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Franciaország: 
Az utolsó lakás

Zambia: 
Az idősek tanácsai 

Japán: 
Éljenek az idősek! 



GYERMEKSAROK
Spanyolország  

kb. 2500 km-re van  
Tőled légvonalban!Új, új, új!

SpanyolSpanyol
országország

Az elmúlt évben nekem 
egyszerűen MINDEN ÚJ volt! 

Volt olyan újdonság, amit 
nagyon izgalmasnak találtam, de volt, 
ami egy nagy butaságnak tűnt.

Sokat utaztunk, és naponta ÚJ gyerekekkel 
ismerkedtem meg. De alighogy összebarátkoz
tunk, máris el kellett búcsúznunk egymástól.

Azután megérkezett az ÚJ KIS
BA BÁNK. Már naaaagyon rég
óta örültünk az érkezésének!

Végre megkap
tuk a jó hírt:  
Az iskola kinyit!

Különösen szívesen játszottam a szomszéd gyere  
kekkel a kertben vagy az ugrálóvárban. De aztán 
hirtelen nem találkozhattunk többé, mert sokan 
elkapták a koronavírust! Annyira sajnáltam.

Mama elmagyarázta, hogy a nyelvek egy raktárban 
pihennek a fejemben. Ezért aztán imádkoztunk az Úr 
Jézushoz, és kértük, hogy segítsen. Adjon bátorságot, 
hogy újra beszélgethessek az emberekkel. És sikerült!

Ráadásul elfelejtettem a spanyolt és a valenciai 
nyelvet is! Itt így beszélnek az emberek. Alig 
mertem kinyitni a számat, és senkivel sem 
akartam beszélni.

Nagyon örültem, amikor visszatérhettünk Spa
nyolországba! Végre otthon voltunk. De megint 
lett valami új! A legjobb barátnőm időközben 
elköltözött! Nagyon hiányzik!

Már 5 éve 
élek Spanyolor
szágban. 2020 
elején néhány 
hónapra 
Németországba 
utaztunk. Sok 
minden ÚJ és 
ismeretlen volt: 
az ételek, az em
berek és a táj.

Aztán a szemész
doktor bácsi 
ki de rí tette, hogy 
szemüvegre van 
szükségem!  
És az iskolában 
egész idő alatt 
szájmaszkot kell 
viselnünk!

1. Az ÚR az én pásztorom, nem 
szűkölködöm. 

2. Füves legelőkön terelget, csendes 
vizekhez vezet engem. 

3. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen 
vezet az ő nevéért. 

4. Ha a halál árnyéka völgyében járok 
is, nem félek semmi bajtól, mert 
te velem vagy: vessződ és botod 
megvigasztal engem. 

5. Asztalt terítesz nekem ellenségeim 
szeme láttára. Megkened fejemet 
olajjal, csordultig van poharam. 

6. Bizony, jóságod és szereteted kísér 
életem minden napján, és az ÚR 
házában lakom egész életemben.

Szeptemberben 
kellett volna 
elkezdenem az 
első osztályt.  
De egy héttel a 
tanítás megkez
dése előtt még 
mindig nem tud   
tuk, hogy a ko
ronavírus miatt 
megnyitjáke az 
iskolát vagy sem.

Sziasztok! 
Madita  
vagyok!

Hát ez  
meg mi, ami  

az égből  
hullik?

Suliba járás 
iskola nélkül? 
Azt meg hogy 
kell csinálni?

De hiszen  
ez hó! 
Király!

Vajon  
találkozunk 

még?

Maszk és 
szemüveg?  

Ne már!

Olyan  
cuki!

Hogy is 
mondják  
azt, hogy 
könyv?

A hatéves Madita Suchalla a 
szüleivel, Rositával és Daniellel 
Spanyolországban él. 3 öccse van, 
az 5 éves Liam, a 2 éves Levi és a pár 
hónapos Phil. Szülei egy gyülekeze-
tet vezetnek, és azt szeretnék, ha az 
ott élő emberek egészen új módon 
is megismernék Jézust.

A sok szép és buta ÚJdonság mellett a 
23. Zsoltár mindig megbátorít. Jó, hogy 
a gyerekórán kívülről is megtanultuk!
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Egy ország jólétét gyakran azon mérjük le, hogy lakosai átlagosan hány évet élnek. A magas kort megélt tagjaival 
büszkélkedhet minden társadalom. Ugyanakkor jól tudjuk: a korosodás megítélése ellentmondásos – ahogyan ki-
nek-kinek a viszonya is a saját (élet)korához.

Gyakran hallom idős emberektől, hogy nem egyszerű manapság fiatalnak lenni. Ugyan az őket követő nemzedék-
nek sokkal magasabb az életszínvonala, mint egykor nekik volt, és olyan lehetőségek nyílnak meg előttünk, amelyek-
ről ők álmodni sem mertek, a mindennapi élet sokkal bonyolultabb lett. Ma már szokatlan, ha valaki évtizedeken 
keresztül egy munkahelyen dolgozik. A munka világa egyre nagyobb mobilitást és rugalmasságot igényel, s ennek 
megfelelően az emberi kapcsolatok is jóval törékenyebbek. Ma már kiváltságosnak mondhatja magát az, aki elérhető 
közelségben tudja a családtagjait és a fiatalkori barátait. Ugyanakkor nem csak az idősebbek megértését szeret-
ném viszonozni, amikor azt mondom, hogy bizonyos tekintetben az ő helyzetük is nehezebb ma, mint a megelőző 
korokban. Aligha volt még egy olyan korszak az emberiség történelme során, amelyben az emberek a tudásuk és 
energiájuk javát a múlt meghaladásába fektették volna. A mindennapokban a technika fejlődése a legszembetű-
nőbb, ami miatt azoknak a szakértelme, akik (már) nem dolgoznak (folyamatosan), néhány év alatt elavul, sőt azok 
sincsenek kevesen, akik a saját szakmájuk utolsó képviselői. Az ember már az ötvenes éveiben úgy érezheti, hogy 
nem tudja tartani a tempót a változásokkal, és hátrányba kerül a fiatalokkal szemben. Ám nem csak a technika vilá-
gában érvényesül az a felfogás, amely szerint minden újdonság valódi fejlődést hoz: az életvezetés, az oktatás és a 
gyermeknevelés területén is egymást követik az újabbnál újabb trendek. A mai fiatalok életük döntéseit gyakran más 
szempontok alapján hozzák meg, mint szüleik vagy nagyszüleik tették. Ma már magától értetődő és racionális dön-
tésnek tekintjük, ha a fiatalok a jobb megélhetés reményében messze költöznek onnan, ahol felnőttek, még ha így a 
szülőkkel való kapcsolattartás és a kölcsönös segítségnyújtás nehézkessé válik is. A mai nagyszülők azzal is számol-
nak, hogy amikor unokáik születnek, a fiatalok a gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseikkel hamarabb fordulnak 
népszerű tanácsadók könyveihez, mint hozzájuk.

Mindez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy az idősek ma már ne tudnának érdemben hozzájárulni a követ-
kező nemzedékek boldogulásához. Éppen ellenkezőleg: élettapasztalatuk, előrelátásuk, isten- és emberismeretük 
„hozzáadott értéke” a társadalom egészének továbbra is felbecsülhetetlen – mert a személyüktől nem választható 
el, és végső soron a fiatalok számára behozhatatlan. Vajon a Szeretethimnuszt megírhatta volna az apostol szolgála-
ta első éveiben is? Bár fiatalok által is szólt az Úr (lásd Jeremiást), a bölcsességet hosszú évtizedek alatt érlelte meg 
a vezetését követő emberek szívében. Bármilyen gyorsan változzon is a világ, (hit)életünkre nézve a legfontosabb 
útmutatásokat olyanoktól kapjuk, akik hitben és tapasztalatban előttünk járnak. Ezért nemcsak kötelességünk, de jól 
felfogott érdekünk is, hogy a nemzedékek közötti kölcsönös bizalmat erősítsük családunkban és gyülekezetünkben 
egyaránt!

Szeretettel és hálával őrizzük a liebenzelli Emma nővér emlékét, akit december 29-én szólított Magához az Úr. 
Gyermek volt még, amikor családja Németországba emigrált. Felnőve a Liebenzelli Misszió diakonisszái között találta 
meg élethivatását. Ahogyan a ravatala mellett is elhangzott, nekünk, akik újonnan érkeztünk Magyarországról, min-
den alkalommal meglepő és örömteli hír volt, hogy személyében hosszú évtizedek óta a missziós hegy közösségéhez 
tartozik egy magyar ember is. Az őszinte szeretet, amellyel mindannyiunkat fogadott, a bölcs szavak, amelyekkel ta-
nácsolt, és az imádságok, amelyeket velünk és értünk elmondott, megadták a szükséges tartást ahhoz, hogy a kezde-
ti kihívások között helytálljunk. Bárhová vezetett is később az utunk, tudtuk, hogy ő egyike azoknak, akik újra és újra 
gondolnak ránk. A mi nővérünk is volt. Hálásak vagyunk Istennek Emma nővérért: a személyéért és azért a gazdag 
áldásért, amelyben általa részesültünk.

A járvány sajnos az idős diakonisszák otthonába (Feierabendhaus) is utat talált, és Emma mellett még több ked-
ves nővér hunyt el a vírus okozta fertőzésben. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy imádkozzanak velünk a lakókért, az 
ápolókért – Krisztina Gajanért és munkatársaiért – és a gyászolókért.

Kívánom, hogy 2021-ben minden kedves Olvasónk megtapasztalja Isten gazdag áldását és oltalmazó szeretetét.

2021 januárjában

Kedves 
Testvérek!

Török András, elnök

Tisztelettel:

„Az ősz ember előtt kelj fel, és becsüld meg az öregembert!” (3Móz 19,32a)
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Most az esős évszakban járunk, párás meleg van. Az évszak-
váltást rendszerint erős szél és esőzés jelzi. Ebben az évben 
is sajnos részünk volt ebben, károk is keletkeztek, de hála 
Istennek, senkinek nem esett baja. Az egyik alkalommal any-
nyira erős vihar támadt, hogy leszakította a hullámpalát az 
egyik osztályterem, az egészségügyi ellátó, a fő iroda, a gye-
rekmunkás iroda, a folyosó és a hűsölő fölül. Hála Istennek, 
gyorsan sikerült ácsokat küldeni a csiolei központi irodából, 
akik újra felszögelték a hullámpalát, megakadályozva ezzel 
az újabb beázást. Sajnos több munkatársi anyag és könyv így 
is elázott, bár azonnal igyekeztünk a gyerekekkel dobozokba 
pakolva átszállítani a dolgokat. Munkatársainknak elég sok 
időbe telt, míg újra felszedték a tetőt, hogy az elektromos 
vezetéket is átvezessék alatta.

Nagyon örülök, hogy a Gyermek-Evangélizációs Közösség 
(CEF) két helyi munkatársa igent mondott a képző gyakorla-
ti részének megtartására itt, a mdekai központban november 
26-án és 27-én. Összesen hat résztvevőnk volt, közülük né-
gyen tanítottak le minden kidolgozott anyagot. Jó volt látni, 

hogy a munkatársak személyesen foglalkoztak minden egyes 
résztvevővel. Bátorították és segítették őket, ha elakadtak, 
vagy nem tudták teljesen kidolgozni a leadandó feladatokat. 
A gyakorlati rész után kiértékelés, tanácsolás következett, 
amiből szintén sokat lehetett meríteni.

Gyermekközpontunkban december 18-án tartottuk meg 
a karácsonyi ünnepséget. Hagyományos módon a prog-
ramban szerepelt közös éneklés, karének, zenei program, 
igeversfelmondás és jelenet, melyet ezúttal a munkatársak a 
gyerekekkel közösen adtak elő. Angolklubosaimmal a Joy to 
the world (Örvendj, világ!) kezdetű éneket adtuk elő angol és 
csicseva nyelven. Az Igét a szomszédos Zambezi Evangéliumi 
Gyülekezet lelkipásztora hirdette, akivel jó kapcsolatot ápo-
lunk. Az ünnepi ebéd után a gyerekek átvehették karácsonyi 
csomagjukat, melyben nagy örömükre édességek is voltak. 

A Karácsonyt Blantyre-ben tölthettem 3 TAN-misszio ná-
riussal, akik szintén egyedülállók. Sok lehetőség kínálkozott 
arra, hogy ráhangoljuk magunkat az ünnepre, bár itt, a 30 
fokos melegben nehéz elhinni, hogy Karácsony van. Két al-

Kedves Olvasók!
Szeretettel köszöntelek Benneteket az új évben, és kívánom Isten  
gazdag áldását, erejét, közelségét, oltalmát életetekre. Imádkozunk, 
hogy csökkenjen otthon a vírusveszély. Nálunk tűrhető a helyzet,  
de óvatosnak kell lenni.

Kevezsda Szilvia beszámolója Malawiból:

A képző gyakorlati része – lecketanítás Karácsonyi gyermekzenekar
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kalommal voltam adventi koncerten, 
dec. 24-én délelőtt egy evangélizációs 
gyerekalkalmon vehettem részt, ebéd-
re a lelkész otthonába voltunk hivata-
losak, utána pedig a nemzetközi iskola 
medencéjében fürödtünk. Este gyüleke-
zetbe mentünk, majd együtt vacsoráz-
tunk. Itt 25-én ünneplik a Karácsonyt, 
így elmentünk a gyülekezetbe, 26-án 
pedig Csioléban tartottuk meg a kará-
csonyi ünnepséget az ott szolgáló többi 
német misszionáriuscsaláddal és az ön-
kéntesekkel. Ezután kicsit kikapcsolód-
tam a Malawi-tónál.

Hálásak vagyunk Istennek a megtar-
tatásért, és hogy itt, Malawiban még 
működhetnek az iskolák. A kéthetes 
karácsonyi szünet után rendben vissza-
tértek a gyerekek, és január 4-én újra 
megindulhatott a tanítás. 

Köszönjük szépen, hogy 2021-ben is 
hordoztok minket imáitokban és mel-
lettünk álltok a szolgálatban! 

Isten áldjon Titeket! 

Szerettel:  

Önkéntelenül beugrik egy sor a Pur nevű württembergi popegyüttes 
egyik dalából: „Egy ősz hajszál, megint elmúlt egy év!”. Amikor utána-
kerestem, megállapítottam, hogy ez az ének 1995-ben vezette a sláger-
listát. Hát igen, rohan az idő!   

Mindennek megvan az ideje! Ezt állapítja meg a prédikátor a Bibliá-
ban. Ideje van a születésnek, és ideje van a meghalásnak. Mindannyian 
megöregszünk! Akár akarjuk, akár nem. „Ha a külső emberünk megrom-
lik is”, olvassuk a 2Korinthus 4,16-ban. Nem segít sem az, ha nem ve-
szünk róla tudomást, sem az, ha szépítgetjük. De hát akkor mi segít? 
Hogyan tudok jól megöregedni? Két kérdés talán segíthet. 

Bölcs vagy bolond? 
J. S. Bach ezt állapítja meg: „Az emberek megöregszenek ugyan, de ke-
vesen jutnak érett korba.” Vagyis tanulnunk kell okosan megöregedni. 
A bölcs házát sziklára építi c. gyerekénekben arról is szó van, hogy éle-
tünket építhetjük homokra is. Milyen tragikus, ha valaki így összegzi a 
saját életét: Nem tartós alapra épült az életem! Pedig Jézus Krisztus erős 
alapot akar adni az életünknek. Ha Őrá és az Ő szavára építem az éle-
temet, nem sorolnak majd a bolondok közé. Egyébként pont ezért be-
szélünk másoknak Jézusról! Azt szeretnénk, ha az emberek bölcsen öre-
gednének meg, és a biztos elrejtettség tudatában halnának meg az örök 
élet reménységével a szívükben. 

Kemény vagy lágy?
Az élet egy keserédes szimfónia, átszőve szép és nehéz órákkal. Fon-
tos kérdés, hogy mit kezdünk velük. A szomorúságot és csalódást oko-
zó események az évek során megkeményíthetnek, és egy megkeseredett 
személlyé formálhatnak. Ám egyáltalán nem kell odáig fajulnia a dol-
goknak! Jézus azt akarja, hogy vegyem igénybe megbocsátó és megújí-
tó erejét, amely „lágyan” tartja a szívemet, és így örvendező, hálás és 
elégedett maradhatok. Megbékélve önmagammal és másokkal. Én pe-
dig teljes szívvel erre vágyom. 

Örülök az újság mostani számának, mert értékes ötleteket és a látó-
határunkat szélesítő gondolatokat tartalmaz arról, hogyan lehet bölcsen 
megöregedni.

Ui.: Ami holnap szeretnél lenni, azt ma kell  
megélned – akár ősz a hajad, akár nem!

Ez nem lehet igaz! Nemrég ünnepeltem a 40. születésnapo-
mat. Állok a tükör előtt, és mit látok? Az első ősz hajszálat! 
Reflexszerűen nyúlok a csipesz után, és határozott mozdu-
lattal eltávolítom ezt a kis „betolakodót”.

Egy ősz hajszál!

Karácsonyi gyermekzenekar

Dave Jarsetz, missziós igazgató
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Franciaország:

Alençon, Alsó-Normandia,  
a Laffin család szolgálati helye

Norbert és Susanne 
Laffin 1990 óta élnek 
Franciaországban.  
Gyülekezeteket alapí-
tanak és segítik nö-
vekedésüket. Először 
Coutances-ban szolgál-
tak. 2017 óta Alsó-Nor-
mandia legnagyobb vá-
rosában, a harmincezres 
Alençonban élnek.  
Hat, részben felnőtt  
gyermekük van.

Az utolsó lakás

Solange Dartois nagy hatással volt mindenki-
re, akinek az a kiváltság jutott, hogy ismerhet-
te. A rokonokra, az ismerősökre és nem utolsó 
sorban a kis mortagne-i és alençon-i gyüleke-
zetre. Amikor csak elhangzott a neve, minden-
ki tudta, hogy kivételes személyiségről van 
szó. A gyülekezetalapítás első percétől kezd-
ve kitartóan támogatott és bátorított minket. 
Misszionáriusaink rendszeresen felkeresték, és 
ő együtt imádkozott velük. Amikor három és 
fél éve Alençonba költöztünk, ő már több mint 
20 éve hűséges tagja volt a sok magasságot és 
mélységet megélt kis gyülekezetnek.  

Nekünk ő a „mi” Madame Dartois-nk volt, 
hiszen nála tartottuk heti bibliaóránkat. Min-
denki szívesen találkozott nála. Az alkalom vé-
gén az idős hölgy, aki időközben a 90. életévét 
is betöltötte, kedvesen megvendégelte a társa-
ságot. Aztán jött a hír, hogy kórházba került. 
Elesett és csúnyán megütötte magát. Nem volt 
jó állapotban. Nem akart látogatókat fogadni. 
Amikor ennek ellenére mégis beugrottam hoz-
zá, megijedtem a látványtól: Ez lenne a vég?

Behatárolt élettér, határok nélküli életöröm 
De az idős hölgy felépült. Tudta, hogy várnak 
még rá feladatok. Isten ismét új utakra akar-
ja vezetni. De hol akarja látni? Ismét otthon? 
Vagy az idősotthonban? Vajon képes lenne fel-
adni az önállóságát? Ő, aki férje halála után 
egyedül vezette tovább szállítmányozási vállal-
kozásukat?

Aggodalmaink hamar szertefoszlottak. Bár 
az otthonban az élettere egy szobára korláto-
zódott, életörömének egyszerűen nem voltak 
határai. Amikor érdeklődtünk hogyléte felől, 
minden alkalommal valami hasonlót válaszolt: 

– Nem is lehetnék jobban. Mindenem meg-
van, minden téren gondoskodnak rólam, és 
mindenki nagyon kedves velem. 

Majd hozzáfűzte: 
– Ebben a szobában utoljára két százéves la-

kott. Nem tudom, én élek-e addig. Egy biztos: 
ez az én utolsó földi otthonom. A következő 
már a Mennyben lesz. 

Na, ez volt Madame Dartois. 

A ragályos gyermeki hit
Mindig szívesen megyünk látogatóba „lelki 
anyánkhoz”. Így beszélünk róla a gyüleke-
zetben. Üldögél a karosszékében, és könyvek 
veszik körül: regények, életrajzok, áhítatos 
könyvek és a Bibliája. Az alól húzza elő az ima-
füzetét:  

– Ebben mindenki benne van, akikkel ösz-
szehozott az élet. És a lista egyre bővül. Már 
az ápolószemélyzet is belekerült. Mindennap 
átimádkozom egy oldalt, hiszen időm, mint a 
tenger. 

Aztán erről is, arról is megkérdezi, hogy van-
nak. Nagyon bizalmas, egészen személyes ügye-
ket is rá lehet bízni. Ki tudja, hány ember életé-
ben használta Isten az ő imádságait áldásként? 

Thierry biztosan közéjük tartozik. A férfi sok 
éve jár a bibliakörbe. Egyfolytában harcol ön-
magával és a hitével. Az idősotthon konyháján 
dolgozik. Neki is sokat jelent Solange Dartois. 
Milyen kedves Istentől, hogy csak néhány lép-
csőt kell felmennie, és máris ott lehet az idős 
hölgynél, aki mindig örömmel látja. És a férfi 
mindig vidáman hagyja el a hölgy utolsó laká-
sát. Solange gyermeki hite Jézusban, amelyet 
megoszt Thierryvel, ragályos. 

– Én minden gondomat az Úr elé viszem, és 
ezt mondom Neki: Tessék, oldd meg, kérlek! És 
ezzel rendben is van a dolog. 

Vagy:
– Isten kinyitja az ajándékokkal megpakolt 

bevásárlószatyrát, és elém tolja: Tessék, szol-
gáld ki magad! 

Dartois asszony tudta, és egészen derűsen beszélt arról, hogy az idősek otthonába 
mint utolsó földi lakásába költözött be. A következő már a Mennyben lesz.
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Ez az asszony  
a szerint él,  
amit hisz.  

Neki valóság az,  
akiben hisz.
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Árad belőle a bizalom. Ez az asszony a sze-
rint él, amit hisz. Őneki valóság az, akiben hisz.  

Az ötlet – Bibliakör az idősotthonban
Susanne-nak jó ötlete támad: 

– Miért ne tarthatnánk a bibliakört havonta 
egyszer az otthonban? A társalgóban elférnénk. 

Madame Dartois lelkesen fogadja az ötletet:  
– És mikor? Már fel is írtam magamnak! 
Amikor megérkezünk, már vár ránk kis kere-

kes székében, vagy ahogyan ő hívja, az ő Mer-
cedesében. A másik „nagyi” is megérkezik egy 
másik épületből. Így aztán valóságos ünnep, ha 
ott tarthatjuk a bibliakört. Olyankor éneklünk, 
imádkozunk, Bibliát olvasunk, és persze együtt 
kávézunk. Örömmel mondja:

– Talán jön még valaki. Tudják, én minden-
kinek Jézusról beszélek, akár akarják hallani, 
akár nem. 

Ezúttal a katolikus kórházi lelkigondozó is 
csatlakozik hozzánk. Madame Dartois így mu-
tatja be: 

– Nagyon kedves úriember. Sokat beszélge-
tünk a hit dolgairól, ám amikor nem értek vele 
egyet valamiben, azt nyíltan megmondom. 

A vírus az otthonban 
Amikor sűrűsödött a helyzet, az otthon lakói 
közül már nem jött senki az alkalomra. És Ma-
dame Dartois nem érte meg a századik életévét. 
Egy nap a lánya feldúltan telefonált. A Corona-
vírus bejutott az otthonba, és néhány ápoló is 
elkapta. Az édesanyja sincs túl jól, és a tesztje 
pozitív lett.  

Pár napig lelki anyánk még „a régi”, de az-
tán rohamosan romlik az állapota. Majd jön 
egy hívás. Az ápolója hív a saját mobiljáról. 
Solange Dartois beszélni akar velem. Mostan-
ra nagyon legyengült. Elképzelem, ahogyan az 

ápoló az idős hölgy szájához tartja a mobilt, 
aki zihálva mondja el kérését: Laffin úr, kérem, 
imádkozzon értem, mert nem vagyok jól!

Mindenkit értesítünk, és buzgón kérjük Isten 
segítségét. Egy nappal később Madame Dartois 
békésen elalszik. 97 évet élt itt, amikor új he-
lyére költözött.  

A következő kedden online összejövetelt tar-
tunk. Elénekeljük azt az éneket, amelyet több-
ször „gyakoroltunk” vele. Hogy a temetésemen 
már jól menjen, mondogatta gyakran. A képer-
nyőn sok arc jelenik meg: gyülekezeti tagok, 
barátok, kollégák, egykori misszionáriusok, 
még az unokája is Guadeloupe szigetéről. Min-
denki meg van rendülve és szólni akar néhány 
szót. Vannak, akik felidézik, milyen gyakorla-
ti segítséget kaptak tőle, legyen az varrás vagy 
olvasástanítás, amikor fiatalabb volt. Abban, 
amilyen szilárdan kitartott meggyőződése mel-
lett, és amilyen hűségesen imádkozott, minden-
ki előtt példakép volt. „Utolsó lakásában” is az 
örömteli hálaadás jellemezte. Rám ez volt a 
legnagyobb hatással.

Norbert Laffin

Fenti nagy kép: 
Bibliakör az idősek otthonában, 
Solange Dartois középen hátul

Balra:  
Thierry látogatása a konyháról

Jobbra:  
A gyülekezet online találkozója

Imádkozzunk, 
hogy a Laffin 

házaspár a járvány után 
újult erővel folytathassa 
szolgálatát az idősek 
otthonában!
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Zambia:

Az idősek tanácsai

„Nagypapák”  
a templomi  
padban

– Ha egyszer megöregszem, visszavonulok a farmomra*, és a fiatalasszonyokkal 
meg a lányokkal fogok törődni. Nagy szükségük van arra, hogy higiéniai és életve-
zetési ismereteket szerezzenek. Sokan túl fiatalon, egyesek már 14 évesen háza-
sodnak. Mivel így nemigen szerezhetnek semmilyen képesítést, onnantól fogva 
rendkívül egyszerű körülmények között élnek.

Zambiai barátnőmhoz, Mambwéhoz hasonlóan 
sok idősebb ember tervez hasonlókat. Amikor 
nyugdíjba mennek, egyszerre kapják meg az 
egész nyugdíjukat. Abból vesznek egy kis házat, 
kiköltöznek egy farmra, és annak a jövedelmé-
ből élnek. Az, hogy Mambwe fiataloknak sze-
retne irányt mutatni, jól mutatja, milyen nagy 
felelősséget érez a következő nemzedék iránt. 

Szinte teljesen vak édesanyja néhány lány-
unokával él együtt, akik gondoskodnak róla a 
farmjukon. 

– Vigyáznom kell a kukoricámra, nehogy el-
lopják a rokonok – mondja az asszony a kezét 
tördelve. Habár élete nagy részét a városban 
töltötte, idős korában visszavágyott vidékre.  
– Itt itthon vagyok, és itt vannak a kecskéim is.

Mereven ellenáll lányai kérésének, hogy 
költözzön hozzájuk a városba és élvezze – az 
időnként akadozó ellátás ellenére is – az ottani 
komfortot, az áramot és a folyóvizet.  

Ez a viszonylagos nyugalom azonban nem 
adatik meg mindenkinek. A 68 éves Beth 

minden reggel 5 órakor elindul a lányával az 
ipartelepre, hogy az ott éjszakázó teherautóso-
főröknek zsírban sült gombócokat és teát áru-
sítsanak. Az így megkeresett kevéske pénzből 
éppen csak hogy el tudja tartani népes család-
ját. A nyolc fő Beth és a férje, a megözvegyült 
lánya és a gyereke, az elvált lányának a gyere-
kei, illetve a legfiatalabb öccsének az árvái.

– Ha keményen dolgozom, legalább nem kell 
mindig azon töprengenem, hogy mi lesz velünk 
– mondja. Sok nagyszülő van hasonló helyzet-
ben: ahelyett, hogy az unokáikat kényeztetnék 
és a korábbi idők történeteivel felkészítenék 
őket az életre, korán meghalt gyermekeik he-
lyett nekik kell az unokákat felnevelniük és ke-
mény munkával eltartaniuk őket is. 

„Az idősek mindig bölcsek”
Bár sokan megmosolyogják ezt a zambiai  

közmondást, van benne igazság. Kabunda 
mama a férje halála óta a legidősebb lányánál 
lakik a városban. A 76 éves asszony szinte tel-
jesen vak, de ott segít, ahol csak tud. Leginkább 
négyéves lányunokájára vigyáz. Régóta úgy 
tartják, hogy a nagymamák vegyék csak ki szor-
galmasan a részüket a gyereknevelésből, és ta-
nítsák meg unokáiknak „az illendő viselkedést”.
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„A régi kosarat sem  
szabad lebecsülni.” 

„A fej, amelyet ősz haj  
borít, bölcsesség és  
tapasztalat kútfeje.”  

„A fiatal kakas  
hamar szárnyát szegi.”

ZAMBIAI KÖZMONDÁSOK

*  Zambiában a farm szó egy nagyobb területet, tanyát jelent a városon 
kívül, amelyen egy vagy több család lakik és műveli a saját földjét.
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– A fiataloknak azt kell mindenekelőtt meg-
tanulniuk, hogy tiszteljenek bennünket, időse-
ket. Gondoskodniuk kell rólunk, hogy ne hal-
junk meg, mert mi vagyunk az ő tanítóik. Én 
is az idősektől tanultam meg minden fontosat 
az életben. Mi el sem tudjuk képzelni, hogy 
az öregeket otthonba küldjük – mondja Jessy, 
Kabunda mama 60 éves, megözvegyült lánya.

– Mielőtt férjhez mentem, bizony, hallgat-
nom kellett volna az édesanyámra. Ő óva intett 
a barátomtól. Én azonban engedtem neki, így 
aztán hozzá „kellett” mennem. Hamarosan be-
láttam, hogy anyámnak igaza volt. Most már 
én beszélgetek ezekről a dolgokról a nálam 
lakó unokahúgommal, nehogy úgy járjon, mint 
annakidején én. 

– Régen az volt a szokás, hogy összeültünk a 
fiatalokkal, és eligazítottuk őket – közli velem 
bizalmasan Jessy. Azt érti ezen, hogy a „fiata-
lokat” magukhoz hívatták, és megismertették 
őket a felnőtté válás szabályaival, kötelezettsé-
geivel és törvényeivel. Még a 35 éves felnőttek 
is „fiatalnak” számítanak! Ezek az összejövete-
lek nem arról szólnak, hogy egymást meghall-
gassák, vagy hogy a fiatalok igényeit megis-
merjék. Hagyományosan a fiatalok érzéseit alig 
veszik figyelembe. Az sem illendő, hogy a fia-
talok nyílt vagy akár kritikus kérdéseket tegye-
nek fel az idősebbeknek.

Talán éppen ezt érzékeli a 18 éves Nkonde, 
amikor ezt mondja: 

– Én nagyon szeretnék tanulni a gyülekezet 
idősebb tagjainak a tapasztalataiból. Minde-
nekelőtt a fiúkkal való barátkozást illetően. De 
ők nem vesznek minket komolyan, és nem fog-
lalkoznak velünk.

A gombóckákat árusító Beth meséli, hogy 
korábban ő okította ki a gyülekezetbe járó  
fiatal nőket a házasságkötés előtt. Íme néhány 
tanácsa: 

– Először Jézussal kell a kapcsolat, hogy jó 
dolguk legyen. Nem szabad külső embertől ta-
nácsot kérniük, csakis a nagycsaládtól. Tisztel-
niük kell a férjüket, és nyilvánosan nem szabad 
nekik ellentmondaniuk. 

Amióta azonban néhány asszony kifecsegte a 
rájuk bízott titkokat, a gyülekezetben feszültté 
vált a viszony a fiatalok és az idősek között.

A mindenen átgázoló fejlődés 
Az idősebb zambiai asszonyok mindig ügyelnek 
arra, hogy az emberek kövessék a hagyomá-
nyokat. Az anya és lánya közti bizalmas beszél-
getések például nem megengedettek. Emiatt 
még nagyobb az idősebb asszonyok felelőssége. 
Megértem az aggodalmaikat. Szidják a fiatalo-
kat, akiket a régi hagyományok helyett a TV 
és az internet formál. Az elmúlt évek rohamos 
fejlődése – úgy tűnik – sok idősön egyszerűen 
átgázolt. Az, hogy nekik kell gondoskodniuk az 
árván maradt unokákról, és küzdeniük kell a 
napi betevőért, felemésztik a Beth-hez hasonló 

nagymamák erejét, ezért az értékek továbbadá-
sára már nem marad energiájuk. 

Jessytől szeretném megtudni, mit tanulhat-
na a fiataloktól. – Azért, ugye, nem ezekre az 
új, divatos számítógépes cuccokra gondolsz 
– mondja nevetve, majd eltűnődik, de semmi 
sem jut az eszébe. Beth viszont válaszol: 

– Mi elvárjuk ugyan a fiataloktól, hogy ud-
variasan beszéljenek velünk, és kérjenek tőlünk 
bocsánatot, ha kell. A hagyomány szerint ne-
künk, öregeknek nem kell ezt tennünk. De az 
idők változnak, és mi tanulhatjuk a fiataloktól 
ezt a fajta viselkedést. 

Én is az idősebbekhez tartozom, és meg-
értem a nemzedékek közötti feszültséget.  
A beszélgetések során és a női bibliaórákon 
megpróbálok mindenkit arra bátorítani, hogy 
keresztyénként tudatosítsuk magunkban az em-
bertársaink iránti felelősségünket, éljük meg a 
Jézusba vetett hitünket, és adjuk tovább má-
soknak azt, ami Isten gyermekeinek az életben 
igazán fontos.

Cornelia Frey

Kabunda mama  
a lányunokájára  
vigyáz

Beth vevőkre vár  
a kantembája (üzlete) előtt

Jobbra fent: Anna egy csésze 
teát hoz Jessy nagynénjének. 
Eközben letérdel, hogy kimu-
tassa tiszteletét.

Imádkozzunk, 
hogy a Frey 

házaspár segíteni tudjon 
a keresztyén időseknek 
és fiataloknak közelebb 
kerülni egymáshoz!

Dr. Reinhard és Cornelia 
Frey 13 évi németországi 
szolgálat után 2015 őszén 
tért vissza Zambiába.  
Korábban 1986-tól 2002-ig 
szolgáltak már az országban  
misszionáriusként. Akkor 
gyülekezeti és oktatói mun-
kát végeztek. Reinhard most 
lelkészeknek és gyülekezet-
vezetőknek tart képzéseket 
a Zambiai Gyülekezeti Szö-
vetségben és a szomszé-
dos Kongóban. Cornelia egy 
kis bibliaiskolában tanít és 
két női csoport működését 
segíti.
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A nakanosimai gyülekezet egyik idős há-
zaspárjával beszélgettem arról, hogyan kell 
bölcsen megöregedni. Abe asszony 77, Abe 
úr 80 éves, és még most is üzemeltetnek 
egy kis éttermet. Rendszeresen szerveznek 
főzőtanfolyamokat, és ha alkalom adódik 
rá, finom ételekkel vendégelik meg a gyü-
lekezet fiataljait. Emellett 49 éve a Gedeon 
Társaság elkötelezett munkatársai, és éven-
te 3000–6000 Bibliát osztanak szét egész 
Kavaszakiban. Abe úr, aki egyike a gyüle-
kezet két presbiterének, a lelkipásztornak is 
nagy támasza. Ennél a házaspárnál nem na-
gyon beszélhetünk a korral jelentkező unat-
kozásról, és első pillantásra nem is látszik 
rajtuk, hogy már ilyen idősek. Ezért erről 
kérdezem őket először: 

Mikortól számit valaki idősnek Japánban?
Abe asszony: Manapság azokat számítják  
annak, akik elmúltak 70 évesek. De a 
korhatár, hogy mikortól számít valaki 
szépkorúnak, egyre inkább kitolódik. Amíg 
régebben a szeptemberi Idősek napján már 
a 60 éveseket is ünnepelték, később csak a 
70 év fölöttiek lettek az ünnepeltek, de a mi 
gyülekezetünkben már csak a 80 fölöttieket 
köszöntik. (Mindketten nevetnek.) Bármeny-

nyire tiszteletre méltó legyen is a magas kor, 
az ember mégsem szeretne feltétlenül közé-
jük tartozni.

Világszerte Japánban a legmagasabb  
a várható élettartam. Mi ennek az oka?
Abe asszony: Szerintem nincs itt semmi-
lyen titok. 30 éves korom óta önálló életre 
vágyom. Szeretnék, amíg csak lehet, önál-
lóan elboldogulni. Ezért foglalkoztat, hogy 
mit tehetek a saját testi és szellemi frisses-
ségemért. Ebben, a megfelelő mennyiségű 
mozgás mellett, fontos szerepet játszanak a 
hobbijaim, amelyek örömet adnak. Ezektől 
maradok fitt testileg is és szellemileg is. Sze-
retném, ha a saját otthonunkban maradhat-
nánk, amíg csak lehet. Később, ha szükség 
lesz rá, egy szociális segítséget kérnénk a 
mindennapi teendők elvégzéséhez.

Gyakran hallom idősebb emberektől, hogy 
nem akarnak a fiatalok terhére lenni. 
Emiatt inkább nem fogadnak el segítséget.
Abe úr: Mi ezt másként gondoljuk. De való-
ban sokan vannak, akik ezen az állásponton 
vannak. Egyszer fontos tanítást kaptunk 
egy idős lelkésztől, aki a korával járó ki-
szolgáltatott állapotában az evangélizálás 

Tíz éve élek Japánban, és mindig újra rácsodálkozom sok idős ember szellemi 
és testi frissességére, mozgékonyságára. Lenyűgöz, hogy magas koruk ellenére 
milyen szenvedélyesen akarnak aktívak maradni és valami újat tanulni.   
Életfelfogásuk egyben arra is késztet, hogy végiggondoljam, milyen céljaim  
és vágyaim vannak nekem a megöregedéssel kapcsolatban.

Japán:

Éljenek az idősek!

Imádkozzunk, 
hogy az idős japán 

ke resz tyének tudjanak 
példát mutatni kortársaik-
nak abban, ahogyan saját 
időskori gyengeségüket 
türelmesen és derűsen 
hordozzák!

Az Abe házaspár szobájában 
van egy Németország-sarok. 
A háttérben egy fénykép 
látható a Bad Liebenzell-i 
missziós házról és a várról.

Jobbra fent: Nakanosimában 
az istentiszteletet a korona-
vírus idején interneten is 
közvetítették.

A missziós ház képét gondos 
részletességgel égette a 
fába Abe úr, aki három éve 
kezdett ezzel foglalkozni 
kedvtelésként. Az eredmény 
önmagáért beszél.
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egy különleges lehetőségét látta, és az ál-
lapotát oszevaninaridendounak nevezte. Ez 
valami olyasmit jelent, hogy evangélizálok, 
miközben terhet jelentek valakinek és segítsé-
get fogadok el tőle. Ehhez az idős lelkészhez 
naponta kijött valaki a gondozószolgálattól, 
és ő mindig megkérte a férfit, hogy olvas-
son fel neki a Bibliából. A gondozó nem volt 
hívő, ám a Biblia felolvasása révén hitre ju-
tott, és később megkeresztelkedett. Így kü-
lönös öröm származhat abból, ha valaki el-
fogadja a segítséget. 

Hány évesen mehet az ember Japánban 
nyugdíjba?
Abe úr: A legtöbb japán 65 évesen nyug-
díjba megy, de nem feltétlenül vonul nyu-
galomba. Az állami nyugdíjat csak 70 éves 
kortól folyósítják, így a közbeeső öt évre sok 
nyugdíjas anyagilag igen nehéz helyzetbe 
kerül. Ezért sokan legalább 70 éves koru-
kig részidőben még dolgoznak. Igen keve-
sen vannak azok, többnyire csak az állami 
tisztviselők, akik csupán a nyugdíjukból 
meg tudnak élni. Ezért sok nyugdíjas kap 
egyfajta nyugdíjkiegészítést az államtól. Ám 
azt, akinek saját háza van még, az állam 
nem támogatja, csak miután eladta a há-
zát. Ez persze sok idős embernek igencsak 
nehezére esik. Ezért foglalkoztat sok japánt 
az, hogy később hogyan tud majd kijönni a 
nyugdíjából.

Az idősek tisztelete még mindig olyan  
nagy hangsúlyt kap a japán kultúrában?
Abe úr: Amikor még egyedülállók, aztán pe-
dig fiatal házasok voltunk, fiatal keresztyé-
nekként különösen sokat tanultunk a gyüle-
kezetben idős lelki apáinktól és anyáinktól. 
Nekünk, fiataloknak hihetetlenül értékesek 
voltak a bizonyságtételek, amelyeket azoktól 
az öregektől hallhattunk, akik a háborúban 
élték és őrizték Jézusba vetett hitüket. Még 
ha az idősek tisztelete egyre inkább alább-
hagy is, mi minden szeptemberben külön 
istentisztelet keretén belül tiszteljük meg az 
idős testvéreket. Egy kis ajándékot is kapnak, 
utána pedig ők osztanak meg valamit gazdag 
élettapasztalatukból a gyülekezet tagjaival.

Milyen tanácsot adnátok, hogyan kell  
bölcsen megöregedni? 
Abe asszony: Keressünk magunknak egy 
hobbit, hogy testileg is és szellemileg is ak-
tívak maradhassunk. Ez legyen olyasvalami, 
ami minket nagyon érdekel, és öregen is 
lehet csinálni. Fontos, hogy elsősorban ne-
künk jelentsen örömet. Az pedig különösen 
is megelégedéssel tölthet el, ha még mások-
nak is tudunk örömet okozni vele. Szerintem 
sohasem késő valami érdekes tevékenységbe 
belefogni. 
Abe úr: Nekem sokat jelent, amit az Úr Jé-
zus a Máté 5,13–14-ben mondott: „Ti vagy-
tok a föld sója...ti vagytok a világ világossá-
ga”. Mint szakács tudom, hogy mindegy, 
milyen alapanyagokat és rendkívüli hozzá-
valókat használok az ételek elkészítésénél – 
végül a só az, amitől minden más lesz. Még 
ha az alapanyagok nem is a legkiválóbbak, 
a só helyes adagolása révén remek ételt le-
het készíteni. A főzés hasonlatánál marad-
va, a só feladata az, hogy harmóniát teremt-
sen az alapanyagok és a fűszerek különféle 
íze között, felerősítse és jól érvényre juttas-
sa azokat. 

Azt gondolom, hogy nekünk, időseknek 
pontosan ez a feladatunk a gyülekezetben, 
a társadalomban és a családban. Ott, ahol 
annyi különféle szemlélet és vélemény van, 
a só feladata összehozni a különböző cso-
portokat és valami „finomságot” alkotni 
belőlük. Hosszú életünk során sok értékes 
tapasztalatot szereztünk, amelyek ma ebben 
segítenek minket. Ezért éppen mint idős em-
ber érzékelem a fontos feladatot, hogy a föld 
sója legyek akár a gyülekezetben, akár a tár-
sadalomban, akár a családban.

Andreas Gross
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Vacsora Nakanoshima 
tetői fölött az új  
misszionáriusokkal, 
Lara és Stefan Deglerrel

Andreas és Rahel Gross 
három gyermekükkel 2009 
decembere óta Japánban 
élnek. 2020 június óta ők a 
misszionáriuscsoport veze-
tői. Emellett azon munkál-
kodnak, hogy Tokió egyik 
külvárosában, a 90 000 la-
kosú Inagiban egy új gyü-
lekezetet plántáljanak. 
Korábban Oméban gyüleke-
zetépítéssel foglalkoztak.
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Japánban szeptember harmadik hétfője Az idősek tiszteleté-  
nek napja. Ezen a nemzeti ünnepen minden idős embert 
megtisztelnek és ünneplik a hosszú életet.
Régebben szokás volt, hogy az, aki betöltötte a 100. életévét, 
a kormánytól egy ezüstserleget kapott ajándékba. Manapság, 
amikor már több mint harmincezer ilyen jubiláló van évente, 
a serlegek anyagi megfontolásból már nem tiszta ezüstből 
készülnek. Egyes helyeken az ott élők külön ajándékot is 
kapnak a századik születésnapjukra. Ebben a Nagoja melletti 
Tobishima a legbőkezűbb, mert ott mindenki egy millió jent 
kap a jeles napon. Ez átszámolva legalább 8000 euró!

 i
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Németország:

Az idős korra fel kell készülni, és a felkészülést már 
40 éves korban el kell kezdeni – hallottuk jó párszor. 
De akkoriban, amikor még csak 40 évesek voltunk, a 
Liebenzelli Missziótól kapott feladataink teljesen lefog-
laltak minket. Nemcsak hogy teljesen kitöltötték minden 
időnket, de a munka és a nagyszabású küldetés, amely-
nek részesei lehettünk, ki is teljesítették az életünket.
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Időnként feltártuk Isten előtt egy kívánságunkat: 
Amikor Ernst kettőnk közül elsőként nyugdíjba megy, 
és még egészégesek leszünk, és hasznunkat vehetnék 
Pápua Új-Guineában, és mi tehermentesíthetnénk a 
misszionáriusokat, akkor szívesen mennénk még egy-
szer vissza abba az országba, ahová elhívásunkat kap-
tuk. Most arról szeretnénk együtt beszámolni, ho-
gyan hallgatta meg Isten ezt az imánkat, és most 
hogyan „öregszünk okosan”. 

Ernst: Miután 2014 júliusában elvégeztem a misz-
sziós hegy telepüzemeltetési részlegének rám bí-
zott feladatait Bad Liebenzellben, októberben 
kiutaztunk Óceániába. Úti célunk Port Moresby 
volt, Pápua Új-Guinea fővárosa. Ott a feleségem 
„tudományos asszisztense” lettem, de mellette sok 
mindent meg tudtam javítani és fel tudtam újítani. 
Abban a két évben mindent közösen végezhettünk. 
Együtt örültünk annak, hogy viszontláthatjuk a 
régi barátokat, és elmentünk a számunkra kedves 
helyekre. Mindezt a nyugdíjasok és az új-guineaiak  
tempójában. A magas páratartalom és a 30 fok kö-
rüli hőség miatt sokan lassabban mozognak ott. 

Irmgard: Ernst tehát hivatalosan befejezte a mun-
kát a misszió hegyén és nyugdíjas lett. De nálam 
ment tovább a verkli. Korábban Mánuszon, azután 
Bad Liebenzellben mindenkinek megvolt a saját 
feladata: Ernst a misszió telepüzemeltetője és tech-
nikusa volt. Én először családanya voltam, majd 
bekapcsolódtam a nők közötti munkába, illetve ön-

kéntesként a legkülönbözőbb feladatkörökben te-
vékenykedtem Bad Liebenzellben. Nekem ezért tel-
jesen új volt az, hogy közösen végezzük a munkát, 
és mindig együtt vagyunk – de óriási segítséget is 
jelentett. Azt pedig egyenesen csodáltam, hogy a 
férjem mindent milyen laza nyugalommal csinált. 
Házasságunk addigi 38 évében mindig ő volt a hú-
zóerő, de most én voltam az, aki ütöttem a vasat, 
és nem akartam annyiban hagyni, amikor néhány 
helyen túl lassan haladtak a dolgok. Hazatérésünk 
után a misszió képviseletében utazó szolgálatot 
végeztünk Németország-szerte. Nagyon élveztük 
azt a különleges időszakot, mert amellett, hogy jó 
alkalmakon vehettünk részt, és sok emberrel talál-
kozhattunk, akiknek a misszió a szívügyük, érde-
kes helyeken járhattunk, és országunk számos lát-
nivalóját is megcsodálhattuk.

Kihasználni  
az időt – de  
másképpen

Missziós ünnepen:  
Irmgard nagyon jó  
a kapcsolatépítésben

Missziós előadás egy gyógyszertárban FO
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Ernst: 2018 júliusától ténylegesen nyugdíjba 
vonultam. Több mint 40 év távollét után nem 
volt egyszerű – és még ma sem az – újra kap-
csolatot teremteni a lakóhelyemen élő embe-
rekkel. Több helyről is azt hallottam, hogy a 
beilleszkedés kulcsát a kisebb közösségek je-
lentik. Így aztán csatlakoztam több klubhoz, 
és jelentkeztem a templomi kórusba is. De 
azért kell egy kis idő, amíg az emberek között 
elindul valami. Kérdeznünk kell a másikat, ér-
deklődnünk kell iránta, míg egyszer csak tő-
lünk is megkérdezik, hogy kik is vagyunk, és 
honnan jöttünk. Pápua Új-Guinea sokaknak 
csak egy távoli ország. Csak akkor kezd el né-
melyeket érdekelni közelebbről, ha már kicsit 

megismerkedünk. És akkor már mondhatok 
néhány szót a misszióról és annak céljáról is. 
A közös munka, például, amikor másokkal 
együtt nyírjuk a sövényt vagy közösen tisztít-
juk meg a közeli fürdőtavat, mindig segít új 
kapcsolatokat elindítani. És amióta feltett ne-
kem valaki egy kérdést az adventi vásárban, 
új hobbim is van. Kis műhelyemben és a saját 
tempómban fából, kidobott raklapokból vagy 
szép deszkákból különböző dolgokat készítek. 
Ebben örömömet lelem, és már a misszióból, 
a lakókörnyezetünkből és a gyülekezetből is 
vannak vevőim. Aztán volt még néhány épít-
kezés is, ahol nyugdíjas csapatunk teljesítmé-
nyét igen nagyra értékelték.   
Irmgard: Nekem az utazó szolgálatot köve-
tően újra az asszonyok között végzett munka 
lett a fő feladatom. Ernst és én újra külön uta-
kon járunk, már ami a munkát illeti, és tanul-
juk, hogyan használjuk ki jól a közös időnket. 
Nekem is meg kellett találnom a helyemet a 
faluban, ahol élünk, és nekem is ismerkednem 
kell az emberekkel. Ez azelőtt sem volt köny-
nyű nekem, és most sem az. Nem mondhat-
nám, hogy pont ránk vártak volna! 

Mindketten igent mondtunk a helyi lelkész 
kérésére, hogy végezzünk el egy lektori (felol-
vasói) tanfolyamot. Nagyon hálásak vagyunk 
Istennek a lehetőségért, hogy bekapcsolódhat-
tunk a helyi gyülekezet munkájába. 

Ernstnek könnyebben mennek a dolgok. 
Nekem még mindig kérdés, hogy Istenünk 
tőlem mit vár most. Egy biztos: Ő állított ide 
minket, és ebben a faluban leszünk mi is „iga-
zán” öregek. Ezért szeretnék én is ide tartoz-
ni. Sikerült már néhány ismeretséget kötnünk. 
Szükségem van arra, hogy emberek legyenek 
körülöttem, mert Isten alkotott így meg.

Amellett, hogy feleség, anya és nagymama 
vagyok, továbbra is sokat vagyok úton, mert 
a Liebenzelli Misszió képviseletében különböző 
női rendezvényeken veszek részt. 

Még most is megtörténik, hogy a férjem 
előtt „szaladok”. Újra meg újra kérnem kell 
Urunk segítségét, hogy tudjunk okosan egy-
másra figyelni, miközben szem előtt tartjuk 
lakókörnyezetünk, missziónk és világunk 
ügyeit is. Még egy darabig szeretném végezni 
önkéntes munkámat a nők között. Hogy mit 
szán nekem utána az Úr? Nem tudom. Okosan 
megöregedni ezt is jelenti: kitartunk, és bízunk 
abban, hogy Jézus megmutatja majd az utat.
Ernst: Elrendezni a dolgokat – ez foglalkoztat 
mindkettőnket az utóbbi időben. A gyerme-
keink hozták föl, mert mi elhessegettük 
magunk tól a gondolatot. Mi lesz, ha segítségre 
lesz szükségetek, mert nem tudjátok magatokat 
ellátni? Ez a gondolat azért elég fájdalmas. 
Szívesen vágja rá az ember: Ezt is rábíztuk az 
Úr Jézus Krisztusra. Ám a gyerekek szeretné-
nek egy megnyugtató választ. Beszélnünk kell 
tehát erről a témáról is, és készítenünk kell 
egy tervet. De közben persze tudjuk, hogy 
mindent soha nem fogunk tudni előre elren-
dezni. És abszolút bízunk abban, hogy Isten 
őrködik felettünk, „öregek”, felettük, „gyere-
kek”, tehát az egész nagycsaládunk felett.

Irmgard és Ernst SchüleinKihasználni  
az időt – de  
másképpen

Imádkozzunk a 
Schülein házas párért, 

hogy nyugdíjasként újra 
megtalálják a helyüket és  
a bizonyságtétel alkalmait  
a régi-új lakóhelyükön!

Ernst az asztalosműhelyében

Irmgard és Ernst mint lektorok (felolvasók)

Ernst és Irmgard Schülein  
16 évig éltek a pápua új-guineai 
Mánusz szigetén. Polgári foglal-
kozásuk (mezőgazdasági gép-
szerelő, ill. ápolónő) jól felké-
szítette őket az ottani munkára. 
Azután Ernst 24 éven át műszaki 
jellegű munkát végzett a Misszió 
hegyén, Irmgard pedig nők kö-
zött szolgált Németország-szer-
te. Nyugdíjas éveikben 2 évre 
még újra vállaltak logisztikai, 
adminisztrációs, technikai  
és vendéglátói feladatokat Pá-
pua Új-Guineában. Három fel-
nőtt gyermekük és hat unokájuk 
van. Irmgard ma is tart előadá-
sokat nőknek.
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Pápua Új-Guinea:

Lapun Luke,  
egy szilárd  
oszlop  
a viharban

1983 szeptemberében találkoztam először Luke-kal. Egy új-zélandi, aki  
néhány évvel előttem érkezett Pápua Új-Guineába, többnapos gyalogtúrára  
vitt a Torricelli-hegység vadonjába. Izgatottan vártam a fejleményeket.

Bernd és Irmgard 
Mortsiefer 1983-tól 2017-ig 
kisebb megszakításokkal 
Pápua Új-Guineán dolgoz-
tak; főleg a helybeli mun-
katársak képzésében vettek 
részt. Jelenleg Bernd né-
hány új-guineai bibliaisko-
lában tanít évente két-há-
rom hónapot.

Megérkeztünk Luke falujába. Nyelvtudásom 
még túl csekély volt ahhoz, hogy akár vele, 
akár a falubeliekkel elbeszélgethessek. De az 
új-zélandi kolléga elmondta, hogy a korábbi 
években ő maga és más úttörő misszionáriu-
sok többször jártak már missziós küldetéseken 
ezekben a hegyekben. Luke akkoriban jutott 
hitre. Megkeresztelkedett és a környék első 
keresztyén gyülekezetének lett a tagja. Akko-
riban én még a húszezer kilométerre levő Né-
metországban éltem. Sem Pápua Új-Guineát, 
sem a Kelet-Szepik tartományban magasodó 
Torricelli-hegységet nem ismertem. Ennek el-
lenére már akkor volt bennünk valami közös: 
a Jézusba vetett hit összekapcsolt minket. 

Egy megbízható keresztyén
Luke és még néhányan a fiatal gyülekezetből 
a Liebenzelli Misszió segítségét kérték. Szeret-
ték volna, ha a többi faluban élők is része-
sülnének az evangélium áldásaiból. Az elkö-
vetkező évtizedekben a mindig megfontolt 
és nyugodt Luke a barátom és a tanácsadóm 
lett. Néha több napig jártuk az őserdőt. Luke 
szemmel láthatóan könnyedén menetelt min-
dig előttem, és vitte csomagjaink nagyobb 
részét.

Luke igazi oszlop volt, aki a viharok idején 
is igazi támasznak bizonyult. Amikor például 
a faluban rossz nyelvek elkezdték terjeszteni, 
hogy az evangélium nyugatról jött, és a fehé-
rek találták ki, Luke bátran kiállt az igazság 
mellett. Amikor később a gyülekezetek önál-
lósultak, és konfliktusok támadtak az embe-
rek között, nem vonta ki magát a dolgokból. 
Az evangélium igazságát mindig az első hely-
re tette, miközben utolsó leheletéig hűséges 
tagja maradt törzsének, ami azt jelentette, 

hogy kötötték őt bizonyos ősi kulturális köte-
lezettségek és elvárások is.

Kitartás a földi vándorút utolsó szakaszán is
Mintegy tíz évvel ezelőtt Luke-ot elhagyta az 
ereje. Nehezére esett a járás, és nagy fáradsá-
gába került még a közeli folyóhoz is leballag-
ni. Élete utolsó éveiben, elesettsége ellenére is 
erősen kapaszkodott a Jó Pásztor ígéreteibe.  
A többi falubeli keresztyénnel lelki énekeket 
énekelt, az öröm és a feltámadásba vetett hit 
énekeit. Luke tudta, hová megy. Mint a Bibliá-
ban említett bölcs, életét nem homokra építet-
te, hanem az erős sziklára, Krisztusra.

Az utolsó hónapokban Luke már csak fű-
kunyhójának tűzénél szunyókált. Amikor fa-
lubeliekkel találkoztam, és a hogyléte felől  
érdeklődtem, ezt válaszolták: Em I lapun nau 
(vagyis megöregedett), vagy ezt: Tingting 
bilong em I olsem bebi nau (ami valami olyas-
mit jelent, hogy alábbhagyott a szellemi ere-
je). Aztán Luke váratlanul elveszítette a tájé-
kozódási képességét, és állandó segítségre volt 
szüksége. Ő is „élemedett korú öregember lett” 
(Józs 23,1), mint Józsué, Mózes utóda.

Amikor 2020 elején ismét a Torricelli-hegy-
ségben voltam úton, eljutott hozzám Lapun 
Luke halálhíre. Másnap korán reggel útnak 
indultam, hogy időben odaérjek a faluba a 
temetésre. A kitartó eső és a csúszóssá vált 
hegyi ösvények ellenére még a temetés előtt 
megérkeztem, és találkozhattam Luke család-
jával meg a falubeliekkel. A helyi lelkipásztor 
a feltámadás reménységéről és a Jó Pásztorról 
beszélt, akinek a keze mindig megtart. Luke 
nem elment, hanem előrement! Most már lát-
ja, amiben mindig is hitt! 

Bernd Mortsiefer

Imádkozzunk,  
hogy Lapon Luke 

emléke erősítse meg a 
Krisztus iránti hűséget 
mindenkiben, aki csak 
ismerte őt!
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Luke (jobbra) megke resz-
teli az első keresztyént 
Serpmelben, a Torricelli-
hegységben megbúvó  
falvak egyikében.
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Malawi:

Lapun Luke,  
egy szilárd  
oszlop  
a viharban

Ma vetünk, holnap aratunk
– Mindennap gondolunk a rátok bízott tőkére, és imádkozunk is érte. – Na, ezt a 
mondatot egyáltalán nem értettem. – Nézd csak meg a vitrinünket! – De még min-
dig csak bambán álltam. Helyesebben ültem egy nagyon kedves, idősebb házas-
pár kanapéján.

Ez a beszámoló körutunk során történt. Azt 
tudtam, hogy ez a házaspár a szívén viseli a 
misszió ügyét, és mindennap imádkozik ér-
tünk. De hogy jön ide a vitrinük és a mi „tő-
kénk”? Megint odanéztem, és még mindig 
nem kapiskáltam semmit. Rose, a kedves há-
ziasszony anyáskodó szeretettel sietett a segít-
ségemre: 

– A három kislányotok! Ők az a tőke, ame-
lyet Isten rátok bízott! A kislányokba kell be-
fektetnetek! Rájuk gondolunk mindennap. Hi-
szen ott lóg az imakártyátok. 

Ó! Hát persze! Milyen kínos, hogy nem láttam 
meg elsőre! 

A tőkétek. Abba kell befektetnetek. Ezek a 
gondolatok nem hagytak nyugodni. Vajon be-
fektetek-e a gyerekeimbe? Vagy csak „velünk 
vannak”? Elsősorban édesapa vagyok vagy 
misszionárius? Rose, hűséges imatámogatónk 
nagyon is jól látta. Azóta Mirjammal sokkal 
intenzívebben imádkozunk Emilyért, Joy-ért 
és Miáért, és mindennap igyekszünk megsze-
rettetni velük Isten Igéjét. Hiszen Isten őket 
bízta ránk – ahogy a körülöttünk élő malawi 
embereket is.

Mit kívánok öregkoromra? 
Vajon egy európai nem egy szép, tehermentes 
otthonról és magas nyugdíjról álmodik öreg-
korára? Malawiban az ember szeretne addigra 
egy bádogtetős házikót és egy stabil kerék-
párt, amelyet teherhordásra és járókeretként 
is használhat. Egy ruhával teli szekrényre csak 
azok vágynak, akiknek nincs a házukban egér. 
A műanyag vödrökben jól lehet vizet tárolni, 
csak az a baj, hogy idővel eltöredeznek. És 
persze nem rossz, ha van az embernek egy kis 
pénze a bankban, de felmerül a kérdés: ha a 
kvacsa (Malawi pénzneme) veszít az értéké-
ből, ugyan mi marad a megtakarításból?

Malawiban gyakran mondják: Azt aratod 
holnap, amit ma elvetsz. Ezt ugyan nem min-
dig alkalmazzák az életükre is az emberek, 
ám aki okos, az gondol a jövőre is már akkor, 
amikor épp jobb napokat lát. Vannak, akik a 
kapcsolati hálójukat építgetik, és ha tehetik, 
anyagilag támogatják saját gyerekeik vagy a 
rokongyerekek iskoláztatását. Emellett sokan 
vesznek magukhoz árvákat, félárvákat vagy 
szegény rokongyerekeket, és gondoskodnak 

róluk. Megteszik a maguk részét, amíg tudják 
őket formálni, tudnak hatni rájuk, és ehhez 
megvan a kellő motivációjuk, erejük, anyagi 
hátterük. Ebből élnek majd, amikor megöreg-
szenek, és nem tudnak már hozzátenni a dol-
gokhoz. 

Egy individualista kihullik a kapcsolati há-
lóból, de nem a bölcs és előrelátó malawiak. 
Azok gondoskodnak majd róluk, akikre hatás-
sal tudtak lenni, amikor még lehetőségük volt 
rá. Ezeknél a befektetéseknél az idő az egyik 
legfontosabb tényező. Persze nem mindegyik 
konstrukció hozza meg a várt eredményt, aho-
gyan a Prédikátor 11,6 is tanít bennünket: 
„Reggel fogj a magvetéshez, és ne pihentesd a ke-
zed este sem, mert nem tudod, melyik sikerül: ez 
vagy amaz, vagy mind a kettő egyaránt jó lesz.” 
Mi mindenesetre emberekbe invesztálunk, 
mert Isten őket bízta ránk. Kapcsolatrendsze-
rekben élünk, és szükségünk is van rájuk – fő-
leg majd akkor, amikor a javak és a pénz már 
semmit sem számítanak. 

Házaspárként szeretnénk továbbra is jól 
„gazdálkodni” az Isten 
által ránk bízott tőké-
vel: a kislányainkkal 
és malawi barátaink-
kal. Mi is szeretnénk 
bölcsen megöregedni 
és a malawiaktól tanul-
ni. Ezért, kedves Rose, 
hálásak vagyunk a sza-
vaidért! 

Joachim Berger
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Imádkozzunk, 
hogy a misszioná-

riusok gyermekei olyan 
tapasztalatokkal gazda-
godjanak, amelyek hitben 
erős és kiegyensúlyozott 
felnőtté formálják őket!

Joachim és Mirjam Berger 
2009 óta szolgál Malawi-
ban. Joachim a misszioná-
riusok vezetője. Emellett, 
2019-től a partnergyüleke-
zetben lát el szolgálatokat, 
illetve a Csizomo Központ-
ban oktat bizonyos tantár-
gyakat. A házaspárnak há-
rom kislánya van.

A malawiak 
kevéssel is 
beérik.
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Bemutatjuk: David Jarsetz, 
az új missziós igazgató

Aktuális:

Dave, melyik munkakörödben érezted 
magadat eddig a legjobban? 
Mindegyiknek megvoltak a maga örö-
mei. Én mindent teljes bedobással és 
szívesen csinálok. Úgy érzem, mind-
egyik megbízásom jól volt időzítve, és 
én a helyemen éreztem magam a kü-
lönböző feladataimban.  

Anette, misszionáriusszülők gyerme-
keként Japánban nőttél fel. Japánt is a 
hazádnak tekinted? 
Igen, de közben tudom, hogy külföldi-
nek számítok. Ennek ellenére otthon ér-
zem ott magam, szeretem a nyelvet, az 
ételeket, a városi életet és a kultúrát.

Dave, milyen kihívások előtt áll most a 
világmisszió?
Korunkat a kiszámíthatatlanság jel lem-
zi, hiányzik a tervezhetőség, ami biz-
tonságot adhatna. Úgy tűnik, a világ 
egyre bonyolultabbá válik. A rassziz-
mus és a nacionalizmus sajnos sok  
országban erősödik. A világnak sür-
gősen szüksége van a Jézusról szóló 
örömhírre. Ezért fontos nekünk, egy 
hitből élő szervezetnek megnyerni a 
fiatal nemzedéket és támogatni a kez-
deményezőkészséget, újításokat. Fontos 
kérdés: Hogyan tudnánk a fiatalokat 
bevonni és azonosulni az ő szemlélet-
módjukkal, igényeikkel? 

Mostani munkakörödben sok ország-
ban megfordulsz. Van-e e még olyan 
LM-ország, amelyet nem ismersz, és 
amelyre kíváncsi vagy?
Örülök, amikor meglátogathatom a 
misszionáriusokat, de talán a legin-
kább Bangladesre vagyok kíváncsi, 
ahol a legnagyobb a muzulmán lakos-
ság aránya. 

Anette, te egyszerre vagy anyuka,  
a GO! c. gyermekmagazin szerkesz-
tője, és gyülekezeteket is látogatsz. 
Hogyan tudod a főállású és önkéntesi 
feladataidat össze egyeztetni? 
Ezt nem érzem problémának. A nap 
legnagyobb részében édesanya vagyok. 
A többi időmben azt teszem, ami még a 
szívügyem. És hálás vagyok, mert sok 
kedves, támogató ember vesz körül.

2020. szeptember 15-én a Liebenzelli Misszió vezetőségében sze-
mélyi változás történt. Martin Auchot David (Dave) Jarsetz váltotta 
fel a missziós igazgató posztján. Dave 1980-ban született, és tizen-
három évesen kezdett el önkénteskedni a Liebenzelli Közösség 
ifjúsági tagozatánál (Betánia Egyesületénél) szűkebb hazájában, 
Frankföldön. A Teológiai Szemináriumon folytatott tanulmányai 
alatt Pápua Új-Guineában szerezte meg első missziós tapasztala-
tait, mielőtt feleségével, a gyógypedagógus Anettével kidolgozta a 
rövidtávú missziós impact-programot.
Ezt követően indították el Port Moresby szegénynegyedében a 
Shape Life projektet. 2016-ban ők lettek a Tanulmányi és Lakókö-
zösség vezetői. Kisfiuk, Elia Yuki 2018-ban született. Az elmúlt két 
évben Dave az egyes területek stratégiai és folyamatszabályozási 
tanácsadója volt, és ő kísérte figyelemmel az Amerikában, Európá-
ban és Kelet-Ázsiában dolgozó misszionáriusok munkáját, életét is. Dave, Elia és Anette Jarsetz szívesen vannak úton
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Abból az időből, amikor a hallgatók 
tanulmányi és lakóközösségét vezet-
tétek, milyen kép alakult ki bennetek? 
Mi körül forognak a fiatalok gondola-
tai? Mi kell ahhoz, hogy több végzős 
akarjon misszionáriusként dolgozni? 
Dave: Meg kell látnunk, hogyan illenek 
a missziós országok szolgálati lehetősé-
gei az egyes fiatalok személyiségéhez, 
egyéniségéhez. A végzősöknek világos 
tájékoztatást kell kapniuk feladatkörük-
ről, és biztosítani kell nekik azt, hogy 
használhassák adottságaikat. A fiatalok 
azt szeretnék, ha fontos, releváns lenne 
az, amit csinálnak, és láthatnának fejlő-
dést a szolgálatuk során. 
Anette: Az nagyon lényeges, hogy a 
misszió gondolata személyesen is lel-
kesítse, foglalkoztassa őket. Azt kell 
érezniük, hogy a hívás nekik szól. De 
igazából Istennek kell a misszió ügyét a 
szívükre helyeznie. 

A misszió hegyén sok pozitív tulaj-
donságotokról, többek közt szolgá-
latkészségetekről és szorgalmatokról 
ismernek titeket. Jut néha egy kis idő 
magatokra is? 
Dave: Általában nem választjuk külön 
a szabadidőt és a munkaidőt. Szívesen 
veszünk részt a különböző szolgálatok-
ban, missziós programokon. Ha ezt ép-
pen vasárnap és együtt tehetjük, annak 
mindig örülünk. Fontos szerepet tölte-
nek be az életünkben a barátaink és a 
látogatások. És nagyon élvezem, ami-
kor a kisfiammal, Eliával csinálhatunk 
valamit közösen. 

Mit kívántok az olvasóknak? 
Anette: Bárcsak a megjelenő cikkek bá-
torítanák és tettekre sarkallnák őket! Jó 
lenne, ha kapcsolatokat alakítanának ki 
a misszionáriusokkal, és éreznék, hogy 
ők is a világmisszió részei. 
Dave: Azt kívánom, lelkesedjenek fel, 
merjenek kilépni a maguk szűk kis vilá-
gából, hogy megláthassák, milyen nagy 
munkát végez Isten a világ különböző 
pontjain.    

Az interjút Christoph Kiess,  
kommunikációs igazgató készítette

Tabea és Martin Auch, illetve  
Dave és Anette Jarsetz (balról jobbra)

Az 59 éves ünnepelt elmondta, hogy munkájában mindig nagy örömét 
lelte. Most látta elérkezettnek az időt arra, hogy fiatalabb utódjának 
adja át a stafétabotot. Volt munkatársai, akikkel közös úton jártak eddig, 
értékelték Martin Auch szolgáló lelkületét, és olyan vezetőként emlé-
keznek rá, mint aki mindig figyelt az emberekre, és egyenrangú félként 
kezelte őket. Misszionáriusok, lelkészek és egyházi vezetők küldték el 
videóköszöntésüket a világ minden tájáról. A bangladesi partneregyház 
elöljárója arra emlékezett vissza, hogy 1988 és 2003 között a házaspár 
különösen az egyszerű embereket karolta föl, amivel nagy hatást gyako-
roltak rájuk, és aminek máig tartó jó következményei vannak.  

Martin Auch Németországban is kivette a részét a gyakorlati mun-
kából. Igazán sűrű napirendje mellett aktívan szolgált egy ifjúsági cso-
portban, különböző sátortáborokban és a délnyugat-német Keresztyén 
Ifjúsági Egyesületben.  

Johannes Luithle lelkész Martin Auchot vendégszerető, segítőkész 
és jövőorientált embernek írta le, aki gyakran volt „válságkezelő” kör-
úton a világban. Megragadja az embert az, hogy milyen jól tud távla-
tokban gondolkozni, ugyanakkor mennyire következetesen realista is:  

„A globális munka stratégiai újratervezése éppúgy a te érdemed, mint az, 
hogy a missziós ünnepeket olyan fesztiválokká alakítottuk, amelyeken 
workshopokkal és interaktív programokkal vártuk az érdeklődőket. Az is 
erősséged volt, hogy az embereknek olyan szolgálatokat ajánlottál, amelyek 
a legjobban megfelelnek Istentől kapott ajándékaiknak, adottságaiknak.”  
Az új igazgató azt is hangsúlyozta, hogy Martin Auchot mindig ugyanaz 
a motiváció erősítette elhivatásában: „Magadat mindig Jézus szolgálatá-
ban képzelted el, és mindig az hajtott, hogy a világ minden táján meghallják 
az emberek az evangéliumot.”

2020 szeptember óta David Jarsetz az új missziós igazgató. Martin és 
Tabea Auch 2021-ben újabb külmissziós szolgálatra indulnak – ezúttal 
Afrikába.                                  Christoph Kiess, a közkapcsolatok vezetője

Martin Auchot, aki 17 évig volt  a Liebenzelli Misszió missziós 
igazgatója,  2020. szeptember 13-án hivatalosan is elbúcsúz-
tattuk. Sajnos a járványhelyzet miatt ezt csak szűk körben 
tehettük meg.

Két lábbal  
a „harcmezőn”

Tabea és Martin Auch a misszió vezetőségével
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Hogyan maradhatok fiatal? Ez modern korunk nagy kérdése. A legkülönbö-
zőbb tabletták és krémek, táplálkozási tanácsok és életvezetési módszerek 
között válogathatunk. Az időskor sokaknál a hosszabbik életszakasz. És egy-
ben a sokkal nehezebb is – hiszen nem nagy jövőbeli tervekről és szép élmé-
nyekről van már szó.
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Ezért is találom jónak, hogy a Liebenzelli Misszió foglalkozik 
ezzel a témával. Nekem is kihívást jelentett erről cikket írni. 
Ehhez azokat a szempontokat vettem alapul, amelyek szá-
momra nagy jelentőséggel bírnak. 

1. A hivatás
Az embernek ebben a vonatkozásban a legkönnyebb tervez-
ni. A nyugdíjkorhatár nálunk 65 év és még néhány hónap, 
mivel a törvény által meghatározott korhatárt fokozatosan 
emelik. Tanár feleségem közalkalmazotti státuszban volt, 
ezért évekkel korábban tudta már, hogy mikor megy majd 
nyugdíjba. Habár nagyon szerette a munkáját, örült a rá 
váró újfajta szabadságnak, hogy nem kell mindennap beáll-
nia a mókuskerékbe. Sokféle elképzelése volt, hogy miket 
csinál majd nyugdíjasként, amire korábban nem volt ideje.

Az én esetemben már összetettebb volt a dolog: politikai 
területen dolgoztam, és pályám végén még Bajorország mi-
niszterelnöke is voltam egy évig. Jó választási eredményt 
akartam elérni, ezért teljes erőbedobással dolgoztam, és még 
jó egészségi állapotom határait is feszegettem. Amikor azon-
ban nem értem el az általam kitűzött célt, legokosabbnak 
láttam feladni akkori hivatásomat. Úgy döntöttem, visszaté-
rek eredeti ügyvédi foglalkozásomhoz.  Ezen a szabadúszó 
pályán nincs hivatalos nyugdíjkorhatár. Mérlegelve a hely-
zetemet, azt láttam ésszerűnek, hogy ne teljes munkaidőben 
dolgozzam, hanem csak annyit vállaljak, amennyivel bizto-
síthatok egy zökkenőmentes átmenetet a nyugdíjas életbe. 
Így tehát a koromnak és az állapotomnak megfelelő mun-
kákat vállaltam el: például feladatokat közhasznú alapítvá-
nyok kuratóriumában vagy különböző szervezetek felügyelő 
bizottságában, tanácsadó testületében. És amikor elértem 
a nyugdíjas kort, már nem kellett a bevételeket figyelnem, 
hiszen a nyugdíjam biztosította a megélhetésemet. A meg-
elégedést nyújtó megbízások mellett felkéréseket kaptam 
előadásokra; így szépen egyensúlyba került a munka és a 
szabadidő, és ez ma is tart.  

Amikor nyugdíjba vonulunk, elveszítjük addigi életünk 
legfontosabb tartalmát, hiszen a munkánk nem csupán robot 
és teher, hanem nagy adag elhívás is, emiatt ki is teljesíti 
életünket, és értelmet is ad neki. 

Egy nagy szervezet, a bajor belügyminisztérium fejeként 
láthattam, miként viszonyulnak az emberek az idősödés-
hez: voltak kollégák, akik előre örültek nyugdíjazásuknak, 
és vágytak is rá, mert a munkájukat leginkább nagy meg-
terhelésként élték meg. Ilyen volt, például, sok rendőr, akik 
váltott műszakban teljesítettek szolgálatot. Mások viszont a 
kiüresedéstől féltek, ezért minden lehetőséget megragadtak, 
hogy nyugdíjba vonulásuk idejét a törvényben előírtakhoz 
képest minél inkább kitolják. Pedig éppen akkor duplán 
olyan fontos felkészülni az elszakadásra és megszervezni az 
átmeneti időszakot, amikor az ember nagyon érdekes mun-
kát végez, és örömét is leli benne. Elhibázott hozzáállás nél-
külözhetetlennek tüntetni föl magunkat, hiszen döntő fon-
tosságú, hogy mások átvehessék a mi munkánkat. 

 
2. A politika
Társadalmunk lassan elöregszik, mert kevesebben születnek, 
mint amennyien meghalnak. Ez sok mindenre kihat, de főleg 
a társadalombiztosítási rendszerre. Az állami nyugdíjbiztosí-

tás szempontjából létfontosságúak az életkorpiramist érintő 
változások. Míg korábban három vagy négy foglalkoztatottra 
jutott egy nyugdíjas, ma ez az egy az egyhez arányhoz köze-
lít, ami drasztikusan fokozza a foglalkoztatottak teherviselé-
sét. Meggyőződésem, hogy emiatt a nyugdíjkorhatár emelése 
teljesen szükségszerű lépés. Egy bizottság vizsgálja, hogy mi-
lyen intézkedéseket kell meghozni, ha biztosítani szeretnénk 
a nyugdíjrendszer hosszú távú működőképességét. 

Az ápolási biztosítást, amely új elemként került be a szo-
ciális rendszerbe, sürgősen át kell újra gondolni. Először is 
elegendő számú embert kell találni, akik az ápolás területén 
tevékenykednek. Az ápolási tevékenység jelentősége az el-
múlt hónapokban jelentősen felértékelődött. Ez elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy az ápolással kapcsolatos munkakörökbe 
nagyobb arányban lehessen fiatalokat bevonni. És azért a 
fizetéseket is emelni kell. Ez tovább növeli az ápolási bizto-
sításra nehezedő nyomást, amely gyakran már ma sem képes 
sem az ambuláns, sem az otthoni ápolás költségeit megtérí-
teni. Másodszor pedig az otthon négy fala közt történő és ke-
let-európai ápolók által félillegálisan végzett, egyéni ápolást 
is egyértelmű rendelkezésekkel szabályozni kell.  

Mindezeken túl az elöregedés nagyban megváltoztatja 
majd társadalmunkat, ezért nagy kihívás, hogy hogyan is ké-
szüljünk föl erre a folyamatra okosan. Itt most csak érintőle-
gesen lehet erről a problémáról beszélni, hiszen a megoldás 
részletezése túlmegy e cikk keretein. 

3. Előtakarékosság
Ügyvédi munkámból adódóan különösen is tisztában va-
gyok azzal, hogy mennyire fontos felkészülni a korosodás 
következményeire, és hogy mindenképpen szükséges az 
előtakarékosság.  
A végrendelet: Ki kapja meg halálom után földi „kincsei-
met”, például a házamat vagy egyéb ingóságaimat? A tör-
vényalkotó az öröklési jogot illetően hozott ugyan bizonyos 
rendelkezéseket, de vajon alkalmazhatóak-e azok rám és az 
én élethelyzetemre? Kívánok-e örökséget hagyni – vagyis ha-
lál esetére szóló ajándékozásról rendelkezni – akár egyházi, 
akár közhasznú szervezet javára? Bölcs dolog mindenről elő-
re gondoskodni, hiszen – ahogyan a mondás tartja – a halotti 
lepelnek nincs zsebe. A világosan lefektetett utasítások elejét 
veszik a későbbi vitáknak, amelyek nem ritkán egész csalá-
dok széthullását eredményezik. 
A temetésről és a sírhelyről történő előgondoskodás: Hogy 
történjen a temetésem? Hol temessenek el? Ki gondoskodjon 
majd a síromról? Mindezt úgy kellene dokumentálni, hogy 
halálom esetén gyorsan meg lehessen találni.   
Élő végrendelet és gondozási meghatalmazás: Ha súlyosan 
megbetegszem, hogyan történjen a kezelésem? Orvosilag 
megtegyenek-e mindent azért, hogy meghosszabbítsák az 
életemet? Vagy rendelkezzem úgy, hogy bizonyos kezelése-
ket már ne folytassanak, csak a fájdalmamat csillapítsák, és 
engedjék az agónia természetes folyamatát végbemenni? Ki 
vegye át a gondozásomat? Az Alzheimer kór és a demencia 
sajnos nem ritka betegség. Ki rendelkezzen majd helyettem, 
ha én már döntésképtelen leszek? A legcélravezetőbb köz-
jegyző előtt írásba foglalni és nála letétbe helyezni mindent, 
mert így az érintettek mindig elérhetik majd a szükséges do-
kumentumokat. 
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4. A család
A családi kapcsolatok is változnak, ahogy 
múlik az idő. A gyermekek felnőnek, saját 
családot alapítanak, megszületnek az uno-
kák. A család éppen az idős ember életében 
lehet gazdagító ajándék és a legnagyobb se-
gítség a magány ellen, amely nehéz kihívás!

Azt azonban tisztáznunk kell magunkban, 
hogy – bármilyen nagy a kísértés – nem sza-
bad beleavatkozni gyerekeink és családjuk 
életébe, miközben nagyon is fontos ápolni 
velük a kapcsolatot. A következő nemzedék-
nek megvannak a saját elképzelései arról, 
hogy mi a fontos az életben, hogyan éljenek 
párkapcsolatban, milyen családnevet válasz-
szanak, és hogyan neveljék a gyerekeiket. Persze vegyünk 
részt az életükben, de ne avatkozzunk bele, és csak akkor 
adjunk tanácsot, ha kérnek, de akkor se akarjuk rájuk eről-
tetni a saját elképzelésünket! És ne feledjük, hogy az unokák 
nevelésével kapcsolatos gondolatainkat inkább érzik arcul-
csapásnak, mint segítő kéznyújtásnak!

Márpedig a saját tapasztalatainkat tovább kell adnunk. 
Ez nemcsak a családunkkal, hanem a különböző csoportok-
kal és társadalmi folyamatokkal kapcsolatban is igaz. Az 
idősebb nemzedék megtapasztalásai nagy kincs, amelyet a 
következő nemzedéknek feltétlenül meg kell ismernie. Ám 
a hasznos tanács és a nem kívánt atyáskodás között igen vé-
kony a határ.

5. A személyes vonatkozás
Idősödni, majd megöregedni mindenkinek nehéz. Már nem 
a jövőt tervezzük, mint fiatalkorunkban, hanem javarészt in-
kább visszatekintünk mindarra, ami elmúlt: a magasságokra 
és a mélységekre, a sikerekre és a kudarcokra, a sok szépre 
és a sok szomorúságra is, amelyek egy hosszú emberi életet 
jellemeznek. Most igazán fontos feldolgozni a problémákat – 
akár egy-egy beszélgetésben – anélkül, hogy elkeserednénk, 
vagy felnagyítanánk azt, amit elértünk, vagy felfuvalkodottá 
válnánk.

A személyes hit ebben nagy segítség. A tények, hogy min-
den ember bűnös, hogy minden ember szembenéz kudarccal 
és bűntudattal, hogy Krisztus a mi bűneink miatt halt meg, 
és hogy a bűnbocsánat és a megigazítás valóság, a korral 
egyre nagyobb hangsúlyt kapnak, és egyre mélyebb meg-
győződéssé válnak. És fordítva is igaz: annak a felismerése, 
hogy minden siker és teljesítmény az Istentől kapott ajándé-
kaink hozadéka, megőriz minket attól, hogy felfuvalkodot-
takká és énközpontúakká váljunk. 

Az időskor egyik nagy veszélye a magány. Ha az ember 
azt látja és át is éli, hogy a családtagjai, az ismerősei és a 
barátai egymás után halnak meg, akkor egyre inkább egye-
dül érzi magát. Ezért van nagy szerepe annak, hogy rendsze-
rezetten és körültekintőan ápoljuk a megmaradt kapcsola-
tainkat. Még a koronavírus időszakában sem szabad azokat 
feladni vagy elengedni. Természetesen WhatsAppon vagy te-
lefonon keresztül kávézni valakivel nem az igazi, mert nem 
pótolhatja a személyes találkozás szépségeit, de még mindig 
jobb a semminél. Az ismerősökkel vagy a barátokkal folyta-
tott telefonbeszélgetések is lényegesek. Jótékony hatása van 

annak, ha valaki tudja, hogy egy közösségi, 
egy családi vagy egy gyülekezeti fészek me-
legét élvezi. 

Nagyon felkavart, amikor egy jó isme-
rősöm néhány hete azt mondta, hogy előre 
örül, amikor orvoshoz mehet. Olyankor leg-
alább a váróban tud emberekkel beszélgetni. 
Más kapcsolata nincs már. 

A korral változik az időhöz való viszonyu-
lásunk. Míg korábban egyik határidő követte 
a másikat, és a rohanás jellemezte a hétköz-
napokat, most van bőven idő lazítani. Ha elő-
re kiválasztunk egy érdekes tévéműsort, vagy 
elolvasunk egy adott újságcikket, vagy elolva-
sunk egy bizonyos könyvet, nemcsak fontos 

impulzusokat kaphatunk, de lehetőségünk nyílhat arra is, 
hogy a látottakról, olvasottakról eszmecserét folytassunk va-
lakivel. A Biblia olvasása pedig mindig valami új ismerettel 
ajándékoz meg. 

Ha van rá időm, nagyon tudok élvezni bizonyos számító-
gépes játékokat. De meglepő módon néha nagyon is kevés 
időm van. Minél idősebb az ember, annál tovább tart meg-
szerveznie a mindennapjait. Az okostelefonom és az e-mai-
lezés nélkül én nem is birkóznék meg vele. Nagyon örülök, 
hogy még aktív koromban megtanultam ezek használatát. 
És ha nehézségeim adódnának egynémely kütyüvel, a gyere-
keim és az unokáim azonnal a segítségemre sietnek.  

Az időskor elkerülhetetlen velejárója az, hogy testileg 
is kevesebbet bírunk, és jelentkezhetnek fájdalmak, sőt, ko-
moly betegségek is. Hála Istennek Németországban kitűnő az 
egészségügyi ellátás, és az orvosok jól képzettek – no meg a 
fizikoterapeuták is! Hálás vagyok emiatt, mert – ahogyan más 
országokban látjuk – ez egyáltalán nem magától értetődő. 

Alkalmazkodnunk kell az egyre csökkenő fizikai teljesítő-
képességünkhöz. Én ezért hagytam abba a sífutást, amely-
nek szenvedélyes művelője voltam. Szívesen gondolok vissza 
a síeléssel töltött csodálatos napokra, de most már egy ki-
sebb túrától is fellelkesedem. Tudom, hogy „aki lustálkodik, 
az rozsdásodik”, ezért fontos a mozgás, és tervszerűen kell 
űzni, még ha közben kisebb fájdalmak jelentkeznek is.  

Természetesen az emberben fel-felvillan a gondolat: de jó 
lenne még egyszer fiatalnak lenni. De közben örülök annak, 
hogy már nincs rajtam akkora nyomás és felelősség, mint 
az aktív korúakon. Jó dolog felidézni a sok szép emléket és 
hálát adni azért, ha békességben és szabadságban élhettünk 
végig egy izgalmas életet, és most, életünk alkonyán, nyu-
godtan szemlélődhetünk, elmélkedhetünk.

Dr. Günther Beckstein 1943-ban született. 
Nős, három felnőtt gyermeke és hét unokája 
van. Képzettségét tekintve ügyvéd. Csaknem 
40 évig dolgozott képviselőként a bajor par-
lamentben; eközben 6 évig államtitkár, 14 évig 
bajor belügyminiszter, valamint 2007 és 2008 
között bajor miniszterelnök is volt. A CVJM  
(Keresztyén Ifjúsági Egyesület) nagy hatást 

gyakorolt rá. 4 évig szolgált a Bajorországi Evangélikus Egyház  
Zsinatában. Ezenkívül a Németországi Evangélikus Egyház Zsinatá-
nak tagja és elnök helyettese is volt.
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Interjú:

Heike Strauß
A férjed 2017 decemberében, 52 éves korá-
ban teljesen váratlanul elhunyt. Özvegyként 
hogyan élted meg a súlyos veszteséget, és 
hogyan birkózol meg az új élethelyzettel? 
Minden krízisnek megvan a maga nehézsége, 
legyen szó a 2000. március 11-ei háromszo-
ros japán katasztrófáról, Gerd hirtelen ha-
láláról, a Japántól történt elszakadásunkról 
vagy a mostani világjárványról. Gyakran azt 
gondoltam, hogy nem bírom tovább. De min-
den krízis csak elmélyítette a kapcsolatomat 
Jézussal. Gerd halála után sokszor imádkoz-
tam így: Uram, most már csak Te vagy nekem. 
Ne hagyj el! És Ő nem is hagyott el soha.

Mi volt az, ami segített a nehéz időben? 
A kora reggeli séták, amikor erőt merítettem 
az előttem álló naphoz. A futás, a zenehall-
gatás és a sok beszélgetés Istennel jót tett a 
testemnek is, a lelkemnek is és az értelmem-
nek is. Azok az énekek, amelyek tulajdon-
képpen imádságok, és a szövegük azt fejezi 
ki, amit én nem is tudok szavakba önteni, 
különösen sokat jelentettek nekem. 

Mire vágysz még? 
Szeretném tanulni, hogy hogyan éljek öz-
vegyként, és hogyan építsek fel egy új életet 
Németországban 22 Japánban eltöltött év 
után. Ehhez időre, erőre, türelemre és olyan 
emberekre van szükségem, akik kísérnek 
ezen az úton. Ezért arra vágyom, hogy legye-
nek a környezetemben olyanok, akik türel-
mesen kitartanak mellettem addig, amíg az 
új életemben már biztosabban mozgok. 

Mit tanácsolsz azoknak, akiknek szintén 
meg kell küzdeniük nehézségekkel? 
Nekem segítséget jelentett, hogy krízis-nap-
lót vezetek. Leírom, mit gondolok, mit érzek, 
mely igeversek szólítottak meg, mely ének-
szövegek segítenek, és kivel találkoztam. 
Amikor aztán visszalapozok egy korábbi 
oldalra, érzékelhetem a változásokat. Csak 
ámulok azon, ahogyan Isten már sok min-
dent a javamra fordított, és sok mindennel 
megajándékozott. A fő célom az, hogy Isten 
legyen az Úr az életemben. Hiszem, hogy 
a fájdalmakkal is jót munkál, és nem veszi 
le rólam a szemét. Nem olyan rövid a keze, 
hogy ne tudna segíteni.

Milyen kihívások elé állít a járvány? 
Éppen mostanában tudatosult bennem, hogy 
a sötét tél után újra a napfényes tavasz jön, 
amelyet a nyár követ majd, és hogy Isten sok 
sötét völgyből kivezetett már. Azt még nem 
tudom, mi lesz, ha lejár a rövid idejű mun-
kaszerződésem a monbachtali vendégházzal. 
De továbbra is gyakran állok ki a balkonra 
imádkozni: Úr Jézus, ismét kíváncsian várom a 
Te megoldásodat. 

A kérdéseket Claudius Schillinger tette fel.

Heike Strauß Mainzban 
nőtt fel, és a szállodai  
vendéglátás területén 
szerzett képesítést.  
Elhunyt férjével együtt 22 
évig dolgozott misszio ná-
riusként Japánban.  
Három gyermekük szüle-
tett: Samuel (22), Sabrina 
(20) és Sebanja (15).  
Jelenleg a Monbachtali Ke-
resztyén Vendégházak üze-
meltetési vezetője.

Gerd Strauß Magyarországon tartott missziói beszámoló kör-
utat 2013. március 1-től március 17-ig. Haláláról a Külmissziói 
Híradó 2018 júniusi számában emlékeztünk meg. 

Minden ember és minden misszionárius különleges. Gerd rend-
kívül különleges ember volt. Misszionáriustársai, a Japánban 
szolgáló Peter Schlotz és a Pápua Új-Guineán dolgozó Gerhard 
Stamm is úgy emlékeznek vissza rá, mint egy nagyon erede-
ti munkatársra. Én is visszagondolok egy missziós ünnepre, 
amelyre a Strauß család saját kezűleg megírt plakátokat készí-
tett. A plakátok nagyon értékes üzeneteket közvetítettek. Igen, 
Gerd mindig szerette meglepni az embereket.

Ő már Jézusnál van. A Király, aki a követésére és a szolgála-
tába hívta el, elvitte Magához, az örökkévalóságba. A múlt év 
végén, miközben buzgón készültek a Karácsony megünneplésé-
re, Advent második vasárnapjának előestéjén a Király szemé-

lyesen jött el Gerdért, hogy hűséges szolgáját 52 évesen haza-
hívja. 

Sok kérdés van bennünk. Gerddel és a feleségével, Heikével 
együtt nagy terveket szőttünk. Úgy láttuk, hogy talán ismét To-
kió körzetében dolgozhatnak majd, ahonnan 2011-ben, a hár-
mas katasztrófa után el kellett költözniük. Ehelyett Gerd és a 
családja fájdalmas űrt hagynak maguk után, ami sok japán em-
bert érint. A legnagyobb veszteség természetesen Heikét és a 
gyermekeket, a 19 éves Samuelt, a 17 éves Sabrinát és a 12 éves 
Sebanját, illetve Gerd édesanyját és testvéreit érte. Most meg 
kell tanulniuk együtt élni a gyásszal, a fájdalommal és a vesz-
teséggel. 

Mint missziós szervezet szeretnénk ebben a nehéz időszak-
ban mögöttünk állni, segíteni nekik, imádsággal és támogatá-
sunkkal kísérni az életüket. (Szerkesztettük.)

Martin Auch 
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Interjú:

Reinhard Scherer
Reinhard, testileg olyan fitt vagy, mint csak 
kevesen a te korodban. Egyáltalán elég 
„érett” vagy már ahhoz, hogy nyugdíjba 
menj? 
Csak hálás lehetek Istennek azért az egészsé-
gért, amellyel megajándékozott. Valószínű-
leg a sok fizikai tevékenység is hozzájárult 
ahhoz, hogy ennyire fitt vagyok. A betegsé-
gek és a válságok idején fontosnak tartottam, 
hogy bizakodó és hálás szívvel csináljam 
végig a dolgokat. Életelvem már régen ez: 
mindig az adott helyen és időben kitartani és 
kiegyensúlyozottan élni, tudva, hogy minden 
élethelyzetnek megvannak a maga kihívásai, 
feladatai és jellemzői – így életem ezen új 
szakaszának is. 

Idősödni aztán megöregedni – ez neked 
kellemetlen, elkerülhetetlen vagy valami 
olyan, amiért érdemes küzdeni, mert egy 
ajándék? 
Nekem kiváltság. Azt szeretném, ha a jövő-
ben is az az alapvető meggyőződés vezérel-
ne, amelyet régóta vallok: Az élet szép! Idős- 
és öregkoromra kitűztem magam elé néhány 
célt. Szeretnék pozitívan viszonyulni a kor-
látaimhoz. Szeretném élet- és hittapaszta-
lataimat továbbadni másoknak mint áldást.  
A misszió hegyén eltöltött munkás évek alatt 
sok szép emberi kapcsolatom alakult. Szeret-
nék ezekre nyugdíjasként több időt fordítani. 
Végül pedig szeretném az erőmet az imád-
kozásba is beleadni, és Isten előtt hordozni, 
amit Ő a szívemre helyez. 

Évente vendégek ezreit örvendezteti meg 
a szemet gyönyörködtető missziós hegy 
hívogató látványa. Mindig is fontosnak tar-
tottad, hogy gondozd a nővérek sírját, hálá-
ból, amiért olyan odaadóan szolgálták Isten 
ügyét. Miért ilyen fontosak neked a fák és a 
virágok? 
Valóban, mindig is szerettem, ha a teme-
tőben a sírok szépen be vannak ültetve.  
A Liebenzelli Misszió és a Monbachtali Ke-

resztyén Vendégházak területét szenvedé-
lyesen szerettem szépíteni. A szép környe-
zet azt sugallja, hogy szeretettel látjuk a 
misszió támogatóit, a vendégeket és Bad 
Liebenzell lakóit. A szép környezet nyugal-
mat sugároz és barátságos légkört teremt.  
A virágok és a növények szépségükkel, sok-
féle színükkel és alakjukkal mind hatalmas 
Teremtőnk kimeríthetetlen kreativitására és 
erejére mutatnak. 

Mit gondolsz, mi segít az embernek tudato-
san, egészségesen és okosan megöregedni?
Mindenekelőtt az, ha az ember életének a 
hála az alapja. Továbbá az, hogy az ember 
elfogadja az állandó változásokat. Bertold 
Brecht iránymutatását is követhetőnek tar-
tom: „Azt tanácsolom, inkább tudj többet an-
nál, mint amennyit teszel, minthogy többet tégy 
annál, mint amennyit tudsz, így a végén pont 
annyit teszel majd, mint amennyit tudsz.”

Renatával szoktuk mondani, hogy mi a 
„gumielv” hívei vagyunk: fontos a rugalmas-
ság és az előretekintés, mert így ismerhetjük 
fel azt a történetet, amelyet Isten a mi éle-
tünkre írt. Ettől lesz az élet értelmes és ki-
egyensúlyozott.

A kérdéseket Monika Weinmann, a MISSION 
weltweit szerkesztőségi munkatársa tette fel.

Reinhard Scherer, akár-
csak a felesége, Renate, a 
Hunsrück vidékéről szár-
mazik. 1982-ben jöttek Bad 
Liebenzellbe, ahol aztán 
négy gyermekük is felnőtt. 
Reinhard 38 évig dolgozott  
a szakmájában mint faisko-
lai és kertépítő kertész  
a Liebenzelli Misszió építé-
si, technikai és szolgáltatói 
részlegén. Ehhez jött még  
17 év kórusvezetés.  
Reinhard magánemberként 
a zene és a természet sze-
relmese; hobbija a szár-
nyas- és nyúltenyésztés.
Renate először főállású 
anya volt, majd a Liebenzelli 
Gyülekezeti Szövetség köny-
velésében dolgozott tavalyi  
nyugdíjazásáig. Reinhard 
novemberben búcsúzott el 
kollégáitól. Mindketten örül-
nek annak, hogy most már 
több idejük jut egymásra, 
gyermekeikre, unokáikra, és 
többet segíthetnek nekik.
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Philip Yancey, Tim Stafford: 
180 nap alatt a Biblián át
230 oldal, 142 × 197 mm, 2990 Ft
A 180 bibliai fejezetből készült válo-
gatás valamint a hozzájuk fűzött rövid 
kommentárok a Bibliában kevésbé jára-
tosak számára átfogó képet nyújtanak 
a Szentírás főbb témáiról, így láthatóvá 
válnak a Biblia egyes könyvei közötti 
összefüggések. A Biblia rendszeres ol-
vasói pedig érdekes perspektívával és 
új felfedezésekkel gazdagodhatnak.

John C. Lennox: 
Hol van Isten a koronavírus idején?
72 oldal, 112 × 180 mm, 990 Ft  
A koronavírusjárvány és hatása  
sokunkat össze zavar és felkavar.  
Hogyan közelítsünk a problémához? 
Miként birkózhatunk meg vele?  
John C. Lennox rövid, mégis tartal-
mas könyvében megmutatja, hogy a 
kereszténység nem csupán magya-
rázatot ad, hanem reményt is nyújt, 
amelybe belekapaszkodhatunk.

Timothy Keller:  
Gyülekezet a központban
520 oldal, 165 × 235 mm, 4900 Ft
A szerző a keresztény vezetők olyan maroknyi 
csoportjához tartozik, akik fölismerték az utat, 
amely a fiatal felnőtteket Krisztushoz vezeti.  
A manhattani Redeemer gyülekezet lelkipászto-
ra rendkívüli teológiai és gyakorlati éleslátással 
mutat rá azokra a súlypontokra, amelyek nélkül 
a bennünket körülvevő kultúrában az evangé-
lium érthetetlen és befogadhatatlan marad, és 
egyben leleplezi a gyülekezetek tévedéseit, ele-
ve kudarcra ítélt próbálkozásainak okait.

Adrian & Bridget Plass:
Ha Isten Fia táncol…
148 oldal, 142 × 197 mm, 
2200 Ft
A cím egy zambiai gyerekdal-
ra utal: „Ha Isten Fia táncol, 
az ördög messzire fut.” 
A bátorság, a hősiesség, a 
helytállás, a hit és a remény 
történetei az aids-sújtotta, 
éhező Afrikából a Plass házas-
pár szemüvegén keresztül.

2020. december 29-én mennyei Atyánk 
kedves testvérünket, Emma Hitter dia-
konissza nővért hazahívta Magához az 
örökkévalóságba.

Emma testvér 1928. november 6-án 
született a magyarországi Magyarbóly-
ban, és ott is nőtt föl három testvéré-
vel együtt. Édesapja korán meghalt 
szívinfarktusban. Emma testvér 8 évig 
járt népiskolába, ill. polgáriba, majd 
különböző házaknál cselédeskedett. 
Amikor a magyarországi németeket 
kitelepítették, a család a németorszá-
gi Pfundstadtban talált új hazára. Ott 
Emma hat hónapig háztartási alkalma-
zottként dolgozott. 1947 és 1955 kö-
zött először egy zománcozó, majd egy 
tejfeldolgozó üzemben kapott állást. 

Nővére révén kapcsolatba került a 
Starkenburger Szövetséggel. Miközben 
a liebenzelli diakonissza, Berta Köhler 
női bibliaóráit látogatta, megérlelődött 
benne a döntés, hogy Jézust akarja kö-
vetni. Ezután csatlakozott a németor-
szági Bethánia Szövetség ifjúsági tagoza-
tához. Az elhívást főállású szolgálatra 

egy Darmstadt-Arheilgenben rendezett 
missziói ünnepségen kapta, amelyen 
az akkori liebenzelli missziós igazgató,  
A. Achenbach szolgált.  Ezután jelent-
kezett felvételre a Liebenzelli Misszió  
diakonisszáinak közösségébe. 

1955 és 1957 között a Misszió He
gyén elvégezte a bibliaiskolát. Ezután 
olyan tevékenységi területeket bíztak 
rá, ahol jól tudta használni gyakor-
latiasságát és tettrekészségét. Így dolgo-
zott a mosodában, a missziós ház kony-
háján és a varrodában, ahol a főkötőket 
varrta a nővérek számára. Volt, amikor 
ő fogadta a bejövő és kimenő híváso-
kat a telefonközpontban, és ő vezette a  
Misszió Hegyén lévő kis boltot. Igaz-
gatta a Villa Liobát is, ahol nemcsak az 
igazgató családja lakott, hanem diako-
nisszák és alkalmazottak is. Emma nő-
vér sok helyen megfordult a Misszió 
Hegyén, és mindig kész volt odamenni, 
ahol éppen szükség volt segítségre.  

Mindig örömmel és nagy áldozat-
készséggel végezte feladatait. Miután 
1989. május 31-én hivatalosan nyuga-

lomba vo-
nult, a misz-
sziós házban, 
majd később 
a nyugdíjas 
otthonban 
még vállalt erejéhez mérten feladato-
kat. Virágait, amelyek sokaknak sze-
reztek örömet, élete végéig gondosan 
ápolta. 

Minden szolgálata során megtapasz-
talta, hogy az Úr gondoskodik róla és 
hordozza őt. Felszentelésekor ezt az 
igét kapta: „Vesd az Úrra terhedet, és ő 
gondot visel rád! Nem engedi sohasem, 
hogy ingadozzon az igaz” (Zsolt 55,23).

Hálát adunk Istennek, amiért meg-
áldotta testvérünk életét, és hálásak 
vagyunk Emma nővér hűséges szolgála-
taiért. Isten vigasztalását kérjük mind-
azoknak, akik gyászolják őt.

Tisztelettel: 
a Nemzetközi Liebenzelli Misszió  
Molnár Mária Alapítvány Kurató
riumának tagjai 

„Elnyeletett a halál diadalra” (1Kor 15,54)Kedves Testvérek!
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