztos középpont elvesztése
Mindkét oldalt meg tudom érteni, és 
mindkettő fontosnak tartja a személyes 
megszólítottságot, a megerősítést, a vi-
gasztalást, a bátorítást, ami elengedhe-
tetlen, és akár még egy kávésbögrén is 
megjelenhet. A másik oldalon ott van az 
Ige megbízhatóságába vetett bizalom, a 
tudat, hogy a Biblia igazsága nemcsak 
lelki, hanem történelmi kérdésekben is 
biztos alap, hiszen a Biblia Istenét az 
teszi egyedülállóvá, hogy jelen van a vi-
lágtörténelem színpadán, és irányítja az 
eseményeket. 

Az erdei utak mentén kidőlt fatörzsek nemcsak a gyermekeket csalogat-
ják, hogy próbálják ki egyensúlyérzéküket. A felnőttek is szívesen állnak 
elébe a kihívásnak. A fatörzsön, amelyen a gyerekek lazán végigfutnak, 
ők oldalra nyújtott karjukkal hevesen hadonászva igyekeznek végigba-
lanszírozni.

?Tanácstalanság: 
Hová lett a biztos 
közép pont ?
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És mégis: az egyik oldal nekem túl-
ságosan meleg, míg a másik túlságosan 
hideg. Azt kérdezem magamtól, hogy va-
jon miért veszítettük el azt az értelmes, 
megfontolt és bölcs középpontot, amely 
segíthetne a Biblia, illetve a jelen kor 
nagy kérdéseit szenvedélyesen, szeretet-
tel és lelkesen, ugyanakkor bibliai teoló-
giai hozzáértéssel körbejárni.  

Politikai és közgazdasági vitákban 
manapság gyakran hallani, hogy szem 
elől tévesztettük a biztos középpon-
tot, vagyis senki sincs már középen. Ez 
alatt általában azt értik, hogy a társada-
lom egyre erősebben polarizálódik, és a 
szembenálló felek egyre távolabb kerül-
nek egymástól. A korábbi széles középré-
teg helyén (akiket gyakran kissé lesajná-
lóan „átlagfogyasztóknak” is neveztek) 
ma egy maroknyi és egyre zsugorodó 
kisebbség próbálja meg kétségbeesetten 
megállítani a két szárny folyamatos tá-
volodását egymástól. Amikor a Bibliával 
foglalkozunk, akkor is jobban kell figyel-
nünk a biztos középpontra, mert csak így 
mehetünk végig biztos lábbal a fatör-
zsön. A Bibliában gyökerező hit ugyanis 
el tudja hordozni a kritikus kérdéseket, 
és jóval többet kínál egy-egy kegyes élet-
bölcsességnél.

BAD LIBENZELL, 2019. november 13. 
Már a hallgatók által megszólaltatott zenei nyitány is világossá tette a 
600 vendég előtt,  hogy ha egy misszió ezt a napot megérheti, azért 
egyedül Istené a dicsőség. A résztvevők videobejátszásokkal, előadá-
sokkal, visszaemlékezésekkel, bátorító üzenetekkel és énekekkel fe-
jezték ki Isten iránti hálájukat, amiért kész volt a missziót 120 éven át 
vezetni.

Bernd Brandl, a Libenzelli Nemzetközi Főiskola (IHL) egyház- és misszió-
történet professzora a lelki gyökerekre emlékezett. Elmondta: ahogyan 
más „hitmisszók”, úgy a libenzelli is Isten gondviselésére bízta magát. 
„Szilárdan meg vagyok győződve, hogy az Isten előtt kitárt két üres ke-
zünk és az Istentől való teljes függésünk 
tudata őrzött meg minket attól, hogy 
mindenféle hamis biztosítékokba vessük 
bizalmunkat.” Ez a ráutaltság imádságra 
és feltétel nélküli bizalomra kényszerít.

Forradalmi módon mind a misszió 
megálmodója, Hudson Taylor, mind pe-
dig az alapító lelkész, Heinrich Coerper 
nemcsak felszentelt teológusokat, ha-
nem nőket is mozgósított a misszióra. 
Ráadásul Coerper nemcsak a tengeren-
túli országokat, hanem Németországot 
is missziós területnek tekintette.

„Ez a ház az imádság háza legyen!” 
– hangzott el 1906-ban a missziósház alapkőletételénél. – Az imádság 
fontosságának akartunk azzal is nyomatékot adni, hogy a 120. évfor-
duló alkalmából imamaratont indítottunk a missziósházban – mondta 
Johannes Luithle lelkész. Az ünnepségsorozat előtt munkatársak, hall-
gatók és a misszió támogatói, barátai 120 órán át folyamatosan imád-
koztak a misszióért.

Volker Gäckle, az IHL rektora tettekre buzdító zárszavában hangsú-
lyozta, a missziós társaságoknak nagyobb határozottsággal kellene 
megindokolniuk, miért alapvető emberi jog az, hogy mindenki hallhas-
son Jézus Krisztusról, a világ Megváltójáról. Mára Németország is misz-
sziós célországgá vált, és az evangéliumot a digitális világba is el kel-
lene juttatni.                                                                   Claudius Schillinger

120. születésnapját 
ünnepelte a 
Liebenzelli Misszió

Bernd Brandl beszédének címe:  
A 120 éves Liebenzelli Misszióról  
– Gyökerek és szárnyak

A liebenzelli teológia kórusa Kálmán Attila kántor vezetésével
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Prof. dr. Roland Deines 2017 szep-
tembere óta a Biblikus teológia 
és az ókori zsidóság professzora a 
Liebenzelli Nemzetközi Főiskolán 
(IHL). Korábban a Tübingeni Egye-
temen, Jénában, Beer-Shevá ban 
és Nottinghamben dolgozott. Fele-
sége Renata. Egy felnőtt fiuk van.

FO
TÓ

K:
 E

LK
E 

PF
RO

M
M

ER



20 Külmissziói Híradó, 2020/2

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

Franciaország:

Apálykor többet lát az ember

Imádkozzunk, hogy  
a Rapp családnak 

sikerüljön minél több emberrel 
jó kapcsolatot kiépítenie!

Peter és Sigrun Rapp 1991 óta 
él Normandiában. A nyelvta-
nulás után először Alençonban 
alapítottak egy gyülekezetet.  
2012 augusztusa óta az 
avranches-i gyülekezet mun-
káját segítik. A házaspárnak öt, 
részben felnőtt fia van.

Péntek este van. Szombatra rossz időt mond 
az előrejelzés. A heves esőzések miatt a pia-
ci akciót le kell fújnunk. Szombaton, reggeli 
közben azonban felragyognak a nap első su-
garai, és nem esik. Akkor mégis csak érde-
mes lenne kimenni a piacra! Fogjuk tehát a 
dobozokat és az asztalt, és kis idő múlva már 
áll is piaci standunk. Az ég el van borulva, 
én mégis örömet érzek. A délelőtt nyugalma-
san telik, és az időt arra használom, hogy a 
szomszéd árusokkal beszélgessek. Később 
jön valaki, és visz egyet az ingyenes, 2020-as 
A jó vetés naptárból. 

Kis idő múlva elkezd szemerkélni. Két se-
gítőm gyorsan beviszi könyvesstandunkat 
egy kapualjba, ahol nem éri az eső. Amikor 
elmúlik a zápor, visszahurcolkodunk a he-
lyünkre. Aztán egyik beszélgetés jön a má-
sik után. Valaki meghív minket egy aperi-
tifre. Két hölgy pedig a gyülekezetünk iránt 
érdeklődik.  

Vasárnap el is jönnek. A Tu es merveilleux,  
nul n’est comme toi (Csodálatos vagy, nincs 
Hozzád hasonló) kezdetű éneket énekeljük.  
A napi ige pedig ez: „ezen a helyen békességet 
adok! – így szól a Seregek Ura” (Hag 2,9). 

Az ének és az igevers csodálatosan illesz- 
kedik az alkalom utáni beszélgetésünk-
höz. Kiderül, hogy az idősebbik hölgy 
Avranches-ban lakik, és a Párizsban élő 
lánya éppen nála vendégeskedik. A lánya 
keresztyén, és nagyon szeretné, ha az édes-
anyja kapcsolatban lenne keresztyének-
kel. Hát nem egyedülálló dolog az, aho-
gyan az Úr egymáshoz vezetett minket, és 
a piaci könyvesstandot használta ehhez?!  
Nagy vágyunk, hogy ez az édesanya meg-

találja gyülekezetünkben azt a békességet, 
amelyet csak Jézus tud neki ajándékozni.  

Egy éve az új helyen 
Hét éve járok rendszeresen az avranches-i  
piacra. Elfogadták a jelenlétemet. Egy éve 
vagyunk új helyen a gyülekezettel. Sok em-
bert hívogattunk már, és néhányszor nehéz 
helyzetbe is kerültünk.

Megteszünk mindent, ami csak kínálko-
zik, ill. megvalósítható Franciaországban. 
Jelen vagyunk például Az emlékezés napján 
tartott ünnepségeken, és közreműködünk az 
Huisnes-sur-Merben tartott megemlékezés 
lelki programjában is. Az előkészítő megbe-
szélést, amelyen részt vettek különböző is-
kolák képviselői, polgármesterek és háborús 
veteránok, a mi gyülekezeti termeinkben 
tartottuk. Mindenki nagyon jól érezte magát 
nálunk, és hálásan köszönték a lehetőséget. 
Továbbra is szeretnénk a város és a környék 
javát szolgálni, mert erre biztat minket az Úr.  

A Chausey-szigetek jól példázzák azokat 
a napokat, amikor „apályos megtapasztalá-
saink” vannak, és akkor is ki kell tartanunk, 
ha a körülmények nem a legideálisabbak, és 
semmilyen látható eredménnyel nem kecseg-
tetnek. Amikor szemerkél az eső, hideg szél 
fúj, mindenki nyomott hangulatban van, ami-
kor nehéz kitartani és kivárni a dolgok végét.  

„Ami igazán lényeges, az a szemnek lát-
hatatlan”, írta Antoine de Saint-Exupéry. 
Mi újra meg újra átéljük, hogy Jézus rejtve 
munkálkodik, egyedi módon kapcsolatot lé-
tesít emberekkel, kezében tartja, majd össze-
rendezi az eseményeket. 

Peter Rapp

A Chausey-szigetek, amelyek a normann partoktól 15 kilométerre fekszenek,  
Európa legnagyobb szigetcsoportját alkotják. Dagálykor 52 sziget látszik, de ami-
kor apály van – írd és mondd –, 365 kis sziget tűnik elő! Ha az ember csak da-
gálykor van jelen, akkor a csodálatos vidékből sok minden rejtve marad előtte.

A gyülekezet új otthona
FOTÓ: KLAUS RAPP

A Chausey-szigetek  
apály idején
FOTÓ: BENJAMIN RAPP



M E G H Í V Ó
„Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan,  

ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.” (2Kor 3,18)

(További részleteket újságunk következő számában közlünk.)

Daniel Mattmüller (Nemzetközi Liebenzelli Misszió, lelkipásztor) egy ideig 
Malawiban szolgált misszionáriusként, és a bennszülött lelkészek képzé-
sét koordinálta a Csizomo Központban. Azután néhány éven át a misszio-
nárius-jelöltek interkulturális szakmai gyakorlatát irányította Kanadában. 
Jelenleg ő az Afrikában, Óceániában, valamint Közép- és Dél-Ázsiában fo-
lyó munka felelőse.

Kevezsda Szilvia (Molnár Mária Külmissziói Alapítvány, misszionárius,  
Malawi) németországi teológiai tanulmányai után Szlovákiában és  
Csehországban végzett missziói szolgálatot gyermekek és fiatalok köré-
ben. Később Kenyában gyűjtött tapasztalatot az afrikai gyermekmunká-
ban. 2017 óta a Molnár Mária Külmissziói Alapítvány misszionáriusaként 
Malawiban tevékenykedik, jelenleg a mdekai gyermekfaluban.

A Molnár Mária Külmissziói Alapítvány 
szeretettel meghív minden érdeklődőt az idei

MISSZIÓI NAPRA
Program:

Élesítsd a profilod!
Krisztusi karakterképzés egy sokarcú világban

Daniel Mattmüller misszionárius 

Missziói beszámoló Malawiból
Kevezsda Szilvia misszionárius

Időpont: 
2020. augusztus 1. (szombat) 10.00 óra

Helyszín: 
Békásmegyeri Református Gyülekezet

1039 Budapest, Csobánka tér 8.

Vészhelyzet esetén rendezvényünk elmarad.



Kevezsda Szilvia – Malawi

Ovis csoportunk Kreatív angoltanulás

Éneklés az áhítaton A kicsik is besegítenek a fűkaszálásba

Faültetés az ovisokkal Kertünk hatalmas grapefruit-fürtje


