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GYÁRTMÁNYÚ KANADA

Hobbibarkácsoló
Szeretek előállítani és barkácsolni dolgokat, ezért mindig azon 
jár az agyam, hogy misszionáriusként hogyan köthetem össze a 
hobbimat a hivatásommal. Már elég régóta foglalkoztatott egy 
ötlet, amely jól illik Torontóhoz, ahol naponta sok millió ember 
jön-megy az utcákon. Létezik itt egy kölcsönkönyvtár-hálózat. 
Ezek a kis kölcsönkönyvtárak a járdán állnak magánemberek 
előkertjében vagy a házuk előtt. Olyan kis faládikókra gondol-
jatok, amelyeknek van ajtajuk, és amelyeket egy oszlopra erő-
sítenek. Kicsit hasonlítanak a madáretetőhöz.  
Na, akkor munkára fel! Hárman fogtunk hozzá: Lara, Aaron és 
én. A villanyfúróval, a csavarozógéppel és a többi szerszámmal 
jól elszórakoztunk. Végül még egy fémtáblácskát is szereltünk 
a mi kis kölcsönkönyvtárunk ajtajára és felállítottuk a kertünk 
sarkában.

A mi missziós „műhelyünk”
Nem lennék azonban ízig-vérig misszionárius, ha nem 
használnánk ezt a találmányt missziós célokra is. 
Mivel mi üzemeltetjük a kölcsönkönyvtárunkat, ter-
mészetesen mi dönthetjük el, hogy milyen könyvek 
sorakozzanak benne, amelyeket mások elvihetnek és 
elolvashatnak. Sok olyan könyvet szeretnénk beleten-
ni, amelyekben Jézusról lehet olvasni: felnőtteknek 
való könyveket, meg gyerekeknek valókat is, képekkel, 
történetekkel és sok jó gondolattal, ismeretekkel a mi 
Istenünkről, aki szeret minket, és nekünk adta a világ 
legfontosabb könyvét, a Bibliát.
Természetesen mindig teszünk be egy Bibliát is azok-
nak a kedvéért, akik még egyáltalán nem ismerik.

Könyvcsere
Mindenki, aki erre jár, kikölcsönözhet a könyvtá-
runkból egy könyvet. Miután elolvasta, visszahozza, 
vagy, ami még ennél is jobb, beteszi egy másik ilyen 
kölcsönkönyvtárba, amelyik a városnak egy másik 
részén található. Így a könyv egyik embertől a má-
sikig vándorol, és sok ember elolvashatja anélkül, 
hogy fizetnie kellene érte. 
Ez azért jó, mert sokkal több ember örülhet egy 
könyvnek, és a könyvek nem porosodnak valahol egy 
könyvszekrényben. Ugye milyen szuper ötlet volt ez 
attól, aki kitalálta? 

Daniel és Rita Mattmüller négy gyermekükkel, An-nával, Kathival, Larával és Aaronnal 2012 óta él-nek Kanadában, pontosabban Torontó nagyvárosá-ban a Liebenzell Házban. Azokkal a hallgatókkal és fiatal misszionáriusokkal foglalkoznak, akik 6 hónap-ra utaznak Kanadába Németországból, hogy részt vegyenek egy különleges missziós képzésen.

Vajon Magyarországra is megérkezett ez a kezdeményezés? Rákereshetsz az interneten. Írd be a keresőbe a következő szavak bárme-lyikét: rendhagyó könyvtár, nyitott könyvespolc, nyitott könyvszekrény, utcai könyvszekrény. Talán éppen neked támad kedved a szüleiddel vagy a testvéreiddel együtt megvalósítani ezt az ötletet a ti házatok előtti járdán? Ki tud-ja, talán nemsokára éppen a ti könyvtáratokból kölcsönöznek ki majd emberek olyan könyveket, amelyekből többet tudhatnak meg Istenről, Jé-zusról, önmagukról és a Bibliáról. Az szuper len-ne! Mit gondolsz te erről?

Imádkozhatsz így:
Úr Jézus, kérlek, hogy Veled találkozza-nak az emberek a könyvekben, amelye-ket a Mattmüller családtól vagy bárhol másutt kikölcsönöznek. Bárcsak megis-mernének Téged és követnének! Ámen
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A 2018. év változást hozott a Liebenzelli Misszió életében: dr. Detlef Krause, a szervezet igazgatója nyug-
díjba vonult, és Johannes Luithle váltja őt a székében. A misszió leköszönt vezetője maga is a Liebenzelli 
Misszió Teológiai Szemináriumán végzett, és tizenhárom éven át Mánuszon, Pápua Új-Guineában volt 
misszionárius. Azokban az években a Molnár Mária Bibliaiskola építését, majd működését irányítot-
ta. Németországba való hazatérése után nyolc éven át missziós igazgatóként, ill. teológiai tanárként 
tevékenykedett. Az egész szervezet igazgatását 2003-ban vette át – egy olyan időszakban, amikor a 
missziónak komoly kihívásokkal kellett szembenéznie. Azok a változások, amelyek az elmúlt tizenöt 
évben történtek a misszió szervezetében és szolgálatában, évtizedekre meghatározzák annak arcula-
tát. Az ő vezetésével a teológiai szeminárium akkreditált főiskolává fejlődött, ahol misszionáriusok és 
gyülekezeti lelkipásztorok mellett hitoktatókat, szociális munkásokat és tanácsadó szakembereket is 
képeznek. Elindult az Interkulturális Teológiai Akadémia azoknak, akik család és munka mellett kíván-
nak felkészülni a misszionáriusi szolgálatra. (A képzésért Edgar Luz felel.) Bővült a misszió partner-
egyházainak, ill. -gyülekezeteinek száma világszerte. A Németországon belül végzett missziós munka 
két új ágon is elindult: fiatal misszionáriusok szekularizált nagyvárosokban, ill. Ázsiában tapasztalatot 
szerzett és hazatért misszionáriusok külföldi diákok között alapítanak gyülekezeteket. Bővült a misszió 
szolgálata a médiában is, így pl. saját műsorokkal jelentkezik a BibliaTV-n. A sort hosszan folytathat-
nánk még. Ami nem változott, az a tiszta evangélium hirdetése iránti elkötelezettség.

A leköszönt elnök Alapítványunk szolgálatát is minden eszközzel támogatta. Ezen a helyen is köszö-
netünket fejezzük ki, hogy mindig számíthattunk rá. Hálát adunk Istennek másfél évtizedes szolgálatá-
ért, és Isten áldását kérjük (a várhatóan igen tevékeny) nyugdíjas éveire. Isten gazdag áldását kérjük 
Johannes Luithle szolgálatára is. Imádkozzunk azért, hogy Isten adjon neki erőt a nagy feladathoz, és 
világosan mutassa meg neki, mi a terve a misszió jövőjét illetően!

Az új év nekünk is változást hozott. Dr. Keszi Krisztina a korábbi tervekkel ellentétben már januárban 
hazatért egy éves szolgálati szabadságára. Erre azért volt szükség, mert liebenzelli misszionáriusként 
egyedül maradt Mungwi széles körzetében, miután a Kazamában szolgáló Britta és Hans-Peter Hertler 
hazatért Németországba a feleség megbetegedése miatt. A következő hónapokban sok gyülekezetet 
meglátogat majd. Imádkozzunk áldott szolgálatokért és testi-lelki felüdüléséért!

Kevezsda Szilvia, miután közelebbről megismerte a falvak világát, Zomba városába költözött, ahol 
megismerheti a helyi kultúra egy másik arcát, és több lehetősége lesz a nyelvtanulásra is. Természete-
sen a kapcsolattartás is egyszerűbb lesz vele.

Hálaadással tekintünk vissza az elmúlt évre, és bizakodva várjuk, vajon Isten mit tervez a Liebenzelli 
Misszió szolgálatával világszerte. Kívánom, hogy a kedves Testvérek is felismerjék, ha Isten valami újat 
készít elő az életükben!

                                                         Testvéri köszöntéssel: 

Kedves 
    Testvérek!

Török András, elnök
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Johannes Luithle 2018. január 1-jén átvette a Liebenzelli 
Misszió (LM) vezetését. A 48 éves lelkipásztor Ludwigsburg-
Oßweilban nőtt fel. Ott a Liebenzelli Gyülekezet volt lelki 
és gyülekezeti otthona. Miután befejezte polgári szolgálatát 
és egy időt Izráelben töltött, evangélikus teológiát tanult 
Stuttgartban, Tübingenben és Jeruzsálemben. Ezt követő-
en teológiai referens volt az Evangéliumi Szolgálat Izráelért 
(EDI) nevű szervezetnél. Ezután Wart-Ebershardtban, ill. 

Untermünkheim-Eslingenben végzett gyülekezeti gyakorla-
tot, ill. lelkészi szolgálatot. 

Johannes Luithle 2010 óta a fekete-erdei Schömbergben 
dolgozott lelkészként. Feleségével, Andreával három tizen-
éves gyermeket nevelnek.  

Gyermekként milyen hivatásra vágyott?
Igaz, ami igaz, tíz évesen már lelkipásztor szerettem vol-

Kedves Barátaink, 
akik ott állnak a missziónk mögött!

Tartós kihívás:  
embereket fellelkesíteni Jézus iránt

Elérkezett az utolsó 
nap. Mindent kipakol-
tam, majd az irodát át-
adtam az utódomnak.  
A Liebenzelli Misszió-
ban eltöltött több mint 
42 év után 2018. janu-
ár 1-jén új életszakasz 
kezdődik az életem-
ben. Az ötéves képzés 
után 13 évig voltam 
misszionárius Pápua 
Új-Guineában, 8 évig 
missziós igazgatóként, 
az utolsó 15 évben pe-
dig az egész LM igaz-
gatójaként szolgáltam. 

Most búcsút veszek Önöktől! Szívből köszönöm, hogy a 
hosszú évek alatt mindenben támogattak. A sok imádság, 
az átutalások, a bátorító szavak és a gyakorlati, fizikai se-
gítség nagymértékben hozzájárult munkánk sikeréhez. Kö-
szönöm hűségüket, és köszönöm nagylelkűségüket.

Ma kaptam meg a 2017-es év még nem véglegesített 
pénzügyi összesítését. A múlt évben 12,5 millió eurót bíztak 
ránk. Ezt is tiszta szívből köszönjük! 

Most nézzünk a számok mögé!
1. Ez az összeg a Liebenzelli Misszió történetének eddigi 

legmagasabb végösszege; alig tudjuk felfogni, ugyanak-
kor mély hála tölt el minket. 

2. A misszióra hagyott örökségekből befolyt összadomány 
messze elmarad az utóbbi tíz év átlagától. 

3. Ezért a végeredmény 400 000 euróval kevesebb, mint 
amennyivel előre számoltunk. 

Az utóbbi évekhez hasonlóan most is csak néhány hét 
múlva tudjuk meg, hogy pontosan mennyi adomány érkezett 
be tavaly. Mivel szervezetünk 26 országban tevékenykedik, 
idő kell ahhoz, amíg minden számla beérkezik. A körülte-
kintő tervezés ellenére ezért még nem tudhatjuk, milyen 

magasak voltak ténylegesen a kiadásaink. A sok ránk bízott 
adomány nagy-nagy hálára indít minket. Csodáljuk Isten jó-
ságát, illetve az Önök támogatását és hűségét.

Az elmúlt 23 évben, mialatt a vezetői tisztet betöltöttem, 
mindig újra megláthattam, hogy Isten mindent pontosan el-
rendez. Sokszor feszültségteljes, idegőrlő heteket éltünk, de 
aztán ismét megtapasztaltuk, hogy Isten nem hagyott minket 
cserben, mert Ő hűséges. Önök is az Ő hűségének a jelei. 

Ezért most, utoljára szeretnék Önöknek szívből köszönetet 
mondani, és kérem, támogassák és kísérjék figyelemmel utó-
domat, Johannes Luithle lelkipásztort és a Liebenzelli Misz-
sziót, ahogyan eddig is tették. Isten fizesse meg ezt Önök-
nek, és áldja meg egész életüket!

Szívélyes üdvözlettel:
Detlef Krause lelkipásztor

Detlef és Beate Krause (balra), Johannes és Andrea Luithle (jobbra)
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na lenni. Akkoriban az egyik unokatestvérem ki is jelen-
tette, hogy kész lelkészfeleségként közreműködni ebben. 
Az előző valóra vált, az utóbbi nem. Valószínűleg nyomot 
hagyott bennem annak a lakóházunknak a földrajzi fekvé-
se, amelyben életem első éveit töltöttem: a ház egy három-
szöget zárt be a templommal és a parókiával Schwaiger-
Niederhofenban.

Melyik tantárgyat nem szerette az iskolában?
Az sokszor a tanártól függött. Legtöbbször nem bánkódtam 
volna, ha nincs angol és francia. 

A Biblia melyik könyve van Önre különösen nagy ha
tással?
Nemrég Luthernek azokat a leveleit olvastam, amelyeket 
a Wartburg várában töltött kényszerű tartózkodása idején 
írt. Azokban egy meglehetősen más Lutherrel találkozik az 
ember, mint a teológiai írásaiban. „Ami a személyemet ille-
ti, minden rendben van” – írja 1521. május 26-án barátjának, 
Melanchthonnak. „Csak a székeléskor jelentkező nehézség nem 
múlt el, és a korábbi hitbeli és lelki gyengeség is tart még.” Ezt 
az őszinteséget látom a zsoltárokban is. Ott nem olyan em-
berek állnak a rajtvonalnál, akik könnyedén maguk mögött 
hagyják az egész mezőnyt, hanem olyanok, akik Isten színe 
előtt elgyengülve, tehetetlenül és kísértések közepette öntik 
ki a lelküket.

A LM mely eseményére emlékszik legszívesebben?
Sok évvel ezelőtt a csendeshét-szervező részlegtől megke-
restek, hogy rendelkezésükre állnék-e egy ifjúsági tábor 
számára Franciaországban. Értésükre adtam, hogy az én 
francia tudásom aligha lenne elégséges ahhoz, hogy ott ér-
telmesen eltársalogjak bárkivel is. Úgy tűnt, hogy a felelő-
sökben ez nem hagyott mély nyomot. Lelkesen beosztottak 
a normandiai táborba. Még jó, hogy az üdülő vezetője an-
golul is tudott.

Abból az időből, amelyet Schömbergben gyülekezeti lelki
pásztorként töltött, milyen meghatározó élményekre em
lékszik? 
A lelkigondozás területén bizony történtek dolgok, amelyek 
megérintettek és megindítottak. Néhány nappal ezelőtt em-
lékeztettek rá, hogy tavaly 40 fiatal jött el meglátogatni a 
legutóbbi gyülekezetünkből. A lindenplatzi ünnepségen lép-
tek fel Schömbergben, és egy órán át muzsikáltak. Közben 
azt sem rejtették véka alá, hogy Jézus Krisztushoz tartoznak. 
Olyan fiúk és lányok, akikkel vallástanárként az iskolában 
találkoztam, olyan fiatalok, akik a konfirmációs oktatáson 
közelebb kerültek Istenhez, most nyíltan és szabadon Róla 
énekeltek.

Hogyan kapcsolódik ki?
Ehhez elég három dolog: egy hegedű, egy bicikli és egy kedves 
feleség.

Néhány hónappal ezelőtt, egy zambiai látogatás so
rán megismerte a LM világméretű munkáját. Mi volt a  
benyomása?
Egy zambiai egyházi szövetség felelős tagjaival ültem 
együtt egy konferenciateremben. 10 órakor akartunk ta-
lálkozni, hogy egy kicsit beszélgessünk. Valami közbejött. 
Néhányan nem értek oda pontosan. Eközben mi egészen 

feloldódva társalogtunk. Akkor vettem észre, hogy minden 
bennszülött munkatárs karórát hord. Azt akarom mondani, 
hogy én voltam az egyetlen, akinek nem volt karórája, és 
aki ugyanakkor a legjobban figyelte az időt. Beszélgettünk 
az istentiszteletről, és nem akarták elhinni, hogy Németor-
szágban néhány helyen nem tart tovább egy óránál.

Ha az ember Zambiába utazik, az órát legfeljebb egy 
órával kell átállítania. S mégis óriási a váltás. Annyi min-
den egészen másképpen folyik. Nem csak az idő érzéke-
lésével kapcsolatban. Az emberek agya is más rugóra jár. 
Még ha változnak is az idők, a kihívás megmarad: Hogyan 
válthatunk ki az emberekből lelkesedést Jézus, a Messiás 
iránt?

Mint a LM igazgatójának mi lesz a legfontosabb fela data? 
Egy esperes azt mondta nekem lelkészi pályám kezdetén:  
A fizetést megkapja a hónap elején, mert nem a teljesítményéért 
fizetjük, hanem azért, hogy itt van. Talán ez az elsődleges fel-
adata egy vezetőnek: jelen lenni.

Mi a célja a Liebenzelli Misszióval?
Ha látják rajtunk, hogy Isten vezet minket, máris sok min-
dent elértünk. Ha megkérdezte volna Mózest, hogy mi a ter-
ve Izráellel, miután kivonultak Egyiptomból, valószínűleg 
ezt válaszolta volna: Meg akarok érkezni az ígéret földjére Izrá-
ellel együtt. Tehát nem az, hogy nőjön a státuszom, az ismert-
ségem vagy a befolyásom, hanem hogy tudjam, mi a megbí-
zatásunk, és merre vezet az utunk. Utána pedig nekilódulni. 
A trendekkel szemben is. A pusztán át is. És én akkor is ott 
akarok lenni.

Mit kíván a LM barátainak és támogatóinak?
Azt kívánom a barátainknak, hogy ne a Liebenzelli Misszió-
ról beszéljenek, hanem a Mi Missziónkról. Legyenek olyan 
barátok, akik büszkén és bátran felvállalják: Örömmel vagyok 
liebenzelli, és ez így van jól.

Christoph Kiess riportja

A szolgálatba lépő Luithle házaspár, Andrea és Johannes
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Özvegynek lenni nem könnyű. Különösen nem ebben a 
kultúrában. Amikor a férj meghal, a rokonok eljönnek, 
és a temetés után a gyerekeket szétosztják a családok 
között. Az özvegynél is marad gyermek. A holmit pedig 
elviszik. Teljesen kisemmizik az özvegyet. Szinte egy 
szál ruhában marad ott. Nem véletlen, hogy Isten olyan 
gyengéd szeretettel fordul az árvák és özvegyek felé, és 
lesz Atyjuk, segítőjük, pártfogójuk. 

J. nem igazán özvegy, de én annak számítom. Van 
ugyan férje, de csak papíron. 1000 km-rel távolabb él, a 
Rézövezetben. J. 1993-ban elköltözött onnan a hat gyer-
mekkel, hogy a családi földön dolgozva valamiképpen 
biztosítsa maguknak a megélhetést. A férje nem törődik 
velük, semmi kapcsolata sincs a családdal. 

J. 2001-ben csatlakozott a Mungwi baptista gyüleke-
zethez, és 2003-ban ismerte meg Jézus Krisztust szemé-
lyes Megváltójaként. Hat gyermeket nevel egyedül, egy-
szerű, őszinte, Istenbe vetett bizalommal. Álláslehetőség 
nincs a környéken, így a földből kell megélniük.

Még most is élénken emlékszem arra a beszélgetésre, 
amikor először jött hozzám segítséget kérni a tandíjra. 
A tandíjak itt annyira magasak, hogy akinek nincs jól 
fizető állása, és csak a földből él, annak a gyermeke fő-
iskolai vagy egyetemi taníttatása lehetetlen, legyen az a 
gyermek bármilyen okos. 

– Rendben van, most segítek, de ki fog utána segíteni? 
– kérdeztem. Most is látom az arcát, szemét, ahogyan 
olyan nagyon egyszerű, őszinte bizalommal mondta: 

– Hát majd az Úr!
És ez valóban így igaz. Özvegyek és árvák segítője, 

támogatója az Isten.

B. M. Ő igazán özvegy. A férje 2008-ban halt meg, az 
itt nagyon sokakat érintő, súlyos betegségben, AIDS-ben. 
Négy gyermek maradt utána árván. A férje halála után 

elment néhány asszony vigasztalni őt a baptista gyüle-
kezetből. Ahogy a Bibliából olvastak, nagyon megszólí-
totta és megbátorította az, hogy Isten az özvegyeknek 
gondját viseli. 2009-ben fogadta a szívébe Jézus Krisz-
tust, és lett a Mungwi baptista gyülekezet tagja.

M. S. Kilenc gyermeke és 15 unokája van. Ő sem 
igazán özvegy, de én annak számítom, és látom Isten 
segítő, védő kezét az élete fölött. Alapjában van fér-
je, de a férjének négy felesége van. Ő, az első feleség 
59 éves, a negyedik feleség még csak 22. A férje tel-
jesen elhagyta, és ezzel a családjával nem törődik. Így 
tehát M. S. dolgozik nagyon keményen, hogy az egész 
családot eltartsa. 1999-ben lett keresztyén; életének a 
nehézségei között találta őt meg Isten. A férje akkor 
kezdett el kimaradozni, és ő éppen várandós volt. Nem 
akarta megtartani a gyermeket, és nem akart tovább 
élni. Mérget ivott. Nagyon súlyos állapotban került 
kórházba. Amikor egy kicsit már jobban volt, egy misz-
szionárius evangéliumi traktátust adott neki. Ő elol-
vasta és a következő imádságot mondta el: Úr Jézus, 
ha erre az én sötét bűnömre is van bocsánat, amit tettem, 
akkor kérlek, bocsáss meg, és jöjj be az életembe! Jézus 
Krisztus komolyan vette ezt az egyszerű, őszinte imád-
ságot, és M. S. azóta az Úrral járja az utat. Először a 
Mungwi folyó mellett laktak, és az ottani protestáns 
gyülekezetbe kezdett járni.

Nemcsak ő, hanem az iskolai szünetben a gyerekei 
is, akik még nem házasok és itthon laknak, keményen 
dolgoznak a kukoricaföldön. A szociális támogatásból 
és a kukorica eladásából házat építettek. (A házat ille-
tően nem európai színvonalra kell gondolni. Folyóvíz, 
szennyvíz elvezetés nélküli, de a korábbinál sokkal na-
gyobb, égetett téglából épült a ház, és a háztető sem fű-, 
hanem bádogtető.) Ez azt jelenti, hogy most sokkal jobb 
körülmények között élhetnek.

Özvegyek
Zambia:

Az eltelt évek alatt, az újságcikkek, beszámolók kapcsán néhány zambiai testvéremet az ott-
honi testvérek is megismerhették, némelyiküket név szerint is. Énók a kertben dolgozik, és a 
lelki szolgálatban, a gyermekmunkában is segítő társam. Ismerhetik a tiniket is. Ha nem is 
név szerint, de arcról bizonyosan, hiszen a képeken újra meg újra feltűnnek az ismerős arcok. 
Ebben a cikkben azokról a gyülekezeti özvegyasszonyokról szeretnék beszámolni, akik külö-
nösen is közel állnak a szívemhez. Vagy azért, mert némelyikük gyermekei az én vasárnapi 
iskolás csoportomba tartoztak, vagy azért, mert életüket és viselkedésüket látva segítőknek 
választottam őket a lelki szolgálathoz. 
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2015-ben költöztek át ide, Mungwiba, és azóta is ennek 
a baptista gyülekezetnek a tagjai. M. S. mindent megtesz 
azért is, hogy a gyermekek ne csak jobb körülmények kö-
zött éljenek, de tanulhassanak is. Tavaly bevezettették az 
áramot, és ez segít abban, hogy a lámpafény mellett este 
is tudnak tanulni a gyerekek. Négyet közülük a vasárnapi 
iskolai csoportomból ismerek, és valóban okos gyerekek. 
Az egyik idősebb fiú pedig olyan jól tanul, hogy a gim-
náziumi vizsgát extra jó eredménnyel tette le. Ilyen ered-
ményt egész Zambiában csak 15–20 tanuló ért el. Ezeket 
a gyerekeket a továbbiakban az állam iskoláztatja. Az 
állam fizeti az egyetemi tandíjat, kollégiumot, mindent. 
Még az is lehet, hogy külföldön tanulhat tovább.

Amikor valakivel beszélgetek és M. S. szóba kerül, 
mindig megjegyzem: – Umwina Kristu wakosa. Ő egy 
igazi keresztyén, aki szereti az Úr Jézust és hűségesen 
követi Őt. Rá is érvényes, amit az Úr mondott: Akinek 
sokat bocsátottak meg, az nagyon szeret.

 
Van, hogy az Úr azt kéri, maradjunk egyedül Őérte. 
Van, hogy valaki özvegy lesz, vagy a körülmények foly-
tán marad egyedül. Isten mindig kész az ilyenek mellé 
odaállni, és atyai szeretetével bátorítani, segíteni őket. 
Aki Őbenne bízik, mindent Őtőle vár, az átélheti, hogy 
Isten kővár és menedék, igen biztos segítség minden 
szükségben és nyomorúságban. Ezeknek az özvegyeknek 
a hite, Istenbe vetett bizalma példaértékű lehet előttünk 
is. Körülményeiket, lehetőségeiket látva teljen meg a 
szívünk hálával Isten iránt, hogy nekünk, európaiaknak 
milyen sok jutott!

Befejezésül azt szeretném a testvérek szívére helyezni, 
amit az „én tinigyerekeimnek” is tanítok: lehet, hogy 
szegény vagy, de mindig fogsz találni legalább egyet, 
aki nálad szegényebb. Kérdezd meg Istent, mi az, amivel 
tudnád segíteni. „Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak 
ad kölcsön” (Péld 19,17).

Magamról csak annyit, hogy a Hertler házaspár hirtelen 
visszautazása Németországba az én hazautazásom idő-
pontját is megváltoztatta. A tervezettnél fél évvel koráb-
ban, januárban utazom haza szolgálati szabadságra.

Isten kegyelméből még előadtuk az új karácsonyi 
előadást Ngululán és Mungwiban. A szilvesztert a ti-
nikkel együtt töltöttük, ami egyúttal farewell, búcsú 
is volt. Ugyanis elköltözöm Mungwiból. (A holmijaim 
egyelőre a misszió kazamai házába, egy konténerbe 
lesznek átpakolva.)

Amikor életünkben hirtelen, váratlan változások van-
nak, jó tudnunk nekünk, keresztyéneknek, hogy életün-
ket olyankor is a mozdíthatatlan Kőszikla, Jézus Krisz-
tus biztosan tartja.

  IMATÉMÁK:

 
HÁLA:

1. Hosszú keresés után sikerült végül találni egy erdei 
utat, ami nem életveszélyes és járható.

2. Újévkor órákon át tartó felhőszakadás volt, de végül 
délutánra mégis vissza tudtam vinni a gyerekeket 
baleset, elakadás nélkül.

3. Az áldott karácsonyi előadásért.

4. A szilveszteri alkalomért, az új évkezdetért a tinikkel, 
hogy együtt adhattunk hálát Istennek a mögöttünk 
levő évért, és az Úrral indulhattunk ebbe az új évbe.

5. Bár decemberben maláriás voltam, Isten erőt adott a 
szolgálatokhoz, a teendőkhöz.

6. Mivel nincs már kutyám, én öltem meg a kígyót, 
amelyik bejött a lakásba. Isten bátorságot adott hozzá 
és megvédett.

 
KÉRÉS:

1. Bölcsességért a pakolásnál, átköltözésnél. El tudjam 
dönteni, mi az, ami fontos, szükséges a jövőben.

2. A tinik együtt maradjanak, ne szóródjanak szét, meg-
maradjanak a hitben.

3. A megbízottak hűséggel törődjenek velük.

4. Védelemért az utazásnál, szerencsés hazaérkezésért.

5. A szolgálati körútért, áldott találkozásokért a gyüle-
kezetekkel, testvérekkel.

Szeretettel köszöntöm a testvéreket: dr. Keszi Krisztina

(A cikk képei a hátsó borító belső oldalán találhatók.)
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Kedves Olvasók!
Malawi:

Szeretettel köszöntelek Benneteket az új esztendőben és sok áldást  
kívánok életetekre!
Köszönöm szépen, hogy gondoltok rám! Lassan beilleszkedem a helyi kultúrába, igyekszem meg-
érteni az emberek gondolkozását, szokásait, és próbálok alkalmazkodni az itteni időjáráshoz.

Időközben beköszöntött az esős évszak; most már jobban le-
het aludni, mert éjjelre lehűl a levegő, és persze akkor is, ha 
elkezd esni. Csilongát kicsit megkésve érte el az esős évszak. 
Itt az emberek többsége csak december közepén vetette el a 
kukoricát, földimogyorót, gyapotot. Ez azt jelenti, hogy ké-
sőbb lesz az aratás is, mint más helyeken, tehát tovább tart 
az éhség ideje. A januári és februári hónap a legkritikusabb 
sok család életében. 8-án, amikor megkezdődik újra az is-
kola, mi is 3 hónapig kukoricalisztből készült kását adunk a 
gyerekeknek, sóval és cukorral ízesítve, mert ilyenkor sokak-
nak ez a napi egyetlen étkezésük. Nem könnyű látni, hogy 
míg nekünk, misszionáriusoknak bőven van mit ennünk, a 
falubeliek többsége korgó gyomorral tér nyugovóra. Viszont 
januárban ismét kiosztunk több zsák kukoricát a lakosság 
körében. Malawiban sajnos teljesen az időjárástól függ, hogy 
milyen lesz a termés, vagy hogy lesz-e egyáltalán termés. 
A föld önmagában sem nagyon termékeny, de a műtrágya 
nagyon drága, így a szegények eleve nem számíthatnak bő-
séges terméshozamra. Mivel nincs kiépítve mesterséges ön-
tözőrendszer, az eső igazi áldást jelent, és sok imádság hang-
zik el érte.

A decemberi hónap eléggé zsúfolt időszak volt az 
Ubwenzi falufejlesztési projekt életében. Minden hétvégén 
Karácsonyt ünnepeltünk valamelyik csoporttal: a munka-
társakkal, a környező gyülekezetek lelkészeivel és azok fe-
leségével, no meg két ízben az ifjúsággal is. Az egyik alka-
lommal, dec. 2-án egy különleges ifikirándulásra került sor 
a Malawi-tó Nemzeti Parkba. Ott tartottuk a karácsonyi par-
tit mindazokkal, akik hozzájárultak a kiránduláshoz. Ami-
kor első ízben összeültünk a munkatársakkal, még nem 
tudtuk, hogy tényleg megvalósul-e a kirándulás, hiszen 
anyagi okokból az előző évi próbálkozás kudarcba fulladt. 
Az ifire járó falusi fiatalok többségének gondot jelentett 
ugyanis a hozzájárulási költség, 1000 malawi kwacsa, azaz 
kb. 1,20 euró befizetése. Nekünk jelentéktelennek tűnik ez 
az összeg, viszont annak, akinek nincs rendszeres jövedel-
me, és csak abból él, amit megtermel, még egy ilyen kis 
összeget is nehéz előteremteni. A határidő leteltével még 
csak 4 fiatal volt a listán, ezért a többiek kaptak még egy 
kis „kegyelmi időt”. Hihetetlen, de a végén 22 fiatallal 
tudtunk elindulni, és igazi csodaként éltük meg a kirán-
dulást. Önerőből a fiatalok nem tudnának eljutni a tóhoz a 
szállítási költség miatt, és sokan közülük még nem is vol-
tak ilyen „távol” az otthonuktól. A parkban idegenvezetést 
is tartottak nekik, hogy jobban megismerjék, milyen kincs-
csel is rendelkeznek, hogy jobban vigyázzanak a környe-
zetre általában és ne csak ott, a védett területen. Termé-
szetesen tartottunk ott is áhítatot, volt játék, közös ebéd, 
megfigyeltük a halakat, de legfőképp a fürdést és a vízi já-
tékokat értékelték.

Érdekes volt ott állnom az előtt a kb. 200 éves majomke-
nyérfa előtt, amelyet dr. David Livingstone és az első misz-
szionáriusok ültettek, akik először a Malawi-tónál, Cape 
Maclearben telepedtek le. Csak később költöztek a magasab-
ban fekvő Livingstoniába a rengeteg szúnyog elől. Akkori-
ban még, mivel nem voltak megfelelő gyógyszerek, többen is 
belehaltak a maláriába.  

 Visszatérve a kirándulásra, annak, hogy hozzájárulást 
kértünk, pedagógiai háttere is volt. Kérdezhetné bárki, hogy 
miért nem fizettük mi, misszionáriusok a fiatalok utazását. 
Egy nagyon fontosat már megtanultam: sok mindent el le-
het rontani azzal, ha azonnal elkezdjük támogatni az ittenie-
ket, és nem adjuk meg nekik a lehetőséget, hogy hozzáte-
gyék az ő részüket. Sokan ugyanis önsajnálatban élnek. Meg 
sem próbálnak elérni valamit, mert úgy tekintenek maguk-
ra, mint akik egy szegény országban élnek, tehát rá vannak 
utalva mások segítségére. Sokszor halljuk: Úgysem fog sike-
rülni, kár is belevágnom! Mi viszont azt szeretnénk, ha ők is 
tennének valamit: pl. vegyenek részt egy ilyen kiránduláson, 
és legyen sikerélményük, amely a továbbiakban ösztönzi 
őket. Ilyen módon jutalomnak tekintik majd, hogy élvezhe-
tik munkájuk gyümölcsét. Nagy örömmel hallottuk, hogy 
azok, akik tényleg komolyan vették a dolgot, készek voltak 
áldozatot hozni, és pl. alkalmi munkát vállaltak valakinek a 
földjén. A tapasztalat azt mutatja, hogy ha valakiben meg-
van az akarat, előbb-utóbb eléri a célját. 

Annak is örülök, hogy a Karácsonyt nem kellett egyedül 
töltenem; a Müller családnak látogatói érkeztek Németor-
szágból, és velük tudtam karácsonyozni a tónál. Január 12-én 
pedig megérkezik Katie, a kanadai kolléganőm, akivel Zom-
bában fogok lakni, ahová 23-án költözöm. Örülök, hogy lesz 
lakótársam és lelki közösségem is, hiszen a városban rendsze-
resen el tudok majd járni egy házi csoportba és angol nyelvű 
istentiszteletre is. Mindez nagy ajándék! Nem is beszélve ar-
ról, hogy az internetet is gyakrabban tudom majd használni. 

Hálás vagyok mindazért a sok tapasztalatért, amelye-
ket itt, a vidéki környezetben szerezhettem, és hogy bepil-
lanthattam az itteni kultúrába, az egyszerű falusi emberek 
hétköznapjaiba és életébe. Jó volt bekapcsolódni az ifi-szol-
gálatba is. Egyszer még bibliaórát is tarthattam a János 
evangéliuma 17. fejezetéből angolul, fordítással. Örülünk, 
hogy több muzulmán fiatal hetente eljár az alkalmakra és 
hallja az evangéliumot. A nyelvtanulással lassan, de biztosan 
haladok; kéthetente veszek át egy leckét és írok tesztet, ami 
jobban motivál a tanulásra. 

Köszönöm, hogy mögöttem álltok imádságban és anyagi 
támogatással is! Nélkületek nem lehetnék itt Malawiban. Is-
ten áldjon Titeket! 

Szeretettel: Kevezsda Szilvia
(A cikk képei a hátsó borítón találhatók.)
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Ki érdemel tiszteletet? – teszi fel a kérdést Johanna 
Délkelet-Ázsiában. Tényleg csak azok, akiknek a 
bőre nem túl sötét, és akiknek van valamilyen is-
kolai végzettségük? 

Irmgard Schülein, aki újra Pápua Új-Guineában 
van, arról számol be, hogy a szolgálat egyszerre ál-
lítja őt túl nagy, ill. túl kicsi kihívások elé. Amikor 
tűrőképességének határához érkezik, felteszi a kér-
dést: Mitől leszek értékes? 

Mi az én önértékelésem alapja? Például a kép-
zettség, ami beképzeltséghez is vezethet?  Joachim 
Berger Bitileziről mesél, aki felismerte, hogy az ő 
értéke Isten ajándéka. 

Hogyan alakul ki az egészséges önbecsülés? 
Erre a kérdésre szeretne választ kapni Andreas és 
Rahel Gross egy japán óvoda vezetőjétől, aki pilla-
natok alatt odakanyarodik, hogy mennyire más a 
Biblia felfogása, mint a világé.  

Hogyan lesz az uralkodni vágyásból szolgai lel-
kület? Waldemar a Dél-Németországban végzett 
interkulturális munkájáról számol be, és elmondja, 
hogy mi változtatja meg az ember mélyen gyöke-
rező világképét.

Miért érzik sokan azt, hogy a környezetük olyan 
értéktelennek tartja őket, mint egy érvénytelen 
buszjegyet? Mi lehet a hithez vezető híd? Aaron 
Köpke egy kelet-német lakótelepen szerzett tapasz-
talatait osztja meg velünk.

Végezetül a liebenzelli diakonisszák vezetője te-
szi fel a kérdést, hogy vajon a méltóságot ki kell-e 
érdemelni. Johanna Hägele nővér az írásában el-
lentmond Cicerónak, a római filozófusnak.

Az Érték és méltóság témához érkezett írások-
ból az derül ki, hogy erről a kérdésről az emberek 
minden kultúrában eredendően helytelenül gon-
dolkodnak. Ha azonban az a Krisztus él bennünk, 
aki „reménysége az eljövendő dicsőségnek” (Kolossé 
1,27), akkor Ő úgy teljesíti ki személyiségünket 
méltósággal és szépséggel, mint senki más.  Ugyan-
akkor én is felelős vagyok azért, hogy milyen hatá-
soknak engedek. Ha például állandóan olyan em-
berekhez hasonlítgatom magamat, akik látszólag 
jobbak nálam, akkor idővel elveszíthetem saját 
józan ítélőképességemet. Ha mindig attól félek, 
hogy mások elutasítanak majd, akkor nem tudom 
kibontakoztatni azokat a különleges ajándékaimat, 
amelyeket Istentől kaptam. 

Az Ige Istenünk mély szeretetéről, hűségéről és 
irgalmasságáról biztosít minket. Nem lenne éppen 
ezért bölcs dolog egy ilyen bátorító igeverset ma-

gunkkal vinni a hétköznapokra? Például a Jeremi-
ás 31,3-at: „Örök szeretettel szerettelek, azért von-
talak magamhoz hűségesen.”

Amire nekünk magunknak is oly égető szüksé-
günk van, az a világnak is nagyon kell: az evangé-
lium hirdetőire.

Köszönöm mindenkinek, aki támogat minket 
abban, hogy az isteni értékeket és méltóságot, Jé-
zus Krisztus váltságát és reménységét hirdethessük 
a világon.

Hálával és ugyanabban a szövetségben járva:

Martin Auch, missziós igazgató

Ki vagy mi határozza meg egy ember értékét? És mi a helyzet az emberi 
méltósággal? Misszionáriusaink ezeknek a kérdéseknek jártak utána. 
Megfigyeléseket tettek, tudakozódtak. Sok mindenre kaptak választ, de 
maradtak még nyitott kérdések.

Érték és méltóság
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A többi ovis azonban állandóan Emily szőke 
haját húzogatta, fehér bőrét csipkedte, majd 
nevetve menekült előle. Az óvónő néha 
megdézsmálta Emily uzsonnáját… Képzel-
hetik, milyen nehéz volt egy ilyen kezdet. 
Később azonban változtak a dolgok, és a 
kislányunk három éven át nagy lelkesedés-
sel járt oviba. 

A falufőnök nemrég ezt mondta nekünk: 
– Ti, misszionáriusok olyanok vagytok, 

mint mi, amikor a falunkban éltek. Mert ak-
kor úgy éltek, mint mi.

Ez olyan volt, mintha lovaggá ütött volna 
minket. Magukkal egyenértékű embereknek 
tartanak, akik éljük az ő „egyszerű” életüket. 
A főnök így folytatta:

– Amikor azonban repülőre ültök, újra fe-
hérek lesztek. 

Ez is igaz. Amikor a Csizomo Központ-
ban világosan és érthetően bibliai fogalma-
kat magyarázok, de látom magam előtt a 
mirőlisbeszélsz tekinteteket, ismét tudatosul 
bennem: ez az igazi különbség, nem a bőr-
szín. Különösen élesen érződik ez az iskolá-
zottság területén. Ezt már a kislányaink is 
érzékelik. Ők már teljesen hozzászoktak ah-
hoz, hogy vannak gyerekkönyveik, amelyek-

ből rendszeresen olvasunk nekik. Ezt az él-
ményt malawi játszótársaik egyáltalán nem 
ismerik.  

Érték és méltóság Bitilezi életében
Bitilezi Paulino nevű tanítványunk mesélte 
egy májusi estén: 

– Mielőtt a Csizomo Bibliaiskolába jöttem, 
nem ismertem az a betűt. Ma már felisme-
rem és elolvasom. Amikor kinyitom a Bibliát 
vagy az énekes könyvet, minden a betűnek 
örülök. Már nem vagyok olyan buta, mint a 
tök, és a piaci árusok sem tudnak többé be-
csapni. 

Lelkesedésében Bitilezi csak azt felejtette 
el megemlíteni, hogy most már az ábécé ösz-
szes betűjét ismeri. Ez az 55 éves asszony 10 
hónapos kemény munkával megtanult olvas-
ni és írni.

Senki nem mondta meg neki, hogy mi-
kor született. Ezért, sok malawi emberhez 
hasonlóan, Bitilezi Paulino is január 1-jén 
ünnepli a születésnapját. „Új életében” az 
az asszony, aki egykor analfabéta volt, most 
már képzett embernek számít. Eddig min-
dent vakon el kellett hinnie. Például faluja 
lelkészének is, aki olyan verseket idézgetett, 
amelyek egyáltalán nem szerepelnek a Bib-
liában. 

De hát hogyan is ellenőrizhette volna 
ezt Bitilezi? A kis a betű azonban forra-
dalmi változást hozott az életébe, ő pedig 
nagyot nőtt az emberek szemében. A gyer-
mekeinek és az unokáinak gyakran mon-
dogatja: 

– Ne maradjatok buták, mint amilyen a 
nagymamátok és az anyukátok volt.

Bitilezi önértékelése sokat fejlődött, és a 
templomba járókat vagy a falujabelieket így 
bátorítja: 

– Menjetek iskolába! Tanuljatok! Az olva-
sás és az írás nagyon fontos!

Bitilezi azonban nemcsak az a betűt is-
merte meg a Csizomo Központban, hanem 
Jézust is, aki az Alfa és az Omega, a kezdet 
és a vég. Egyik este így vallott erről: 

– Minden héten elmentem templomba és 
meghallgattam a prédikáci ót. Jézust azon-
ban nem ott ismertem meg. Ez itt történt ve-
lem, a Csizomo Központban. Sokat tanultam 
az Ó- és az Újszövetségből. Most már tudom, 
hogy Jézus értem halt meg a kereszten, majd 
feltámadt. Most már én is Isten értékes gyer-
meke vagyok, és ezt senki sem veheti el tő-
lem. Azt szeretném, ha az unokáim is elfo-
gadnák Jézust. 

Kérjük, imádkozzanak velünk azért, 
hogy Bitilezi is és a többi diákunk felesé-
ge is Jézus hiteles tanúi lehessenek a csa-
ládjukban, az otthoni gyülekezetükben és a 
falujukban.

Joachim Berger

Imádkozzunk azért, hogy 
a Csizomo Köz pont ban 

végzett minden egyes hallgató 
felesége is megtalálja a helyét a 
szolgálatban!

Joachim és Mirjam Berger 2011 
augusztusa óta felügyeli a mala
wi lelkészek teológiai és szakmai 
képzését a Csizomo Központban. 
Előtte két évig a csicseva nyelvet 
tanulták és az ország kultúrájá
val ismerkedtek. A házaspárnak 
három kislánya van.

Bizonyos különbségeket nem lehet csak úgy, egyszerűen figyel-
men kívül hagyni. Emily lányunk volt az első fehér gyermek a 
közelben működő falusi óvodában. Kezdetben másként bántak 
vele, pedig folyékonyan beszélt csicsevául, és a malawi gyere-
kekhez hasonlóan egyszerűen csak játszani szeretett volna.

Már nem vagyok olyan 
buta, mint a tök!

Malawi:

Bitilezi (balra) és két másik diákunk felesége éppen az általuk varrt biblia- és énekes-
könyv-borítóknak örülnek. Bitilezi még a szemüvegét is a Csizomo Központban kapta.
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Alexander és Tabea Biskup  
2010-ben utaztak ki első alka
lommal szolgálati területükre, 
Burundiba. Partneregyházunk 
gyülekezeti és ifjúsági munkáját 
segítik, munkatársakat képeznek 
és a Muramvya bibliaiskolában 
tanítanak. Alex pedig 2016 óta a 
misszionáriusok csapatának a 
vezetője. Három kislányuk van.

Imádkozzunk azért, hogy 
a burundi gyülekezetek 

befogadó légköre tegyen bizony-
ságot arról, hogy Isten nem 
személyválogató!

ÉRTÉKpazarlás 
– Köszönöm!
A szavak szívből jön-

nek. De miért? Az egyik 
gyülekezet fiataljaival egy csendes hétvégére 
utaztunk el. Partneregyházunknál csak nagy 
ritkán rendeznek ilyet. Az egyik ifivezető, aki 
maga nem volt jelen, nagyra értékelte, amit 
az „ő” fiataljaikért teszünk, és kifejezte hálá-
ját. Amikor fiatalokkal beszélgetünk, ez gyak-
rabban megtörténik. Mindig örülnek azoknak 
a perceknek, amikor ők állhatnak a „közép-
pontban”, és átélik, hogy nekünk mindany-
nyian nagyon értékesek. Burundiban ugyanis 
nem könnyű a fiatalok helyzete. Ha valaki 
még nem házas és nincsenek gyermekei, nem 
hallgatják meg. Nem túl lelkesítő, amikor jól 
képzett fiatalok sok jó ötlete, tudása, tettre-
készsége és lelkesedése pusztán az életkoruk 
miatt elszáll a levegőbe. Erre azért oda kelle-
ne figyelni. 

ÉRTÉKtelenség
A burundiak sokat mesélhetnének arról, hogy 
mi történik azokkal, akik nem jó párthoz vagy 
népcsoporthoz tartoznak, vagy nem megfele-
lő háttérből jönnek: jóval kevesebb eséllyel 
indulnak a munkaerőpiacon, továbbá napi 
rendszerességgel számíthatnak sértő megjegy-
zésekre és kirekesztésre. Nem titok, hogy a 
társadalomnak vannak kivételezettjei, és van-
nak számkivetettjei; vannak, akiket értékes-
nek, és vannak, akiket teljesen értéktelennek 
tartanak. Ezt a temetőkben lehet a legjobban 
lemérni: a gazdag, jómódú, befolyásos embe-
rek szinte már-már mauzóleumszerű, hatal-
mas síremlékeitől kissé távolabb találjuk a kis-
emberek egyszerű sírhantjait. Amikor a válság 
idején elhunyt az elnök egyik magasrangú ta-
nácsadója, Bujumburában, az ország fővárosá-
ban, abban a lakónegyedben, ahol élt, óriási 
emlékművet emeltek a tiszteletére. 

ÁtÉRTÉKelés
A bibliaórákon és az igehirdetésekben is fog-
lalkozunk ezzel a témával. Tabea részt vesz 
egy olyan projektben, ahol prostituáltaknak 
szerveznek varrótanfolyamot. Ha megtanulnak 
varrni, felhagyhatnak eddigi „szakmájukkal”. 
Ezeken az alkalmakon azok, akiket mások 
mindig csak használnak és kihasználnak, és 
akiknek számtalan problémával kell szembe-
nézniük, egyszeriben a középpontba kerülnek. 
Odafigyelnek rájuk, és értékesnek tartják őket. 
Annak is tanúi lehetünk, hogy Jézus megvál-
toztatja némelyikük életét, és megszabadítja 
őket a hamis kötelékektől. Ott mindenki lát-
hatja, hogyan állítja helyre Jézus valakinek az 

emberi méltóságát, mi 
pedig örvendezhetünk, 
amikor asszonyok újra 

értékes személyként tekintenek önmagukra – 
Jézusban.

ÉRTÉKesség
A fiatalok csendes hétvégéjén a Timóteus-
hoz írt leveleket és a 139. Zsoltárt tanulmá-
nyoztuk. Timóteus a mentorától, Páltól ezt a 
tanácsot kapta: „Senki meg ne vessen ifjú ko-
rod miatt” (1Tim 4,12). Ugyanakkor legyen 
Timóteus példa mások előtt! Munkatársunk,  
Albrecht Hengerer azt tárta a fiatal résztvevők 
elé, hogy Isten milyen nagyon ismeri, szereti 
őket, és hogy milyen mérhetetlenül értékesek 
Isten szemében. Ilyen alkalmakon és Isten Igé-
jének elmélyült tanulmányozása során szeret-
nénk megértetni az itteniekkel, hogy Jézustól 
kaphatnak valamit, amit a világtól soha: min-
den Jézusban gyökerező élet értékes, és mint 
olyan, az értéke állandó és örök. 

PéldaÉRTÉKűség 
Ennek a sok megrázkódtatást átélt országnak 
azt kívánjuk, hogy legyenek minél többen, 
akik kapcsolatba kerülnek Jézussal, rájön-
nek, mennyire értékesek az Ő szemében, és 
így megerősödve legyőzik a nehézségeket és 
a gondokat. Magunknak pedig azt, hogy az 
ilyen emberek példáját sokan akarják majd 
követni.

Alexander és Tabea Biskup

Hogyan élik meg emberek azt, ha értékesek, és hogyan, ha kevésbé szá-
mítanak annak? Tabea és Alexander Biskup olyan burundiakról írnak, 
akiknek fontosabbak a belső értékek.

Burundi:

Egy fiú a csendes  
hétvége résztvevői  
közül Butában.  
Az ő élete is igazán 
ÉRTÉKes – Jézusban
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Yusuke Imoto 1981-ben született, nős, két 
lány édesapja. Az óvodapedagógusi és tanítói 
képesítés megszerzése után teológiai tanulmá-
nyokat folytatott, majd keresztyén diákmun-
kát végzett Japánban. 2014 óta a mi gyüleke-
zeti körzetünk egyik lelkésze, ill. 2015 óta a 
Mominoki Óvoda vezetője. Vele beszélgettünk 
arról, hogy mit is jelent az érték és a méltóság 
Japánban.   

Mennyire fontos az egyén méltósága Japánban?
A japán nép történetében soha nem volt hang-
súlyos. Az a felfogás uralkodott, hogy addig 
tartozol egy falu, egy térség vagy egy család 
közösségéhez, amíg hasznos vagy a közösség-
nek. Ez az elv a nagy éhínségek idején odáig 
vezetett, hogy az öregeket kivitték a hegyek-
be és magukra hagyták, az újszülötteket pedig 
megölték. Amerika és néhány európai keresz-
tyén állam egyre növekvő hatására először a 

Meidzsi-korban (1868–1912) jelent meg Japán-
ban is az „egyén méltóságának” a gondolata. 

Még ha Japánban a közösség jólétét az egyén 
boldogulása fölé helyezik is, legalább az idő
seket nagyobb tisztelet övezi…
Igen, a konfuciánus tanítás hatására annak, 
aki rangban és korban az ember fölött áll, ki-
jár a kellő tisztelet. Az idősebbek különösen 
egy faluközösség társadalmi rendszerében ör-
vendenek nagy tekintélynek. Ám azáltal, hogy 
a falvak egyre inkább elvárosiasodnak, és egy-
re több ember költözik be a nagyvárosok név-
telenségébe, a család és a szomszédok egyre 
kevésbé ápolják a közösséget egymással. Így 
az öregek iránti tiszteletadás is szép lassan 

Gyülekezetünk 1969 óta működteti a 
Mominoki Óvodát. Gyermekeink, Elia 
és Malea is jól érzik ott magukat. Él-
vezik az óvodát, játékosan tanulnak 
japánul, és keresztyén értékekre is 
tanítják őket.

Az, aki vagyok, fontosabb annál, 
amit teszek, és amim van

Japán:
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Elia és barátai

Rovarvadászat a vízzel elárasztott, de bevetetlen rizsföldön

Yusuke Imoto
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Andreas és Rahel Gross 2009 óta 
él Japánban. 2013 óta az omei 
gyülekezetben szolgálnak. Ome 
egy 136 000 fős város Tokiótól  
nyugatra. A házaspárnak két 
gyermeke van. 

Adjunk hálát Istennek, 
hogy a Mominoki óvoda 

egy olyan hely, ahol a kis 
óvodások hallhatnak arról: Isten 
szereti őket és ő alkotta őket 
olyannak, amilyenek!

kimegy a divatból. Miközben Japán lakossá-
ga csökken, az idősek aránya növekszik. Így 
a dolgozó nemzedékekre egyre nagyobb teher 
hárul, hiszen nekik is hozzá kell járulniuk az 
idősek egészségügyi és nyugdíjköltségeihez. 
Jól érzékelhető, hogy kezdenek úgy tekinte-
ni az idős emberekre mint gazdasági kolonc-
ra. Maguk az öregek pedig attól szenvednek, 
hogy ők a fiatalok szemében meiwakuk.  

Tudjuk, hogy lelkes gyülekezetépítő és lelkes 
óvodavezető vagy. Mi okoz neked örömet a 
munkádban?
Szeretem a nevelést és a képzést. Ez alatt nem 
csak a tudás átadását értem. A nevelésnek és a 
képzésnek sokkal inkább az a feladata, hogy a 
gyermek növekedését mindenre kiterjedően se-
gítse, tehát a mentális, a pszichikai, a szociális, 
a fizikai és a szellemi, lelki területen egyaránt.  

Én presbiteriánus gyülekezeti háttérből 
jövök, ahol az a fő elv, hogy az ember egész 
gondolkodását, életvitelét, családi életét, gaz-
dasági tevékenységeit, tehát egyszerűen min-
dent a hit irányítson és formáljon. Egy hét 
10 080 percből áll. De nemcsak a vasárnapi 
istentisztelet 80 perce, hanem a fennmaradó 
10 000 perc is számít. És éppen a 10 000 perc 
miatt fontos különösen is az istentisztelet 80 
perce. Nálam a képzés és a nevelés, illetve az 
evangélizáció és a misszió szétválaszthatatla-
nul összetartozik. 

A legnagyobb örömöm az, amikor gyer-
mekek Istenre bízzák magukat és tisztelik Őt. 
Amikor a saját képességeikre támaszkodva ki-
próbálnak valamit, ami talán még túl nehéz 
nekik. Amikor megnyílnak egy kis barátjuk 
előtt, és egy jót beszélgetnek. Amikor hisznek 
a Teremtőben, és felfedezik a csodálatos te-
remtett világot maguknak.  

Mi különbözteti meg a Mominoki Óvodát a 
többi óvodától Oméban?
Nálunk minden nevelő keresztyén és min-
den nap tartunk áhítatot. Ilyen még a Japán-
ban működő keresztyén óvodák között is alig 
akad. És hogy mi jellemezi még óvodánkat? 
A kezelhető gyereklétszámnak és a rugalmas 
tantervnek köszönhetően minden gyermeknek 
azt tudjuk nyújtani, amire egyénileg éppen 

szüksége van. Ezenfelül azokat a gyermeke-
ket, akiknél megkésett fejlődés vagy fejlődési 
rendellenesség tapasztalható, jó eredmények-
kel fejlesztjük és integráljuk. Fontos még az is, 
hogy a hozzánk járó kisgyermekek rendszere-
sen kirándulnak a természetbe, és lehetőségük 
van más kultúrákat és nyelveket is megismeri.    

Miért adják olyan szülők is keresztyén óvodá
ba a gyermeküket, akik nem hisznek Istenben 
és a Bibliában?
Korábban jóval kevesebb óvoda működött, 
gyakran nagy volt a túljelentkezés, és a szülő 
boldog volt, ha kapott egy helyet. Ma sokfé-
le oka van annak, hogy szülők hozzánk járat-
ják a gyermekeiket: itt laknak a környéken, 
ide járnak a barátaik gyermekei, ők is hoz-
zánk jártak óvodába, nagy hangsúlyt fektet-
nek gyermekeik testi-lelki fejlődésére, tudják, 
hogy kisebb csoportokban több figyelem jut 
egy gyermekre, hallották, hogy a keresztyén 
óvodákban jó a légkör és a szakmai színvonal. 
Egyébként a magas színvonalú oktató-nevelő 
munkájuk miatt általában a keresztyén isko-
láknak is jó a hírük az országban.   

Mennyire tartjátok fontosnak azt, hogy be
széljetek az óvodásoknak az ember értékéről 
és méltóságáról? 
Japánban ma egyre több az olyan gyermek, 
akinek az önértékelése negatív, és aki önbiza-
lomhiányban szenved. Egy gyermek szívében 
akkor alakul ki egészséges önértékelés, ha kicsi 
korától kezdve kap szeretetet, kedvességet, fi-
gyelmet, bátorítást és dicséretet. A japán társa-
dalom azonban állandó rohanásban van, ezért 
aztán a szülők egyre kevésbé tudnak azok len-
ni, akiknek lenniük kellene. Sem a családban, 
sem a szomszédságban, sem az óvodában, sem 
pedig az iskolában nem kapják meg a gyerme-
kek a megfelelő gondoskodást, törődést. Ha 
a környezetük hasznosnak találja őket, akkor 
befogadja őket. Ha problémásak, elutasítást ta-
pasztalnak. Egy gyermek akkor fejlődik pozitív 
irányba, ha értékelik, szeretik mint embert, és 
fejlesztik a képességeit. Azt gondolnánk, hogy 
ez magától értetődik. Úgy tűnik azonban, hogy 
Japánban ezt mára már elfelejtették. 

Éppen ezért tartjuk fontosnak elmonda-
ni a Mominoki Óvodába járó gyermekeknek, 
hogy Isten nagyon szereti őket, hiszen Ő ter-
vezte el az életüket és Ő is alkotta meg őket.  
A gyer mekeknek tudniuk és tapasztalniuk 
kell, hogy értékesnek tartják és olyannak fo-
gadják el őket, amilyenek (lenni). Éspedig 
mindezt az előtt, mielőtt megtanulják, hogy 
mi mindent tudnak csinálni (tenni), vagy hogy 
milyen képességek birtokában vannak (birto-
kolni). Mert az, aki vagyok, fontosabb annál, 
amit teszek, és annál, amim van. 

Ahhoz, hogy bármit tegyek és bármim le-
gyen, épnek kell lennem

Andreas és Rahel Gross

Éppen ezért tartjuk  
fontosnak elmondani  
a Mominoki Óvodába  
járó gyermekeknek,  
hogy Isten nagyon  
szereti őket, hiszen  

Ő tervezte el az  
életüket és Ő is  

alkotta meg őket.

A Meiwaku-elv: a meiwaku 
nagyjából bosszantást, zava-
rást jelent. A japánok fő 
szem pontja: Ne bosszants 
és ne zavarj senkit! Ne légy 
senkinek a terhére! Ne okozz 
megbotránkozást! Ha ez még
sem sikerül, az emberben óri
ási bűntudat támadhat.

 i

Játékos tanulás, hátul balra Rahel Gross
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Mitől vagyok értékes, ezt a kérdést sokszor feltettem magamnak az 
életem során.

Mitől vagyok értékes?
Pápua Új-Guinea:

Isten éveken át úgy  
vezetett, hogy mindig 

volt feladatom, és  
olyan adottságokat 

fedeztem fel magamban, 
amelyeket Isten  

rejtett el bennem. 

Fiatal misszionáriusnőként meg kellett talál-
nom a saját utamat. Megértettem, hogy ak-
kor találom meg az utamat és az értékeimet, 
és akkor tudok jól helytállni feleségként és 
anyaként, ha igent mondok az élethelyze-
temre. Isten éveken át úgy vezetett, hogy 
mindig volt feladatom, és olyan adottsá-
gokat fedeztem fel magamban, amelyeket 
Isten rejtett el bennem. Azt a munkát csi-
náltam, amelyről mindig is álmodtam. Így 
aztán könnyű volt arról beszélni, hogy mi az 
érték egy ember életében. Voltak társadal-
milag elismert és figyelemre méltó megbíza-
tásaim is, amelyek tekintéllyel ruháztak fel.  

Felkészülten – mégis teljesen másképpen
A férjemmel, Ernsttel évekig arra vágytuk, 
hogy még egyszer visszatérhessünk Pápua 
Új-Guineába, ahol korábban 15 évet töltöt-
tünk családostól. Amikor Ernst 2014-ben 
nyugdíjas lett, ez az álmunk valóra vált. 
Ernst az én nyugdíjas segítőmként utazott, 
amikor én vállaltam, hogy két évig a főváros-
ban, Port Moresby-ban [pótmózbí] vezetem 
az adminisztrációt és fogadom a vendégeket. 
Ez egyben azt is jelentette, hogy abba kellett 
hagynom szeretett szolgálatomat az asszo-
nyok között, és újat kellett kezdenem Isten-
nel. Tudtam jól, hogy teljesen új feladatok 
várnak rám. Tudtam, hogy az adminisztráció 
nem igazán az én asztalom, és ezért nagyon 
sokat kell majd tanulnom. De felkészültem 
minderre.

Aztán, azok után a hosszú évek után, 
amikor mindig olyan helyen dolgoztunk, 
ahol másoknak segíthettünk, egyszer csak 
mi voltunk azok, akik segítségre szorultunk. 
Bár Ernst sok gyakorlati dologgal, ötlettel 
tudta előrébb vinni a dolgokat, a számító-
gépes munkát mégis nagyon nehéznek ta-
láltam. Amikor már azt gondoltam, hogy 
végre elsajátítottam valamit, a számítógép 
nem akarta elvégezni a parancsot, amelyet 
kiadtam neki. Újra meg újra segítséget kel-
lett kérnem. 

Kéthavonta nagyobb pénzösszegeket kel-
lett lekérnem, bekönyvelnem, majd a többi 
misszionáriusnak elküldenem. Annak, aki 

tanult könyvelést, ez nem nagy dolog. Ne-
kem azonban ez már magasabb fokú mate-
matika volt. Sok időbe telt, míg végül kér-
tem egy egyszerűbb programot, amellyel 
könnyebben tudtam dolgozni. 

A vendégházban is beindult a nagy-
üzem: nekünk kellett a különböző misszi-
ók átutazó misszionáriusait, illetve azok 
barátait fogadnunk és gondoskodnunk az 
ellátásukról. Ez azzal járt együtt, hogy a 
szálláshelyeket állandóan takarítani kel-
lett. Eleinte minden oké volt, ám idővel 
azt éreztem, hogy megkísért a gondolat: 
a takarítás nem igazán értékes szolgálat.  
A szívemben pedig ott zakatolt a kérdés: 

– Nos, kedves városi tanácsos asszony, 
ilyesmit képzelt el magának? 

Kemény harcaimba került, hogy meglás-
sam a jó dolgokat is, vagy hogy felidézzem 
magamban, milyen nagyon szerettünk volna 
visszatérni Pápua Új-Guineába.

Isten változtat a hozzáállásomon 
Abban az időben a naponkénti bibliaolvasás 
nagyon fontos lett és igazi segítséget jelen-
tett. Egyszer teljesen más megvilágításba 
került az, amit Pál apostol a filippibelieknek 
írt: „tudok szűkölködni és tudok bővölködni is” 
(4,12). Elkezdtem egészen konkrétan em-
berekért, így a vendégeinkért is imádkozni. 
Több vendéget is kértem Jézustól: Uram, 
ha már takarítanom kell, akkor küldj több 
embert, hogy legyen értelme a takarításnak.  
Isten meghallgatta ezt az imádságot, és egy-
szeriben megváltozott a hozzáállásom. Most 
már nemcsak azért takarítottam, mert Új-
Guineában hamar piszkos lesz minden, ha-
nem mert az X családnak, vagy Y úrnak és 
a feleségének készítettem elő a lakrészüket. 
Vendégeink örültek a szívélyes fogadtatás-
nak, a ragyogó lakásnak a szépen megvetett 
ágyakkal, és annak is, hogy az étkezésekre 
meghívtuk őket. Jókat beszélgettünk, érde-
kes emberekkel ismerkedtünk meg és új ba-
rátokra leltünk. Amikor egy amerikai bará-
tunk azt írta, hogy „büszkék vagyunk rátok, 
amiért helytálltok azon a nem könnyű helyen”, 
hála és öröm töltött el. FO
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Isten időnként egészen 
apró dolgokban is a 

segítségünkre siet. Ne felejtsünk 
el hálát adni azokért sem!

Ernst és Irmgard Schülein 
2014 nyarától 2016-ig újra Port 
Moresbyben, Pápua Új-Guinea 
fővárosában szolgált, miután 
24 évig Bad Liebenzellben lát
tak el különféle feladatokat és 
szerveztek számos rendezvényt. 
Ernst elsősorban műszaki fel
adatokat végzett, Irmgard nők 
között tevékenykedett.
1974-ben illetve 1976-ban már 
voltak Mánuszon. Kis üzemeket 
építettek, tanították a hely belie-
ket és felépítettek egy templo
mot. Három felnőtt gyermekük 
és hat unokájuk van.
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Mitől leszek értékes és milyen feladatokat ta
lálok értékesnek?
Az ilyen kérdések megválaszolásánál gyakran 
befolyásol a társadalmi mérce és az, hogy mit 
tekintenek „karriernek”. Ám Pápua Új-Guineá-
ban újra meg kellett állapítanom: akkor értékes 
az, amit csinálok, ha ott vagyok, ahová Isten 
állított, és ha azt teszem, ami éppen a felada-
tom. Visszatekintve azt is megértettem, hogy az 
„elegáns, tetszetős” feladatokon csak akkor van 
áldás, ha Isten bízta ránk azokat. 

Újból megtanultam azt is, hogy szabad min-
dent elkérnem. Ha Isten alkotott olyannak, hogy 
szeretem, ha emberek vannak körülöttem, és az 
emberi kapcsolatokban tudok kiteljesedni, ak-
kor ezt szabad Neki elmondanom, és az ezzel 
kapcsolatos kéréseimet Elé tárnom. 

Most – immáron Németországban – ismét új élet  
szakaszban vagyunk, és én szívesen csinálom azt, 
amit Isten tesz elém, legyen az Bad Liebenzellben, 
Port Moresbyben, a szülőfalunkban vagy egy uta-
zó szolgálat különböző helyszínein.

Irmgard Schülein

Újra két évig 
a világ másik 
végén

Csomagolásnál mindig egy módszert követünk: a házban én rendezem a dol
gokat, az autóban pedig Ernst. Így volt ez akkor is, amikor két hetes beszá
moló körútra indultunk Berlinbe, Bad Doberanba és Neubrandenburgba. Már 
elindultunk, amikor Ernst rémülten vette észre, hogy nincs nála sem a pénz
tárcája, sem a személyi igazolványa, sem a bankkártyája. Azt gondolta, otthon 
maradtak az iratai. A kesztyűtartóban megtaláltuk az (éppen lejárt) nemzet
közi jogosítványát. Az már valami! És ott volt legalább az én bankkártyám. 

Berlinben ránk telefonált a sógornőm, és elmondta, hogy Ernst pénz
tárcáját valahol Ammelbruch és Beyerberg között megtalálta egy asszony.  
A hölgy érezte, hogy áthajtott valamin. A visszapillantó tükörben pénzt látott 
az úttesten. A pénzt becsületesen összeszedte az utolsó fillérig, a telefon
könyvben megtalálta a rokonainkat, és elvitte nekik a tárcát. Ernstnek hal
ványan rémlett is, hogy a pénztárcáját egy pillanatra az autó tetejére tette...

Amikor hazaértünk, a pénztárca már ott feküdt az asztalunkon, de az iga
zolvány és némi pénz mégis hiányzott belőle. Azt javasoltam, hogy biciklivel 
kutassuk át a szóban forgó útszakaszt. Ernst szerint ez teljesen értelmetlen 
vállalkozás lett volna. Hiszen két hét telt el, és közben az útszéli füvet is le
kaszálták. Tudtam, hogy nem tudom meggyőzni, ezért kicsit rosszkedvűen el
mentem, hogy járjak egyet. 

Amikor hazaértem, azt hittem, hogy káprázik a szemem, mert az asztalon 
ott feküdt az eltűnt személyi és a 20 euró. Miután elmentem sétálni, Ernst 
egyedül nekivágott az útnak, csak hogy ne kelljen tovább hallgatnia a zsém
belődésemet. Előtte imádkozott: Uram, nem hinném, hogy találok valamit, de 
legalább nyugtom lesz. 

Két kilométer után valami megcsillant a fű közt: az ő Baumarkt ügy
félkártyájának a sarka, amelyen még olvasható volt az Ernst név.  Egészen 
lázba jött! A 20 eurós bankjegyet valamivel távolabb onnan, egy földút el
ágazásánál találta meg. A személyije pedig az úttest túloldalán (!), egy ku
pac lekaszált fű mellett hevert.                                    Irmgard Schülein

Németországban történt velünk

Ernst beszerel egy kuplungot

Vásárlás a város szélén

Bibliaóra asszonyokkal Port 
Moresby-ben

BAD LIEBENZELL

PORT MORESBY
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Németországban nemcsak egy nyitott társa-
dalommal szembesülnek, hanem a vallássza-
badság lehetőségeit is kihasználják. Közülük 
néhányan már a hazájukban is feszegették 
a kérdést, hogy miért is olyan különleges a 
keresztyén hit. Mások csak Németországban 
találkoztak „az új vallással”.

Hetente egyszer találkozunk velük. Ők a 
mi új testvéreink, mi vagyunk az ő új család-
juk. De újra meg újra rádöbbenek, mennyire 
mások ezek a testvérek. Ismerem a nevüket 
és részben az élettörténetüket is. Sokszor 
közelebb állnak hozzám, mint a saját roko-
naim. Néha azonban – még egy, két vagy 
akár három év után is – idegenek, távoliak, 
mert nem értem sem a gondolkodásmódju-
kat, sem a felfogásukat. Még akkor sem, ha 
keresztyének. 

Vannak olyan válaszaik és megnyilvánu-
lásaik, amelyekből kitűnik, milyen mélyen 
meggyökerezett bennük a muszlim hitvilág 
és a keleti kultúra. Egy féléves keresztelői 
felkészítő tanfolyam nem elég arra, hogy a 
keresztyén értékrend megszilárduljon ben-
nük. Ezért továbbra is összejövünk az egész 
csoporttal. Nem alakítottunk kiscsoportokat, 
mert megállapítottam: nagyon befolyásol 
engem a nyugati individualista kultúra, és 
alábecsültem a közösségben zajló hitbeli nö-
vekedés értékét. 

Amikor uralkodókból szolgák lesznek
Az egyik bibliatanulmányozó estén éppen 
arról beszélgetünk, hogy mi, keresztyének 
nem hazudunk, és mindig meg kell monda-
nunk az igazat. A csoportból hirtelen meg-
szólal valaki: 

– Ez egyszerűen lehetetlen! Én naponta 
többször is hazudok. Csak így tudok végig-
csinálni egy napot.

Ez vajon csak egy rossz szokás vagy világ-
nézet kérdése? 

Egy hívő muszlim ilyen istenképpel nő fel: 
Allah nemcsak irgalmas, hanem megtévesztő 
is (4. Szúra 142.) Az iszlámban megengedett 
a megtévesztés, a tagadás és a képmutatás, 
ha az a vallás javát szolgálja. Ez az „érték” 
persze hat az emberek közötti viszonyokra – 
és az udvariasság külső álarca mögött nem 
ritkán bizalmatlanság, rosszindulat, irigység 
és féltékenység rejtőzik. Aki olyan környe-
zetben nő fel, ahol pénzzel, befolyással és 
hatalommal lehet tekintélytiszteletet kierő-
szakolni, az nehezen igazodik el egy teljesen 
nyitott társadalomban. 

Mi, keresztyének Jézust követjük, aki mu-
tatott nekünk egy másik utat. Mivel Jézus Is-
ten létére megalázta magát, emberré lett és 
a mi bűneink árát fizette meg, minden em-
ber bejuthat a Mennybe. Jézus Krisztus szol-
gálta az embereket, és arra szólít fel minket, 
hogy kövessük a példáját. Ezért aztán néha 
annak is tanúja lehetek, hogy keleti keresz-
tyének segítenek másoknak, bátorítanak és 
támogatnak másokat. Azok, akik szülőha-

zájukban uralkodó és meghatározó sze-
mélyiségek voltak, most készek mások 
szolgájává válni. Amikor ilyet látok 
új testvéreimnél, tudom, hogy el-

kezdett megváltozni a gondolko-
dásuk, világlátásuk (Róm 12,2). 
Ezáltal ők is és velük együtt én 
is a Szentlélek ereje által egy ki-
csit Isten képére formálódunk.

Waldemar

Jót gondolunk és jót mondunk egymásról. Szeretnénk, ha a gyülekeze-
tünkben gyakran beszélgetnénk erről és alkalmaznánk is a hétközna-
pokban. Abban a bibliakörben is szeretném, ha ez a téma napirenden 
lenne, ahová olyan fiatal hívők járnak, akik főleg Afganisztánból vagy 
Iránból jöttek, és azelőtt muszlimok voltak.

Interkulturális csoportok Németországban:

Új család, más értékrend

Imádkozzunk azokért a 
testvéreinkért, akik az 

iszlám világból származnak, 
hogy még jobban megismerjék 
Krisztusban az igazságot és az 
igazmondás értékét!

Waldemar és Olga 2013 óta 
Pforzheim körzetében szolgál
nak menekültek között.  Koráb
ban 14 évig Bangladesben végez
tek missziós munkát. Mindketten 
az egykori Szovjetu nióban nőttek 
fel. Három gyermekük van.

Menekültek német  
nyelvet tanulnak
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A városban, ahol élünk, és a környékén 
több mint 250 fogyatékos gyermek él. Azt 
szeretnénk, ha közülük minél többen esélyt 
kapnának az érintett családok tagjaival kö-
zösen működtetett fejlesztő iskolánkban. Az 
ország politikai rendszerének ideológiájában 
a fogyatékos emberek évtizedekig a „támo-
gatásra méltatlan” besorolást kapták. Állami 
otthonokba zárták őket, illetve zárják ma is. 
Az intézetben szinte csak vegetálnak; alig 
kapnak támogatást vagy képzést, és az ápo-
lásuk, illetve ellátásuk is igen hiányos. Sok 
gyermek idejekorán meghal. A fogyatékos 
gyermekeknek és szüleiknek névlegesen van 
egészségügyi ellátásra, képzésre, munkára 
és társadalmi szerepvállalásra való jogo-
sultságuk. Attól azonban még igen messze 
vagyunk, hogy ezeket a jogaikat érvényesí-
teni is tudják. Mind a mai napig az „erősek” 
kapnak támogatást, hogy még jobbak legye-
nek. A tanulási nehézségekkel küzdő, félárva 
vagy árva, értelmi és testi fogyatékkal élő 
gyermekeket feleslegesnek tekintik. 

Mi a halmozottan fogyatékos kislá-
nyunkkal azért tudunk itt élni és dolgozni, 
mert vannak helyi szakemberek, példának 
okáért egy ideggyógyászati ismeretekkel 
rendelkező gyermekorvos és egy gyermek-
fizikoterapeuta. Ezenkívül egy háztartási al-
kalmazott, egy rövidtávú segítő és az egész 
családunk támogat bennünket. 

Mit is teszünk mi egész pontosan?
Az egész egy játszócsoporttal kezdődött. 20 
családot bátorítunk arra, hogy vállalják fel 
fogyatékos gyermeküket, és ne „szabadul-
janak meg” tőlük. Az összejövetelek fontos 
alapkövei a tapasztalatcsere, az orvosi ta-
nácsadás és a fizioterápia. Idővel két itt élő, 
hívő tanárt, egy nőt és egy férfit is alkalmaz-
tunk, és megszerveztük számukra a gyógy-
pedagógiai továbbképzést. Megalapítottuk 
fejlesztő iskolánkat, amely a kis keresztyén 
templomban kapott helyet, és ahová heti 
három alkalommal 14 tanuló jár. Őket arra 
készítjük fel, hogy be tudjanak illeszkedni az 
általános iskolába.

A tanévzáró ünnepségen három tanulón-
kat tudtuk fejlesztő iskolánkból elballagtatni. 

elbúcsúztatni. Képességeiket sikerült olyan 
szintre fejleszteni, hogy a jövőben normál is-
kolába járhatnak. Az egyik anyuka sírt, mert 
nem tudta elmondani, mennyire hálás azért, 
hogy a kislánya ennyi támogatásban és segít-
ségben részesült. Megtapasztaltuk, hogy a se-
gítő szeretet felülmúlhatatlan.  

A gyerekek tanulását nagyban megköny-
nyítették azok a segédeszközök, amelyeket 
akciósan tudtunk Németországból beszerez-
ni. Végül még egy családsegítő munkatársat 
is sikerült találnunk, aki komoly imádkozó, 
és szeretettel fordul az emberekhez. Szinte 
minden családdal adódik lehetősége arra, 
hogy a találkozások és a látogatások alkal-
mával Jézus elé vigyék az imakéréseket. 
Igen, mi beszélünk Jézusról! Nem szeret-
nénk azonban a bimbókat idő előtt kifesze-
getni, ezért a Szentlélek vezetésére hagyat-
kozunk. Az első, aki általunk ismerhette meg 
Jézust személyesen, egy idősebb hölgy volt, 
aki fogyatékkal élő unokáját neveli. Őt és a 
családját óvatosan és körültekintően próbál-
juk meg utógondozni, nehogy kiszakadjanak 
abból a kapcsolati hálóból, amely körülveszi 
őket. Az ugyanis ebben az országban többet 
ártana, mint amennyit használna.

Andreas és Christina

Krisztus szeretete arra késztet minket, hogy a fogyatékos gyermekeknek, a szüleiknek és a 
hozzátartozóiknak is hirdessük az örömhírt, és emellett gyakorlati segítséget nyújtsunk ne-
kik. Jézus a saját családunkban történt események által tett minket érzékenyekké azokra az 
emberekre, akiket ennek az országnak a társadalma nem sokra értékel, nem igazán tisztel, és 
akiknek nincs igazán méltóságuk az emberek szemében.

Közép-Ázsia:

A segítő szeretet felülmúlhatatlan

Bal oldali kép: Életre és szere-
tetre méltó: fogyatékos gyermek 
Közép-Ázsiában, akit segéd-
eszköz híján nagy fáradsággal 
táplálnak

Jobb oldali kép: Járni tanulás 
gurulós gyermek-járókeret 
segítségével
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Imádkozzunk azért,  
hogy minél több közép-

ázsiai család vállalja fel a 
fogyatékkal élő gyermeke 
gondozását Krisztus szeretetének 
jegyében!
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Amit a tömegközlekedésből ismerünk, az más 
formában az emberek közötti érintkezésben is 
nyomon követhető. Léteznek különféle helyze-
tek, amelyek az embert a környezete előtt ér-
téktelenné teszik, más szóval: megbélyegezik.

A kirekesztettség bélyege   
Arról a jelenségről beszélünk, amikor valami-
lyen – az áldozat számára teljesen ismeretlen 
– oknál fogva a többiek egy valakit kizárnak 
maguk közül. El sem tudjuk képzelni, milyen 
szenvedéseken mennek keresztül gyerekek 
egy-egy osztályközösségben vagy felnőttek 
egy-egy munkahelyen. Nem számít, hogy az 
áldozat mit csinál, milyen erőfeszítéseket tesz, 
mivel próbálkozik, a kirekesztő(k) szemében ő 
egy értéktelen senki. 

Iskolás koromban, két éven át én is átél-
tem ezt. Amint átléptem az iskola küszöbét, 
minden, amiben pedig jó voltam, vagy amivel 
próbálkoztam, értéktelenné vált, mert az osz-

tálytársaim annak tartották. Az osztályomat 
valami ellenem hangolta. Talán a hangomat 
nem szerették, vagy túl nyámnyila voltam.  
A mai napig nem tudok rájönni. Ám arra pon-
tosan emlékszem, milyen érzés volt, hogy sen-
kinek nem számítok semmit.  

Az idegenség bélyege
Nagyon nagy kihívás elé állítja az embert az, 
ha el kell hagynia a hazáját és egy idegen he-
lyen kell megpróbálnia boldogulni. A mene-
külteknek nyilván nehéz volt az életük ott, 
ahonnan jöttek, de az új világban gyakran a 
teljes értékvesztés várja őket. Nyelvtudásuk: 
használhatatlan. Végzettségük: használhatat-
lan. Szociális kompetenciájuk: használhatat-
lan, vagyis egy másik kultúrában érvénytelen. 
Szinte minden ismeretük és képességük egy 
csapásra értékét veszti. Egyrészt azért, mert az 
új országban más képességekre van szükség. 
Másrészt azért, mert más a politikai helyzet. 
Miért köteleznek vajon egy ügyes kezű ukrán 
fodrászt arra, hogy elvégezzen egy fodrászis-
kolát Németországban? Egy családapa, akinek 
tizenéves gyerekekkel együtt kell beülnie az is-
kolapadba, nyilván azt érzi, hogy alulértékelik. 

Emlékszem, milyen bizonytalan voltam, 
amikor öt évvel ezelőtt elkezdtem szociális 
munkásként az Oázisban dolgozni. A tapasz-
talataim, amelyeket az emberekkel és gyüle-
kezetekkel végzett munkám során szereztem, 
a zenei adottságaim, sőt még sok éves tanul-
mányaim is teljesen használhatatlannak tűn-
tek, amikor a negyedben élő fiatalokkal kap-
csolatba kerültem. A felsoroltakkal látszólag 
semmire sem mentem. Úgy éreztem, mintha 
rossz helyre, egy teljesen más bolygóra poty-
tyantam volna. Az a világ, amelyben a lakóne-
gyed fiataljai élnek, és az a világ, amelyből én 
érkeztem, egyetlen egy ponton sem keresztez-
ték egymást. Pedig én legalább ugyanabban a 
tartományban születtem, mint ők. Hát milyen 
nehéz lehet akkor nálunk a menekülteknek?

Katt! Jól ismerjük ezt a hangot. Katt! Így szól a jegyautomata a buszon és a vil-
lamoson. Katt! Már kezelte is a jegyet. Vagyis tulajdonképpen „érvénytelenítet-
te”. A menetjegyet az utazás megkezdésekor kezelni kell, hogy ne lehessen több 
alkalommal felhasználni. Ezért a jegy, amelyet az illető a kezében tart, csak az 
aktuális útra érvényes. A jövőbeni utazások szempontjából teljesen értéktelen.

Németország:

Tudatosítsd magadban, mitől
érzed úgy, hogy értéktelen vagy!

1987es átadása óta az 
Ügetőparknak elkeresztelt 
lakónegyed máig a város 
legújabb része. Elsősorban 
fiatal családok találtak itt 
otthonra. Röviddel a for
dulat után az átlagéletkor 
csupán 24,5 év volt. Ma 35-
re tehető. Neubrandenburg 
városának egészében már 
kereken 45, a többi tarto
mányban pedig – összesítve 
– átlagosan 44 év. 

Felfrissít az Oázis! Ezzel a 
címmel tartottuk egyhetes 
rendezvénysorozatunkat 
2017 júniusában a következő 
mottóval: Wellness testnek 
és léleknek. A különböző 
eseményekkel azt szerettük 
volna elérni, ha a környékről 
érkező látogatók megbecsü
lést tapasztalnak.

 i

A dél-németországi Uli 
Sommer BMX-es mutat-
ványaival gazdagította  
a programot.
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Aaron és Ilonka Köpke 
Neubrandenburgban él. A lakó
negyed néhány lelkes tagjával 
egy „Oázis” elnevezésű gyüleke
zet alapításán fáradoznak, ahová 
elsősorban a lakónegyedben élő
ket hívogatják. A házaspárnak két 
gyermeke van.

Imádkozzunk azért,  
hogy aaz Oázis szolgálata 

nyomán minél többen megtalál-
ják az önbecsülésüket Isten 
gyermekeként!

A munkanélküliség bélyege
Egy olyan teljesítményközpontú társadalom-
ban, mint amilyen a mi német társadalmunk, 
nehéz munkanélkülinek lenni. A munka-
nélküli segélyből élők ismerik az előítélete-
ket. Még ha Németországban szűkösen is, de 
megfelelően gondoskodunk róluk, sok, tartó-
san munkanélküli ember szenved attól, hogy 
egyre értéktelenebbnek érzi magát. Ebben a 
teljesítményközpontú társadalomban ugyan-
is mihaszna naplopóknak tűnnek. Hányan 
vannak, akik szívesen építenék a társadalmat 
valamilyen értelmes munkával! Ám az adott 
munkahelyre nem tudnak bekerülni. Azokat 
az intézkedéseket viszont, amelyek különféle 
tevékenységekre kötelezik őket, értelmetlen-
nek tartják, és egyfajta munkaterápiaként élik 
meg. Ez pedig azt az érzést kelti bennük, hogy 
ők inkább kezelésre szoruló páciensek, mint 
egy modern társadalom egyenértékű tagjai.

Különösen a jó polgári körülmények között 
élők nagy kísértése, hogy a munkanélkülieket 
gondolkodás nélkül „hasznavehetetlen alakok-
nak” nyilvánítsák. Ez nagymértékben lefokoz-
za a másik embert. A neubrandenburgi város-
fejlesztők ülésén az egyik szakértő asszony 
prezentációja közben hangzott el a következő 
két mondat: A tartósan munkanélküliek 20%-
os aránya az Ügetőparkban nem fog változni. 
Ezt a hegyet toljuk továbbra is magunk előtt füg-
getlenül a város gazdasági helyzetétől. Engem 
sokkolt ez a pejoratív, nyomasztó hangulatú 
kijelentés, mert úgy hangzott, mintha valaki 
ezt mondaná: Ki kell mondanunk az ítéletet a 
kerületünkre: vannak emberek, akikkel semmit 
sem tudunk kezdeni. 

Ám ennek egyáltalán nem szabad befolyá-
solnia a negyedben végzett munkámat. Az ösz-
szes említett példában egy közös vonást talá-
lunk: sohasem az ember értéktelen, hanem a 
környezet az, amely nem ismeri fel az egyén 
értékét. Mindannyiunknak rendkívül fontos, 
hogy a körülöttünk élők felismerjék az érté-
keinket. Ha tehát nem tudnak mit kezdeni az 
adottságainkkal, a tudásunkkal, a végzettsé-
günkkel vagy az értékeinkkel, akkor bizony 
nagy a baj.

Az Oázisban végzett szociális-missziós mun-
kánk során nagyon körültekintően kell ezt a 
kérdést kezelnünk. Vajon tudunk-e gyüleke-
zetet alapítani ebben a lakókerületben? Ez 
nagyban függ attól is, hogy meg tudunk-e 
újulni abban, ahogyan az emberekre tekin-
tünk. Milyen értéket fedezek fel abban az em-
berben, akivel éppen összefutok? Nálam mi 
áll az első helyen? Amikor a gyülekezetépítés 
nem halad elég gyorsan, vagy az ismerőseim 
életében visszaesést tapasztalok, nem szabad 
elhamarkodottan ítélnem. Lehet, hogy átsik-
lom bizonyos emberi értékek fölött, mert az 
én mércémmel – például azzal kapcsolatban, 
hogy milyennek kell lennie egy gyülekezetnek 
– aláértékelem az emberek mostani képessé-
geit és növekedésük tempóját. 

Szinte alig ismerek olyan embert, aki ne 
hordozna belül bélyegeket. Ezért tegyük fel 
magunknak a kérdést: 
 ▪ Milyen bélyeget hordasz magadon? 
 ▪ Milyen mércével méred önmagadat és a 
többi embert? A szorgalmad, a keresztyén 
értékeid vagy az egészséges házasságod az 
alap?

 ▪ Mit tartasz különlegesen értékesnek, ami 
alapján gyorsan eldöntöd, hogy ki jó és ki 
rossz? 
Megéri előbányászni és kidobni a bennünk 

rejtőző „megbélyegző automatát”. Az áldás 
ugyanis, amelyet akkor élnek át az emberek, 
amikor érzik, hogy értékesek a másik szemé-
ben, leírhatatlanul nagy. Elmélyíti a bizalmat, 
és előkészíti a hithez vezető utat.

Aaron Köpke

Tíz éve rendezünk nyári tábort. 
A Világítótorony elnevezésű, 
güstrowi szociális-missziós 
szolgálat gyermekeivel és mun-
katársaival együtt töltjük ezt az 
értékes időt.

Balra: A Felfrissít az Oázis! egy-
hetes program során a lakóne-
gyedből sokan először látták 
belülről az Oázist
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A Mecklenburgi Tóvidék járás
ban élünk. Az igazán festői vi
dék Németország legnagyobb 
közigazgatási területe: a Saar- 
vidéknél több mint kétszer na
gyobb, ugyanakkor négyszer 
annyi lakosa van.

 i
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– Jól le vagy sülve! Nyaralni voltatok? 
– Igen, a Kanári-szigeteken. Már nagyon vágytunk napfényre.

Értékítéletek
Délkelet-Ázsia:

Ilyen vagy ehhez hasonló párbeszédeket le-
het elcsípni Németországban, ha egy-két sze-
rencsés embernek sikerült elmenekülnie a 
szürke téli napok elől. Itt, Délkelet-Ázsiában 
nem hallani ilyen mondatokat. Ez természetes, 
hiszen arrafelé sokkal szegényebbek az emberek, 
és biztosan nem engedhetnek meg maguknak egy 
ilyen utat – gondolják most némelyek. Ez így 
van. De nem ez az igazi ok. Napfényben nincs 
hiány, de „barna bőrre” nem vágyik senki! 

Bennszülött barátnőm mesélte egyszer, 
hogy az anyósa eleinte nem bírta őt 

elviselni, mert olyan ronda. Én erre 
hevesen tiltakoztam. De a barát-

nőmnek a saját szemszögéből teljesen 
kézenfekvőnek tűnt a magyarázat: 
– De hát olyan sötét a bőröm! 

Miután először alig értettem, miről beszél, 
nemsokára megtanultam, hogy az ilyen kije-
lentés egyáltalán nem ritka.

A bőr színe határozza meg a menyasszony 
árát
Férjemmel, Samuellel néhány hétig együtt 
éltünk egy falusi (muszlim) családdal a bá-
doglemezekből épült házukban, hogy az ide-
gen kultúrával ismerkedjünk. Akkor értettük 
meg szép lassan, hogy miért olyan fontos a 
bőrszín. Ez a nők között állandó beszédtéma 

volt. Így tudtuk meg a háziasszonyunktól, 
hogy amikor az anyósa megszülte a legidő-
sebb lányát, nem akarta sem a kezébe venni 
a kisbabát, sem pedig vigyázni nem akart rá, 
mert olyan sötét volt a pici bőre, és mert ha-
talmas csalódást okozott a nagyszülőknek. Ó, 
mennyire sajnáltam ezt az időközben 14 éves-
sé cseperedett leánykát! A szomszédok még a 
mi jelenlétünkben is újra meg újra lekicsiny-
lő megjegyzéseket tettek fiatal kis barátnőnk 
külsejére. És ez valószínűleg közvetlenül a 
megszületése után elkezdődött. 

– Jöttek a szomszédok, és azt mondták: 
milyen kár, hogy ilyen ronda lányotok szü-
letett. Jó sok menyasszonypénzt fizethettek 
majd, mert nehéz lesz férjhez adnotok – me-
sélte szállásadónk felesége. Teljesen világos, 
hogy itt egy lány értéke erősen függ a bőre 
színétől.    

És a bőr még csak a kezdet
Ez arra sarkall, hogy ha meglátok egy na-
gyon sötét bőrű asszonyt vagy lányt, vagy egy 
anyát egy sötét bőrű kisgyermekkel, odame-
gyek és ezt mondom: 

– Nagyon szép vagy! Milyen szép a kisgyer-
meked! 

Mire a megszólítottak általában pironkod-
va és csodálkozva így hárítják a dicséretet: 

Sok olyan krémet 
kínálnak itt, amelyek 
világosítják a bőrt. 
Képünkön a „fehér 
szépség”, de kap- 
ható „világos és  
imád nivaló”  
nevű krém is.

A nők öltözékén felis-
merhető, hogy milyen 
vallás hoz és társadalmi 
osztályhoz tartoznak
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Ha az ember szívében 
nem Isten ül a bírói  

székben, hanem vala-
ki más, akkor mindkét 
oldalon szeretetlen és 
igazságtalan ítéletek  

születnek. 

– De hát… én olyan fekete vagyok!
Nem ismerik a maguk igazi értékét. Soha 

nem hallották, hogyan látja őket Isten.
A kemény ítélkezés sajnos nem áll meg 

egy személy külső megjelenésénél. A bőr szí-
ne még csak a kezdet. Sok tényező dönt va-
lakinek a társadalmi státuszáról: nagy súllyal 
esik latba, hogy ki milyen családból jön, sze-
gény-e vagy gazdag, művelt-e vagy csak a 3. 
osz tály ig jutott. Az is számít, hogy valaki mű-
anyag vagy értékes porcelánedényt használ-e, 
és hogy csak jegyet árul-e a városi buszon, 
vagy pedig befolyásos hivatalnok. A minden-
napi életben ezek az összetevők igen erősen 
meghatározzák, hogy az emberek hogyan vi-
selkednek egymással. Ezek alapján kap valaki 
nagyobb vagy kevesebb tiszteletet, ezek dön-
tik el, hogy valakit magáznak vagy tegeznek, 
ami egyfajta mellőzést is jelez, illetve hogy 
valakinek mások parancsokat osztogatnak, 
vagy alázatosan alárendelik magukat neki. 

A mi hozzáállásunk nem illik a képbe 
Mivel Samuel és én a buszsofőrt vagy az ela-
dót is egyenrangú személynek tekintjük és 
ezért barátságosan viszonyulunk hozzájuk, 
viselkedésünk gyakran nem illik bele azoknak 
az embereknek a gondolati sémáiba, akiknek 

szolgálunk. Különösen akkor nem, ha szegé-
nyebb embereket értékes vendégként foga-
dunk. Olyankor a szomszédok nem győznek 
csodálkozni. Vagy amikor Samuel időt sza-
kít arra, hogy barátságosan elbeszélgessen a 
tejkihordó fiúval. Vagy amikor behívom és 
megkínálom valamivel azt az asszonyt, aki 
kemény munkával gyűjti be a szemetet a ház-
ban, ahol lakunk. 

Miután két évet eltöltöttünk már ebben a 
kultúrában, elkezdett néhány kérdés foglalkoz-
tatni: Nekem vajon miért nem kell azt figyel-
nem, hogy kivel beszélek? Nekem miért nem 
jelent akkora különbséget, hogy világos vagy 
sötét-e valakinek a bőre, hogy egy kórházi or-
vossal, vagy egy útszéli koldussal beszélgetek 
éppen? Természetesen a viselkedésem részben 
az én kulturális hátteremből adódik, abból, 
ahogyan szocializálódtam. Persze abban az or-
szágban is létezik megkülönböztetés, ahonnan 
én jövök. De azért nagy általánosságban sokra 

értékelik, ha valaki magával egyenértékűként 
bánik a másik emberrel.

Miért van ez így? Talán azért, mert mi kel-
lőképpen emberségesek vagyunk (értsd: álta-
lában mindenféle emberrel)?  Vagy mert sok 
embernek azért „helyén van a szíve”? Vagy 
a nyugati kultúra humanizmusára vezethető 
vissza az, hogy az ember az embertársát mű-

veltségre és származásra való tekintet nélkül 
tiszteli? Részben talán igen. A Biblia azon-
ban egy teljesen más képet ad elénk. Arról 
beszél, hogy az emberi szív alapvetően go-
nosz. Abban a pillanatban, amikor az ember 
az Édenkertben megszerezte azt a képességét, 
hogy különbséget tudjon tenni jó és rossz kö-
zött, elkezdődött az ítélkezési verseny és az 
egymással szembeni előítéletek nagy csatája.  
Milyen magától értetődő természetességgel 
döntjük el, hogy ki a jobb és ki a rosszabb, ki 
cselekszik helyesen és ki helytelenül, ki érté-
kesebb és kinek jár kevesebb tisztelet!

És mindeközben fogalmunk sincs a dolgok 
hátteréről, nem vagyunk mindentudóak, és 
gyakran megfeledkezünk az irgalomról. Ha 
az ember szívében nem Isten ül a bírói szék-
ben, hanem valaki más, akkor kölcsönösen 
szeretetlen és igazságtalan ítéletek születnek, 
amelyekkel nem értékelik egymást túlzottan 
nagyra. És ez minden kultúrában így van, 
nem igaz?

Ezzel szemben a mi német múltunk sok 
olyan személyt tart számon, akik felismerték 
az isteni igazságosság és kegyelem szépségét. 
Az ő szívükben azért tudatosulhatott egyre 
inkább az, hogy minden ember különleges ér-
ték, mert Isten nagycsaládjához tartoztak. És 
ez a felismerés évszázadokon át formálta a mi 
keresztyén nyugati kultúránkat. És így az én 
látásomat is. Szeretném még jobban meglátni 
és megérteni, hogy Jézusért milyen értékes-
nek lát Isten minden embert! Azért, hogy az 
Ő országa jöjjön el!                            Johanna

Bal oldali képünkön: 
Annak a családnak a 
konyhája, akiknél laktunk. 
Elöl az a kislány guggol, 
akinek sötét a bőre.

A szegények és gazdagok 
szétválasztása: az egyik 
szálloda előtt egy bizton-
sági ember megakadá-
lyozza, hogy a kéregetők 
odamehessenek a szállo-
da vendégeihez.

Imádkozzunk azért,  
hogy a misszionárius-

házaspár emberséges bánás-
módját látva minél többen 
érezzenek vágyat az Isten 
szeretetének megismerésére!
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Mi adja életünk értékét, ha megöregedtünk, amikor tes-
ti gyengeségek akadályoznak a munkában, vagy ha ta-
lán már imádkozni sem vagyunk képesek?

A diakonissza nővérek közül sokan egész életükben ak-
tívan szolgálták Jézust. Szerették a munkájukat és kitel-
jesítette őket, amit csináltak. De ez a múlt. Mitől értékes 
és tiszteletre méltó ma az életünk, amikor az öregség és 
a betegség nyomai látszanak rajtunk, és ápolásra szoru-
lunk? A kérdés nemcsak bennünket, nővéreket érint, ha-
nem mindnyájunkat: Mitől értékes egy ember, aki már 
nem tud hasznos tagja lenni a társadalomnak? Aki most 
már mások segítségére és gondoskodására szorul? Mi ad 
neki mégis méltóságot, és miben gyökerezik ez a méltó-
ság? Szeretnénk most megosztani Önökkel azt, hogy mi, 
nővérek milyen válaszokat találtunk ezekre a kérdésekre. 

1. Az emberi élet értéke és az emberi méltóság az 
alaptörvényben gyökerezik
A német alaptörvényhez hasonlóan, Magyarország Alap-
törvényének II. cikkében ezt olvassuk: Az emberi mél-

tóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez 
és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól 
kezdve védelem illeti meg (a szerk.).

A Wikipédia így magyaráz: Az emberi méltóság mind-
azon értékek összességét jelöli, amelyek az embernek és 
csakis az embernek, mégpedig minden egyes embernek, 
származásától, fejlettségi szintjétől, műveltségétől, tulaj-
donától stb. függetlenül a sajátjai. Az emberi méltóság 
olyan minőség, amely egyenlő és abszolút minden egyes 
emberben.* 

Kiváltság, ha olyan államban élhetünk, melynek jog-
alkotása ezen az alaptörvényen nyugszik. Ez nincs min-
denhol így, és nem is volt mindig így. 

Mindig is léteztek olyan társadalmak, ahol az ember 
méltósága attól függött, hogy „hoz-e hasznot” a társada-
lomnak. Ezzel szemben a két említett alaptörvény sze-

Az élet értéke és  
az ember méltósága

Koldusasszony Bangladesben. 
Sem méltósága, sem jogai  
nincsenek, és nem kap  
semmilyen ellátást
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* https://hu.wikipedia.org/wiki/Emberi_méltóság
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rint az emberi méltóság sohasem a teljesítményen vagy 
a társadalmi hasznosságon alapul. 

2. Az emberi élet értéke és az emberi méltóság 
alapja az istenképűség
Az ember Isten képmására teremtetett. Ez abban mu-
tatkozik meg, hogy az ember személyes, gondolkodó és 
erkölcsi lény. A személyiség olyan jellemzőit mutatja, 
amelyek az isteni személyben is felismerhetők. Ezek a 
következők: gondolkodás, érzelem, akarat.

Az angyalok dicsérték és imádták Istent, amikor 
megteremtette az eget és a földet (Jób 38,7), és mikor 
a teremtésre feltette a koronát azzal, hogy megalkot-
ta az embert. Az angyalok mennyei dicséretéről és az 
első ember boldogságáról így ír a költő, Gottfried von 
Swieten:

Dicsfényben, méltóságosan,
Szépség s erőben gazdagon,
Az égre szegzett arccal áll
Az ember;
– Egy férfi, – a természet ura.
A férfias, nagy homloka
Elárulja a bölcs agyat
S a nyílt tekintetéből már
Az ész:
Az Úr lelke sugárzik. 

(ford. Rajna Zsigmond)

Joseph Haydn a Teremtés c. oratóriumában zenésítet-
te meg ezt a verset.

Különleges méltóságunk alapja a mi istenképűségünk.

2.1 Arra hívattunk, hogy Istent dicsérjük és imádjuk
Ez az elhívatásunk különösen világosan jut kifejezésre 
Haydn oratóriumában. Ezt éneklik az angyalok a terem-
tés ötödik napjának végén:

Teljes pompában tündököl az ég;
És a föld már gyönyörtelin ragyog…
Hiányzik még a teremtmény,
Ki az Istent dicsérje még;
Ki áldja jóságod, Uram. 

(ford. Rajna Zsigmond)

A „hiányzó” teremtmény az ember, akinek az lesz 
a „feladata”, hogy „Isten művét hálával szemlélje és az 
Úr jóságát dicsérje”. Az oratórium szöveggel és zenével  
fejezi ki Ádám és Éva Isten előtti hódolatát. Az egész 
teremtettség nevében dicsérik Istent.

Isten iránti hálára hívattunk el és arra, hogy imádjuk 
Őt. Isten mindnyájunknak adott ehhez észt és értelmet. 
Istent imádva töltjük be királyi méltóságunkat (Jel 1,6) 
és rangunkat mint Isten hasonmása. A mi imádatunk vi-
szi a dicséretet a földről Istenhez, ahogyan az angyalok 
imádata dicséri Istent a Mennyből. 

2.2 A világ alakítása 
Isten a saját képére alkotott, hogy aztán mi alakítsuk az 
Ő a világát. Ehhez kaptunk képességeket és adottságo-
kat. Isten, a Teremtő a saját „képmását” teremtő adott-
ságokkal látta el, melyekkel alakíthatjuk ezt a világot a 
hivatásunkban, a közösségben, amelyben élünk, önkén-
tesként vagy nyugdíjasként. 

Erre az idős nővérek megkérdezhetik: És mi van ve-
lünk és azokkal, akik akadályoztatva vannak, betegek, 
öregek, akik szívesen vennének részt a világ formálásá-
ban, de már nem képesek rá?

Ez mindenképpen a szenvedés fejezete. A „művelni 
és őrizni” benne van a mi DNS-ünkben. Arra teremtet-
tünk, hogy alakítsuk a földet. Minden más a bűnesetnek 
a következménye, vagyis annak, hogy az ember elsza-
kadt Teremtőjétől.

Nekünk, nővéreknek, de minden keresztyénnek vi-
gaszt jelent, hogy Isten a káoszból, az ember bukásából 
is tud jót kihozni. Ezt tette 
kezdetben is, amikor abból, 
ami „kietlen és puszta” volt, 
megteremtette az Édenker-
tet. Isten áldássá tudja és 
akarja változtatni azt, amit 
rábízunk és tőle fogadunk. 

Mivel az ember teljes va-
lójában Isten képmása és 
Őt tükrözi vissza, a bűneset 
az emberi történelem őska-
tasztrófája volt. 

3. Az érték és a méltó
ság eltorzult és elfajult a 
bűneset miatt
Ádám és Éva hallgattak Is-
ten ellenségére, a Sátánra, 
aki rávette őket az Istennel 
szembeni engedetlenségre. 
Engedtek a kísértésnek, és megszegték Isten parancsát. 
A halál belépett Isten teremtett világába, és a halállal 
az ember eltörlődött a földről, kialudt az élete, elfele-
detté vált. Ez érvényes most már rá: „Ismét porrá leszel” 
(1Móz 3,19). 

Ezért panaszkodik a zsoltáríró: „Az ember napjai 
olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága” 
(Zsolt 103,15). 

Sőt, ami még rosszabb: Az ember hasonlóvá vált a 
bálványokhoz, amelyeket tisztel (Zsolt 135,18). Egy-
re inkább megfosztja magát önnön méltóságától azzal, 
hogy az általa tisztelt tárgyak, bálványok szintjére ala-
csonyodik le. Csak ezeknek ma más nevük van, mint 
a zsoltáros idejében: pl. autó, lakás, siker, elismerés 
stb. Az ember a bálványai és a bűn rabszolgája lesz.  
A rabszolgákat megfosztották emberi méltóságuktól, 
és kereskedelmi árucikké alacsonyították le őket. Most 
már nem az igaz, hogy „Az égre szegzett arccal áll az  

Zambiában sokaknak luxus-
cikknek számít a cipő.
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ember” (Haydn, Teremtés), hanem ez: „az ember szívé-
nek minden szándéka és gondolata szüntelenül csak go-
nosz” (1Móz 6,5).

És mégis: az ember istenképűsége ezzel nem szűnt 
meg. Isten az özönvíz után újból nyomatékosan hangsú-
lyozza: „Mert Isten a maga képmására alkotta az embert” 
(1Mózes 9,6).

Éppen ez a katasztrófa: Isten képmása porrá lett! És 
hányszor tiporták már lábbal Isten tiszteletét és dicsősé-
gét! Ezért, Önmagáért, az Ő tiszteletéért és dicsőségéért 
Isten mindent megtesz, hogy az ember méltóságát hely-
reállítsa. És isteni megoldást gondol ki:

4. Az ember értékének és méltóságának a helyre
állítása a megváltással
Isten lesz emberré. Jézus, aki Istennel egyenlő, emberré 
lett, mint mi. Isten olyan lett, mint mi.

Emberi méltóságunk azóta két lábon áll: 1. hasonlók 
lettünk hozzá, 2. Isten emberré lett. Az üdvterv alap-
ján, melyet az örökkévalóságtól fogva elkészített, Isten 
olyan lett, mint mi. Ember lett, de egyszerre mindket-
tő. Jézus, Isten Fia valóságos ember (Fil 2,7) és valósá-
gos Isten (Fil 2,9). Jézus a híd az ember és Isten között.  
Ő az „Emberfia”: 71-szer nevezi így magát az evangéliu-
mokban, ezzel a névvel jelenik meg mint a feltámadott, 
aki Isten jobbján ül a Mennyben (Jel1,13; 14,14). Jézus 
az Emberfia és Isten Fia. Amióta eljött a földre, Isten 
Fia ember is marad, és nem szégyelli ember voltát. 

Milyen fontosak lehetünk az örökkévaló Istennek mi 
emberek, ha olyanná lett, mint mi.

Szeretete késztette erre. Ettől az isteni szeretettől van 
a mi méltóságunk. Sőt, még az istenképűség méltóságá-
nál is többet ad: nekünk adja az istenfiúság méltóságát. 

5. Az ember értéke és méltósága nő az istenfiú
sággal
„Lássátok, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az 
Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is va-
gyunk” (1Ján 3,1). Felfoghatatlan! Érezni lehet, amint 
János apostol küszködik a szavakkal, hogy leírja ezt a 
csodát. „Lássátok!” – szemléljétek, csodáljátok, hogy 

mit tett ez a szeretet, és imádjátok! Jézus Krisztus ál-
tal Isten gyermekei vagyunk, és ezzel egy teljesen új 
teremtés, egy új teremtmény. Az Atyával, a Fiúval és 
a Szentlélekkel való közösségre lettünk újjáteremtve, 
és a képességet is megkaptuk, hogy megélhessük ezt a 
közösséget. Isten gyermekeiként már most mondhatjuk: 
„Abbá”, édesapa! Zavartalanul beszélgethetünk a Szent-
tel és Örökkévalóval. Isten gyermekeinek az isteni mél-
tósága most még nem látható, de egyszer az lesz…

6. …a jövőben teljessé lesz és megdicsőül 
Hasonlóak leszünk Jézus Krisztushoz (1Jn 3,2b). Feltá-
madása által Ő már a kiteljesedett új ember. Ezen a tel-
jességen és dicsőségen osztozunk majd vele. „Új teremt-
ménnyé” (2Kor 5,17) tett, akiket nem hagy a porban, 
hanem hit által örök élettel ajándékoz meg. 

7. És most?
Mi, nővérek alapjában véve ismertük már ezeket a gon-
dolatokat az emberi értékről és méltóságról, akárcsak 
a kedves Olvasó. Mégis azzal, hogy mélyrehatóan fog-
lalkoztunk a témával, újra megerősödtünk abban, hogy 
nyugodtan lehetünk öregek és gyengék, mert értékünk 
és méltóságunk Istenben gyökerezik. Ezt még az idős 
kor, a gyengeség vagy a demencia sem tudja semmissé 
tenni, de megjobbítani sem lehet azzal, hogy megpróbá-
lunk mi magunk hozzátenni valamit. 

Mi hát a feladatunk? Istent imádni! Egész életünk le-
gyen egy istendicsőítés, egy ujjongó hála, hogy Isten a 
saját képére teremtett bennünket, megváltott és gyer-
mekeivé fogadott. Ezért – még ha idős korban nem is 
tudunk sok mindent megtenni – várhatjuk a csodás be-
teljesülést az ő új világában.

Johanna Hägele diakonissza nővér 
1957-ben született. 2009 óta vezeti 
a Liebenzelli Misszió nővéri közös
ségét. 131 nővér van a gondjaira 
bízva. Ez lelki vezetést és a munka 
megszervezését is jelenti.

Mivel Isten Jézus Krisztusban emberré lett, minden ember vissza-
kapja egyedülálló méltóságát. De nem csupán az egészséges, tel-
jesítményekre kész és képzett emberek, hanem minden egyén, füg-
getlenül attól, hogy milyen látható erényeket tud felmutatni. Isten 
Jézus Krisztusban igent mondott az emberre, még a szenvedőkre,  
a gyengékre és a haldoklókra is. (Dr. Uwe Rechberger, Theologische Orientierung, 2013)
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Éttermünkbe, illetve kávézónkba 
üzletvezetői munkakörbe,  
teljes munkaidőre munkatársat  
keresünk azonnali belépéssel! 
Monbachtali Keresztyén Vendégházunk a Fekete-erdei Bad Liebenzellben található.  
Az intézmény 230 férőhelyes. A világ minden tájáról hozzánk érkező családoknak, csoportoknak 
és egyéni vendégeknek, a Találkozzunk az élettel! jelmondatunk szellemében azt a lehetőséget 
szeretnénk biztosítani, hogy ápolhassák közösségüket egymással és Istennel. 

Mik a feladatok? 
 ▪ Szakszerű kiszolgálás biztosítása 100 személyes éttermünkben
 ▪ Munkatársak irányítása
 ▪ Árusítás felügyelete nyilvános nappali kávézónkban

Mit kívánunk? 
 ▪ Szakmai végzettség és gyakorlat 
 ▪ Önálló munkavégzési képesség és magas szociális kompetencia
 ▪ Alkalmankénti hétvégi munkavégzés
 ▪ Keresztyén értékeink és irányultságunk elfogadása és képviselete 
 ▪ Alapfokú német nyelvismeret

Mit kínálunk? 
 ▪ Felelőségteljes és változatos elfoglaltság 
 ▪ Jó munkahelyi légkör és vonzó környezet
 ▪ Lelkes munkatársi csapat 

Kapcsolat és pályázat benyújtása:
Liebenzeller Mission gGmbH 
Bert Rubacek, Postfach 1240, 75378 Bad Liebenzell 
Tel: 07052 17-138, E-Mail: bert.rubacek@liebenzell.org 
www.liebenzell.org/personal

Álláshirdetés



Nyaralófalunkban dolgozó csapatunkba 
férfi vagy női, szakképzett gazdasági  
munkatársat keresünk azonnali belépéssel, 
80%-os munkaidőre (heti 32 óra)! 

Monbachtali Keresztyén Vendégházunk a Fekete-erdei Bad 
Liebenzellben található. Az intézmény 230 férőhelyes. A világ 
minden tájáról hozzánk érkező családoknak, csoportoknak 
és egyéni vendégeknek, a Találkozzunk az élettel! jelmonda-
tunk szellemében azt a lehetőséget szeretnénk biztosítani, 
hogy ápolhassák közösségüket egymással és Istennel. 

Mik a feladatok? 
 ▪ Vendégek kiszolgálása 
 ▪ Árusítás az útmenti árusító helyünkön (kiosk)

Mit kívánunk? 
 ▪ Szakmai végzettség 
 ▪ Önálló munkavégzési képesség és magas szociális  
kompetencia

 ▪ Alkalmankénti hétvégi munkavégzés
 ▪ Keresztyén értékeink és irányultságunk elfogadása  
és képviselete 

 ▪ Alapfokú német nyelvismeret

Mit kínálunk? 
 ▪ Felelőségteljes és változatos elfoglaltság 
 ▪ Jó munkahelyi légkör és vonzó környezet
 ▪ Lelkes munkatársi csapat

Bővebb információk: 
www.monbachtal.de és www.liebenzell.org 

Kapcsolat és pályázat benyújtása:
Liebenzeller Mission gGmbH 
Bert Rubacek, Postfach 1240, 75378 Bad Liebenzell 
Tel: 07052 17-138, E-Mail: bert.rubacek@liebenzell.org 
www.liebenzell.org/personal

Álláshirdetés
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Dr. Keszi Krisztina – Zambia

Látogatás az egyik özvegynél Egy másik özvegy családjánál

A csoportomba tartozó vasárnapi iskolásokkal 
A falat az együtt készített képek díszítik

A harmadik özvegy Az egyik özvegy fia segít a beszél-
getésben a csendesnapon

Közös hálaadás Lucyval, aki befejezte a tanári 
főiskolát



Kevezsda Szilvia – Malawi

Csütörtöki ifialkalom Éneklés a gyerekekkel a közösségi alkalmon – 
Lord I lift your name on high

Megfigyeljük a halakat

Ificsoport a 200 éves majomkenyérfával Karácsonyi kvíz

Vízi akrobatika


