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„Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisz-
tusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. 
Ámde Krisztus feltámadt. . .” (1Kor 15,19).

Pál megdöbbentõ szavai arra figyelmeztetnek, 
hogy lehet valaki „Krisztusban hívõ”, s mégis min-
den embernél nyomorultabb! Hogyan lehet ez? Hát a 
hit nem a legnagyobb dolog az életünkben? A kulcs-
szó, amire fel kell figyelnünk, a „csak” szócska: „csak 
ebben az életben reménykedünk a Krisztusban”, azaz 
csak ebben az életben bizakodunk Krisztusban. Vagy-
is azokról beszél itt Pál, akiknek a hitébõl hiányzik 
az örökkévalóságra való elõretekintés, a feltámadás 
gondolata. Mondhatjuk úgy is, hogy a „rövidtávon” 
gondolkodó hívõket mondja nyomorultnak.

Sajnos, ennek a rövidtávú gondolkozásnak nagy 
a kísértése. Gyakran észre sem vesszük, mennyi-
re leszûkül a gondolkozásunk a földi élet dolgaira. 
Imádságainkban könyörgünk, hogy az Úr õrizzen 
meg minden bajtól, betegségtõl, szenvedéstõl, halál-
tól, gyásztól, kísértéstõl, s tegye komfortossá min-
dennapjainkat…  Azaz valósítsa meg a mennyet itt és 
most az életünkben.

Azt gondolom, az ördög nagyon sikeresen lopta 
ki a szívünkbõl a feltámadás és az örök élet remény-
ségét. Hitetlenségünkért azonban nagy árat fizetünk. 
Sok csalódás és hiábavaló küzdelem fakad abból, ha 
mindent itt és most akarunk megszerezni. Mintha 
csak ennyi lenne az élet, amit itt töltünk a földön.

Isten azonban ezen a Húsvéton is emlékeztet ben-
nünket a feltámadás, az örök élet távlatára. Krisztus 
feltámadt, s az Õ feltámadása a mi feltámadásunk 
biztos záloga. Ezért gondolkodjunk hosszútávon! Ta-
nuljuk meg életünk eseményeit az örökkévalóság táv-

latában vizsgálni. Meglátjuk majd, hogy sok minden 
átértékelõdik bennünk! Ez a reménység új látást, más 
életszemléletet eredményez. Jó példa erre maga Pál, 
aki például a 2Korinthus 4,17-ben emiatt nevezi föl-
di nyomorúságainak sokaságát „pillanatnyi könnyû 
szenvedésnek”, mert elõretekint a „minden mértéket 
meghaladó nagy, örök dicsõségre”. 

Adja az Úr, hogy ez a húsvéti ünnep is segítsen 
bennünket, hogy egyre inkább az örökkévalóság táv-
latában tudjunk gondolkozni s értékelni életünk ese-
ményeit!

Ezt kívánjuk minden kedves Olvasónknak, ezen a 
Húsvéton!

Sípos Alpár Szabolcs
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Japán, földrengés és szökõár
 Lapzártáig a következõ híreket kaptuk:

Március 18-i hírek
A Tokió körzetére vonatkozó biz-

tonsági felhívás miatt a LM misszio-
náriusai már néhány nappal korábban 
Japán déli részébe, Nagoya környéké-
re utaztak. A hiányzó infrastruktúra 
miatt eddig õk maguk nem tudtak 
gyakorlati segítséget nyújtani.

A helyi gyülekezetek egyetérte-
nek abban, hogy a misszionáriusok 
Nagoyában maradásának sem a gyü-
lekezetek, sem a saját szempontjuk-

ból nincs igazán értelme. Az érintett 
gyülekezetek vezetõivel megegyeztek 
abban, hogy az istentiszteletek szolgá-
latát átmenetileg helyiek veszik át.

Misszionárius csapatunkból a 
fiatalabb munkatársnõk, valamint 
az anyák a gyermekeikkel már 
múlt szerdán hazatértek Japánból. 
Most eldöntöttük, hogy az ideigle-
nesen Nagoyában elszállásolt többi 
liebenzelli misszionáriust is haza-
hozzuk Németországba. Az elsõ 
misszionáriusok már úton vannak 

Németországba, a második csoport 
ma este kel útra.

Ennek az oka, illetve célja az, 
hogy szeretnénk munkatársainknak, 
a súlyos élmények után kikapcsoló-
dást biztosítani, gondoskodásunkat 
felajánlani és Japánban való újabb 
bevetésüket elõkészíteni. A misszio-
náriusok és a misszió vezetõsége elõtt 
is világos, hogy jönnek, hogy újra 
menjenek. Mikor és hogyan lesz erre 
lehetõség, azt ki kell várni, de készek 
vagyunk rá.
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Kedves Testvérek!
A Külmissziói Híradó elõzõ szá-

mában a karácsonyunkról szerettem 
volna beszámolni. Sajnos, az itteni 
viszonyok, az internet-lehetõségek 
miatt, a levél csak késõbb, határidõn 
túl érkezett meg. A vasárnapi isko-
lásokkal ugyanis ez évben egy kis 
erdei baptista gyülekezetbe, Itintibe 
mentünk el, hogy elõadjuk a kará-
csonyi történetet. Az ott élõk nagy 
örömére, a Kasamában vásárolt apró 
sütemények mellett, kiosztásra kerül-
tek a magyar szaloncukrok, és mivel 
ez idén bõségesebben érkezett, így a 
felnõtteknek is jutott. Ezúton köszö-
nöm mindenkinek, aki ilyenformán 
is gondolt ránk, csomagot küldött, 
hogy örömöt szerezzen az itt élõknek. 
Az elõadásban résztvevõ vasárnapi 
iskolások számára idén szilveszte-
ri összejövetelt szerveztem. Az évre 
való lelki visszatekintés után, kirakós 
játékkal, társasjátékkal játszhattak. 
(Ezeket vásároltam, kaptam végleg 
hazatérõ német munkatársaktól.)

Aki részt vett az otthon megtartott 
beszámolómon, értesült arról, hogy 
beindítottam egy kis evangéliumi 
kölcsönkönyvtárat. Visszaérkezésem 
után körbejártam, hogy ellenõrizzem 
a kis könyvtárakat, s miközben ezt 
tettem, Isten engem magamat is taní-

tott, helyreigazított. Meglepetésemre, 
nem azt találtam, amire számítottam.

Mivel a Klinikán nagyon gyors a 
betegváltás, arra gondoltam, hogy itt 
kevésbé olvasnak majd, ezért is indí-
tottam be a könyvtárakat a falvakban 
is, ahol élnek, és a könyvek így mindig 
elérhetõk. Ennek ellenére, egyelõre 
az én kis könyvtáram mûködik leg-
jobban. Persze nekem is tanulnom 
kellett a „hogyan”-t. Volt, hogy azon-
nal ajánlottam a könyveket, mivel a 
betegek sokszor egy-két nap után már 
mennek is haza. Ez azonban így nem 
mûködött. Máskor viszont sok köny-
vet ki tudtam adni. Azt láttam meg, 
hogy a könyveket akkor fogadják el, 
ha már egy-két napja benn voltak a 
Klinikán, vizsgáltam õket, kapcso-
latom volt velük. Nagy örömömre, 
a férfiosztályon szívesen olvassák a 
könyveket, nemcsak a betegek, ha-
nem olyanok is, akik igazából nem 
lennének betegek, csak túlzott alko-
holfogyasztás, vagy az elég ritkán, de 
azért elõforduló, öngyilkossági kísér-
let miatt voltak benn. A gyermek-osz-
tályon lévõ anyák is kérnek könyvet. 
A nõi osztályon a legkisebb az igény. 
Sokáig nem értettem, miért. Valaki 
felvilágosított, hogy a nõk nagy része 
nem tud olvasni.

Mulilóban, ahol elõször nagy 

volt a lelkesedés, – amíg otthon tar-
tózkodtam – megfeneklett a munka. 
Csangában, Itintiben elmondás sze-
rint közepes az érdeklõdés, de amikor 
szerettem volna megnézni, hogyan 
vezetik, dokumentálják a könyvek 
ki- és beadását, sajnos, éppen otthon 
felejtették a füzetet, annak ellenére, 
hogy elõzetesen értesítettem õket, 
hogy megyek. Ngululában, amely 
egyrészt a legrégibb szórvány-gyüle-
kezete Mungwinak, és ahol a munkát 
arra az özvegyre bíztam, akinek a há-
zában két hónapig laktam, a munka 
megfelelõ. Legnagyobb meglepeté-
semre, a Mungwi Baptista Gyüleke-
zetben, ahol a gyülekezetnek állandó 
lelkipásztora van, egyetlen könyv 
sem került elolvasásra. Ellenõrzésem 
után a régi felelõst lecserélték, és az 
új könyvtárfelelõssel minden megvál-
tozott. Õ nem várta meg, amíg valaki 
kéri a könyvet, hanem minden vasár-
napi alkalommal kitette a könyveket 
egy kis asztalra, ahol aztán rögtön 
megtekinthették és kikölcsönözhet-
ték.

Amit nekem is meg kellett ta-
nulnom, nagyon fontos megtalálni a 
megfelelõ személyt mindenhol, aki-
nek szívügye, hogy eljusson az embe-
rekhez a könyv, a Biblia, és az embe-
rek megismerhessék Jézus Krisztust. 

Zambia

Evangéliumot a falvakba

Ma reggel a japán gyülekezeti 
szövetségünk egyik vezetõ lelkésze 
kérte, hogy az okutamai konferencia 
központot nyissuk meg menekült-
táborként az ország északi részébõl 
jövõ, kárt szenvedett embereknek. 
Traugott és Dorothea Ockert (a kon-
ferencia központ vezetõi) most ott 
maradtak Okutamában. Jelenleg azt 
vizsgálják, hogy egyáltalában és mi-
lyen mértékben lehetne eleget tenni 
a kérésnek. Errõl folyamatosan tájé-
koztatjuk Önöket.

Kérem, imádkozzanak továbbra is 
mindazokért, akiket Japánban ez a ka-

tasztrófa sújtott. Imádkozzunk a hely-
zet oldódásáért. 

Március 19-én írják, hogy estére 
várják az utolsó misszionárius csoport 
hazaérkezését Németországba.

Március 21-i hír:
Traugott és Dorothea Ockertõl 

a következõ híreket kaptuk: „A 
fukusimai atomerõmû javítási mun-
káit Sato úr vezeti, aki keresztyén. 
Õ, a munkatársaival együtt egy 
fukusimai gyülekezethez tartozik. 
Újra meg újra könyörgünk az Úrhoz, 
hogy ne legyen hiábavaló az az áldo-
zat, amelyet ezek a férfiak hoznak. – 

Itt, az „Evangélium Házá”-ban, egy 
Tokiótól nyugatra húzódó völgyben, 
a LM konferencia központjában 
folynak az elõkészületek, hogy fo-
gadni tudjanak segítségre szorulókat 
a krízis-területrõl. Úgy tûnik, hogy 
az élelmiszer beszerzés lehetséges 
lesz.” Mi mint Liebenzelli Misszió 
elhatároztuk: segítünk a bajba jutot-
takon! Köszönjük, ha továbbra is az 
Úr elé viszik az országot és a japán 
embereket. 

Liebenzelli Misszió
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Fontos tanítani is õket a „hogyan, mi-
ként”-re, ugyanis még a felelõs embe-
reknek sem volt korábban könyv a 
kezében. 

Meg kellett látnom, hogy az erdei 
falvakban az angol nyelvû könyvek 
nem sokat érnek, mert alig tud valaki 
angolul beszélni. Itt arra bátorítot-
tam õket, hogy az angolul tudó sze-
mély körül alakuljon ki egy olvasó-
kör, bibliakör, ahol a felelõs személy 
elõzetesen elolvas egy fejezetet, amit 
aztán közösen megbeszélhetnek, így 
nyerve segítséget a könyvbõl.

A jövõben csak bemba nyelvû 
könyvekkel szeretném bõvíteni a 
könyvtárakat, de csak ott, ahol meg-
tanulják, hogyan bánjanak a köny-
vekkel, és ahol valóban használják is 
a könyveket.

A Klinika autóját használhatom, 
havonta egyszer, hogy eljussak ezek-
be a kis falvakba. Az autót a Klinika 
igazgatója vezeti. Mivel négy kis er-
dei falu van, Mulilo, Itinti, Csanga és 
Ngulula, ezért több mint egy negyed-
év telik el, amíg eljutok ugyanarra a 

helyre. Nehézséget okoz a munkában 
az is, hogy ezek a kis erdei templo-
mok vagy teljesen nyitottak, vagy, 
ha nem is nyitottak, de nem zárhatók 
rendesen, vagyis nem lehet a temp-
lomban hagyni a könyveket. Az egyes 
kis falvakban a távolságok is nagyok, 
5–6 kilométert is kell, kellene gyalo-
golni valakinek, sokszor még többet 
is, hogy a könyvet, Bibliát kikölcsö-
nözze, visszavigye.

Mégis hálás a szívem, hogy a ne-
hézségek ellenére valami mégis elin-
dult, az emberek elkezdtek olvasni. Is-
tennek pedig van hatalma arra, hogy 
az Õ Lelke által elérje, meggyõzze 
az embereket, és megnyerje õket az 
örökkévalóság számára.

Mire a Testvérek kezébe kerül 
az újság, valószínû már közel lesz a 
Húsvét ünnepe. Ez úton kívánok ál-
dott ünnepet mindenkinek az Úr Jé-
zus Krisztussal, Aki a kereszten való 
gyõzelmes halála után harmadnapon 
feltámadt, és megszerezte számunk-
ra a bûnbocsánatot és elmúlhatatlan 
életet.

IMATÉMÁK
Hála:
1.  A beindult könyvtárakért, hogy 

nem mentek tönkre, amíg ott-
hon voltam.

2.  A Mungwi Baptista Gyüleke-
zetben való személycseréért.

3.  Hogy legalább havonta egyszer 
eljuthatok a kis falvakba is.

Kérés:
1.  Hogy mindenütt találjak oda-

szánt embert.
2.  Kialakuljanak a kis bibliakö-

rök.
3.  Hogy bõvíthessem a könyvtá-

rakat és rendszeresebben eljut-
hassak.

4.  Hogy Isten használja fel ezeket 
a könyveket az Õ kegyelmes 
munkájában, hogy a sötétség 
kezdjen szûnni, és felragyogjon 
az emberek elõtt az igazi Vilá-
gosság.

Szeretettel köszöntök mindenkit: 
dr. Keszi Krisztina

Sok szeretettel köszöntünk Ben-
neteket Ecuadorból!

Bátorítunk Benneteket, hogy ad-
jatok velünk hálát Isten csodálatos 
tetteiért, és harcoljatok imádságban 
velünk, hogy Isten országa továbbra 
is épüljön Ecuadorban!

– Februárban tartottunk egy ifjú-
sági csendes hétvégét, amelyen 100 
fiatal vett részt. Ebbõl kb. 40 fiatal 
elõször vett részt egy csendes hétvé-
gén. Többen átadták életüket Krisztus-
nak! Örüljünk együtt az angyalokkal, 
dicsõítve Istent megváltó szeretetéért!

– A legutóbbi házassági estén 100 
házaspár vett részt. Helyhiány miatt 
nem tudunk több embert fogadni. Sok 
kívülálló személyt érhetünk el ezen a 
rendezvényen keresztül. Több bizony-
ságtételt hallottunk arról, hogy Isten 
formálja sok család, házaspár életét 
ezeken az alkalmakon keresztül. Az 
alkalmak sok lelkigondozói utómun-
kával járnak. Imádkozzatok két új 

házaspárért, akiket beállíthatnánk a 
munkatársi közösségünkben. A mun-
ka sok, és szükségünk van erõsítésre.

– Áprilisban várunk egy amerikai 
orvos csapatot, akik minden évben itt 
töltenek egy hetet. Szegény városne-
gyedekbe, falvakba megyünk velük 
és kínálunk ingyenes orvosi vizs-
gálatot az embereknek. Ezek a hívõ 
orvosok naponta 300 beteget látnak 
el. Amíg a betegek az orvosságra 
várnak, hirdetjük nekik az evangé-
liumot. Imádkozzatok jó beszélgeté-
sekért, nyitott ajtókért, orvosainkért, 
hogy Isten naponta adjon nekik új 
erõt a munkájukhoz.

– Állandó imakérésünk a biblia-
iskolai oktatás. A múltkor, miután 
Ede a Római levelet magyarázta, egy 
tanítvány az óra után odament hozzá 
és ragyogó szemekkel ezt mondta: 
„Köszönöm, Ede, életemben elõször 
értettem meg, mit jelent a kegyelem 
evangéliuma”. Ezek a megnyilvánu-

lások mindig bátorítanak bennünket, 
mert láthatjuk, hogy a sok munka és 
fáradozás gyümölcsöt hoz. Imádkoz-
zatok világos látásért és bölcsességért 
a tanítási szolgálatunkban.

– Gyöngyinek sok öröme van 
az asszonyok közötti szolgálatban. 
Jó látni, ahogy Isten munkálkodik. 
Hívõk erõsödnek a hitükben, magá-
nyosok otthonra találnak a gyüleke-
zetben, mások elkezdenek szolgálni a 
környezetükben.

– A gyerekek szépen haladnak 
iskolai tanulmányaikkal. Imádkozza-
tok kitartásért, motivációért. A négy 
gyerek tanítása a nap nagy részét 
igénybe veszi, így a szolgálatokra 
való felkészülés sokszor az éjszakák-
ra marad. Imádkozzatok erõért, türe-
lemért, az idõnk jó beosztásáért.

Köszönjük, hogy harcoltok velünk 
és értünk!

Sok szeretettel: a Luz család

Ecuador

Kedves Testvérek!
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„A Külmissziói Híradó legújabb száma javarészt 
fiatalok írásaiból áll” – ezzel a megjegyzéssel nyúj-
tott át szerkesztõnk, Ricarda Monschau egy halom 
kéziratot. Nagy érdeklõdéssel és örömmel rágtam át 
magam a beszámolókon. 

Minden évben kb. háromszor annyi fiatal jelent-
kezik a Liebenzelli Missziónál külföldön eltöltendõ 
önkéntes programra, mint amennyi hely a rendelke-
zésünkre áll. Valószínûleg azért is jelentkeznek oly 
sokan, mert manapság a fiatalok szívesen töltenek 
egy-egy évet külföldön. Iskolák és egyesületek szá-
mos csereprogramot hirdetnek, ez a szokás missziói 
berkekben is megjelent. 

Nekünk azonban rendkívül fontos, hogy ne csak a 
társadalom árjával ússzunk, hanem lehetõségnek te-
kintsük, és használjuk fel Isten országának terjeszté-
sére.  A fiatalokkal végzett munka területét a jelentõs 
igényeknek megfelelõen bõvíthettük – olvassa csak 
el a beszámolókat –, s erre jó okunk van, valamint – 
Isten Szentlelkének köszönhetõen – jó hátszelünk is. 

A rövidtávú önkéntes programok résztvevõi nem 
csupán utazásukat, a külföldi biztosításokat és a 
felmerülõ vízumköltségeket állják, hanem ez idõ 
alatt a megélhetésükrõl is maguk gondoskodnak. 

Azt tapasztaltunk, hogy a fiatalok által végzett misz-
sziói munka meglepõen eredményes. Még gyakran ma-
guk a misszionáriusok sem ilyen „sikeresen” munkál-
kodnak. A misszionáriusoknak és a gyülekezeteknek az 
adott helyszínen megfelelõ lehetõségeket kell teremteni-
ük az önkéntesek számára, és a felvett kapcsolatokat to-
vábbra is fenn kell tartaniuk. Ezen a területen 
alapvetõen fontos a fiatalok és idõsebbek, 
a tapasztaltak és „zöldfülûek” kö-
zötti együttmûködés. 

Ha valaki missziói munka iránt érdeklõdik – 
szóljon az hosszabb vagy rövidebb idõre –, meg kell 
vizsgálnia a szándékait, és fel kell tennie magának a 
következõ kérdéseket: 

•  Kész vagyok-e arra, hogy én magam megvál-
tozzam?

•  Elfogadom-e, hogy bár nyugaton már részesül-
tem képzésben, mégis mindig tanulnom kell a 
„hazaiaktól”?

•  Kész vagyok-e szolgálóként alárendelnem ma-
gam egy teljesen más kulturális rendszernek?  

•  Kellõen felkészültem-e arra, hogy jóval többet 
fogok kapni, mint amennyit adni tudok?

A fiatal nemzedék nagy lelkesedése, tanulási 
készséggel és alázattal párosulva olyan keveréket al-
kot, amelyre a misszió során nagyon nagy szükség 
van. Meglátjuk majd, hogy – mint Jézus követésében 
oly sokszor – áldozatunk által az Úr gyõzelemre visz 
bennünket. 

A beszámolók olvasása közben hálaadó szívet és 
az Isten hatalmas tettei feletti nagy örömöt kívánok 
Önnek! 

Martin Auch
missziói igazgató

aZ aktuális téma

Az Istennek szánt idõ
Rövidtávú önkéntesek beszámolói
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Újra vállalnám a kockázatot!

Mint Bábuska egy idegen országban

burundi

köZép-áZsia

„Nagy néppé teszlek, és megál-
dalak, naggyá teszem a nevedet, és 
áldás leszel”  (1Mózes 12,2).

Poggyászomban a fenti igeverssel 
és Isten tervébe vetett rendíthetetlen 
bizalommal indultam el 2009 szept-
emberében Burundiba. Miközben a 
gép a Szahara fölött repült, és fejembõl 
nem akart kimenni a családomtól, a 
barátaimtól vett búcsú, elhatároztam 
magamban: „Egy hetet kibírok Afri-
kában, de aztán már repülök is haza”. 
Ám minden másképp történt…

Burundiba érkezésemkor szí-
vélyes fogadtatásban részesültem.  
A Hartmann család gyermekei gyor-
san szívükbe zártak, én pedig telje-
sen otthon éreztem magam közöttük. 
Örömmel állapítottam meg, hogy az 
élet Bujumburában, a fõvárosban, 
nem annyira „afrikai”, mint ahogy 
azt Németországban képzelik. Egész 
fellélegeztem, hogy az ember nem 
botlik lépten-nyomon veszélyes 
hüllõkbe; rettegtem ugyanis a mér-
ges kígyóktól.

Fõ feladatom a misszionáriusok 
gyermekeinek némettanítása volt, 
amit önállóan és változatosan tervez-
hettem meg. Összesen öt különbözõ 
szintû osztályban tartottam órát, ami 

nagyon nagy változatosságot jelen-
tett, és nagy gyönyörûségemre szol-
gált. A tanév alatt itt szerzett élmé-
nyek erõsítették meg bennem azt a 
vágyat, hogy tanár legyek. Christine 
Hartmann-nak a kis Lisanne-nal 
kétszer Németországba kellett utaz-
nia, ezért idõnként „pótanyuká-
vá” léptem elõ. Nem volt mindig 
egyszerû egyszerre egy személy-
ben némettanárnõnek, barátnõnek, 
nõvérnek és édesanyának lennem, 
de a feladat nagyon tanulságos volt, 
azóta pedig sokkal jobban értékelem 
azt a munkát, amit az anyák a gyer-
mekeikkel végeznek.

Különösen örültem a helyiekkel 
való kapcsolatoknak és a burundi 
kultúra megismerésének. A piacon 
például egy férfi elmesélte, hogy 
szeretne egyszer eljutni Németor-
szágba, hogy ott feleséget vásároljon 
magának. Burundiban a lánykérés 
máshogy zajlik: az esküvõ elõtt a 
võlegény kialkudja a menyasszony 
szüleivel, hány tehenet kell a lányért 
fizetnie.

Idõvel önmagamat is jobban meg-
ismerhettem, megértettem, milyenek 
a németek, és szeretnék a jövõben 
valamivel higgadtabban és több, 

Istenbe vetett bizalommal fogadni 
bármit. A francia nyelvû gyüleke-
zetben segíthettem egy tini csoport 
létrehozásában, és bár nyelvtudásom 
nem volt kifogástalan, megélhettem, 
hogy Isten mégis fel tudott használni. 
A kórusban az együtténeklés során 
igazi barátságok szövõdtek afrikai-
akkal, ami szememben kész csoda, 
hiszen fehérbõrûként gyakran ré-
szesülünk „különleges elbánásban”. 
Különösen nagy ajándéknak tartom 
Miri „vendégnõvéremhez” fûzõdõ 
kapcsolatomat, akivel sok idõt tölt-
hettem együtt.

Visszatekintve egyetlen Burundi-
ban szerzett élményt sem cserélnék 
el semmiért, hiszen Isten mindent 
tökéletesen készített el. Gazdagon 
megajándékozott, amint az 1Mózes 
12-ben megígérte, és mások szá-
mára is áldássá lehettem. Nagyon 
hálás vagyok a vezetéséért, és örü-
lök, hogy személyiségem érettebbé 
válhatott, hitem pedig növekedhetett 
– ezért újra vállalnám a kockázatot.

Julia Meixner, 2009/2010 között 
segédtanítóként szolgált Burundi-
ban, jelenleg matematika és kémia 
tanár szakos hallgató.

„Miért ne járhatnád be a világot 
és látogatnál meg misszionáriusokat, 
hiszen nyugdíjas vagy” – javasolta 
egy ismerõsöm. Az ötlet jónak tûnt, 
de hiányzott hozzá az „aprópénz”. 
Miért is ne mehetnék egy idõre rö-
vidtávú munkatársként külföldre? 
Vajon a Liebenzelli Misszió nyugdí-
jasokat is fogad?

Igenlõ választ kaptam. A Kraft 
családnak Közép-Ázsiában külön-
leges családi helyzete miatt szüksé-
ge van segítségre. Jedida most két-
éves, és születése óta sérült. Miután 
lelki testvéreimmel imádkoztam 

és megvitattuk a feladatokat, igent 
mondtam.

2009 novemberében útra készen 
álltam. A Kraft családdal együtt 
repültem rendeltetésük országába. 
Éjszaka közepén érkeztünk. Elsõ 
benyomásom ez volt: Itt hideg van. 
Még mindig hallom egy kétségbe-
esett asszony kiáltozását, akit nem 
engedtek be az országba, mert papír-
jai nem voltak rendben.

Aztán kezdõdtek a hétköznapok. 
Jedida ellátása nagy örömmel töl-
tött el. Jókedvû kislány. Egyszerûen 
szeretnivaló. A négyéves Johanna 

állandóan miért-kérdésekkel zaklat, 
Josia, a csapat legifjabb tagja, egy-
éves, igazi fiú. Szereti a sötétbarna 
kenyeret és az uborkát. Unatkozás 
szóba sem jöhet. Nem éreztem ma-
gamat úgy, mint a kis Johanna, aki 
mindig unalomról panaszkodott.

A hétköznapok azonban azt is je-
lentették, hogy teljesen más kultúrá-
ba csöppentem. Igazán más volt:
– Istentiszteleten fejkendõt kell vi-
selni
– Üdvözlésnél az ember puszit kap.
– Házon kívül jól öltözöttnek kell 
lenni, és tiszta cipõt kell viselni.
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Egyedülálló és nélkülözhetetlen
Terepjáróm zsúfolt szardíniás-

dobozhoz hasonlít. Nyolc némettel 
utazom egy evangélizáló istentisz-
teletre. Az út hepehupás és poros, 
csak azt figyelem, hogy a lyukakat 
valahogy kikerüljük. A nyolc né-
met énekel, imádkozik, viccelõdik, 
és még egyszer elpróbálják az 
elõadásukat. Csaknem egy egész 
évet szántak ecuadori útjukra, hogy 
egészen újat kezdhessenek Jézus-
sal. Különbözõ gyülekezetekbõl 
érkeztek. Némelyek hívõ családban 
nõttek fel, mások csupán hat hónap-
ja követik Krisztust. Különbözõ hit-
beli szintjük ellenére van egy közös 

vonásuk, különleges kisugárzásuk: 
Jézus világít minden egyes gomb-
lyukukból. Ez az este folyamán is 
meglátszik.

A csapat együtt énekli hívogató 
énekeit. Nagyszerû kis darabot ír-
tak a tékozló fiúról, természetesen 
beszélnek a megtérésükrõl és arról 
is, hogyan kezdték el követni az Úr 
Jézust. Ezután én hirdetem az Igét, 
és Isten csodát tesz: mintegy húsz 
fiatal emeli fel a kezét, és kezd új 
életet az Úrral. Az Impact-csapat 
kis szeretetvendégséget rendez, 
majd segít a rendrakásban, a ta-
karításban stb. Ezután még kb. fél 
órát utazunk hazafelé. Holtfáradtan 

esem ágyba. Az Impact-csapat nél-
kül nem alakulhatott volna így az 
este. Hálát adok Istennek, hogy a 
csapat valóban egyedülálló és nél-
külözhetetlen.  

Ez csak egyike a számos ka-
landnak, amelyek során megfigyel-
tem, milyen kiváló is ez a csapat, s 
hogy mekkora hatást tudnak gya-
korolni az itteniekre. Ecuadorban 
az evangélizáció egészen máshogy 
zajlik, mint bárhol máshol. Tíz 
hónapon keresztül tart, s a csapat 
tagjai egy helyen, lakóközösség-
ben élnek. A résztvevõk számos 
evangélizációs szolgálatot, konkrét 
feladatokat látnak el a gyülekezeti 

– Sokféle munkához, így a ház-
tartásban is, kétszer annyi idõ kell, 
amikor például, gyakran elõzetes fi-
gyelmeztetés nélkül kikapcsolják az 
áramot. Egyik nap mosogatni szeret-
tem volna, de nem jött a víz.

– A tervek készítésével is pórul 
járhat az ember! Számolni kell azzal, 
hogy minden másképpen történik 
majd. Az itteni embereknek nincs 
szükségük határidõ naplóra. Talán 
ezért boldogabbak? Minden esetre 
jól tesszük, ha elõbb telefonálunk és 
megkérdezzük, hogy a mára meg-
beszélt idõpont érvényes-e még. Az 
elsõ gyülekezeti nõi nap elõtt meg-
kérdeztem: „Meghívókat is osztogat-
nak?” „Igen, de ráérünk még arra” 
válaszolták. Két nappal az összejö-
vetel elõtt elkészültek a meghívók és 
kiosztották. Az asszonyok eljöttek. 
Vajon eljöttek volna-e akkor is, ha 14 
nappal korábban kapják a meghívót?

– Ebben a gyönyörû tájakkal 
rendelkezõ országban sok a nyo-
morúság is. Alkohol, kábítószerek, 
munkanélküliség, szegénység…

Akárcsak Jézus idejében, férfiak 
állnak tétlenül az utcán és munká-
ra várnak. Politikailag sem rózsás a 
helyzet. Az országban több etnikai 
csoport él, ez a tény eleve konfliktu-
sokat rejt magában.

Ebben az évben azonban sok szép 
élményben is lehetett részem. Láthat-
tam és megcsodálhattam az ország 
szépségeit. Különleges kalandot je-
lentett az utazás dr. Markus Printz-cel 
és Andreas Krafttal, meg az üdülés a 
Kraft családdal egy kis hegyi tónál.

Nagymamaként Andreasszal és 
tíz fiatallal három napra egy tóhoz 
utaztunk. Már maga az utazás is ka-
landos volt. Rossz utakon, porban 
és sárban végül mégis odaértünk. 
A nagy tó nagyon magasan fekszik, 
hegyek veszik körül. A szemnek kü-
lönleges gyönyörûséget okozott a táj. 
Érdekes volt az éjszakát egy jurtában 
eltölteni, két helyi és egy francia tu-
rista nõvel. Egyszerûen csak szép 
volt. Mint Bábuska ebben az ország-
ban jó dolga van az embernek. Teával 
fogadtak, a jurtában jól befûtöttek, 
meleg takarókat kaptam éjszakára, 
ugyanis ott fönt meglehetõsen hideg 
volt. Reggelire – nem is lehetett más-
képpen – kása (tejbegríz) volt, agyon-
cukrozott lekvárral, saját sütésû fehér 
kenyérrel. Egyik vacsorára „kordak”-
ot kaptunk, ami kecskehúsból ké-
szült, de meglehetõsen rágós volt. 

A toalett – egy bádogházikó – elég 
messze állt a jurtától. Amikor elõször 
mentem oda, erõsen dörömböltek az 
ajtón. Kinyitottam az ajtót, hát három 

kis borjú állt ott. Elutazásunk napján, 
vasárnap, még valami különleges tör-
tént. Hoztak egy bárányt, levágták, a 
húsát megfõzték. Még aznap különle-
ges tésztával együtt megettük.

Sajnáltam, hogy nem beszélek 
oroszul. Szívesen beszélgettem volna 
az utcán néhány szóval többet a ba-
rátságos gyermekekkel! Annakidején 
jártam oroszórákra. A Kraft csa-
lád lehetõvé tette, hogy egy kedves 
tanítónõnél heti 2–3 alkalommal ta-
nuljak. Ez azonban nem volt elég ah-
hoz, hogy igazán tudjak beszélgetni. 

Visszatekintve mondhatom, jó és 
gazdag év volt, csúcspontokkal és 
mélységekkel. Örömmel és szomo-
rúsággal. Ebben az évben azt is újra 
tanulhattam, hogy bízzam hatalmas 
Uramban. Bár kedves barátaim tá-
vol voltak tõlem, Isten mindig velem 
volt. Neki elmondhattam mindent, 
ami örömöt jelentett, de azt is, ami 
elszomorított. Õ a távolban is meg-
hallja imádságaimat.

Brigitte Benitz missziós nõvér

Brigitte Benitz missziós nõvér 
1966 óta liebenzelli nõvér, 39 évig 
dolgozott a liebenzelli közösségek 
szövetségében, 2009 augusztusa óta 
nyugdíjas, 2009/10-ben volt Közép-
Ázsiában.

Ecuador

Jézus a világ középpontjában
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gyermek- és ifjúsági munkában. Az 
emberekkel való intenzív foglalko-
zás hasznos mellékterméke a spa-
nyol nyelv tanulása.

Ecuador mint ország is rendkí-
vül változatos: földjén a napsütötte 
strandok és az Amazonas dzsunge-
lek mellett a lélegzetelállító Andok 
hatezer méteres csúcsai magasod-
nak. Ám az országban feltûnõ a lel-
ki nyomorúság és az emberek nyi-
tottsága. Sok olyan falu és kisváros 
van, ahol ezrek és ezrek még sosem 
hallották az evangéliumot. Ilyen 
helyeken az Impact-csapat egyedül-
álló és nélkülözhetetlen lehetõség a 
gyülekezetek megmozgatására az 
evangélium hirdetése érdekében. 
Milyen nagyszerû, hogy én is részt 
vehetek ebben a munkában!

Az ecuadori Impact program 
számomra is egyet jelent a Being 
F .A .T . brings J .O .Y . jelmondat-
tal. A F.A.T rövidítés a Flexible, 
Available, Teachable (rugalmas, 
elérhetõ, tanítható) angol szavak 
kezdõbetûibõl áll össze, a J.O.Y. pe-
dig a Jesus, Others, You (Jézus, má-
sok, te) rövidítése, de összeolvasva 
örömöt jelent angolul. Az egész 
világon ez a mottója az Impact 
csapatoknak, mert ha valaki rugal-
mas, kész a munkára és tanítható, 
az örömöt kap és ad tovább. Ahol 
csak csapatunk e mottó szerint élt 
és dolgozott, ott mindig szétáradt 
az öröm. Nem mindig minden nyúj-
tott szórakozást, bár sok mindent 
élveztünk, ám mindig mindenen át-
sütött az öröm. Az az öröm, amely 
belülrõl fakad, és senki sem tudja 
elvenni. Öröm a fölött, hogy min-
den fontos kapcsolatom új irányban 
kezd fejlõdni: 

– felfelé: Jézus felé – hogy Isten 
szeretetét, a tõle kapott szabadságot 
és igazságot tapasztaljam;

– kifelé: az emberek felé – hogy 
megélhessem a közösséget és érté-
keljem a különbözõséget; 

– befelé: magam felé – hogy 
megismerjem a képességeimet, az 
adottságaimat, lerázzam a tespedt-
séget és átlépjem a határaimat.  

Jézus: az Úr Jézus követése 
nem csupán egy programpont, ha-
nem maga a Program! A fiatalok 
tanítványságról tartott heti ösz-
szejövetelein sokat tanulunk a lel-
ki növekedésrõl, az élet fontos és 
kevésbé fontos dolgairól, Isten 
szeretetérõl stb. 

Reggelenként a torna (korábban 
sokaknak a fürdõszobába való kibo-
torkálás és a fésülködés elég reggeli 
tornát jelentett) és a finom reggeli 
után áhítatot tartunk, amelyre sor-
ban felkészülünk. Gondolatokkal, 
amelyek foglalkoztatnak bennün-
ket, igeversekkel, amelyek tovább-
segítenek a mindennapokban, ta-
lálkozásokkal Istennel a csendben, 
amelyeket megosztunk egymással.  

Hetente egy estét szintén együtt 
töltünk, amikor együtt olvasunk 
a Leben mit Vision (Élet Istentõl 
kapott látással) címû könyvbõl. 
Ezeken az estéken lélekben felfris-
sülünk, új nézõpontokat ismerünk 
meg, s átéljük a Szentlélek megújító 
erejét. 

Sokak számára a hét csúcspont-
ját a szombat este jelenti, amikor a 
CCB van „soron”. A CCB (Centro 
de Capacitación Biblica) egy 
gyülekezetektõl független bibliais-
kola, ahová kb. nyolcvan diák jár, 
s amelyen az Impact-csapat is részt 
vesz. Ezeken az alkalmakon megis-
merik Bibliájukból a legfontosabb 
tanításokat, és megtanulhatják, ho-
gyan hozhat az ember jó és „Isten-
nek tetszõ döntéseket”. 

Mit is jelent az „Impact”?
Az evangélizációk csúcspont-

jain, amikor emberek jutnak hitre, 
Jézust még inkább újra meg újra 
megismerni; tapasztalni az embe-
rek háláját a szociális misszió segít-
ségéért; átélni, hogyan mélyül el a 
bizalom a fiatalok között, s hogyan 
alakulnak ki egyre mélyebb barát-
ságok. 

De az Impact azt is jelentheti, 
hogy Jézust a kudarcokban is új 
oldaláról ismerhetjük meg, amikor 
senki nem jön el az ifjúsági alka-

lomra, vagy amikor hiányos nyelv-
tudásom miatt képtelen vagyok 
átadni azt az üzenetet, amelyet any-
nyira el akartam mondani. Jelent-
het könnyeket, amelyeket a többi 
résztvevõvel szembeni szeretetlen 
viselkedésem, vagy épp az együtt-
élés szabályai elleni lázadásom mi-
att ejtek. 

Mások (Others): a második leg-
fontosabb dolog a másokkal való 
törõdésünk. Az Impact-csapat azért 
jött, hogy az ecuadoriakat szolgál-
ja. Nem mindig egyszerû a találko-
zás egy teljesen más kultúrával, de 
megláttatja velünk, hogy a Földön 
nem minden országban gondolkod-
nak, illetve élnek úgy az emberek, 
mint ahogy azt egy húszéves német/
magyar elképzeli. A kultúrákat át-
hidaló barátságok kialakulásához 
rugalmasságra és tanulási készségre 
van szükség, csakis ez hozhat igazi 
örömöt. 

A lakóközösségben együtt 
fõzünk, eszünk, mosogatunk, az 
életünket is megosztjuk egymással. 
Hamar kiderülnek az egyéni képes-
ségek, de a bogarainkra is gyorsan 
fény derül. Meg kell tanulnunk 
tûrni, az apróságoktól eltekinteni, 
megbocsátani vagy épp bocsána-
tot kérni – ezek némelyek számára 
eddig ismeretlen fogalmak voltak. 
Érdekes megfigyelni, hogy bár a 
csapat tagjai között kezdetben még 
számos súrlódás adódott, kilenc hó-
nap elteltével el sem akarnak vál-
ni egymástól. Élvezet Facebookon 
nyomon követni, hogyan alakulnak 
a barátságok, hogyan terveznek ta-
lálkozókat, s hogyan imádkoznak 
egymásért és egymással. 

Te: sok különbözõ lehetõséget 
biztosítunk a csapat számára, pél-
dául vendégeket hívhatnak meg, 
az épületeink fenntartásában segít-
hetnek, taníthatnak egy iskolában, 
vagy az ifjúsági órákat tarthatják. 
Az Igével való elmélyültebb foglal-
kozás, valamint az emberek közötti 
szolgálat mindenkibõl kihozza az 
adottságokat és a korlátokat. Egye-
seknél korábbi problémák, terhek 
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Sabine Matthis

Hajnali fél öt – csörög a vekker. 
Nem szokványos reggelre ébredek, 
hiszen az állatvásárra megyek. De 
nem azért, hogy állatot vegyek, ha-
nem hogy az un. „vide-grenier”-n 
mindenféle használt holmit ad-
jak el. A „vide-grenier” a bolha-
piac, amelyet itt, a franciaországi 
Carentanban évente egyszer az ál-
latvásár területén rendeznek meg. A 
gyülekezet javaslatára veszünk részt 
rajta, hogy egy kis pénzt gyûjtsünk 
gyülekezeti termünk számára. 

Tíz hónappal ezelõtt is hason-
ló dolog történt velem. Az is kü-
lönleges reggel volt, amikor az 
ébresztõórám nagyon korán keltett: 
aznap indultam Normandiába. Az 
érettségi után a sulin és a tanulá-
son kívül valami másra vágytam, 
míg végül 2009 szeptemberében 
tíz hónapra Normandiába indul-
tam, és idõszakos munkatársként 
Carentanban a Vogel család gyüle-
kezetalapítási munkáját segítettem.   

Új jelenet: fél 6 – találkozó a 
gyülekezeti teremnél. A levegõben 
kávéillat terjeng, miközben kezd-
jük felpakolni a használt holmikat. 
Christoph és Jean-Pierre hozott egy 
utánfutót. Mindenki dolgozik. Bár 
Jean-Pierre-nek és feleségének néha 
arra sincs elég pénze, hogy autójuk-
ba benzint vegyenek, eljöttek segí-
teni a bolhapiacon, hogy a gyüleke-
zetnek pénzt gyûjtsünk! Megható 
viselkedésük azt mutatja, mennyire 
fontos nekik a gyülekezet! Ezt én 
is megtanultam. Bár a családomtól 

távol voltam, mégsem voltam soha 
magányos. Csodálatos érzés, hogy 
nekünk, keresztyéneknek a világon 
mindenhol vannak hittestvéreink!

Mire mindent felépítettünk, 
megérkeztek az elsõ vevõk az ál-
latvásár területén álló standunkhoz. 
A gyülekezet idén elsõ alkalommal 
vesz részt a bolhapiacon. Lépésrõl 
lépésre tanuljuk meg, hogyan is 
mûködik ez az egész vásár. 

Velem is így történt ideérkezé-
sem után: lépésrõl lépésre ismertem 
meg az embereket és környezete-
met. 

Fél nap máris eltelt, jó kis eladói 
csapattá kovácsolódtunk és ebéd-
szünetet tartunk. Beismerem: kicsit 
elfáradtunk, jól jön ez a felfrissülés! 
Francia hot dogot eszünk.

A Carentanban töltött tíz hónap 
alatt a fõleg vidám idõszakok mel-
lett voltak olyan napok is, amikor 
teljesen kimerültem. 

Októberben unokaöcsém Né-
metországban halálos balesetet 
szenvedett. Vele mindig testvé-
ri szeretetben éltünk. Még soha-
sem féltem annyira utazástól, mint 
amikor a temetésére mentem. Ám 
tapasztaltam, mit jelent a gyüle-
kezeti közösség. Bár még csak két 
hónapja voltam Franciaországban, 
a carentani gyülekezet nagyon a 
szívébe fogadta németországi csalá-
dom tagjait. Még ma is imádkoznak 
értük! Ebben a nehéz idõszakban 
Németországban megéltem, milyen 
hatalmas ereje van az imádságnak, 

és Isten mennyire szeret és védel-
mez. Ez a hét egyszerre volt a mély 
gyász és a nagy áldások idõszaka! 
Isten megerõsített. 

Vissza a bolhapiacra
Délután néhány anya jött a stan-

dunkhoz, akiket a sportegyesületbõl 
vagy a gyülekezeti gyermek-biblia-
órákról ismertem. Örültem, hogy 
egy kicsit elbeszélgethetek velük. 
Kipróbáltam magam piaci kofaként, 
s hangosan kínáltam portékáinkat, 
délután el is adtam egy fûnyírót egy 
házaspárnak. Nagyon élveztem az 
eladói munkát, és a többi gyüleke-
zeti taggal egy csapatban ez még 
szórakoztatóbb volt! 

Bár itt Normandiában nem el-
adóként dolgozom, mégis van mit 
továbbadnom. Nem anyagi dolgot, 
hanem ennél sokkal értékeseb-
bet: a Jézusba vetett hitet! Mióta 
itt vagyok, Isten nagyon komolyan 
a szívemre helyezi, hogy beszéljek 
róla. Azelõtt soha nem tudatosodott 
bennem, mekkora kiváltság, hogy 
ismerem Jézust! Õ a legjobb bará-
tom. Hihetetlen öröm számomra, ha 
másoknak beszélhetek róla! 

A bolhapiacon egy hosszú nap 
a végéhez közeledik. Eladói csa-
patunk el sem akar válni egymás-
tól, mert nagyon jól szórakoztunk 
együtt. Amikor két hét múlva elha-
gyom Normandiát, ugyanilyen ér-
zésekkel fogok küszködni. Annyira 
megszerettem az ittenieket, hogy 
nem is akarok tõlük elválni! 

Egy nap a forgatagban – tíz hónap Normandiában

FranciaorsZág

kerülnek felszínre, s elõször ezek 
feldolgozásában kell segíteni, be 
kell gyógyulnia a régi sebeknek, 
mert csak ezeknek a terheknek a 
letétele után lehet Jézust szabad 
szívvel szolgálni. Minden csapat-
tagnak van egy mentora, akivel 
rendszeresen találkozhat, mindent 
nyíltan megbeszélhet, tisztázhat, és 

akivel együtt imádkozhat. Újra Jé-
zust állítjuk életünk középpontjába, 
a körülöttünk élõket szolgáljuk, és 
eltûnik önzésünk. Jézus megisme-
rése és a Biblia szerinti élet az Úr-
hoz tesz hasonlóbbá. Tényleg igaz: 
being F.A.T. brings J.O.Y.! 

Vén rókaként különleges hely-
zetben vagyok (38 éves vagyok, 

s 20 éve követem Jézust): együtt 
dolgozhatom az új nemzedék 
keresztyéneivel, akiket Jézus arra 
indít, hogy felébresszék a világot. 

Edgar Luz

U.i.: Téged mi foglalkoztat je-
lenleg? Mit tennél Jézusért ebben 
az évben? 
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Valami megváltozott?
kanada

A Liebenzelli Missziónál vállalt 
önkéntes szociális évem 2009 au-
gusztusában kezdõdött a kanadai 
Torontóban. Másik nyelvet beszélõ 
ismeretlen országba költöztem, új 
embereket ismertem meg, akiknél 
laktam, és önállóan kellett háztartást 
vezetnem.

Munkám abból állt, hogy délutáni 
programokat szervezzek a szociális 
lakásokban élõ 5–10 éves gyerekek-
nek, akiket családjukkal a kormány 
költöztetett ebbe a lakónegyedbe. Sok 
mindent kell elviselniük: sokuknak 
nincsen édesapja, aki törõdne velük. 
Édesanyjuk egyedül neveli õket, akit 
férje magára hagyott. A szülõknek 
nincs munkája, minden centet kétszer 
is meg kell megforgatniuk. Ráadásul 
drog és bûnözés nehezíti a negyedben 
élõk életét.

A gyermekekkel való munkám 
során végtelen hála töltötte el a szí-
vemet saját gyermekkoromért, azért, 
ahogyan felnõhettem. Mégis mit 
tehetek a kanadai gyermekekért? 
Változtathatok valamin? A gyer-
mekek körülményein biztosan sem-
mit! A házi feladat elkészítéséhez 
gyakorlatilag minden gyermeknek 
külön segítõre van szüksége. Sokan 
nagyon lemaradtak a tananyaggal. 
Minden gyermek naponta nagyon 
sok szépet, ám nagyon sok rosszat is 
tapasztal, amit el akar mesélni. De 
mit mondok egy kislánynak, akit 
szerinte kirekesztenek a barátnõi? 

Mit mondok egy tízéves fiúnak, aki 
megtudta, hogy ritkán látott apját 
Jamaikán lelõtték? Az ilyen esetek 
meghaladják az erõmet.

Ez az eset megtanított imád-
kozni. Egyáltalán nem arról van 
szó, hogy valamit megváltoztas-
sak, egyszerûen csak arról, hogy a 
gyermekekkel törõdjek. Gyakran 
szeretnék gyakorlati segítséget adni 
és sok mindenen hathatósan változ-
tatni. Ám csak annyit tehetek: ha-
gyom, hogy Jézus rajtam keresztül 
azt adhassa ezeknek a gyermekek-
nek, amire a leginkább szükségük 
van: figyelmességet, szeretetet, di-
cséretet és elismerést. Jézus a maga 
módján képes rajtam keresztül meg-
szólítani a gyermekeket és bennük 
munkálkodni, amiért egyedül övé a 
dicsõség.

Mi a helyzet a saját életemben? 
Sok dolgon szeretnék már régóta 
változtatni. Számtalan elhatározá-
som született, ám sohasem valósítot-
tam meg egyiket sem.

Bizonyos dolgokkal – mint példá-
ul bibliaolvasással és imádkozással 
– többet akartam foglalkozni. Más 
dolgokról – mint például a számító-
gép elõtti idõpazarlásról – szerettem 
volna leszokni. Nem sok sikerrel.

Állandó visszaeséseimet azzal a 
kifogással mentegettem, hogy mások-
hoz képest „egyáltalán nem rosszak” 
az eredményeim. Nem iszom, az isko-
lában talpig becsületes embernek tar-

tanak, sok jót is teszek, és jók a szán-
dékaim. Így aztán megengedhetek 
magamnak egyet s mást. Így gondol-
tam. Hiányzott a többi keresztyénnel 
való rendszeres, igazi közösség.

A torontói közösségben már 
nem igazán illett rám a „mások-
nál mindenképpen jobb vagyok” 
mentegetõzés, mert naponta szembe-
sültem olyan keresztyénekkel, akik 
nálam szentebb és megalkuvásoktól 
mentes életet éltek. Hasonló embe-
rekkel eddig a családomon kívül 
csupán konferenciákon találkoztam 
rövid idõre. Torontói hétköznapjaim 
során állandóan az evangéliummal 
szembesültem: naponta vettem részt 
munkatársi áhítaton, keddenként 
munkatársi istentiszteleten, csütör-
tök reggelenként bibliaórán. Pénteken 
reggel áhítaton, melyen férfiak vettek 
részt. Vasárnap istentiszteleten.

Nem volt menekvés. Ismét 
elkezdõdött a keresztyén konferen-
ciákon vagy az egyik jó keresztyén 
könyvbõl megismert folyamat:

Belátom, hogy nem úgy élek, 
ahogyan keresztyénként élnem kel-
lene.

Teljes szívembõl másként szeret-
nék élni.

Elhatározom a több, a kevesebb 
vagy a már egyáltalán nem végzendõ 
dolgok listájának megvalósítását.

Csõdöt mondok.
Kétségbe estem és életemben 

elõször értettem meg az igeverset:

Természetesen nagyon fáradtak 
vagyunk a bolhapiacon eltöltött 
hosszú nap után. Végtére is 14 órát 
voltunk talpon. Ráadásul az egész 
nap lebonyolításának felelõssége is 
ránk nehezedett. 

Jézussal minden más. Álmom-
ban sem gondoltam volna, hogy 
alig tíz hónap alatt meg tudja vál-
toztatni az életemet! Lehetetlennek 
tûnik számomra, hogy ilyen rövid 
idõn belül ilyen sok tapasztalatra 
tettem szert! De mindezek ellené-

re sem vagyok fáradt. Ám miért 
nem? Mert Jézus ezeken a tapasz-
talatokon keresztül erõt adott. Nem 
kell a saját erõmbõl merítenem és 
magamra vennem a felelõsséget, 
hanem egyszerûen Isten szolgáló-
leánya lehetek. Isten felhasznál, és 
közben megerõsít, közben pedig 
nem ér veszteség. Az Úr megígér-
te, hogy ha elõször az Õ országát 
építjük, gondoskodik rólunk. Ezt itt 
sokszor megéltem. Most pedig ösz-
sze kell csomagolnom. 

Köszönöm Istennek, hogy a tíz 
hónap alatt felkészített további élet-
utamra. Voltaképpen azért jöttem, 
hogy Õt szolgáljam, helyette Õ 
ajándékozott meg engem többszö-
rösen. Mindenkinek ajánlom, hogy 
használja ki az ilyen lehetõségeket. 

Diana Steinmetz

Diana Steinmetz, 2009/10  rövid-
távú missziói szolgálatot vállalt Fran-
ciaországban, jelenleg német-francia 
politológusi tanulmányait végzi.
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„Elég neked az én kegyelmem, 
mert az én erõm erõtlenség által ér 
célhoz” (2Kor 12,8). Eddig sohasem 
értettem ezt a verset, mert mások-
kal összehasonlítva sohasem láttam 
gyengének magamat, a gyengeséget 
nem is tartottam elérendõ célnak. 
Teljes tehetetlenségemben – hogy 
igazából sem ezeknek a gyerekek-
nek az életén, sem az enyémen nem 
tudok változtatni – mutatta meg Is-
ten lassanként, hogy valóban gyenge 

vagyok, és szükségem van Õrá. Job-
ban, mint bárki másra.

Valóban naponta újra és újra be 
kell látnom, milyen gyenge is va-
gyok, meg kell térnem, és engednem 
kell, hogy gyengeségemben Isten 
legyen erõs. Ez keresztyén közös-
ségben fordul elõ velem, amikor el-
ismerem a gyengeséget és segítséget 
kérek imádságban, amikor a gyen-
geséget megvallom Istennek és be-
hívom Õt az életembe. Ez egyébként 

nem is olyan könnyû, hiszen gyakran 
saját büszkeségem akadályoz ebben.

Az életemben végbemenõ vál-
tozás még korántsem ért véget. De 
elkezdõdött, és mivel Isten úgy akar-
ja, életem végéig folytatódik.

Johannes Busse: 2009–2011-ig 
a kanadai Torontóban végez szo-
ciális missziói munkát bevándor-
lók gyermekei között, az „Urban 
Promise” szervezet keretében.

A keret, amelyben az önkénte-
sek mozoghatnak, elsõ pillanatban 
nagyon szûknek látszik: rövid ideje 
tartózkodnak az országban, keveset 
tudnak a kultúráról és a nyelvrõl, és 
nagyon függnek a hosszabb ideje ott 
munkálkodó misszionáriusoktól. 

Így volt ezzel Manuel is: komoly 
beszélgetéseket sem angolul, sem 
csicsevául nem tudott folytatni a bel-
földi lakosokkal. A gyakorlati mun-
káknál szûk határt szabtak a rendel-
kezésre álló anyagok, gépek és az 
áramszolgáltatás. De rendelkezésre 
bocsátotta, amit hozott, nagy szívét, 
amely Jézusért és az emberekért égett. 
Ezért mertünk neki olyan feladatokat 
adni, amelyektõl más németek talán 
visszariadtak volna. Alig néhány hét-
tel érkezése után különösen nagy be-
nyomást tett ránk. 

Egy vasárnap este, amikor már 
szürkült, Frank barátunk állt az ajtónk 
elõtt. Könnyes szemmel beszélte el, 
hogy imént halt meg testvére maláriá-
ban, a körzeti kórházban. Mi lesz most 
a gyermekeivel? És hogy viszik haza 
a holttestet a 75 kilométerre fekvõ fa-
luba? Mentõvel nem lehet, a nyilvános 
tömegközlekedési eszközökön nem 
engedik. Mi misszionáriusok már 
fáradtak voltunk, és egyáltalán nem 
lelkesedtünk egy éjszakai útért a he-
lyenként sáros utakon, sem az esti for-
galomért a kátránnyal leöntött utcán.  

A megoldás kézenfekvõ volt: Ma-
nuelnek kell vezetnie, német jogosít-
ványa az elsõ három hónapban még 
érvényes volt az országban. Frank 

mutatja majd neki az utat; az autó 
rakfelülete egy heverõ vánkosával 
volt kibélelve az elhalt rokonainak. 
Baljós érzelmekkel küldtük útjára a 
csapatot: Manuel remélhetõleg felta-
lálja magát. Késõ este csengett a tele-
fon. Manuel tanácstalan volt: – Nem 
adják ki a holttestet. A halottasházat 
már bezárták. Holnap reggel vissza 
kell jönniük. 

Megtegye a visszautat, hogy né-
hány óra múlva ismét útnak induljon? 
Az éjszakai autózás meglehetõsen 
veszélyes. Az sem megy, hogy ösz-
szes útitársával szállodába menjen. 
Manuel a legkézenfekvõbb megol-
dást választotta: az éjszakázást az 
autóban. Összes útitársával a kis, 
lármás város közepén, a körülöttük 
álló élelmiszeráruházak ordító riasz-
tóberendezéseivel, zümmögõ szúnyo-
gok között, mosakodási lehetõség és 
vacsora nélkül. Ezen az éjszakán mi, 
otthonmaradottak rossz lelkiismeret-
tel feküdtünk le biztos ágyunkba.

Manuel jól-rosszul túlélte az éj-
szakát, és reggel pontosan érkezett 
a kórház halottasházához. Franknak 
biztos nagy megrázkódtatást okozott, 
amikor halott testvérét egy lepedõbe 
tekerve átvehette. Hogy legalább pu-
hán feküdjön, a rokonok közé fektette 
az autóba, a heverõ vánkosára. Manu-
elnek még nagyobb megrázkódtatást 
okozott, amikor elõször hallott afri-
kai halottsiratást: hangos kiabálással 
és ordítozással mutatták ki szomo-
rúságukat a haláleset miatt. Az asz-
szony szülõfalujába érkezve a helyzet 

még rosszabb lett: az udvar zsúfolásig 
megtelt várakozó gyászolókkal. Az 
autó láttán minden asszony velõtrázó 
sírásban és hisztérikus zokogásban 
tört ki. A holttest kiemelése után Ma-
nuel boldog volt, hogy távozhatott. 
Egy viszonylag kellemetlen kaland 
ért véget számára. 

A faluban az eset beszédtéma lett. 
Frankot újra és újra faggatták az éj-
szaka részleteirõl, és neki újra és újra 
meg kellett erõsítenie, hogy Manuel, 
a fehérember is ott töltötte az egész 
éjszakát minden kényelem és rendes 
étel nélkül. Miért nem ment egy vég-
telenül gazdag fehér ember éjszakára 
a szállodába? Vagy legalább vala-
hová, ahol a gyomrát megtölthette 
volna? Ami Manuelnél természetes 
szolidaritás volt, a rokonság szemé-
ben hallatlan áldozat és a keresztyén 
felebaráti szeretet példája, ami õket 
elgondolkoztatta, Frankot, az egyet-
len keresztyént a rokonságban, pedig 
nagyon felbátorította. Manuel rövid 
ideig tartó szolgálatából néhány gyü-
mölcs is termett: fiatal férfiak egy 
csoportja azóta is mindennap össze-
jön bibliaórára, péntekenként pedig 
fiataloknak tarthatunk bibliakört. 

Az elmúlt években Csisomoban és 
környékén a rövid ideig itt szolgálók, 
talán észrevétlenül, de nem jelenték-
telen áldások nyomait hagyták hátra. 
Egy-egy kis szerelés rendkívüli mó-
don megkönnyíti a hétköznapokban 
minden csisomoi lakos életét, egy 
türelmes gyermekfelvigyázó fontos 
szolgálattevõt szabadíthat fel a mun-

Behatárolt tér, nagy eredmény
malawi
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Formálás – mit is jelent valójában 
ez a szó? Mindig, amikor a „formá-
lás” szóra gondolok, a fazekas jut 
eszembe, aki kancsót formáz. Vagy-
is annyit jelent, hogy valamire olyan 
hatást gyakorolunk, amely követ-
kezményekkel jár… Rövid missziói 
munkám alatt is olyan hatások értek a 
franciaországi Normandiában, ame-
lyek egész életemre kihatnak. 

Az elõtörténetem dióhéjban: 
francia és angol szakon tanulok a 
lipcsei egyetemen, harmadéves va-
gyok. Szeretem Franciaországot. Az 
Érchegységbõl származom… és ke-
resztyén vagyok. Az egyetemen néha 
szünet is van, és az embernek alkalma 
nyílik arra, hogy azt tegye, ami érdek-
li: ez nálam azt jelenti, hogy külföldre 
utazom. Így tettem 2010 márciusában 
is. Ám ez nem a szokványos külföldi 
utak egyike volt. Isten ezt az idõszakot 
arra használta fel, hogy átformáljon!

Mindenekelõtt az tett rám mély be-
nyomást, hogy a Rapp család milyen 
kedvesen és barátságosan befogadott. 
Rendkívül sokoldalú feladatokat kap-
tam: embereket vittem istentisztele-
tekre, énekeket kísértem, kirakatot és 
iratokat rendeztem, prezentációkat ké-
szítettem… és vendégségbe mentem 
emberekhez, mert a franciák szívesen 
hódolnak a terített asztal örömeinek. 

Evés közben pedig beszélgetéseket 
lehet folytatni! Közben sok olyan élet-
történetet hallottam, amelyek nagyon 
meghatottak. Újfent rácsodálkoztam, 
hogy Isten milyen csodákat képes ten-
ni! Egy hitetlen férfi például a fia által 
tért meg, amikor éppen azt próbálta 
bebizonyítani a gyermekének, hogy 
hite teljes tévedés.

A másik esemény, amely mélyen 
érintett és nagy hatással volt rám, a St. 
Aubin-i ifjúsági találkozó volt. 30 kör-
nyékbeli fiatal vett részt rajta, hogy kö-
zösen tanulmányozzák a Bibliát, együtt 
üljék körül a terített asztalt, énekelje-
nek és imádkozzanak! Az hatott rám 
a legerõsebben, AHOGYAN imádkoz-
tak! Röviden, a szívük mélyébõl tört fel 
az imádság, néha csak egy mondat, de 
mindenki imádkozott. Sõt, néha sorba 
mentek. Ilyet korábban még nem ta-
pasztaltam és nagyon mélyen megérin-
tett ez a szoros imaközösség!

A St. Lunaire-ben töltött 
idõszakomat is szeretném megemlí-
teni. Ebben a keresztyén konferencia 
otthonban egy hetet segítettem. Érke-
zésemkor Manu (aki polgári szolgála-
tát teljesítette ott) és az ott lakó Caro 
család kedvesen fogadott, megva-
csoráztattak, és egy vidám estét töl-
töttünk együtt társasjátékkal, beszél-
getéssel. Már elsõ este kijelentettem 

Manunak: – Nagyon tetszik nálatok. 
Itt szeretnék maradni. 

Az ott eltöltött hét talán egész fran-
ciaországi tartózkodásom legszebb 
hete volt. Mi tette igazán széppé?

1. A természet – a tenger: nyu-
galmat árasztott magából, és Isten 
csodálatos teremtett világának eddig 
sohasem látott oldalát mutatta meg. 

2. A közösség: a csapatunk haté-
kony, termékeny és vicces volt, és az 
ember néha hibázhatott is! Egyszerûen 
nagyon jó volt együtt dolgozni.

3. A beszélgetések: Isten a hét 
alatt számos nagyszerû beszélgetés-
sel ajándékozott meg, amelyekre néha 
még ma is visszagondolok. Ez nem 
magától értetõdõ!

Végül azt szeretném mondani, 
hogy Isten sok kis helyzeten keresztül 
alakított és formált, amelyeket most 
itt nem tudok mind felsorolni. Ám 
egy dolgot megértetett velem: „Ép-
pen ezért meg vagyok gyõzõdve arról, 
hogy aki elkezdte bennetek a jó mun-
kát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára” 
(Fil 1,6). Isten nem végez félmunkát!

Katrin Berger

Katrin Berger 2010. március-áp-
rilisban rövid missziói munkára volt 
Franciaországban, jelenleg francia–
angol szakos egyetemi hallgató.

Felejthetetlen élmények
FranciaorsZág

kára. Olyan környéken, ahol nagy a hi-
ány jó példaképekben, a sportszerûen 
játszott focimeccs elgondolkoztató 
lecke; a kisgyermekkel töltött idõ Is-
ten szeretetérõl szóló levél lehet. 

Kimondhatatlanul nagy áldás 
számunkra, hogy a misszió felada-
tokkal túlzsúfolt mindennapjaiban 
nyugodtan végezhetjük munkánkat, 
mert gyermekeink iskolai képzését a 
német segédtanítóknál jó kezekben 
tudhatjuk. Isten munkáját nem kor-
látozzák szûk határok. Már Oswald 
Chambers is megállapította: „Egy 
folyó olyan helyeket érint, amelyekrõl 
forrása mit sem tud; ha Jézus gazdag-

ságából merítettünk, látható életünk 
bármilyen szûk térben játszódik is le, 
mégis folyamok áradnak ki belõle, 
amelyek áldásai a világ legtávolabbi 
részéig is elhatnak… Isten ritkán en-
gedi meglátni, mekkora áldást jelent 
egy-egy lélek.”1

Mindenekelõtt a kezdeti 
idõszakban sok rövid ideig szolgáló 
munkatársat ér csalódás  a hely beha-
tárolt lehetõségei miatt. Akit azonban 
Jézus kevésbé látványos helyzetekben 
is felhasználhat, az olyan áldást hoz-
hat és kaphat, amelynek hullámai az 
egész világra elhatnak.  

Rita Mattmüller

Daniel és Rita Mattmüller: négy 
gyermekük van. A Liebenzelli Misszió 
Teológiai Szemináriumának elvégzése 
elõtt Daniel szerszámkészítõként, Rita 
pedig középiskolai tanárnõként dolgo-
zott. Néhány évig a „Döntés Jézus mel-
lett” ifjúsági egyesület ifjúsági elõadója 
volt. 2003 júniusa óta élnek Malawiban. 
A nyelvtanulás után 2005 júniusában 
átvették a Csisomo Központ iskolájának 
vezetését, 2006 októbere és 2007 már-
ciusa között németországi missziói sza-
badságuk alatt lelkigondozói feladatokat 
láttak el a monbachtali „Firemountain” 
tanítványképzõ iskolában, azóta újra a 
csisomoi központ iskolájának vezetõi.  

1Oswald Chambers: Krisztus mindenek felett (Evangéliumi Kiadó)
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Az Oroszországban eltöltött rö-
vid idõnk alatt rájöttünk, hogy a kül-
földön dolgozó misszionárius élete 
más, mint amilyennek korábban el-
képzeltük. Rövid gyakorlatunk során 
mi magunk is sokat megéltünk és ta-
nultunk. Az alábbiakban szeretnénk 
bepillantást engedni Jekatyerinburg-
ban eltöltött négy hónapunkba (2008 
októberétõl 2009. januárig):

Ha…
– azt látod, hogy általában csak a 

férfiak köszönnek kézfogással,
– rögtön ebéd után teával és 

keksszel kínálnak,
– feltûnik, hogy az embereknek 

nincs szükségük fogpiszkálóra, mert 
helyette a cukorkás papírt sodorják 
meg és alkalmazzák,

– furcsának érzed magad, mert nõ 
létedre nincs magas sarkú cipõd és 
csillogó bõrbõl készült bõrszerkód,

– szinte minden férfi a „legjobb” 
minõségû edzõnadrágban jár,

– minden sarkon alkohollal tele-
rakott polcokat látsz,

– esténként az utcán csak olya-
nokkal találkozol, akiknek a kezé-
ben üveg van,

– az emberek (és a gyerekek is) 
minden lehetõséget kihasználnak, 
hogy mobiljukon csevegjenek, füg-
getlenül attól, hogy éppen iskolai 
tanórán vagy nyilvános rendezvé-
nyen vesznek részt,

– rétegesen kell öltözködnöd, 
mert a lakások túlfûtöttek, de oda-
kinn meg mindenütt fagy,

– reggelenként minden lelkiisme-
ret-furdalás nélkül hagynod kell a 
vizet egy fél óráig folyni, hogy me-
leg vízben tudj zuhanyozni,

– minden reggel elõször az 
idõjárás jelentést hallgatod meg, 
hogy megtudd, milyen MELEGEN 
kell felöltöznöd,

– csodálkozol, hogy a villamos 
valahol a semmi közepén megáll, sõt 
a vezetõ hölgy még ki is száll, hogy, 
amint az utasoktól hallod, kézzel át-
állítsa a váltót,

– a legtöbb közlekedési eszközt 
nõ vezeti…

…akkor 100%, hogy Jekatyerin-
burgban vagy!

Ha …
– átérzed a „nem vállalunk 

felelõsséget” mondat jelentõségét,
– látod, hogy az emberek meny-

nyire elcsodálkoznak azon, hogy 
idõdet fizetés nélkül is Istennek ál-
dozod,

– kétnyelvû foglalkozást tarthatsz 
1,5 és 12 év közötti gyermekeknek,

– harmadikos orosz gyermekek-
nek németórát tarthatsz,

– utcagyerekeket ismerhetsz meg, 
akik minden alkalommal egyre nyi-
tottabbak lesznek irántad,

– bepillantást nyerhetsz egy má-
sik kultúrába (opera, cirkusz, táncis-
kola) és még tiszteletbeli vendégként 
is kezelnek,

– otthon a külföldieket jobban 
megérted és jobban el tudod fogadni 
a másféleséget,

– a giccs többé nem jelent semmit 
és „Oroszország” hallatán már nem 
jön rád a frász,

– észreveszed, milyen szuper ket-
tesben saját háztartást vezetni,

– elönt a boldogság, mert a pos-
taládában levél vár valakitõl, akitõl 
nem is számítottál rá,

– azt tapasztalod, hogy Isten éppen 
akkor munkálkodik, amikor semmire 
nem tartod képesnek magad,

– életed elsõ áhítatára készülsz, 
és Isten azt az igét adja neked, hogy: 
„nyisd szét a te szájad és betöltöm azt”,

– közvetlen közelrõl megéled, 
milyen elõnyökkel és hátrányokkal 
jár a missziói munka, s rájössz, hogy 
kitüntetés, ha evangélizáló munká-
ban vehetsz részt…

… akkor tudod, mennyire meg-
érte az Oroszországban eltöltött né-
hány hónapi gyakorlat! 

Legyen ez bátorítás mindenki-
nek, aki szereti Istent, van egy kis 
szabadideje és nyitott minden új 
megismerésére. 

Isabelle Ziegler 
és Christine Wagner

Isabelle Ziegler (sz. Stückle) 
2008/9-ben rövid idejû szolgálatban 
vett részt Oroszországban, jelenleg 
óvónõ.

Christine Wagner, óvónõ, 2008/9 
rövid idejû szolgálatban vett részt 
Oroszországban, jelenleg a Lieben-
zelli Misszió Teológiáján gyülekezeti 
tanítónak készül.

orosZorsZág

Minden 2008-ban, angol és spa-
nyol idegen nyelvi levelezõ tanul-
mányaim lezárulásával kezdõdött. 
A vizsgát követõen mindenképpen 
szerettem volna egy olyan ország-
ba elmenni, ahol spanyolul beszél-
nek, hogy tudásomat bõvítsem, új 
tapasztalatokat szerezzek egy más-
fajta kultúrával, a nyelvet lehetõség 
szerint még jobban elsajátítsam. Az 
alsó-ramstadti népegyházi közösség 
lelkésze beszélt nekem elsõként a 

rövidtávú-önkéntes programról, az 
Impactrõl. Valószínûleg ez lesz az én 
utam, ugyanis még ugyanazon a hé-
ten jött az ifinkbe David Jarsetz, aki 
az Impact program felelõse, azért, 
hogy beszéljen errõl és bemutassa 
nekünk, mi is ez valójában. Erre az 
idõpontra azonban sajnos már min-
den csapat teljes volt, de azért Dave 
felírt a várólistára. Már másnap fel-
hívott, és azt az örömteli hírt közölte 
velem, hogy a spanyolországi csapat-

ban egy hely felszabadult – ez volt az 
én helyem! 

2008 augusztusában aztán elin-
dultunk. Csapatunk (három nõ és 
két férfi) útra kelt Benicarlóba, ahol 
az elsõ napokat az Eckel misszio-
nárius családdal és Gisela Pfeffer 
missziós nõvérrel töltöttük. Ezután 
kettesével szétosztottak minket, és 
különbözõ helyeken megkezdtük a 
munkát. Sarah, a csapattársam és én 
Benicarlóban maradtunk. 

Életem legjobb hónapjai
spanyolorsZág
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Mindenekelõtt a második 
gyermeküket váró Andynek és 
Simonának segítettünk a háztartás-
ban, és vigyáztunk a kis Saloméra. 
Ezen kívül a „Punto de Encuentro” 
evangélisztikus kávézóban dolgoz-
tunk, ahol az emberek egy kávé 
mellett a hitrõl beszélgetnek, angol 
vagy német órákat vesznek, vagy 
egyszerûen csak találkoznak és be-
szélgetnek egymással. Minden héten 
tartanak itt egy bibliaórát, ifjúsági 
órát, valamint egy istentiszteletet.

Elsõdleges és fõ feladatunk az 
volt, hogy elvegyüljünk az spa-
nyol emberek között, azért, hogy a 
felnõtteket és a fiatalokat megismer-
jük, és el tudjuk õket hívni alkalma-
inkra. Spanyolországban ez akkor 
mûködik a legsikeresebben, ha az 
ember valamilyen sportcsapat tagja. 
Így kezdett el Sarah focizni, én egy 
tánckurzuson vettem részt, s mind-
ketten kipróbáltuk a kézilabdát. 

Elmentünk a városi rendezvé-
nyekre és ünnepségekre, s ezeken 
az alkalmakon megismert fiatalok-
kal elkezdtük kiépíteni a kapcso-
latot. Meghívtuk õket a „Punto de 
Encuentro” kávézóba, hogy vegye-
nek részt az ifjúsági órákon, s tölt-
sük el együtt a szabadidõnket. Így az 
ifiken részt vevõ fiatalok száma há-
romról tizenötre emelkedett. 

Sarah és én egy jókora három-
szobás lakásban éltünk, ami a közeli 
stranddal együtt gyakran találko-

zóhelyül szolgált: a fiatalokkal itt 
együtt fõztünk, beszélgettünk, ját-
szottunk. Igazán különleges idõszak 
volt ez, s nagyon hálásak vagyunk 
a kialakult értékes kapcsolatokért. 
Intenzív barátságok fejlõdtek ki, s 
különleges élményben lehetett ré-
szünk, amikor részt vehettünk egy 
barátnõnk megkeresztelésén, nem 
sokkal az elutazásunk elõtt. 

Egyszerûbb volt románokkal és 
ecuadoriakkal kapcsolatba lépni, 
mint a spanyolokkal. A hit területét 
tekintve az idõsebb generáció mint-
egy „elakadt”, nehéz ezzel a korosz-
tállyal beszélgetést kezdeményez-
ni. A fiatalokkal azonban tudtunk 
kapcsolatot kezdeményezni és épí-
teni: õk jóval nyitottabbak, mint az 
idõsebbek. Azt tapasztaltuk, hogy ha 
a spanyolok a meghívás során elol-
vasták az „evangélium” szót, rögtön 
eldobták a meghívót. Spanyolország-
ra rendkívül rányomja bélyegét a 
katolicizmus, sok védõszentjük van 
és körmeneteket szerveznek. Még 
egy olyan napot is számon tartanak, 
amikor a háziállatokat megáldják a 
templomban. A spanyolok számára 
mindez a kultúra részét képezi, ne-
künk pedig meg kellett tanulni, hogy 
ezekkel a tényekkel bánni tudjunk.

Mint Impact-csapat minden hé-
ten találkoztunk, hogy megosszuk 
egymással tapasztalatainkat, s hogy 
olyan témákról és nehézségek megol-
dásáról beszéljünk, mint a hit, a ven-

dégkultúra, és önmagunk fejlõdése. 
David és Anette Jarsetz a visszajel-
zés, a tanítás és a megerõsödés cél-
jából három alkalommal látogattak 
meg bennünket a szolgálat során.

Ebben az idõszakban nagyon so-
kat tanultam magamról. Jó és rossz 
tapasztalatok által érlelõdtem, vala-
mint új utakon indultam el. Semmi-
képp nem bántam meg, hogy részt ve-
hettem a spanyolországi szolgálatban, 
és hálás szívvel mondhatom, hogy az 
itt eltöltött tíz hónap eddigi életem 
legszebb és legjobb hónapjai közé 
tartozik. Mivel a spanyolországi gyü-
lekezeti munka nagyon sok örömöt 
okozott nekem, és egy ilyen munkát 
az általam annyira szeretett és ked-
velt nyelvekkel jól kapcsolatba lehet 
hozni, álmom és célom, hogy késõbb 
külföldre menjek dolgozni. Éppen 
ezért még a spanyolországi szolgálat 
ideje alatt jelentkeztem a Liebenzelli 
Misszió teológiai képzésére. 

Isten különleges szeretet adott a 
szívembe Spanyolország és a spa-
nyol emberek iránt, s kíváncsi va-
gyok, milyen céljai vannak velem a 
továbbiakban. 

Juliane Müller

Juliane Müller, idegen nyelvi 
levelezõ, 2008/9 rövidtávú-önkén-
tes szolgálaton vett részt Spanyol-
országban, jelenleg a Liebenzelli 
Misszió Teológiai Szemináriumán 
közösségpedagógia szakos hallgató.

Vajon találnak önkénteseket egy 
három hónapos bevetésre az oroszor-
szági tél idejére? Egy évvel ezelõtt két 
fiatal hölgy jelentkezett Jekatyerin-
burgba. Megegyeztünk, hogy legköze-
lebb Nyizsnyij Tagil város kerül sorra.

Három oroszországi év, valamint 
a nyelvvizsga letétele után teljes mér-
tékben tudtunk gyülekezet alapítói, 
illetve építõ feladatunkra koncentrál-
ni. Reméltük, hogy lesznek önkén-
tesek, akik segítenek elkezdeni ezt a 
munkát. De azt is, hogy lehetõséget 

kapunk fiatalokat egy rövid ideig tá-
mogatni és életük egy rövid szaka-
szán elkísérni.  

Milyen boldogok is voltunk, ami-
kor eljutott hozzánk a hír, hogy ketten 
is jelentkeztek: Antje és Teresa. Még 
csak július volt, így még rendelkezé-
sünkre állt egy kis idõ október köze-
péig, amikor is segítõink megérkez-
nek. Viszont már ekkor elkezdõdött a 
szorgalmas ide-oda való email íroga-
tás. Sok hivatalos és néhány szemé-
lyes kérdést kellett tisztázni. Emellett 

látogatóink számára egy bérlakást 
kellett szereznünk. Mennyire cso-
dálkoztak a fõbérlõk, amikor mi már 
augusztusban különbözõ lehetõségek 
felõl kérdeztünk. Itt szokatlan az 
ilyen korai szervezés. Isten irányítot-
ta ezt a dolgot is, s így sikerült az in-
terneten egy berendezett, kedvezõ és 
mindenekelõtt hozzánk közel fekvõ 
lakást találnunk. 

Eljött az idõ, amikorra minden 
elrendezõdött, s kezdõdhetett a be-
vetés. Vajon milyen lesz? Nyizsnyij 

Egy tél az Uralban
orosZorsZág
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Tagil nem olyan város, mint az euró-
pai Jekatyerinburg. Itt minden igazi 
orosz. Az emberek máshogy gon-
dolkodnak, máshogy élnek. Vajon a 
lakás a hidegben is elég meleg lesz? 
Milyen lesz az új csapat? Mi mindent 
fogunk megélni? Izgatottan vártuk, 
hogy mi következik…

Pár nappal a jekatyerinburgi bele-
szoktatás után megérkeztek „újonca-
ink” Waldemar Jessével, aki itt a terü-
leti vezetõnk. Örültünk, hogy az elsõ 
napokban David és Anette Jarsetz, 
az Impact szervezõi is velük tartot-
tak. Nagyon szép idõt töltöttünk el 
tanítással, kirándulással Oroszország 
harmadik legjelentõsebb ortodox za-
rándokhelyére, Werchoturje-hoz, egy 
étkezéssel, valamint a mikronéziai 
kulturális estével. 

Természetesen ezekhez járultak a 
kötelezõ nehézségek vendégeink hi-
vatali regisztrálása során. De végül 
ezek a problémák is megoldódtak. 

A 32. számú iskolától (amelynek 
speciális német tagozata van) és a 
mûszaki gimnáziumtól meghívást 
kaptunk a német órákon való együt-
tes munkára illetve segítségre. Saj-
nos, sok minden közbejött, õszi szü-
net, valamint egy influenzajárvány, 
amik miatt több hétig szünetelt a ta-
nítás. A késõbbiek során viszont még 
sor kerülhetett arra, hogy meséljenek 
karácsonyról és egyéb német szoká-
sokról. 

Emellett Antje és Teresa a 
különbözõ gyülekezeti rendezvé-
nyeknél: istentiszteleteknél, kulturá-
lis estéknél, barkácsolós délutánok-
nál, otthoni látogatásoknál és egy 
temetésnél is (–28°C-ban) segítettek 
bennünket.  

A heti gyakoriságú alkalmainkon 
a személyes élet, Isten és emberekhez 
való kapcsolat volt a téma. Rendsze-
res kulturális napjainkon pedig az 
ország és az emberek gyakorlati úton 

való megismerése és megértése volt a 
cél, például dokumentumfilmek, mú-
zeumlátogatás és egy hagyományos 
orosz étkezés által. 

Három hónap elsõ hallásra hosz-
szú idõnek tûnhet, viszont az idõ 
szinte elrepült. A szép az egészben 
az, hogy egy ilyen bevetésnél Isten 
mindenkit megajándékoz és megáld. 
Nagyon örültünk, hogy a karácsonyt 
és az új évet sem kellett egyedül ün-
nepelnünk. Pont ezt a sötét évszakot a 
rövid nappalokkal és a hosszú, hideg 
éjszakákkal volt kikkel megosztani, s 
a közös éneklés és bibliaolvasás igazi 
meggazdagodást jelentettek.

Természetesen azt kívánjuk, hogy 
még sok fiatal eltaláljon Oroszország-
ba, s hogy talán egyik vagy másik itt 
is maradjon. Mert egy urali telet min-
denkinek meg kell élnie! 

Matthias és Lena Schindler

Antje Sachse beszámolója:
„Jó reggelt mindenkinek, jó, hogy 

mindannyian eljöttetek!” – ezzel a 
mondattal köszöntöttük Lena, Teresa 
és én a diákjainkat. Szerdánként és 
péntekenként 15 harmadik, illetve 
negyedik osztályos gyermeknek tart-
hattunk német órát. Sajnos, egy influ-
enzajárvány kicsit összekavarta terve-
inket, mert erre az idõszakra bezárták 
az iskolát. De ezután újra kezdhettük a 
tanítást: amilyen jól csak tudtunk, fel-
készültünk az elõttünk álló tanórákra. 
Nagyon jó volt látni, hogy a gyerekek 
mennyire érdeklõdnek, lelkesednek 
és együtt dolgoznak velünk. Lena ter-
mészetesen többször is fordított, mivel 
ezek a gyerekek csak két vagy három 
éve tanulnak németet. Ezenkívül nem 
volt könnyû nekünk, szászoknak sem 
„Hochdeutschul” (felnémetül) beszél-
ni úgy, hogy még meg is értsenek ben-
nünket. A karácsony elõtti idõszakban 
a karácsonyi történetet mondtuk el a 
gyerekeknek, valamint az ünnep lé-

nyegét próbáltuk megértetni velük. 
Úgy tûnt, hogy a gyermekek ezt in-
kább csak meseként értelmezik, mi 
azonban hisszük és imádkozunk érte, 
hogy az elhangzottak meggyökerezze-
nek a gyermekek szívében. 

„ A felhõk fölött…
… a szabadság nem ismer határo-

kat” – hangzik egy német sláger. Oda-
fönn a napsütést nem gátolja semmi. 
Mi is így élveztük a Napot miközben 
hazafele repültünk. Mialatt Oroszor-
szág felett szálltunk, újra átgondoltuk 
az elmúlt három hónapot, amit ebben 
az országban eltölthettünk. Bánat töl-
tötte el a szívünket, amikor azokra a 
kedves emberekre gondoltunk, akiket 
ott megismerhettünk. Úgy megszok-
tuk már az országot, a nyelvet és a 
mi kis kettõs csapatunkat. Egy példa 
erre: nem értettük, hogy miért néz az 
ellenõrzõ nõ olyan „csúnyán”, ami-
kor az útlevél ellenõrzésnél együtt 
jelentünk meg. De elmagyarázta, 
hogy egyszerre csak egy ember áll-
hat ott, addig a másiknak egy kissé 
hátrább a sárga vonalon kell várnia. 
Három közösen eltöltött hónap után 
nem gondoltunk arra, hogy az útlevél 
ellenõrzéshez külön kellene válnunk. 
De rendnek kell lennie! 

Ilyen gondolatokkal ültünk a 
repülõgépen, és tudtuk, hogy már 
csak néhány óra és el kell válnunk 
egymástól. Szívbõl hálásak voltunk 
az Úrnak az elmúlt nagyon hatásos 
hónapokért.”

Matthias és Lena Schindler: a 
Liebenzelli Misszió Teológiai Szemi-
náriumának elvégzése elõtt Matthias 
csomagoló, Lena pedig hotelasszisz-
tensként Monbachtalban dolgozott 
2004–2005-ben. 2006 október óta 
Oroszországban elõbb a nyelvet ta-
nulták, most igehirdetõ szolgálatot 
látnak el Nyizsnyij Tagilban.

Külmissziói Híradó – a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Külmissziói Alapítványának lapja * Megjelenik évi hat számban
Az újságot térítésmentesen küldjük, külön kérésre a német nyelvû liebenzelli missziói lapokat is (Mission Weltweit és Go für 
Gott gyermeklap). * A Külmissziói Híradót a misszióra szánt adományokból tartjuk fenn és állítjuk elõ.  
Felelõs kiadó: Sípos Alpár Szabolcs * Fõszerkesztõ: Elõd Erika, Tel.: 06 1 326 54 94 
Szerkesztõség: 2090 Remeteszõlõs, Pisztráng u. 2. * Tel.: 06 26 355 310 * Internet: http://www.liebenzell.hu  
Villámposta: info@liebenzell.hu Az OTP-nál vezetett számla száma: 11738084-20011215 • adószám: 18543494-1-13
Nyomdai elõkészítés, kivitelezés: GEDEON Bt. Vác, Zrínyi u. 9. www.gedeon.hu
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Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány
2090 Remeteszõlõs, Pisztráng utca 2 .

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány 

2010 . évi munkájáról

I . BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRÕL
ÁLTALÁNOS TEVÉKENYSÉGEK:

Alapítványunk az eredeti célkitûzések elérése érdekében sokrétû munkát végzett. 
–  Igyekeztünk ébren tartani Molnár Mária emlékét, a külmisszió iránti érdeklõdést. 2010-ben – több éves keresés után - 

sikerült kapcsolatot kialakítani Molnár Mária Magyarországon élõ rokonai, és az egykor, Pápua Új-Guineában „örökbe-
fogadott” gyermeke (Lomon József) leszármazottai között.

–  Kiadványainkban ismertettük a Nemzetközi Liebenzelli Misszió munkáját. Különösképpen az évi hat alkalommal 
megjelenõ Külmissziói Híradóban, melyet ingyenesen küldünk annak, aki kéri, illetve a honlapunkról (www.liebenzell.
hu) is letölthetõ valamennyi szám.  

–  Imádkozó közösségek követték folyamatosan figyelemmel a misszió történéseit, valamint igen sokan támogatták anyagi-
lag is a misszió tevékenységét. 

–  Oktató, ismeretterjesztõ munkát végeztünk különbözõ képzéseken, konferenciákon, valamint az írott és az elektronikus 
média segítségével.

–  Határon túl élõ, magyar testvéreinket ingyenes magyar nyelvû újságunkkal (Külmissziói Híradó) támogattuk lelki egész-
ségükben, valamint nyelvük megõrzésében.

–  Jó az együttmûködés a Biblia Szövetséggel: sok személyes kapcsolat által a Molnár Mária Külmissziói Alapítvány és a 
Biblia Szövetség egymás munkáját kölcsönösen segítették, egymás rendezvényein kölcsönösen részt vettek a két szervezet 
támogatói és szolgáltak a vezetõségi tagok.

SPEcIÁLIS SZOLGÁLATI TERüLETEK SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK
1 . NEMZETKÖZI MISSZIÓI SZOLGÁLAT ELMARAdOTT ORSZÁGOKBAN

Ede és Gyöngyvér Luz – Ecuadori Misszió
A Luz házaspár nehéz körülmények között – a világ szegény kétharmadához tartozó fejlõdõ országban – végezte hit- és 

ismeretterjesztõ munkáját a helyi kultúra tiszteletben tartásával. Feladatuk továbbra is a gyülekezetépítés volt. Míg korábban 
egy konkrét gyülekezet vezetésével voltak megbízva, most Ede a Liebenzelli Misszió területi vezetõjeként összefogja és koor-
dinálja a misszionáriusok és a misszióhoz kapcsolódó, helyi lelkészek szolgálatát. 

A Luz házaspár munkájának fontos része volt továbbra is a felnõttképzés, amely két formában történt. Egyrészt gyülekezeti 
tagok számára biztosítottak bibliaiskolai képzést, másrészt – egy egyesült államokbeli egyetem kihelyezett tagozataként – 
felsõfokú oktatásban részesítettek lelkipásztorokat.

Gyöngyvér hátrányos helyzetû utcagyermekek között szolgált, valamint gyermekmunkások képzésével segítette a helyi gyü-
lekezetek épülését, valamint asszonyok közötti közösségépítõ munkát kezdett el. Szolgálatukhoz tartozott az is, hogy 2010-ben 
is segítették egy amerikai, önkéntes orvoscsoport gyógyító, felvilágosító szolgálatát.

Ezenkívül európai fiatalokból álló csoportokat (Impact Team) is fogadtak; a fiatalok betekintést nyerhettek a helyi társadal-
mi életbe és a misszió munkájába, szervezett képzések és programok keretében tanulhatták az idegen kultúra elfogadását és a 
beilleszkedést.

Egy újabb szolgálati területük a házassággondozás. Közösségi alkalmakon, valamint személyes beszélgetésekben segítséget nyúj-
tanak bajban lévõ házaspároknak, kapcsolatuk rendezésére, valamint ennek a szolgálatnak a folytatására munkatársakat képeznek.

dr . Keszi Krisztina – Zambiai Misszió
Dr. Keszi Krisztina, miskolci orvos-misszionáriusunk 2006 óta végzi munkáját a Mungwi Klinikán mint a klinika egyetlen 

orvosa.  
2009-ben és 2010-ben a gyógyítás mellet a kórház szakmai szintjének emelése is feladata volt a helyi munkatársak képzése 

által. A klinika új lelkipásztorával együttmûködve folyamatosan végeztek a klinikán és a környezõ településeken felvilágosító, 
mentálhigiénés és evangéliumi szolgálatot. Dr. Keszi Krisztina 2009 novemberétõl 2010 májusáig fél évre hazatért. Ez alatt az 
idõszak alatt 4 missziói beszámolókörutat tartott, melynek során a misszió lehetõségeirõl, kihívásairól, illetve az elmúlt években 
végzett klinikai, mentálhigiénés és ismeretterjesztõ munkájáról számolt be. Májusban visszatért Zambiába, második szolgálati 
ciklusra. Elõször egy rövidebb nyelvi kurzuson vett részt, ahol felfrissítette és bõvítette bemba nyelvismeretét. Majd visszatért a 
Klinikára, ahol tájékozódott az ott bekövetkezett személyi és strukturális változásokról, és visszaállt a gyógyító munkába.  

2 . MISSZIÓI BESZÁMOLÓ KÖRÚT
2010-ben Dr. Keszi Krisztina érdekes, hangképes vetítéssel egybekötött elõadásokat tartott az ország 42 pontján, melyeken a 
Zambiában töltött 4 év tapasztalatairól, eredményeirõl számolt be az érdeklõdõknek. A körút során közel 3400 ember hallhatta 
beszámolóját. A református, evangélikus és baptista gyülekezetekben, iskolákban, gyermekalkalmakon, idõsek otthonaiban 
tartott beszámolókon nemcsak arról beszélt, hogy Isten távoli országokban is hatalmasan végzi munkáját, hanem az ottani 
népet és kultúrát is közelebb hozta különbözõ korú hallgatóihoz. Ugyanakkor igyekezett a misszió iránti érdeklõdést felkelteni, 
valamint annak felelõsségét hangsúlyozni.

3 . MISSZIÓI NAP
2010. június 26-án Pécelen, a Biblia Szövetség székházában szerveztünk egy missziói családi napot. Ede és Gyöngyvér Luzzal, 
valamint gyermekeikkel találkozhatott a 120 résztvevõ. Ede tartott igei tanítást, majd egy átfogó beszámolót az ecuadori misz-
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szióról. Ezalatt a gyermekek az udvaron kézmûveskedhettek. Családias légkörben igyekeztünk alkalmat teremteni a misszio-
náriusokkal való találkozásra, és az összetartozás erõsítésére.

4 . FOLYÓIRAT-KIAdÁS
Kéthavonta megjelenõ folyóiratunk, a Külmissziói Híradó nemcsak rendszeresen közölte két magyar misszionáriusunk 

beszámolóit, hanem színes, fényképes, külsõ és belsõ borítóoldallal igyekeztünk olvasóinkat megismertetni a Liebenzelli Misz-
szió más munkaterületeivel is. Az újságunk iránti érdeklõdés folyamatosan nõtt. Egyre több magánszemélyhez, gyülekezethez 
jutott el határainkon innen és túl egyaránt. A határon túlra küldött példányokkal az ott élõk lelki életét, anyanyelvápolását 
kívántuk segíteni.

5 . ISMERETTERJESZTÕ SZOLGÁLAT
A világmisszióról szóló tájékoztatásban is egyre fontosabb eszköz az Internet. A www.liebenzell.hu címen elérhetõ honla-

punkat folyamatosan frissítettük. Jelenleg is egy önkéntes munkatárs végzi a honlap karbantartását.
Igen sokan érdeklõdtek e-mailben szolgálatunk, illetve a szolgálatban való részvétel iránt. Az érdeklõdõket igyekeztünk 

megfelelõen tájékoztatni. 
Az Alapítvány elnöke és munkatársai az ország különbözõ részein egyhetes vagy egynapos konferenciákon szolgáltak: 

beszámolókat, ismertetõket tartottak. 
6 . EGYüTTMûKÖdÉS MÁS SZERVEZETEKKEL

Alapítványunk felismerte, hogy hatékonyabban érheti el eredeti céljait, ha együttmûködik olyan keresztyén szervezetekkel, 
amelyek egy-egy speciális szolgálati területen hatékonyan töltik be küldetésüket, és speciális szolgálati területük szervesen 
illeszkedik a mi céljainkhoz. Ilyen szervezetek az alábbiak, akikkel az itt felsorolt együttmûködés valósult meg:

–  Biblia Szövetség. 2010-ben is együttmûködtünk a Biblia Szövetség által szervezett bibliaiskolai képzésben Pécelen, 
Budapesten, Tatabányán, Cegléden, Tiszakeszin, Debrecenben, és Békés-megyében. Ezeken az ismeretterjesztõ al-
kalmakon kuratóriumunk tagjai is szolgálnak. Bibliai tanítással, szórólapokkal, folyóiratunk terjesztésével, aktuális 
beszámolókkal a misszió munkáját segítik.

–  Vasárnapi Iskolai Szövetség. A gyermekek közötti munkában élenjáró szervezet segítségével Dr. Keszi Krisztina misz-
sziói körútja során iskolában és óvodában is tartott missziói beszámolót a gyermekeknek. Az „Örömhír” címû folyóirat 
rendszeresen hírt ad alapítványunk missziói szolgálatairól.

–  A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának missziológia tanárával (Dr. Park Sung Kon) felvet-
tük a kapcsolatot, aki megismerte Alapítványunkat és Dr. Keszi Krisztina szolgálatát is, egy elõadás kapcsán.

II . BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY 2010 . ÉVI PÉNZüGYEIRÕL
Pénzügyi összegzés 2010 . december 31-én forintban:
 2009. évi pénztári maradvány:  7.014.116 Ft
 2010. évi bevételek:  9.070.089 Ft
 Követelések: 147.247 Ft
 Összes bevételek: 16.231.452 Ft
 Összes kiadások:  9.725.209 Ft
 Pénztári maradvány: 6.506.270 Ft
Pénzkészlet:
 OTP-ben lekötött betét:   2.607.066 Ft
 OTP folyószámla: 685.987 Ft
 Deviza számla: 499.204 Ft
Értékpapír elszámolási számla: 2.649.997 Ft
 Pénztárban: 64.016 Ft
 Maradvány pénzkészlet:  6.506.270 Ft
Közcélú kiadások
Missziói kiadások
a.) Külmissziói Híradó kiadása 3.406.778 Ft
b.) Posta, telefon, telefax, internet  138.415 Ft
c.) Ügyintézési kiadások 89.530 Ft
d.) Külmissziói támogatás  1.690.659 Ft
e.) Közlekedési kiadások 211.785 Ft
f.) Egyéb költségek  250.578 Ft
  5.787.745 Ft
Az SZJA 1%-os felajánlásokból származó 62.843 Ft összeget – mint máskor is – a határon túl élõ magyarság nyelvének és 
öntudatának megõrzésére fordítottuk. Lapunkat, a Külmissziói Híradót folyamatosan, térítésmentesen küldtük és küldjük Kár-
pátaljára, Felvidékre, Erdélybe és a Délvidékre.
Megjegyzések:
Az Alapítvány a vonatkozó állami törvények és az Alapító Okirat útmutatása szerint végezte közhasznú munkáját.
Állami pénzalapból vagy egyéb szervezettõl Alapítványunk nem kapott támogatást. Pályázaton nem vett részt. Mûködését 
kizárólag önkéntes adományokból tudta biztosítani.
Az Alapítvány tisztségviselõi – az egy fõ alkalmazott kivételével - munkájukat önként, ellenszolgáltatás nélkül végezték. 
2010-ben Csapkovics Bertalan, kuratóriumi tag, aki egyben az alapítvány alkalmazottja után a munkáltató összes költsége: 
1.233.600 Ft volt.
Remeteszõlõs, 2011. február 20.      Sípos Alpár Szabolcs sk.
      a Kuratórium elnöke 
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