
 

M E G H Í V Ó  
GERD STRAUß, 1996-TÓL JAPÁNBAN SZOLGÁLÓ NÉMET MISSZIONÁRIUS BESZÁMOLÓJÁRA 

Gerd 
− a bajorországi Gettingenben született és nőtt fel 
− gépjárműszerelőnek tanult 
− 1985-1990 a Liebenzelli Misszió Teológiai 

Szemináriumán tanult 
− 1990-1995 közösségi prédikátor a Délnémet Közösségi 

Szövetség Crailsheim-i körzetében. 

Felesége, Heike 
− Mainzban született és nőtt fel 
− képzés a szállodaiparban, majd három év 

ügyfélszolgálat egy hitelkártya vállalatnál 
− 1992 a Liebenzelli Misszió Teológiai Szemináriumán 

eljegyzési tanácsadó 

 

Együtt 
− Esküvő 1993. július 9-én 
− 1995-1996 angol nyelvtanulás a kanadai Edmontonban 
− gyerekek: Samuel (1998), Sabrina (2000), Sebanja (2005) 
 

SZOLGÁLATUK A LIEBENZELLI MISSZIÓBAN 
1996. szeptember – 2001. július 
− 2 év nyelvtanulás 
− 1998–2000 gyülekezeti munka az Ibaraki-Ken-i Usiku gyülekezetben 
− 2000-2001 a nakanosimai diákotthon vezetői 
 

2002. július – 2007. július 
− 2002-2007 gyülekezetépítés Nagaja/Jokohamában 
− 2007. áprilisában a gyülekezet átadása egy japán lelkipásztornak 
 

2008. augusztus – 2011. július 
− 2008. őszétől 2011. tavaszáig gyülekezetalapítási munka kezdete az Ibaraki-Ken-i  

Miraidairában 
− 2011. májusától Északkelet-Japánban a katasztrófa sújtotta vidéken a segélycsapatok 

vezetése és 2011. szeptember óta mobil kávézó munka a földrengés és cunami 
áldozatai között. 

 

Japán 
Területe: 377 700 km2, az országnak csak 33%-a művelhető, ill. lakható. Évente kb. 2000 földrengés éri. 
 

Lakosság: kb. 128 millió lakos (337/km2). Tokióban és körzetében 30 millió ember, a lakosság mintegy ¼-e él. A japán 
lakosság a világon a legidősebb, több mint 21% 65 éven felüli, 47 756 ember több mint 100 éves.  
A társadalom problémái: elöregedett városok és falvak, fiatalkorú bűnözés, iskolai problémák, munkanélküliség. A WHO világ 
egészségügyi szervezet szerint évente mintegy 30 000 ember követ el öngyilkosságot. 
 

Gazdaság: Japán Ázsia egyik vezető ipari nemzete, bár nincsenek ásványi kincsei, 2010-ben azonban visszaesett Kína mögé 
a 3. helyre. A pénzügyi válság különösen egy külkereskedelmi csődnél mutatkozott meg. A 2011. március 11-i hármas 
katasztrófa visszaesést okozott a japán kormány fáradozásaiban, hogy az országot hosszan tartó és stabil növekedési pályára 
vezessék vissza. 
 

Politika: alkotmányos monarchia, parlamenti demokrácia. Az elmúlt években az egyes kormányok csak rövid ideig tudtak 
hatalmon maradni. Hosszú távú elképzelések nincsenek, világos irányvonalakat nem lehet felismerni. Noda miniszterelnököt 
2011 őszén választották meg. 
 

Vallás: az alkotmány biztosítja a vallásszabadságot, növekvő nacionalista sintoizmus tapasztalható. Japánban 230.000 vallási 
egylet működik! Az evilági gondolkozás, a materializmus és a minden vallási dolog iránti bizalmatlanság megnehezíti a missziói 
munkát. Japánban a következő vallásokat találjuk meg: sintoizmus (az ősök tisztelete, természeti istenségek) 85%, buddhisták: 
85% (a japánok egyszerre követői mindkét vallásnak), keresztyének: 1%, ebből evangéliumi 0,5%, iszlám: 0,2%, egyéb: 13,1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 


