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Zambia: 
„Egyszerűen” más

Spanyolország: 
Mint akin átment  

az úthenger 

Banglades: 
Jézussal a  

nehéz utakon

Malawi: 
Bátorító isteni  

pillanatok



Te, kedves kis Olvasónk kb. 
6133 km-re vagy az afrikai 
Burunditól. Gyalog kb. 4 
hónap alatt érnél oda.

BurundiBurundi
(Afrika)(Afrika)

Isten úgy győzött meg minket, hogy olyan 
eseményeket és embereket adott, akik 
bátorítottak, támogattak minket. Mivel teljes 
szívvel Jézust akartuk szolgálni, és az Ő 
akaratát akartuk cselekedni, elindultunk. 
Sosem gondoltam volna, hogy valaha 
Burundiban fogok élni és dolgozni! De most 
már tudom, hogy nincs annál jobb, mint burundi 
embereknek Jézusról beszélni, és segíteni nekik 
megérteni a Bibliát. Mi ezt hihetetlenül klassz 
dolognak tartjuk!

Indulj el  
már ma!

4.

Volt egyszer egy kislány. Olyan családban 
nőtt fel, ahol rengeteg ember megfordult. 
Sok-sok látogató ült már az asztaluknál 
– köztük misszionáriusok is. Ám a kislány 
minél többször hallotta a történeteiket 
a gyermek-istentiszteleteken, ifiórákon, 
hittantáborokban, annál unalmasabbnak 
találta azokat. Úja meg újra ugyanaz: 
képek arról, ahogyan a világutazók 
bepakolják a bőröndjeiket, majd felülnek 
a repülőre azért, hogy egy másik 
országban Jézusról beszéljenek. Ráadásul 
ott volt az aláfestő ének is mindig: Menj, 
Ábrahám, menj, indulj el ma még…!

1.

Amikor nagyobb lettem, hoztam egy nagyon 
komoly döntést: Jézust választottam, mert Vele  
akartam élni az életemet! Utána ott segítettem 
a gyülekezetünkben, ahol tudtam. Istennek 
további tervei voltak az életemmel. Különböző 
bibliai szakaszok és barátok által megértette 
velem, hogy azt szeretné, ha teljesen és 

egészen Őt szolgálnám.  
De hogyan? És hol? 
Egyáltalán nem 
tudtam elképzelni, 
hogy misszionárius 
legyek, aki elmegy 
egy másik országba. 
Ugyanakkor szívesen 
beszéltem Jézusról a 
gyerekeknek a hazám-
ban, Németországban. 
Azért is irat koz tam 
be a bibliaiskolába 
Liebenzellben, hogy  
ehhez kapjak képzést.

2.

Imádkozhatsz így:Imádkozhatsz így:

Istenem, olyan jó, hogy 
Tabeának és Alexnek  
adtál bátorságot külföldre menni! 
Segíts a családjuknak, hogy meg  
tudják mutatni a Te szeretetedet  
a burundiaknak! Ámen.

Menj!
GO! tippek:GO! tippek:
Annyira jó, ha az ember Istenre hallgat és 
meg mer olyan dolgokat is tenni, amiket 
egyébként kényelemből nem tenne meg, 
amiktől fél, vagy amikhez teljesen alkalmat-
lannak érzi magát. Ha most például Jézus 
eszedbe juttat valakit, akit a többiek kiközö-
sítenek, és erős vágyat ad arra, hogy állj oda 
a mellé az osztálytársad mellé, akkor rajta!   
Vagy ha feszít az érzés, hogy jó lenne 
meghívni a gyerekórára vagy az ifire az 
egyik barátodat, akkor tedd meg! De az is 
lehet, hogy éppen világutazókról olvasol a 
Bibliában, és mintha azt kezdenéd megérteni, 
hogy Jézus téged is misszionáriusként akar 
kiküldeni a világba. Akkor ezt vedd nagyon 
komolyan! Mert nincs jobb dolog annál, ha 
követed Jézust, és pontosan ott vagy, ahol Ő 
látni szeretne! Mit gondolsz te erről?

Alex és Tabea Biskup 2010 óta élnek Burundiban a 
gyermekeikkel együtt: Johanna 12, Salome 8,  Micha pedig 
6 éves. Egy nem túl régen alapított gyülekezetben azért 
munkálkodnak, hogy minél több ember megismerhesse 
Jézust.

Azokban az években sok-sok 
misszionáriussal találkoztam. Sőt, 
én is részt vehettem egy missziós 
bevetésen. Akkor jöttem rá, hogy 
világutazónak lenni egyáltalán nem 
unalmas. Sőt, egyenesen szuper!!! 
Akkoriban ismertem meg a 
férjemet, Alexet is. Lépésről 
lépésre történt, míg végül 
világosan megértettük, hogy egy 
másik országba kell mennünk 
misszionáriusoknak.

3.

AZT, HOGY HOGYAN LETT  
ÁBRAHÁMBÓL VILÁGUTAZÓ,  
ITT OLVASHATOD EL: 1MÓZES 12,1–9.

Mit tippelsz? Ki volt ez a kis-
lány, és mi lett belőle? Bingo! 
Igen! Én voltam!!! És lassan 

más 11 éve Burundiban élek a csa-
ládommal. Hogy miért? Hát mert 
misszionáriusok vagyunk. Nem hi-
hetetlen? Biztosan kíváncsi vagy, 
hogyan jutottak idáig a dolgok.

Izgatottan 
várjuk, hogy 

kiderüljön, mit 
tervezett Isten a 

te életeddel!

VILÁGUTAZÓ,
menj!

Menj,

GYERMEKSAROK
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A misszionáriusok élete csupa változás. Ha egy távoli országban állnak szolgálatba, ott az első éveik azzal telnek, 
hogy megismerjenek egy olyan vidéket, népet és nyelvet, amely nem csak földrajzilag esik messze az otthonuktól. 
Ha egy európai országban, esetleg a hazájukban munkálkodnak, akkor sem spórolhatják meg új miliőjük feltérké-
pezésének fáradságos munkáját, és időbe telik az is, mire elmondhatják, hogy egy nyelvet beszélnek a körülöttük 
élőkkel. Mindez nem elég! Amikor évek múltán hazalátogatnak, akkor sem ugyanaz fogadja őket, amit hátrahagy-
tak. Épp ellenkezőleg! Egyszerre szembesülnek számtalan változással, amelyeket mi, akik itthon élünk, fokozatosan 
tapasztalunk meg – ha egyáltalán felfigyelünk rájuk. Nem kis feladat a misszionáriusoknak régi-új hazájukban ki-
igazodni! Mindeközben ott, kinn és idehaza egyaránt számos váratlan helyzettel kell megbirkózniuk. A misszióban 
világszerte ható változásokról még nem is szóltunk! Ezek a tapasztalatok hallatlanul izgalmasak, ám időnként fáj-
dalmasak is, hiszen meg kell válniuk sok váradalomtól és elképzeléstől önmagukkal, az otthonukkal és a jövőjükkel 
kapcsolatban. Ugyanakkor éppen így lesznek nyitottak Isten terveire és Lelkének emberformáló munkálkodására.

Az ő tapasztalataik nekünk is számtalan tanulsággal szolgálnak, hiszen a változás hozzátartozik a saját életünk-
höz, a családunk, a gyülekezetünk és minden más közösségünk életéhez is. Mai korunk talán legmeghatározóbb 
jellemzője az egyre gyorsuló változás. Az egyik hétköznapi példa erre a szakmák sorsa. Történelmi távlatokban 
mérve tegnap még nemzedékről nemzedékre szálltak a mesterségek. Ma már nem ritka, ha valaki a hivatásában el-
töltött több évtized után szakmát vált, mert a régi tudására nincs többé szükség. Említhetjük a nemzedékek közötti 
megértést is. Bár a generációk közötti ellentétek egyidősek az Édenen kívül élő emberiséggel, ma már öt év korkü-
lönbség is hozhat magával jelentős változásokat a fiatalok érdeklődésében, ízlésében és értékítéletében. Számos 
fejlemény lehet számunkra nem kívánatos, sőt egyenesen ijesztő: fejlődés helyett hanyatlás, előrelépés helyett 
eltévelyedés. Ezeket látva gyakran azt a félelmünket látjuk igazolódni, hogy világunk egyre messzebb szakad Isten-
től. Mi másra is gondolhatnánk ma, amikor a fejlett országokban (hogy csak egyetlen égető kérdést említsek) olyan 
embereket kívánnak megtenni viszonyítási pontnak társadalmunk jövőjének alakításában, akik rendkívül súlyos 
énkép-zavarral és kapcsolati problémákkal küzdenek? Van azonban sok változás, amelyeket nem lehet erkölcsileg 
egyértelműen megítélni annak ellenére sem, hogy hatásaikat a bőrünkön érezzük – nem csak mi magunk, hiszen 
egész gyülekezetek, sőt egyházak életét alakítják messzemenően. Ilyen a városiasodás. Kinek róhatnánk fel, ha a 
szülőfalujából vagy egy peremvidéki kisvárosból a nagyvárosba vagy annak közelébe költözik? Ám aki falusi vagy 
kisvárosi gyülekezet tagja, pontosan tudja, milyen nagy kihívás ez a folyamat a közösségre nézve. Ami ott kicsiben 
látható, nagyban is megfigyelhető. Gyakran nézünk aggódva a jövő felé, és félő, hogy erőt vesz rajtunk a rezignált-
ság. Ezért is érdemes odafigyelni a misszionáriusok tapasztalataira! Ezek segítenek felismerni és elfogadni, amikor 
Isten bizonyos ajtókat bezár előttünk, ugyanakkor segítenek abban is, hogy meglássuk azokat is, amelyeket kinyit 
az evangélium előtt. Olvassák ezen a szemüvegen keresztül mostani számunk írásait!

Kétségkívül életük egyik legnagyobb változása előtt állnak a szolgálatba álló új misszionáriusok. Simone 
Widman Spanyolországba készül. Bengt és Eileen Riedel a malawi csapatot erősíti majd. Imádkozzunk értük, hogy 
Isten Lelke táplálja bennük a szeretetet azok iránt, akik között élnek, s adjon nekik türelmet és örömöt a nyelv,  
illetve a kultúra tanulmányozásához!

Amikor kedves Olvasóink kezükbe veszik az újságot, Kevezsda Szilvia már megkezdte külföldi beszámolókörútját. 
Imádkozzanak velünk Isten oltalmáért és a találkozások áldásáért! Továbbra is várjuk a hazai gyülekezetek és ima-
körök meghívását a hirdetésben megjelölt elérhetőségen (lásd a hátsó borítón).

Nagyon örülünk annak, hogy hosszú szünet után újra megrendezhetjük Missziói Napunkat. Szeretettel várjuk 
regisztrált látogatóinkat augusztus 28-án a Békásmegyeri Református Gyülekezetbe. Mindannyian várjuk már a sze-
mélyes találkozás alkalmát!

Szerep, 2021 júliusában

Kedves 
Testvérek!

Török András, elnök

Áldáskívánással:

„Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg,  
és békességem szövetsége nem inog meg – mondja könyörülő Urad.” (Ézs 54,10)



2 Külmissziói Híradó, 2021/4

Új misszionáriusok 
bemutatkozása

A nevünk Bengt és Eileen Riedel, és a Brema melletti 
Nieder-Ramstadtból származunk. 
Kibocsátó gyülekezetünk a Pfinztali Liebenzelli Gyülekezet.
Sok barátunk és a családunk meghatározó szerepet ját-
szott az életünkben. Mivel ők Jézust követik, kiskorunk óta 
azt mutatták meg nekünk, hogy milyen nagyszerű Jézussal 
élni. Bengtnek nagyon meghatározó és tanulságos volt a 
gyülekezeti munka, amelyet végezhetett. Eileennek nagy 
élmény volt, hogy az OM-mel szolgálhatott Dél-Afrikában 
és Délkelet-Ázsiában. Ezek a tapasztalatok Isten és az 
elveszettek ügyét a mi szívügyünkké is tették. Ezért mind-
ketten Liebenzellben folytattuk tanulmányainkat.
Azért lettünk misszionáriusok, mert megértettük, hogy 
Isten erre hív minket. Nem akarjuk magunknak megtarta-
ni a szabadító örömüzenetet, hanem embereket akarunk 
hívni Jézushoz, illetve segíteni akarunk nekik megerő-
södniük a Vele való kapcsolatukban – hogy azután ők is 
hívhassanak másokat Jézushoz. 
Feladatunk Malawiban az lesz, hogy lelkészek szolgálatát, 
gyülekezetek ifjúsági munkáját segítsük és gyülekezeti 
munkatársakat képezzünk. Abban is szeretnénk embere-
ket támogatni, hogy felismerjék és kövessék elhívásukat. 
Az első másfél év fő feladata az, hogy megismerkedjünk 
Malawi nyelvével és kultúrájával. Egy misszionárius ezt 
mondta nekünk: A csicseva nem egy nyelv, amelyet el kell 
sajátítani, hanem egy életmód, amelyet gyakorolni kell. 
Ha szeretnétek osztozni küldetésünkben, követni az 
életünket, Isten előtt hordozni, ami minket foglalkoztat, 
bátorítani minket és részt vállalni szolgálatunk költsé-
geiből, kérjük, hogy a következő címen iratkozzatok fel 
körlevelünkre: www.liebenzell.org/riedel. 
Szívből köszönjük, ha ily módon ti is támogatjátok a  
Malawiban folyó missziós munkát.

A nevem Simone Widman. A baden-württembergi 
Kirchheim/Teck melletti Owenből származom. Miután 
vendéglátási ismereteket tanultam és elvégeztem egy 
háztartásvezetői képzést, részt vettem Ecuadorban egy 
impact-programban, majd Bad Liebenzellben tanultam  
a Nemzetközi Főiskolán. 
Nem tudok egyetlen küldő gyülekezetet megnevezni. 
Jelentősen hatottak rám a Neubulach körzetében működő 
liebenzelli közösségek, a Protestáns Tartományi Egyház 
nagyon eleven oweni gyülekezete és az evangélikus 
ifjúsági szervezet.
Életemre döntő hatást gyakorolt az, hogy keresztény 
családban nőttem fel, így kicsi koromtól kezdve láthattam, 
mit jelent Jézust követni a hétköznapokban. Ezenkívül 
mindig voltak emberek, akik időt szántak rám, pozitív kihí-
vások elé állítottak, és a hit útján kísértek.

Azért lettem misszionárius, mert részben Brazíliában nőt-
tem fel. Ott láttam, milyen fontos elmondani az örömhírt 
az embereknek. Jézus ezt a feladatot bízta ránk, de együtt 
járja velünk ezt az utat. 
Spanyolországban először tanulom, ill. gyakorlom majd  
a nyelvet, ismerkedem a helyi kultúrával. Később segítem 
majd a benicarlói gyülekezet munkáját. Fő feladatom a 
személyes evangélizáció lesz a tanítványság, valamint  
a kiscsoportos és az ifjúsági szolgálat terén. 

Különösen is izgat az, hogy közösen járjuk másokkal a 
hit útját. Jézus követésében központi szerepet játszik a 
közösség. Emiatt is éri annyi támadás. Pedig nagy szük-
ségünk van egymásra. Ezért szeretném Spanyolországban 
az embereket életük egy-egy szakaszán végigkísérni. Jó 
lenne másokkal együtt teljesítenünk Istentől kapott kül-
detésünket. Köszönöm, ha bármilyen módon támogatják 
szolgálatomat. 
Körleveleimet a következő e-mail címen lehet igényelni: 
simone.widmann@liebenzell.org

Simone Widmann
Bengt és Eileen Riedel
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A zambiai elnök a tévén keresztül együttérzését fejezte ki. Zambiában, de Németországban is sok em-
bert mélyen érintett az eset, és gyászolták a nagy veszteséget.

Mintha megsejtett volna valamit, a fiatal misszionáriusnő néhány nappal korábban egy női órán ezt 
mondta: Készen állok, és tudom, hogy Jézusnál, a Mennyben sokkal szebb minden, mint itt, a földön.

Mialatt ezeket a sorokat írom, egy vörös kánya köröz a kertünk fölött. Nagy magasságban szárnyal. 
Mi mindent láthat madártávlatból! 

Igen, mintha Gunhild nővér is magasan szárnyalt volna, és neki is ilyen széles látóköre lett volna. 
Nem csupán azért, mert már alig néhány év után kitűnően beszélte a helyi nyelvet, és teljesen beillesz-
kedett az ottaniak közé, hanem mert messzebbre látott. 

Hogy hogyan reagáltak akkor a Zambiában dolgozó misszionáriusaink? Maradtak. Még nagyobb el-
szántsággal! Nem fordítottak hátat küldetésüknek, hanem hűségesen kitartottak. 

Mostani számunkban a misszionáriusok nyíltan és őszintén írnak olyan esetekről, amelyeket nem 
értenek. De mindegyik beszámolóban fényesen világít egy szó: MÉGIS. Mégis csinálják tovább, még ha 
nehezükre esik is. Folytatják útjukat, mert Isten újra meg újra felemeli őket, hogy madártávlatból szem-
lélhessék az eseményeket. 

„Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom” 
– mondja Dávid (Zsolt 27,3). Amikor nekem nincsenek már szavaim, szeretném ezeket a szavakat köl-
csönvenni tőle és utána mondani.

Szívből küldöm köszöntésemet a Misszió hegyéről, Bad Liebenzellből

Gunhild Rott halott. Ez a jóbi vészhír szélsebesen terjedt. Az akkor 36 éves liebenzelli 
misszionáriusnőt 30 évvel ezelőtt, 1991. május 26-án Zambiában egy rablótámadás 
során hidegvérrel agyonlőtték.

Mégis!

Ui.: „Ha nem úgy alakulnak a dolgok…”  
– Ez vonatkozik pünkösdi missziós ünne-
pünkre is. Idén a sátor nélkül ünnepel-
tünk, de nem hagytunk titeket cserben!
foto: fabian reinhardt

Johannes Luithle, lelkész, igazgató
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Mielőtt Mika megszületett, Samuel és én együtt csináltunk min-
dent. Egy zambiai házaspárral éppen egy gyülekezetet alapítottunk. 
Sok éven át „főállású misszionárius” voltam. De most? Inkább „fő-
állású semmittevőnek” éreztem magam, nem végeztem semmi je-
lentőségteljes dolgot. Semmit, amit a misszionáriusnők csinálnak. 
Nem tartottam sem gyerekalkalmakat, sem női órákat. Ehelyett pe-
lenkákat cseréltem, mostam, vasaltam, kávét főztem, a kislegény-
kénket szórakoztattam. De hát ezekről nem lehet körlevelet írni... 

Nincs válasz, csak kétségek
Szívesen csináltam volna azt, amit a női misszionáriusok csinálnak, 
és gyakran imádkoztam Istenhez, hogy mutassa meg, hol és hogyan 
akar engem használni: Úr Jézus, itt vagyok. Mutasd meg, mit tehetek 
az Te országodért! De nem történt semmi. Nem érkezett válasz. Az 
ég néma maradt. Nem kaptam segítséget arra nézve, hogy a he-
lyemre kerüljek mint anyuka és mint egy rendkívül elfoglalt csa-
patvezető misszionárius felesége. A felajánlásom, hogy „Úr Jézus, 
itt vagyok, használj engem!”, válasz nélkül maradt. 

Na, ezt azért nem vártam volna. Nem kellett volna Jézusnak 
ujjongania az odaszánásomon? Kétségek kezdtek gyötörni a saját 

lelki életemmel kapcsolatban. Bűn lenne az 
életemben, és az akadályozna abban, hogy 
megértsem Isten szavát? Nem vagyok elég 
jó, elég tehetséges? Mi a baj velem? Miért 
nem értem Istent? 

Abban a kételyekkel teli időszakban, ami-
kor olyan távol éreztem magam Istentől, a 
lelkigondozóm adott egy nagyon értelmes 
tanácsot: – Anke, ha a sok küzdelem és imád-
ság ellenére sem hallasz semmit, talán fel 
kellene tenned a kérdést, hogy mit is akar 
Jézus éppen ezzel mondani neked. Talán 
pontosan azt akarja tőled, hogy most ne tégy 
semmit. 

Akkor mintha pikkelyek estek volna le a 
szememről. Olyan volt, mintha Jézus ezt 
mondta volna nekem: Anke, én most egysze
rűen csak téged akarlak. Most szabad csak úgy 
lenned. Én pedig elkezdtem felfedezni, hogy 
Isten „egyszerűen” más.

Mennyit szenvedett Jézus velem együtt, 
amikor kételkedtem és egyszerűen nem „lát-
tam”. Visszatekintve most már tudom, hogy 
szerető szívvel hogyan várt akkoriban arra, 
hogy végre odaüljek a lábaihoz – hogy ta-
lálkozhasson velem, és azt a képet, amelyet 
magamról, Róla és a kapcsolatunkról kialakí-
tottam magamban, meggyógyíthassa és meg-
változtathassa.

Sok változás, megmaradt kérdések
Ahogyan elkezdett változni az Istenről alko-
tott képem és a kapcsolatom Jézussal, úgy 
változott lassanként a magamról, a saját 

Ott ültem a mi csodálatos, aranyos, egészséges, örömtől 
sugárzó emberkénkkel, akire oly sokáig vágytunk. És az 
egész egyszerűen más volt. Nem csak a nagy boldogsá-
got éreztem! Anyaként fáradt, tanácstalan és frusztrált 
voltam. Persze sok szép és boldog pillanatot kaptam. 
Pici karocskákat is, amelyek felém nyújtózkodtak. Azon-
ban gyakran kérdeztem meg magamtól: Mit csinálok én 
itt egyáltalán? Van az életemnek és a tetteimnek értel-
me? Most hogyan tud engem Isten használni?

Zambia:

„Egyszerűen” más
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 ● Egyszer csak világosan megértettem: az anyukák főállású misszio - 
náriusok! Jézusnak ég a szíve a gyermekekért! Kikbe is invesz-
tálhatnék többet, mint ezekbe a drága emberpalántákba, akiket 
Isten rám bízott? Igen, az anyai mivolt más, mint amilyennek 
elképzeltem. Sok erőmet elveszi, gyakran megteszem a második 
mérföldet is, amit szemmel láthatóan senki sem méltányol. Isten 
viszont számontartja! Ő látja a türelmemet, a fáradozásaimat, 
az örömömet és a tökéletlenségem miatti könnyeimet is. Mégis 
a főállású anyai szolgálatom végtelenül értékes és becses Isten 
szemében. Ennek is van egy „örök értéke”, mint minden olyan 
feladatnak, amelyeket emberek végeznek Isten országában. 
„Istennek az a legjobb akarata velem, amikor az anyaság a fő tevé
kenységem, hogy gondoskodjam a gyermekeimről és neveljem őket” 
– írja a keresztyén írónő, Sally Clarkson.1

 ●De mi van akkor, ha ismét megszólal bennem a hang és azt 
mondja, hogy amit csinálok, az nem elég, 
vagy ha ürügyeket találok, hogy ne kelljen 
aktív(abb)nak lennem? Az ilyen napokon 
általában ilyeneket olvasok: „Légy csendben, 
és várj az Úrra!” (Zsolt 37,7). „Isten szeretne 
az egyetlen lenni, akinek a tanácsát követjük, 
mert csak így élhetjük meg azt a szabadságot és 
kegyelmet, amelyet Isten elkészített nekünk.” – 
írja Sally Clarkson és Sarah Mae.2

Ami fontos Istennek
Elméletben tudjuk, hogy Isten mércéje más, 
mint a miénk. Ennek ellenére gyakran mintha 
fontossági sorrendbe állítanánk az Ő országáért 
végzett feladatokat és a Tőle kapott adottsá-
gainkat. Néha így méricskélünk: Aki „látványo-
sabb” feladatot végez, az a szemünkben „jobb” 
keresztyén, mint az, aki „kevésbé fontos” hát-
térszolgálatokat lát el. Isten azonban nem azt 
nézi, amit teszünk, hanem a Hozzá való hűsé-
günket és odaadásunkat abban, amit teszünk.

Hittel elfogadom azt a helyet, amelyet Is-
ten jelölt ki nekem. Folyamatos párbeszédben 
maradok Vele, aki újra meg újra meghökkent, 
megérint, korrigál és száz százalékosan szeret 
engem. Istennek nem az a lényeg, hogy mit tu-
dok beleírni egy körlevélbe, és az sem, hogy 
úgy szolgáljam, ahogyan szerintem egy misszio - 
náriusfeleséghez illik. Isten csodálatos módon 
teremtett meg. Ismeri az adottságaimat, a gyen-
geségeimet, az erőmet és a határaimat. Teljesen 
egyedi módon szeretne használni engem. És 
néha teljesen másképp, mint azt várnám. 

Anke Meier

értékeimről, identitásomról, anyai és misz-
szionáriusfeleségi mivoltomról alkotott látá-
som is. Persze továbbra is kérdezem: Uram, 
milyennek látod most a kapcsolatunkat? Jól 
megvagyunk egymással? Nem kell valamit tisz
táznunk? Uram, mi most a Te szívügyed? Hol 
munkálkodsz most? Tehetek én is valamit az 
ügyért? 

Még mindig gyakran érzem, hogy sötét 
fellegek gyülekeznek fölöttem, és ezt suttog-
ják: Nem gondolod, hogy valamivel hozzá kel
lene járulnod Isten országa épüléséhez? Egyál
talán mit teszel te Érte? Semmit, semmit, ami 
számít! De tanulom, hogy ezekkel a „vádló 
hangokkal” Jézushoz menjek és Őt kérdez-
zem: Uram, mi igaz ebből? És Ő gyakran „egy-
szerűen” csak másképpen válaszol, mint aho-
gyan én azt várom. Néhány példát szeretnék 
megosztani veletek:

 ● „Amikor Abrám kilencvenkilenc éves volt, 
megjelent Abrámnak az Úr, és ezt mondta  
neki: Én vagyok a Mindenható Isten. 
Járj színem előtt, és légy feddhetetlen!”  
(1Móz 17,1). Azaz van egy feladatom, 
amelyet mindennap el kell végeznem Is-
ten segítségével. Ezen a téren gyakran van 
szükségem megbocsátásra.
 ● „Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és 
aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az”  
(Lk 16,10). Jézus ezt mondja nekem: 
Anke, légy hűséges abban, amit teszel. Pon
tosan ott vagy, ahol látni szeretnélek. Legyél 
ott áldás, ahová helyeztelek, a férjed és a 
gyerekeid számára!

Fent:  
Gyerekekkel a va-
sárnapi iskolában, 
Nabwalyában

Balra:  
Játék a gyerekekkel,  
otthoni oktatás  
koronavírus idején

Samuel és Anke Meier 2005 
szeptembere óta él Zambiá-
ban. 2020 elején gyülekezet-
alapítási munkába kezdtek a 
fővárosban, Lusakában. Ko-
rábban úttörő misszionáriu-
sok voltak Nabwalyában, majd 
csoportvezetők Ndolában. Egy 
kisfiuk és egy kislányuk van.

Érdekli a házaspár körlevele?  
www.liebenzell.org/ 
meier-samuel-anke

A gyermekáldás 
nagy változást hoz  

a misszionáriusfeleségek 
szerepébe és szolgálatába. 
Imádkozzunk, hogy a 
váltás idején legyen elég 
türelmük önmagukkal 
szemben is!

Gyülekezetalapítás Lusakában
Zambia fővárosának kb. 2,4 millió lakosa 
van, akik képviselik az ország valamennyi 
tájegységét és törzsét. Itt a hagyományos 
törzsi nyelvet, a nyandzsát beszélik. A helyi 
Mambwe lelkész házaspárral azon fárado-
zunk, hogy egy angol nyelvű gyülekezetet 
alapítsunk. Célcsoportjaink a fiatal csalá-
dok és az egyetemisták.

 i
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1   „The Mission of Motherhood –Touching your child’s heart for eternity”
2  „Du bist nicht allein – Ermutigung für Mütter von kleinen Kindern” (Az angol eredeti címe: „Desperate”)
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Az elmúlt évben mind tanulhattunk valami 
újat: a koronavírus gondoskodott róla. Olyan 
változások történtek, amelyek érzékenyen 
érintettek bennünket. A karantén minden ne-
gatívuma ellenére sok embert elgondolkozta-
tott. Nálunk, Marbellában 2020 novemberé-
ben tizenegy nő és férfi keresztelkedett meg.

Inkább egy mozgalmas gyülekezeti élet, mint 
egy unalmas, gondoltuk mindig Carolinnal. 
Kívánságunk minden tekintetben teljesült: 
annyi változást és kalandot él(t)ünk át, hogy 
May Károlyt nyugodtan el is felejthetjük. 

Kultúraváltás és a folyamatokat  
befolyásoló tényezők 
Jónás drámai változáson ment át. Mások csak 
ezután változtak meg. A változások minket 
változtatnak meg. Vajon hogyan reagálunk 
rájuk? A legjobb esetben idegesítenek a jár-
ványügyi előírások. Az ember visszavágyja 
azokat a régi, szép és jobb időket. De ugyan 
mit jelent az, hogy jobb? 

Helybeli partnereink ezt mondogatták a 
kezdeti időkben: – Mi nagy jelentőséget tulaj-
donítunk a csapatmunkának. – Csak azt nem 
tudtuk meg, hogy Spanyolországban teljesen 
mást értenek csapatmunka alatt. Először el-
döntik, ki a főnök. Onnantól a többieknek már 
nincs túl sok beleszólásuk a dolgok menetébe. 

A miénktől eltérő elképzelések frusztráltak 
minket. Ugyanakkor ezek a kezdeti megta-
pasztalásaink értékes felkészítésnek bizonyul-

A változást általában másoktól várjuk. Főleg mi, misszio -
náriusok reménykedünk benne. Az azonban, amikor nekünk 
mondja valaki, hogy mi változzunk meg, érzékenyen érint 
minket. Krízis a kultúrsokk miatt, kelletlenség a csapatban… 
és a hal mártás sem ízlik. Egy marhasült sokkal jobban esne.

Sapanyolország:

„Szeretetvacsora”: A marbellai gyülekezet minden héten 
adományba kapott élelmiszereket oszt olyanoknak, 
akiknek a járvány miatt nincs jövedelmük. Az alkalom 
elején mindig meghallgatnak egy rövid áhítatot.

Mint akin átment  
az úthenger

– Jónás úr, kissé mintha sápadt lenne. Nem érzi jól magát?

– Tudja, éppen most köpött a partra egy cethal, és hát ennek 
megfelelően is érzem magam. 

– Pont azon gondolkoztam, hogy maga nem úgy néz ki, mint 
egy turista. Vagy azért szeretné itt tölteni a szabadságát? 

– Eredetileg Spanyolországba akartam jönni, de a tenger-
járóval nem stimmeltek a dolgok, és ugyan megjártam a 
tengert, csak egy kicsit másképpen. 

– Hát igen, ma már nem sokan akarnak Spanyolországba jön-
ni nyaralni. Inkább más úti célt választanak. 

– Én is éppen Asszíriába indulok. 

– Irakba? Szabadságra? Elment a józan esze? 

– Hát nem éppen szabadságra, és nem is csoportos utazás-
ra… Tudja, Isten Maga hívott oda… Eleinte nekem sem fűlt a 
fogam hozzá… De aztán megváltoztak a dolgok… 

– Ez meg is látszik magán. Nem akar átöltözni? 

– Remek ötlet. De én nem a külső változásokról beszélek. 
Belül változott valami!
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tak mindarra, ami a marbellai gyülekezet-
alapításnál várt ránk. Mások változtattak meg 
minket, de ők is változhattak általunk.

Ígéretes kezdetek – És a folytatás? 
Mindig jönnek új emberek a gyülekezetbe. 
Mivel a közösséget az aktív szolgálók „mű-
ködtetik”, mindegyikükben egy potenciális 
munkatársat látunk. Ott van például Juan*, 
a fiatal bolíviai srác. Egyszer motorbalesetben 
eltört az egyik nyakcsigolyája. Ennek majd-
nem kétoldali bénulás lett a következménye. 
Juan végiggondolta az életét, és egyre éret-
tebb lett arra, hogy a munkatársunk legyen. 
Azután a barátnője állapotos lett, és Juant 
nem láttuk többé, a meghívásainkra nem vá-
laszolt. Már nem számolhattunk azzal, hogy 
átvehetné az ifjúsági csoport vezetését. 

Vajon milyen szerepet játszott a dol-
gok ilyetén alakulásában a múltja és a csa-
ládja? Volt ehhez köze az apjának, aki 
kábítószercsempészésből élt, és többször is 
megházasodott? Mindenkinek el kell dönte-
nie, hogy engedi-e begyógyítani a múlt sebeit. 
Jézusnál van változás és gyógyulás, amihez a 
gyülekezetet, a bűnösöknek ezt a „tarka-barka 
keverékét” is használja. 

Látjuk, hogyan készítette fel Isten Erikát. 
Lelkesen végezte el négyszer is a tanítványság 
tanfolyamunkat. Ma már a tinik közt szolgál. 
Ahol egyébként észrevehető a növekedés. 

Dani* sok jó adottsággal rendelkező fiatal-
ember. Már évekkel ezelőtt gondoltunk arra, 
hogy jó lenne bevonnunk az ificsoport ve-
zetésébe. De aztán alkoholfüggő lett. Tiszta 
őrület, hogy tehetséges, sokoldalú emberek 
sokszor valamilyen gyengeség miatt haszna-
vehetetlenné válnak! Micsoda veszteség! Dani 
számos, részben a bűnözés kategóriájába tar-
tozó „kihágása” után jelenleg egy keresztyén 
rehabilitációs központban van elvonókúrán. 

Fabian életében súlyos és kellemetlen vál-
tozások történtek egy agydaganat következté-
ben. A két nagy műtét és az egyéb kezelések 
után nagyon megváltozott. Semmi sincs úgy, 
mint azelőtt. Fabian nem tud többé dolgoz-
ni, és gyenge a koncentrációs képessége, ami 
nagyon megnehezíti gyülekezeti szolgálatát.  
A felesége fáradhatatlanul igyekszik a család 
anyagi helyzetét szinten tartani. Aztán ér-
daganattal diagnosztizálják. Az orvosok ta-
nács talanok. A házaspár pedig felteszi a kér-
dést: Mikor lesz már ennek vége? Mi jön még? 

Már mielőtt Sebastián megismerte volna 
Jézust, nagyon komoly változások történtek 
az életében. A házassága tönkrement, a fiaival 
teljesen megromlott a kapcsolata, a munka-
adója Pakisztánba küldte. Ott, abban az musz-
lim országban talált oda Jézushoz.

Úgy négy évvel ezelőtt Sebastián majdnem 
belehalt egy bélpolipba. Az egész gyülekezet 
imádkozott érte. E változások közepette Isten 

lelki növekedést adott neki. Nemrég Sebastián 
egy tanítványság tanfolyamot tartott, mert 
megértette, hogy ehhez vannak ajándékai. 
Szerinte Istennel igazán csak a mélységben 
találkozott: – Nagyon erős természetem van, 
kellett ez a bánásmód. – Olyan ez, mint ami-
kor egy nyers gyémántot elkezdenek csiszolni. 

Tényleg szükség van a nehézségekre?
A gyülekezeti tagok és a munkatársak változ-
nak, „átmegy rajtuk az úthenger”, formálód-
nak, alakulnak. Mindent nem tudunk meg-
érteni. Urunk enged dolgokat megtörténni; 
nem, inkább a beleegyezését adja hozzájuk. 
De hát tényleg szükség van mindezekre a ne-
hézségekre? 

Gyakran csak a krízis után ismerjük fel, 
hogyan változtatott meg minket Isten. És 
sokszor előbb veszik észre mások. Megfon-
toltabbak, együtt érzőbbek leszünk. Azelőtt 
hajlamosak voltunk arra, hogy megítéljünk 
másokat. Jónás Isten kemény iskolájában 
messiási jellé válhatott (lásd Máté 12,39; 16,4; 
Lukács 11,29). A szabadítás jelévé. 

Gyülekezetünk fölött sokféle „bárányfel-
hő” vonul át. Hirtelen tűnnek el anélkül, hogy 
egyetlen csepp esővel is megajándékoztak vol-
na minket. Azután ott vannak az „üstökösök”: 
váratlanul tűnnek föl, majd megint nem látni 
őket évekig. Senki sem hivatkozhat semmiféle 
jogokra. A gyülekezeti szolgálat önkéntes ala-
pon történik. Őszintén szólva, sokszor azért 
nem tudjuk elrejteni a csalódottságunkat. 
Mintha minden tanítás és bibliai tanfolyam 
feledésbe merülne. Vannak olyan új látoga-
tók, akik azért stresszelnek, mert szeretnék, 
ha bizonyos dolgok nem úgy lennének, ahogy 
vannak, és mert ők teljesen másképpen lát-
ják azokat. De aztán kiderül, hogy ez is Isten 
kegyelme: mert tanulunk különbséget tenni 
kultúra és hit között. Eközben sok meglepetés 
ér minket is, nem csak az „újakat”. Mindent, 
amit Jézusért teszünk, azzal a hittel tesszük, 
hogy az Úr majd tovább munkálkodik és vál-
tozásokat hoz. Ezek a remény magjai. 

Theo Hertler (Szerkesztve)

Fiatalok művészi alkotásuk 
előtt – Az ifiből ők rendezik a 
gyülekezet „kirakatát”

Theo és Carolin Hertler 1996 
óta az andalúziai Marbellában 
gyülekezetalapító szolgálatot 
végez. Segítik a gyülekezetet az 
önállóvá válás útján, de részt 
vesznek országos missziós 
programokban is. Négy gyer-
mekük közül három Németor-
szágban tanul.   

Érdekli a házaspár körlevele?  
www.liebenzell.org/ 
hertler-theo-carolin

Imádkozzunk,  
hogy a marbellai 

gyülekezet önkéntes 
csoportja átvészelje az  
egyes tagok életének 
megrázkódtatásait!FO
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*A neveket megváltoztattuk.

Gyakran csak a krízis 
után ismerjük fel,  

hogyan változtatott 
meg minket Isten.
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Ecuador:

Amikor elveszítjük 
a kontrollt...
Az üzletekben hiánycikk lett a vécépapír, és üresek a polcok  
a szupermarketekben. Miután itt is olvastunk a Kínából szár-
mazó új típusú vírusról, igencsak megleptek minket a Német-
országból jövő híradások. Egy kérdés foglalkoztatott minket:  
Mi történik ott? Nemsokára aztán Ecuadorban is regisztrálták 
az első fertőzöttet, és ezzel itt is kezdetét vette a krízis.

Hamarosan szükségállapotot vezettek be. Szi-
gorú korlátozó intézkedések léptek életbe. 14 
órakor kezdődött a kijárási tilalom. A rend-
számtábla utolsó számjegyétől függött, hogy 
mely napokon mehettünk bevásárolni. Házon 
kívül kötelező volt a maszk és a védőkesztyű 
használata. A szabályok megszegőire pénzbír-
ságot vagy három évig terjedő börtönbünte-
tést szabhattak ki. Szorongás és bizonytalan-
ság lett úrrá az embereken, rengeteg kérdés 
foglalkoztatta őket. 

Visszatérés Németországba
Hogyan érinti a kiszámíthatatlan világjárvány 
a mi impact-csoportunkat?* A rövid távú misz-
sziós szolgálatra érkezett fiatalok érzelmi hul-
lámvasútra kerültek. Végül megkönnyebbülten 
közölhettük velük, hogy maradhatnak. Másnap 
azonban azt a hírt kaptuk a németországi Kül-
ügyminisztériumból, hogy minden külföldön 
tartózkodó önkéntes munkatársnak haza kell 
térnie. Ez sokkolta a fiatalokat. Néhány nap 
múlva haza kellett indulniuk, mégpedig úgy, 
hogy nem búcsúzhattak el ecuadori barátaiktól. 

A repülőjegyeket lefoglaltuk, Sebastian a 
csoporttal elutazott Quitoba – aztán visszajött 
velük Ibarrába! Minden járatot töröltek ugyan-
is, és a repülőteret lezárták. Másodszorra már 
engedték felszállni a repülőgépüket, így épség-
ben hazatérhettek. Nekünk, az impact-csoport 
itteni vezetőinek nagyon kemény volt ilyen 
hirtelen és ilyen körülmények között elbúcsúz-
ni a csapattól.

Ezzel a munkánk nagy része meg is szűnt. 
Ehhez jött még az, hogy azokban a hetekben, 
amikor a karantén miatt nem hagyhattuk el az 
otthonunkat, kiderült, hogy a Casa Ágape be-
indítását el kell halasztani, és a projekt vala-
mikor 2023–24-ben indulhat el. Tehát a mun-
kánk második nagy területe is leállt egy időre. 

Most akkor mit is csináljunk? Hogyan tovább?
Ezek a hirtelen változások rengeteg kérdést 
vetettek fel. A csalódottság frusztráló érzései 
kavarogtak bennünk. Ugyanakkor meg sem 
fordult a fejünkben, hogy visszatérjünk Német-
országba. Minden kétségeskedésünk ellenére 
tudtunk, hogy a helyünkön vagyunk. 

A Puente de Amor gyülekezet egy kis csoport-
jával közösen arra gondoltunk, hogy az érett-

ségizőknek tanítványság tanfolyamot tar-
tunk, mivel a járvány miatt sokan nem 
tudták megkezdeni egyetemi tanulmá-
nyaikat. Összeállítottuk a programot.  

Ecuador:

Utcai ételosztás
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Az impactesek közvetlenül  
a búcsúzás előtt
fotó: soraya meyer
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Aztán három hónapról egy hónapra kellett 
lerövidítenünk. Végül pedig le kellett mon-
danunk. A szükség mégsem volt olyan nagy, 
mint amilyennek kezdetben gondoltuk. Szol-
gálatunk elé ez csak akadályt gördített. 

És akkor váratlanul és csodálatos módon  
ajtók nyíltak meg
Egy ecuadori munkatársunkon keresztül 
2020 augusztusában kapcsolatba kerültünk 
Ibarrában egy árvaházzal. A vezetőség meg-
engedte, hogy maszkban és távolságot tartva 
gyerekhetet tarthassunk. Az első öt délután 
gyümölcse egy rendszeres gyerekklub lett ott, 
az árvaházban. Micsoda csodálatos lehetőség 
gyerekeknek beszélni arról a reménységről, 
amellyel csak Jézus tud megajándékozni!

A második ajtó az utcára vezetett ki min-
ket az átutazó menekültekhez és a mélysze-
génységben élő emberekhez. Sebastian egy 
kis szolgáló csoporttal elkezdte a gyülekezeti 
tagok által főzött ebédeket összegyűjteni, és a 
hajléktalanok között kiosztani. Az ajándékba 
kapott ebédre, a közös imádságra és a rövid 
áhítatra az emberek különbözőképpen reagál-
tak. Néhányan magától értetődőnek tekintet-
ték. Mások annyira szégyellték magukat, hogy 
nem akartak még csak a segítők szemébe sem 
nézni. De a legtöbben hálásak voltak. – Ez a 
váratlan új feladat elégedettséggel töltött el és 
tölt el a krízishelyzetben, és értelmet is ad a 
szolgálatunknak. 

Egy harmadik ajtó is megnyílt: létrehoz-
tunk egy telefonos lelkisegély-szolgálatot a 
családon belüli erőszak áldozatainak. Női 
lelkigondozók egy csoportjával kidolgoztuk a 
részleteket. Ez szokatlan kezdeményezésnek 
számít Ecuadorban, ezért még nem tudunk 
„csúcsra járni”. De néhány asszony már jelent-
kezett, és velük már kapcsolatban állhatunk. 

Csak ámulok és tanulok, miközben nem 
tudom kontrollálni az eseményeket 
Visszatekintve csodálkozunk, hogy Isten ho-
gyan működik a járvány ellenére és a járvány 
idején. Miután a megtervezett „átjárókat” be-
zárta, egészen másféle ajtókat váratlanul meg-
nyitott előttünk. 

Igen tanulságos volt látni, hogy ecuadori 
barátaink és munkatársaink hogyan viszonyul-
tak ehhez a bizonytalan helyzethez. Nekünk, 
németeknek ez a bizonytalanság szinte elvi-
selhetetlen volt. Olcsó vigasznak tűnt, amikor 
az ecuadori keresztyének egymásnak is és ne-
künk is ezt mondogatták: Dios tiene el control 
(Isten kézben tart mindent). Vagy ezt: Él tiene 
un propósito (Istennek célja van ezzel). Ezek a 
kijelentések (amelyekkel egyébként egyetér-
tek!) belsőleg szinte az őrületbe kergettek, 
mert éppen akkor sem Isten szándékát, sem 
Isten szuverenitását nem tudtam felfedezni a 
dolgok mögött. Valóban kézben tartja a dolgo-

kat? Vajon nem Ő akarta, hogy az anyaotthon 
létrejöjjön? Tényleg el akarta engedni azt a 
tehetséges impact-csoportot, amelyet olyan jól 
tudott volna itt, Ecuadorban használni?

Példaképeket találok
Hinni hittem, hogy Isten irányítja az esemé-
nyeket. Ám nem e szerint a meggyőződésem 
szerint éltem. Az, amitől eleinte szabálysze-
rűen kibuktam, a járvány ideje alatt a viga-
szom lett. Ecuadorban az emberek életét már 
régóta a bizonytalanság határozza meg: mű-
ködő tűzhányók veszik őket körül, bármikor 
jöhet egy földrengés, ingatag politikai és gaz-
dasági helyzetben telnek a napjaik. Úgy tű-
nik, lazábban veszik a bizonytalanságot, mint 
én. Így utólag elmondhatom, hogy az ecuado-
ri testvérek a példaképeim lettek abban, aho-
gyan megbíznak Isten irányításában, tervei-
ben és szuverenitásában. Tanulhatom tőlük 
teljes bizalommal Isten kezére bízni magam, 
amikor elveszítem a kontrollt, és a terveim 
meghiúsulnak, hogy Nála találjak vigaszt és 
békességet.

A világ Ura egyáltalán nem tekinti befeje-
zetlennek például az impact-csoport szolgá-
latát, amely olyan kurtán-furán ért véget, és 
a jelek szerint Nála el kell telnie még egy kis 
időnek, amíg a Casa Ágape megnyílhat. 

Tabea Ruf

Imádkozzunk, 
hogy azok az új 

kezdeményezések, amelyek 
a pandémia idején, az 
eredeti tervek meghiúsulá
sa után indultak el, a 
járvány után még nagyobb 
lendületet vegyenek!

Sebastian és Tabea Ruf  
2018 nyara óta vezetik az 
impact-csoportokat Ecuador 
északi részén, miközben az 
új, ibarrai Casa Ágape elne-
vezésű anyaotthon projekt-
jén is dolgoznak. A házaspár-
nak két kislánya van.

Érdekli a házaspár körlevele?  
www.liebenzell.org/ruf

Készül az ebéd az ételosztáshoz

Gyerekklub az árvaház udvarán
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Latin-Amerikában nagyon sok 
asszony szenved otthon fizikai, 
szexuális vagy lelki erőszaktól. 
Ecuadorban minden negyedik 
asszony ilyen jellegű bántalma-
zások áldozata. Az ibarrai Casa 
Ágape (Az agapé ház) azért 
létesült, hogy menedéket adjon 
ezeknek a nőknek. Ott megnyu-
godhatnak, hallhatnak Isten 
gondoskodó szeretetéről, és új 
távlatok nyílhatnak előttük.

 i

* A Liebenzelli Missziónál egy nemzetközi ifjúsági önkéntes hálózat keretein belül több impact-csoport is szolgál 
évente a világ különböző pontjain. A német állam által támogatott projektben a fiatalok tanulnak és tanítanak is.
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Lokkhipurban az élet csöndesen zajlik. A falu lakói kis bádogviskókban 
laknak. Minden ház előtt néhány tehén és kecske álldogál. A kakas hangos 
kukorékolással üdvözli a nap első sugarait. A kacsák a házikók előtti kis 
tóban fürdenek. Valóságos idill!

Ebben a szép faluban él a kis Ben (a nevét 
megváltoztattuk) a szüleivel és az öccsével. Az 
édesapa bútorasztalos, van egy saját üzlete. 
Az édesanya a háztartást vezeti. A család jól 
él, van földjük, és naponta háromszor tudnak 
enni, rizst, húst és zöldséget.

Az édesapa azt szeretné, ha Ben megfele-
lő oktatásban részesülne és később szakmát 
tanulna. De a kis Lokkhipurban nincs iskola. 
Ezért Bent jó 10 éve egy keresztyén internátus-
ba küldték Dinajpurba, ahol iskolába is járha-
tott. A fiú élete megváltozott. Új otthonában 
barátokra lelt, és gond nélkül élte az életét.

De minden rosszul alakul…
A falu utcáját elkezdik kiszélesíteni. Mivel az 
út közvetlenül Ben édesapjának a boltja mel-
lett halad el, a boltot egyszerűen lebontják. A 
férfi ezzel elveszíti a megélhetését, és a kor-
mány szerény támogatása csak rövid időre 
segít a családon. Ben apja nem talál másik 

állást, és a műhelye nélkül nincs bevétele.  
A család eladja a földjét, így a tandíjat ki tud-
ják fizetni. 

Ben édesanyja írástudatlan, mert gyermek-
korában nem volt lehetősége iskolába járni. 
Egy óvodában szakácsnőként tud elhelyezked-
ni. Ám a fizetéséből nem tudja eltartani a csa-
ládot. Mindennap hálás, ha rizst és zöldséget 
tehet az asztalra. A család élete most már ne-
héz és küzdelmes. 

…aztán még rosszabbul
Néhány hónap múlva Ben édesapja elkezd 
gyengélkedni. A kórházban az orvosok meg-
mondják neki, hogy rákos. Nem tudják, meny-
nyi ideje van még. Az édesapa szemlátomást 
épül le, az orvosok nem tudnak segíteni rajta. 
A szomszédok szerint el kellene mennie egy 
csodagyógyítóhoz, aki meggyógyítaná. De Ben 
édesapja Jézus Krisztusba kapaszkodik. Min-
den este Bibliával a kezében alszik el.

Jézussal  
a nehéz utakon

Bangladesben a csónak 
is tömegközlekedési 
eszköznek számít.

Banglades:
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Ben még jól emlékszik arra a nehéz idő-
szakra, amikor ő a diákotthonban élt, otthon 
pedig az édesapja egyre gyengébb lett. A fiú 
a szüneteket mindig a családjával töltötte 
otthon. Olyankor az édesapja történeteket 
mondott neki a Bibliából. Minden szenvedés 
ellenére a halálos beteg tekintete mély bé-
kességet sugárzott. Akkortájt Ben így imád-
kozott Istenhez: Uram, ha meggyógyítod apá
mat, Érted fogok dolgozni. 

Ám kis idő múlva az apja már enni sem tu-
dott. Nem félt a haláltól, és arra a Jézus Krisz-
tusra bízta magát, aki legyőzte a halált. 2012. 
október 22-én, 4 hónappal azután, hogy a 
diagnózist megkapta, Ben édesapja meghalt. 
Amikor lehunyta a szemét, Ben vele volt. 
Apja halála óriási fájdalom volt számára, a 
veszteség fölötti gyászt alig tudta elhordozni. 

Egy új esély…
Ben nem térhetett vissza a diákotthonba, 
mert az édesanyja nem tudta fizetni a tan-
díját.* Így egy falusi iskolába küldték. Ben 
volt az egyetlen keresztyén az osztályban, és 
alig barátkozott vele valaki. Az apja halála 
nagyon fájt neki, az iskolai problémák pedig 
egyre növekedtek. 

Egy nap az internátus vezetője felvette 
a kapcsolatot Ben édesanyjával, és közölte 
vele, hogy a fiút vissza lehetne küldeni az 
internátusba, mert egy szponzor átvállal-
ja a költségek nagy részét. Ben hálás szív-
vel tért vissza a barátaihoz a diákotthonba. 
Édesapja elvesztése még mindig nagyon fájt 
neki, ezért esténként, amikor a többi fiú már 
aludt, kiment az étkezőbe, ahol jól kisírta 
magát és imádkozott. Az apja odafigyelő és 
elfogadó szeretete nagyon hiányzott neki, és 
gyakran érezte magát magányosnak.

…. és az első szerelem 
Azután megismerkedett egy lánnyal, aki na-
gyon csinos volt, és nagy szemeket meresz-
tett a fiúra. Jóban lettek, de ez a kapcsolat 
Bent egyre inkább eltávolította Istentől. Már 
nem olvasta a Bibliát, és csak alkalmanként 
imádkozott. De egy pillanatra megkapta a 
vágyva vágyott szeretetet és odafigyelést. 
Az tán a lány, amilyen gyorsan feltűnt Ben 
életében, olyan gyorsan véget is vetett a kap-
csolatuknak, és egy másik fiatalembert tün-
tetett ki a figyelmével. Ben megértette, hogy 
a lány részéről az egész egy fellángolás volt 
csupán, ezért ismét összetört benne valami. 
Az élete kisiklott, egyik butaságot csinálta a 
másik után, csúnyán beszélt másokról, vagy 
verekedett az otthonban lakó fiúkkal.

Isten újat kezd és változást hoz
Végül Ben rájött, hogy valódi szeretetet csak 
Jézusnál talál. Amikor esténként kivonult az 
étkezőbe, újra elkezdte olvasni Isten Igéjét, 

és ismét elkezdett imádságban beszélgetni 
Istennel. Jézus békessége visszaköltözött a 
szívébe. A barátai észrevették, hogy változik 
a magatartása és javul az iskolai teljesítmé-
nye is. Az emberek Lokkhipurban csak ámul-
tak: Bennek voltak a legjobb jegyei az egész 
faluban! Ha megkérdezték, mi történt vele, 
ezt válaszolta: Most már valóban Jézus Krisz
tus az én Uram és Megváltóm. Ben egészen a 
záróvizsgájáig, vagyis a 10. év végéig a diák-
otthon lakója maradt. Utána elment felsőbb 
iskolába, ahol 2021 januárjában kitűnő ered-
ménnyel érettségizett. 

Egy élet, amelyben nem a tervek szerint 
alakulnak a dolgok
Miután az édesapa elveszítette a műhelyét, 
majd meghalt rákban, a család sokat nélkü-
lözött. De éppen azokban a nehéz időkben is-
merte meg Ben személyesen is az Úr Jézust. 
Azóta nyilvánosan megkeresztelkedett, teljes 
szívéből szereti Jézust, és buzgón szolgál a 
gyülekezetében. Ott is és a környékbeli fal-
vakban is lelkesen hirdeti Isten Igéjét, és lát-
ja, hogy emberek elfogadják Jézust Uruknak 
és Szabadítójuknak, és hogy Jézusnak van 
hatalma betegeket meggyógyítani. 

Sokan bolondnak tartják Bent, és nem ér-
tik, hogyan változhatott meg az élete ilyen 
gyökeresen. Ám visszatekintve jól látható, 
hogy Ben az édesapja elvesztésekor bekövet-
kezett krízishelyzetben Jézusban találta meg 
egyedüli Vigasztalóját és Támaszát. 

A fiatalember azért imádkozik, hogy hazá-
jában sokan meghallják az örömhírt, és hoz-
zá hasonlóan a mindennapok nehézségeiben 
találkozzanak Jézussal.

Benedikt és Verena Tschauner

Imádkozzunk  
Ben evangélizáló 

szolgálatáért, amit a 
honfitársai között végez!

Ben (jobbról a második) és a barátai az internátusban
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Benedikt és Verena Tschauner 
Liebenzellben tanult a Nemzet-
közi Főiskolán. Egy meghosz-
szabbított gyakorlat során ke-
rültek Bangladesbe. Nagyon 
megszerették az országot és 
az embereket is, így 2018 ele-
jén már mint misszionáriu-
sok tértek vissza oda. A nyel-
vi tanulmányok és a khulnai 
kultúrtréning után két gyerme-
kükkel Dinajpurba költöztek. 
Onnan segítették a keresztyén 
iskola, a két internátus és az 
egyházkerület munkáját, illetve 
bekapcsolódtak a teológiai táv-
oktatásba is (TEE).

Érdekli a házaspár körlevele?  
www.liebenzell.org/tschauner

Diákotthonok Dinajpurban: Mindkét internátusban több mint száz lány és 
fiú él, tanul és játszik. A minőségi oktatás mellett szeretnénk nekik praktikus 
tevékenységeket is biztosítani, biztonságos környezetet nyújtani és lehetősé-
geket adni arra, hogy növekedhessenek a Jézus Krisztusba vetett hitükben.  
A különösen is hátrányos helyzetű és zilált családi háttérből jövő gyermeke-
ket egy keresztszülői hálózat által igyekszünk támogatni.

 i

* Akkoriban a Liebenzelli Misszió még nem vállalta át a 
dinajpuri internátusban lakó gyermekek kollégiumi költségeit.
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Akkor feltettem magamnak a kérdést: Milyen 
haszna lehet a mostani helyzetnek? Mit akar ne
kem és a gyülekezetnek megmutatni? Még ilyen 
körülmények között is végezhetem a küldeté
semet és a feladataimat? Abban, hogy a sok 
változás időszakában tovább tudjam tenni a 
dolgomat, két teljesen különböző magánláto-
gatás döntő szerepet játszott. 

Először fal és frusztráció…
M. asszony már nem tudott pozitívan viszo-
nyulni az élethez. Úgy tűnt, hogy a hit sem 
ad már neki semmit. Megpróbáltam Jézusra 
irányítani a tekintetét, de minden hiábavaló 
volt. Semmi sem tudta a lelkiállapotából ki-
mozdítani. Így csak az maradt, hogy kitartóan 
kértem Jézust, mutassa meg, mi lehetne segít-
ség M.-nek is és nekem is, és mi az, ami a mi 
nehézségeink, valamint a teljesen eltérő el-
gondolásaink ellenére mégis közös és állandó. 

Két héttel később én hirdettem az Igét az 
istentiszteleten. Mivel az év legelején jártunk, 
magamnak is kerestem egy mottót 2021-re. 
Az 1Korinthus 3,13-ra bukkantam: „Most azért 
megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; 
ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet”. Ez a 
hármashangzat nagyon fontossá vált nekem. 
Belemélyedtem a hit, a szeretet és a remény 
témájába. Sok mindent tudtam továbbadni a 
prédikációban.

Hitem alapja Jézus Krisztus. Jézus az 
Örök, a Maradandó! Rá és az Atyára szeretnék 
nézni! Istenre, aki mindent a kezében tart, és 
aki Jézusban bűnbocsánattal és örök élettel 
ajándékozott meg. Aki gyermekévé és örökö-
sévé tett, és az örök élet reménységét adta a 
szívembe! Lakóhelyet készített a Mennyben, 
amelyet senki sem vehet el sem tőlem, sem 
tőlünk. 

Ezenkívül Szentlelkét is elküldte hozzám, 
aki az én Pártfogóm! Mivel a Szentháromság 
Isten van velem, szilárd talajon járhatok, és az 
Ő szeretetéről másoknak is beszélhetek. Az 
én szeretetem gyakran igen korlátozott. Ám 
amikor az embereket és az egyes helyzeteket 

Családi istentisztelet 
– Több mint egy éven 
át nem tarthattunk 
gyerekórákat. Mostantól 
családi istentiszteletre 
hívogatunk vasárnap 
délutánonként, ame-
lyeken a gyerekek a 
saját korcsoportjukban 
vehetnek részt.
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Ami változások idején is megmarad

Az elmúlt hónapok igazi kihívást 
jelentettek: gyakran rekordidő alatt 
kellett újraterveznünk egy-egy gyü-
lekezeti alkalom lebonyolítását.  
A látogatások is más és más for-
mában zajlottak. Ezekre jött még  
a fáradtság és néha még a fruszt-
ráció is: nálam is, a vezetőségben 
is és a gyülekezeti tagoknál is.  
De tényleg ennek kellene mindent 
meghatároznia?

Franciaország:
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Evelyn Theurer 2010 óta se-
gíti francia evangéliumi gyü-
lekezetek munkáját. Először 
Normandiában élt, majd 2018 
óta La Roche-sur-Yon-ban 
szolgál. Szíve ugyanazzal a 
hévvel ég a gyülekezeti ta-
gokért és azokért, akik még 
nem ismerik Jézus Krisztust. 
A tanítónői végzettséget 
szerzett Evelyn kezdetben 
gyülekezeti diakónusként az 
ifjúsági munkát vezette egy 
német gyülekezetben, majd 
egy ideig a Liebenzelli Misz-
szió gyermek- és ifjúsági 
központját irányította. 

Érdekli a misszionáriusnő  
körlevele?  
www.liebenzell.org/theurer

Adjunk hálát,  
hogy újra lehet 

gyerekórákat tartani! 
Kérjük, hogy Isten  
áldja meg ezeket az  
alkalmakat és szólítsa  
meg a gyer mekeket!

Jézus szemével nézem, akkor valami mindig 
megváltozik, például irgalmasabb leszek. 

Így történt, hogy az M. asszonynál tett kis-
sé frusztráló látogatásból mégis kikerekedett 
valami jó! 

…aztán nyitottság, bátorítás és egy válasz
A második látogatás D. asszonyhoz vezetett. 
A kanapéján ültem, és a beszélgetésünk után 
együtt imádkoztunk. Ezúttal ez több volt 
nekem, mint bátorítás. Az utóbbi hetekben 
ugyanis újra és újra feltettem magamnak a 
kérdést, hogy az, ami az én szívügyem – em-
bereket a Jézus-követésben támo gatni, bá-
torítani – egyáltalán átmegy-e másoknak. 
Elbizonytalanítottak például az ilyen típusú 
kérdések: Nem tudnál te magad is házicsoportot 
vezetni? Persze hogy tudnék, de nekem sok-
kal fontosabb másokat bátorítani arra és 
elsegíteni oda, hogy ők vállaljanak ilyen 
szolgálatot. Ezt a támogatást hatékonyabb-
nak tartom. És akkor váratlanul D. asszony 
megköszönte Istennek, hogy segítettem neki 
máshogyan látnia és értékesnek éreznie ön-
magát. Ez pedig arra indította, hogy nagyobb 
intenzitással forduljon mások felé és beáll-
jon az asszonyok közötti szolgálatba. Ne-
kem ez óriási élmény volt! Isten ez által az 
imádság által arra a kérdésemre válaszolt, 
hogy vajon átmegy-e az embereknek az, amit 
a szívügyemnek tartok: mások támogató  
bátorítása. 

Egyszerűen jó látni és hallani, hogy a 
szolgálat megérint másokat. Még ha tudom 
is, hogy minden kegyelem. Istennek ez a ke-
gyelme végtelen, és ez nagyon bátorító. Így  

Jézushoz igazodva, hálatelt szívvel élhetek to-
vább, hitem és küldetésem szerint. 

Ami a változások idején létrejön 
Egyes járvány okozta változások hálára indí-
tanak. Például az ilyen bátorító mondatok: 

– Amióta online vagyunk együtt, könnyeb-
ben tudok részt venni az alkalmakon – mond-
ja egy asszony, aki 25 percnyire lakik a gyü-
lekezettől, ápolónőként dolgozik, és férje, ill. 
három gyermeke van.

– Korábban nem mertem az embereket 
megszólítani. Más társadalmi háttérből jön-
nek, és jobban beszélnek franciául. De a kis-
csoportban most jobban megismerhettük  
egymást.

– Engem mindenekelőtt a napi reggeli ima-
közösség erősít és bátorít.

Vagy az, amilyen lelkesen az egyik, hó-
napok óta zárva tartó vendéglő tulajdonosai 
belevetették magukat a szolgálatba. Kihasz-
nálják az ajándékba kapott időt, jó ötletekkel 
készülnek az imaalkalmakra, elő is készítik 
azokat, és sok gyülekezeti tagot hívnak meg.

Vagy nézzük az új érdeklődőket! A házi-
csoportok mindegyik online találkozóján részt 
vett egy házaspár, amely több mint egy éve 
látogatja a YouTube-os istentiszteleteinket. 
Most szeretnének bekapcsolódni a gyülekezeti 
életbe, és keresik a személyes kapcsolatot!

Köszönöm, ha együtt imádkozhatunk 
azért, hogy olyan bátorító tagjai lehessünk a 
körülöttünk élőknek, akik közel tudják hozni 
nekik a hitet, a reményt és Isten szeretetét. És 
azért is, hogy a sok változás ellenére se ad-
juk fel! Már kétszer is le kellett mondanunk 
a gyülekezetalapítást előkészítő képzést. Va-
jon nem lehet, hogy – esetleg ismét egy egé-
szen más formában – a harmadik próbálkozás 
lesz az, amelyik a legjobban megfelel majd 
nekünk? Akárhogyan lesz is, az a vágyunk, 
hogy Jézus sokakat megszólítson. 

Evelyn Theurer
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Fent:  
Denise 80+ éves és az 
online házicsoportra 
készül laptopja előtt.

Balra:  
Az Atlanti-óceán partja 
Lar Roche-sur-Yon 
közelében

Gyülekezetünk neve: Az örömhír. A Vendée régióban működő hat evangé-
liumi gyülekezet egyike vagyunk. Ezen a 6720 négyzetkilométernyi terü-
leten, amely Svájc területének kb. az egyharmada, kb. 680 000 ember él.  
Vendée címerében a kereszt és a korona arra utal, hogy ez a terület a fran-

cia forradalom idején hű maradt a katolikus egyház-
hoz és a királyhoz. Az a reménységünk, hogy sok em-
ber hitre jut itt, és szívük a mennyei Királyért ég majd. 

Az örömhírt egy angol misszionárius alapította 1994-
ben. A közösség a Testvérgyülekezetek Szövetségének 
(CAEF) a tagja. 2018-ban kerestek meg azzal a kéréssel, 

hogy segítsem a lelkipásztor munkáját. Szeretnénk egy leánygyülekezetet 
alapítani Les Herbiers-ben, illetve kiépíteni a nők közötti munkát. 85 ta-
gunk van, és akkor, amikor még nem voltak érvényben a járványügyi korlá-
tozások, az istentiszteleteket több mint 150-en látogatták.

 i
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Hirtelen az öröm egy egészen különös érzése 
töltött el. Gyermekként sohasem álmodtam 
volna, hogy egyszer misszionárius leszek Afri-
kában. És most, abban a pillanatban csak há-
lát tudtam adni Jézusnak azokért a lehetősé-
gekért, amelyeket Malawiban már megadott. 
Egészen különleges megtiszteltetés a világ 
Urának az ügyében járni-kelni. Látni, hogyan 
változnak meg emberek az Igen hatására, és 
hogyan kapnak új reménységet. Álomszerű 
volt az egész! 

Néha vannak az embernek ilyen pillanatai. 
De vajon akkor is átélhetünk örömöt és be-
teljesedést, ha a dolgok nem a várako zásaink 
szerint alakulnak, vagy amikor fájdalmas ta-
pasztalatokat szerzünk? És ha igen, az nem 
egy ellentmondásos helyzet?

Misszionáriusként is kerülünk konfliktu-
sokba, egy misszionárius tervei is füstbe me-
hetnek, neki is lehetnek csalódásai. Ezek fájó 
élmények, és néha egészen letaglózzák az 
embert. Bizonyára már a kedves Olvasó is át-
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Mangófa

Bátorító isteni pillanatok

Néhány éve elgondolkozva üldögéltem egy mangófa alatt az egyik malawi 
faluban. Volt időm, mert a megbeszélt gyűlésre még nem érkezett meg  
minden falubeli. Az effajta, Malawiban egyáltalán nem ritka várakozások 
alatt rendszerint azokkal beszélgetek, akik már megérkeztek. Ám ezúttal 
Jézus egy különös „isteni pillanattal” ajándékozott meg.

Malawi:
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„Bízzál az  
Úrban teljes szívből,  

és ne a magad eszére 
támaszkodj! Minden utadon 
gondolj rá, és ő egyengetni 
fogja ösvényeidet. Ne tartsd 
bölcsnek önmagadat, féld az 

Urat, és kerüld a rosszat! 
Gyógyulás lesz ez tested-  

nek, és felüdülés  
csontjaidnak.”

Péld 3,5–8
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Tobias és Sarah Müller 
2011 óta él Malawiban. 2018 
szeptembere óta ők vezetik a 
lelkész- és gyülekezetvezető-
képzést, valamint adminiszt-
rációs feladatokat látnak el. 
Korábban az Ubwenzi Falu-
fejlesztési Programban és a 
Csizomo Központban szolgál-
tak. Két gyermekük van. 

Érdekli a házaspár körlevele?  
www.liebenzell.org 
/mueller-tobias-sarah

Imádkozzunk,  
hogy a Müller 

házaspár helytállása 
megerősítse a munkatár -
sak közösségét és együtt
működését!

élte, hogy összezördült valakivel, mert telje-
sen eltérő nézeteket vallottak valamiről, más-
hogyan ítélték meg a történteket, vagy csak 
mert egyszerűen elbeszéltek egymás mellett. 
Az ilyen esetek tartósan le tudnak minket  
terhelni. 

Velem az történt, hogy az az „isteni pil-
lanat” a mangófa alatt valamit gyökeresen 
megváltoztatott bennem. Néha még érzek 
frusztráltságot. Ugyanakkor megtanultam más 
szemszögből szemlélni a helyzeteket és a kö-
rülményeket. Talán az alábbi megtapasztalá-
saim és az átélt kihívásaim az Olvasót is meg-
bátorítják… 

Néhány benyomás első szabadságunk  
időszakából
2015-ben először készültünk hosszabb idő-
re haza. Nagyon vártuk, hogy végre beszá-
molhassunk a munkánkról az otthoniaknak. 
Amikor négy Afrikában töltött év után haza-
tértünk Németországba, azonnal feltűnt, hogy 
szinte minden megváltozott. Jó volt újra ott 
élni, ahol Sarah és én felnőttünk. Nagyszerű 
volt, hogy a barátaink ott laktak a közelben, 
és hogy élvezhettük mindazt, ami az európai 
léttel jár együtt. 

Amikor rokonokat és ismerősöket látogat-
tunk, megcsodáltuk persze a szép házukat. 
Nem is irigység volt az, amit éreztünk. Inkább 
csak tudatosult bennünk, hogy nekünk soha-
sem lesz ilyen kis „ékszerdobozunk”. Nem 
csavarodtam rá erre a gondolatra, de érzé-
keltem, hogy lépten-nyomon előjött bennem: 
Azért mégis csak jó lenne, ha egyszer valamikor 
nekünk is lenne egy ilyen otthonunk! 

Bátorítás a második kiutazás előtt 
Soha nem gondoltam volna, hogy egy ilyen 
téma foglalkoztat majd engem otthoni sza-
badságom alatt. De a gondolat megint előjött 
a kaiserstuhli dombság szőlőskertjei között. 
Éppen magányos sétát tettem. És egy újabb 
„isteni pillanatot” éltem át. Az egész olyan 
volt, mintha Jézus a tekintetemet először 
Franciaország, majd Svájc felé fordította vol-
na, és ezt mondta volna nekem: Talán tényleg 
soha nem lesz saját házad, de lesznek a földön 
minden népből emberek, akik a te igehirdetésed
től kapnak majd erőre. És talán találkozol majd 
a Mennyben valakivel, aki így szól majd hoz
zád: Te beszélgettél velem, és ez indított el azon 
az úton, amely idevezetett. Ez az élmény rend-
kívüli módon megbátorított. 

A félreértések elkerülése végett: nagy-
szerű, ha valakinek van háza. Még nekünk 
is lehet egyszer egy sajátunk. De a fent leírt 
élmény azért jelentett nekem nagyon sokat, 
mert új dolgokat tanulhattam a Jézussal való 
kapcsolatomról. Utólag abban is nagy szere-
pet játszott, hogy a második négy évünkre 
újult erővel és lelkesedéssel utaztam vissza 

Afrikába. Mintha kaptam 
volna egy második elhívást. 
És amikor 2016-ban újból 
kiutaztunk, vártak ránk ki-
sebb-nagyobb próbatételek. 
Ám a két „isteni pillanat” 
a mangófa alatt, illetve a 
szőlőhegyen segített azokat 
kezelni.

Halálos kimenetelű betörés 
Egy este betörtek az 
Ubwenzi Falufejlesztő Pro
jekt irodájába, melynek so-
rán az egyik éjjeliőr életét 
vesztette. Még bekísértem 
a kb. 60 km-re fekvő kór-
házba, de hiába tettek meg 
mindent azért, hogy meg-
mentsék, belehalt a sérüléseibe. Utána még 
néhány órát a rendőrségen is töltöttem, hogy 
felvegyék a jegyzőkönyvet. Aztán indulhat-
tam neki az egyórás hazaútnak a koporsóval 
az autó platóján. Aznap és a következő hetek-
ben a legkülönbözőbb érzések törtek rám, és 
általában rosszul éreztem magamat. Mégis 
érzékeltem, hogy Isten segít elhordoznom a 
terhet és a fájdalmat. 

Nem tudom, miért kellett az éjjeliőr család-
jának és nekünk ezen a szomorú időszakon át-
mennünk. Sok erőnket elvette. Az energiáimat 
bizonyára hatékonyabban is fel tudtam volna 
használni Isten országa építésére. Sok kérdés, 
melyeket az ilyen és ehhez hasonló történések 
felvetnek, megválaszolatlanul marad. Ezért is 
olyan fontos, hogy ezeket az embert próbáló 
helyzeteket ne csak feldolgozzuk, hanem el 
is tudjuk aztán engedni. Persze ezt könnyebb 
mondani, mint megtenni.

Ez a világ olyan, hogy sok terv kútba esik, 
sok kívánságunk sohasem teljesül, és szörnyű 
élményekben lehet részünk. Mégis azt mon-
dom, és át is éltem, hogy Isten betartja azo-
kat az ígéreteket, amelyeket Igéjében adott 
nekünk. Megtanultam Neki átadni a meg-
válaszolatlan kérdéseket és előrenézni. Ez a 
„szemüvegváltás” nagyban hozzájárult ah-
hoz, hogy az erőpróbák ellenére egy nagyon 
áldott második terminust tudhatunk Sarah-
val magunk mögött. A szemléletváltáskor iga-
zi buzdítást jelentett a Példabeszédek 3,5–8. 
Ott az áll, hogy Istenben bízni nemcsak jó, 
hanem „bölcs” dolog is. Bölcsesség az, ha 
nem magunkat tartjuk okosnak, hanem Is-
tenre bízunk mindent, és várjuk, hogy Ő cse-
lekedjen. Ez a hozzáállás kihat a lelkemre, a 
testemre, és erősíti a kapcsolatomat Istennel. 
Micsoda kiváltság, hogy bízhatunk Istenben, 
rábízhatjuk magunkat, mert Ő felüdíti a lel-
künket, a testünket pedig új erővel és ener-
giával „tölti fel”! 

Tobias Müller

Asszonyok és gyerekek  
várakoznak egy mangófa  
árnyékában.
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2020 március eleje van. Egyik napról a másikra az összes projektet és rendez-
vényt le kell mondanunk. Húsvétra egy musicalt akartunk előadni, amelyben 
a városrészünkből sok gyerek és fiatal szerepelt volna. Mostan tól azonban 
minden az új koronavírus körül forog. Érzem a félelmet és a bizonytalanságot, 
amikor megszokott köreimet futom a környékbeli utcákon.

Bennem is felmerül a kérdés: Hogyan tovább? 
Miközben az ember folyamatosan nézi a hír-
adásokat, nő benne a félelem. Szeretném ezt 
ellensúlyozni, ezért a saját szobámban kis cet-
liket ragasztok ki God is in control! (Isten kezé
ben van az irányítás!) felirattal. Így szeretném 
a nehéz pillanatokban is tudatosítani magam-
ban, hogy történjék bármi, az Úr mindent kéz-
ben tart. Még akkor is, ha én nem látok át egy 
adott helyzetet. 

Letérdelek és Istent kérdezem: Mit kell most 
tennünk? Tanácstalan vagyok. Eszembe jut a 
kooperáció szó. Kreatív emberekkel folytatott 
néhány telefonos és számos videomegbeszélés 
után egészen új lehetőségek nyílnak meg előt-
tünk az egyes korcsoportok számára. 

Aztán a mi gyülekezetünk és a Nemzetközi 
Keresztyén Közösség (ICF) együtt létrehoz egy 
Fiatalok karanténban csatornát az instagramon. 

Így szeretnénk könnyebben elérni a fiatalokat 
a pandémia alatt. A csatornán van minden: 
bibliaolvasás, sütés, sportötletek, korrepetá-
lás, bátorító felhívások, de még élő riportok 
is, amelyben emberek arról beszélnek, hogy 
hogyan ismerték meg Istent. Csak ámulni tu-
dok az új projekten, az együttes erőfeszítésen 
és azon, ami abból létrejött.

Az új utak kihívásokat, de eredményeket  
is jelentenek 
Hála technikai csapatunknak és a kreatív 
önkénteseknek klassz bibliai videókat ké-
szíthettünk gyermekeknek, amelyek aztán 
felkerültek a Liebenzelli Misszió gyermekcsa-
tornájára. Minden adás második felében olyan 
barkácsötletet mutattunk be, amelyet a gyer-
mekek otthon is megvalósíthattak, és amelyek 
a bibliai történet elmélyítését szolgálták. Sok 
szülő, aki még semmit sem tud kezdeni a ke-
resztyén hittel, gyermekeivel együtt nézte eze-
ket a videókat.

Minden másképpen alakult, mint ahogyan 
elterveztük. Visszatekintve azt tudom meg-
állapítani, hogy kétségtelenül nehéz időszak 
volt. Mégis megérte új utakat keresnünk!

Amikor változások jönnek, két lehetőségem 
van. Vagy elkezdek panaszkodni a megvál-
tozott körülmények miatt, és hagyom, hogy 
megbénítsanak, vagy a reményt választom, és 
rábízom Istenre, hogy Ő hozzon ki az egész-
ből valami nagy dolgot. Ezt persze könnyebb 
mondani, mint megtenni! Természetes, hogy 
az ember az első pillanatban csalódottságot 
érez. De remélhetőleg nem marad ebben az ál-
lapotban, hanem újra elindul, és megpróbálja 

a legjobbat kihozni az előállt 
helyzetből.

Azt kívánom a kedves Ol-
vasóknak, hogy legyenek bát-
rak és készek alkalmazkodni a 
változásokhoz, amikor valami 
nem a tervek szerint alakul. 
Kölcsönösen bátoríthatjuk is 
egymást azzal, hogy megéri 
bízni Istenben, mert Ő az, Aki 
mindent kézben tart. 

Jana Kontermann

Újratervezés

Akció az  
Instagramon

A videokonferenciát 
is fontolgatják.

Németország:

A félelem  
helyett  

válaszd a  
reménységet!

Jana Kontermann a Berlini 
Munkacsoport tagja.  
Elsősorban gyermekek-
kel és fiatalokkal foglalko-
zik a város keleti részében 
működő Berlin-Treptowi 
Fiatal Gyülekezetben. Tet-
szik neki, hogy egy ateista 
környezetben építhetnek 
gyülekezeteket, és szeret 
fiatalokkal foglalkozni.

Érdekli a misszionáriusnő  
körlevele?  
www.liebenzell.org/
kontermann

Imádkozzunk,  
hogy a Berlini 

Munkacsoport gyermek
csatornája sok gyermeket  
és szülőt megszólítson!
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Több mint 10 éve, amikor Berjoszovszkiban még nem volt gyülekezet, Szergej 
egy istentisztelet után így szólt hozzám: „Sabine, ugye építünk egy templo-
mot?” Válaszomat magam sem vettem igazán komolyan: „Persze hogy építünk 
egy templomot!” Akkor még nem voltam tisztában ezeknek a szavaknak a 
horderejével.

Oroszország:

Csodát fogunk látni!

Fényévekre voltunk attól, hogy ilyesmivel 
foglalkozzunk. Egyetlen gondolatot sem paza-
roltam a témára. Miért is tettem volna? Azért 
jöttem Oroszországba, hogy egy gyülekezetet 
segítsek építeni, nem pedig épületeket. Akkor 
legalábbis ezt gondoltam.

A gyülekezet lassan formálódott. Három 
évvel a munka beindulása után hivatalosan is 
bejegyeztek bennünket. Mivel a helyiséget bé-
reltük, nem igazán tudtuk bő-
víteni a szolgálatot. Nagyobb 
termeket a gyülekezet nem 
tudott megfizetni. 

A hogyan tovább kérdése 
nem hagyott minket nyugod-
ni. Egyszer csak újra felme-
rült a templomépítés gondolata. Végül a gyü-
lekezet vezetője megkérdezte a városvezetést, 
hogy nem ajándékoznának-e nekünk egy tel-
ket. A projektet az egyházvezetéshez is be-
nyújtottuk engedélyeztetésre. Valami, amiről 
korábban álmodni sem mertem volna, kezdett 
kibontakozni. 

Egyet biztosan tudtam: Ha itt felépül egy 
templom, akkor egy csodának leszünk a ta-
núi! És úgy is történt. 2018-ban Németor-
szágban voltam beszámoló körúton, amikor a 
mobilomra megjött a hír: Megkaptuk a telket!

Váratlan fordulat
Hirtelen rengeteg tennivalónk lett. A gyüle-
kezetnek mindene volt, és semmije sem volt. 
Volt egy építkezési terület, de más semmi. Sok 
mindenkitől kértünk támogatást. Nem volt 
egyszerű. Hiszen ki akarna egy olyan projekt-
be invesztálni, amelynek kérdéses a kimenete-
le? De Isten Oroszországban szerzett nekünk 
támogatókat, és mi úgy gondoltuk, hogy min-
den sínen van. 

Mégis alig kezdtük el az alapozást, máris  
gond adódott a megígért támogatás körül. 
Hogyan tovább? Közeledett a tél, a házalapot 
mindenképpen be kellett fejezni! 

A konyhámban ültünk és gondolkodtunk. 
Ez volt az a pillanat, amikor Isten az egész 
gyülekezetre ráterhelte a felelősséget. Min-
denki hozzájárult a költségekhez annyival, 
amennyivel bírt. Tanultuk, hogy Isten időn-
ként fájdalommal járó áldozatot vár tőlünk. 
Az építkezés során átéltünk magasságokat és 
mélységeket, de ezek által össze is kovácso-
lódtunk. És 2020. december 20-án, még ha 

nem is készült el minden, fel-
szentelhettük a templomot. 

Nemrég Nádjánál voltam. 
Már elég idős, és az egészségi 
állapota miatt nem tud eljön-
ni a gyülekezetbe. Ő mondta: 

– Nem gondoltam volna, 
hogy megélem a templom felépülését. 

A felszentelésen és a karácsonyi alkalma-
kon még ott tudott lenni. Látni lehetett, hogy 
milyen sokat jelentett ez neki. 

Én magamtól biztosan nem építettem volna 
templomot. De Isten másként nézi a dolgokat. 
Az a célunk, hogy a mi gyülekezetünkben az 
emberek Jézussal találkozzanak és szabadu-
lást éljenek át. Sabine Matthis nővér
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Kis kép: Gyülekezeti konfir-
máció 2021 februárjában

Nagy kép: Templomunk   
a felszentelés előtt

Sabine Matthis diakonissza 
nővér 1989 és 2005 között 
németországi gyülekezetek-
ben szolgált. 2006 szeptem-
bere óta él Oroszországban. 
A nyelvi tanulmányok után 
a jekatyerinburgi gyüleke-
zetben állt munkába. 2009 
óta a berjoszovszki gyüle-
kezetalapításban vesz részt.

Érdekli a nővér körlevele?  
www.liebenzell.org/matthis

Imádkozzunk,  
hogy a templom építő 

berjoszovszki gyüle kezetre 
minél többen felfigyeljenek 
a környezetében!

Azért jöttem Oroszor
szágba, hogy egy gyüle
kezetet segítsek építeni,  
nem pedig épületeket.
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Gottlieb Daimler Wilhelm Maybach-hal kar-
öltve 1883-ban egy bad cannstatt-i műhely-
ben kifejlesztett egy gyorsfutású, egyszelepes, 
négyütemű motort, majd új szabadalomként 
bejegyeztette. Ez a belső égésű motor egy 
olyan sikertörténet kezdete volt, mely később 
forradalmasította a világot. A 20. század tör-
ténelme és mindannyiunk élete egyaránt el-
képzelhetetlen lenne már belső égésű motorok 
nélkül. Azonban 138 évvel az emberiség sors-
fordító eseménye után a belső égésű motorok 
korának vége belátható közelségbe került.  
A Daimler cég ugyanis beharangozta azok 
megszűnését. A bejelentés szerint 2039-ben a 
cég már nem gyárt több, belső égésű motorral 
felszerelt járművet. Egy korszak véget ér, és 
egy világméretű cég felhagy azzal a tevékeny-
ségével, amely több mint 130 éven át világ-
hírűvé tette: kitűnő járművekbe való, kitűnő 
belső égésű motorok gyártásával. A Daimler 
cég történetének legnagyobb átalakítása előtt 
áll: az embernek nem kell svábnak lenni ah-
hoz, hogy sejtse, mit jelent ez. 

A Kölni Főegyházmegye tavaly jelentette 
be, hogy 2030-ig plébániái számát a jelenle-
gi 500-ról 50-re fogja csökkenteni. A mintegy 
1700 éves múltra visszatekintő egyházmegye, 
melyhez a világ egyik legnagyobb, legszebb 
és legmagasabb temploma tartozik, úgy megy 
össze, mint hóember a tavaszi napsütésben. 
És ebben a folyamatban elsősorban nem az 
ak tuális molesztálási botrányok játszanak 
szerepet. Népegyházaink, melyek öreg konti-
nensünket semmilyen más intézményhez sem 
hasonlítható mértékben meghatározták és ala-
kították, lélegzetelállító ütemben zsugorod-
nak. Taglétszámuk – nem 40 év múlva, hanem 
sokkal korábban – a felére csökken. A nyugati 
kereszténységnek mint a társadalmat megha-
tározó intézménynek a hosszú történelme az 
elkövetkező évtizedekben véget fog érni. Nem 
kell egyháztörténésznek lenni ahhoz, hogy ki-
találjuk, mit is jelent ez.  

A változások értelmetlenné teszik a régit
Képünk (jobbra) egy 19. századi angliai lám-
pagyújtogatót ábrázol. Ma csak megmosolyog-
juk, hiszen rég eltűntek már az utcai gázlám-
pák, melyeket esténként meg kellett gyújtani. 
A villamosítás lesöpörte a színről ezt a foglal-
kozást. A következő 20 évben a digitalizáció 

Vendégrovat:

Aki járt már valaha a stuttgarti  
Mercedes-Benz Múzeumban, az tudja, 
hogy mi várja ott: egy üvegezett lift 
viszi az embert a legfelső szintre, ahol 
elsőként a vállalat történetének  
kezdeteivel ismerkedhet meg.

Azok a régi  
szép idők  

nem térnek  
már vissza 

Hogyan lehet élni a mindent  
felforgató változások közepette?
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szintén sok olyan foglalkozást tesz majd feleslegessé, ame-
lyekkel a jelen sorokat olvasók közül sokan ma még a kenye-
rüket keresik. 

„Diszruptív időket” élünk. A divatossá vált és angolból 
átvett szó jelentése: rombol, szétbomlaszt, szétszakít, és egy 
olyan folyamatot ír le, melynek során a hagyományos üzleti 
modelleket, technológiákat, termékeket vagy szolgáltatáso-
kat az új problémamegoldások vagy változások teljes mér-
tékben megkérdőjelezik és kiszorítják. Belső égésű motorok, 
népegyházak és eladók érkeznek el egy olyan határhoz, ami-
kor (radikális) változásokra kényszerülnek. 

A misszió is változni fog
Nekünk, a Liebenzelli Missziónak, beleértve misszionáriusain-
kat is változnunk kell majd, sőt, máris változásokat élünk 
meg. A kiváltó ok tulajdonképpen nagyon örömteli: 300 éven 
át igen sikeres missziót folytattunk. A 18. szá-
zadi szerény kezdetek után a 21. századra a 
fejlődő országokban nagy gyülekezetek jöttek 
létre. A gyülekezetek életképessége, életereje 
és taglétszáma messze felülmúlja az európai 
keresztyénségét. 

Kicsit olyan ez, mint egy családban, csak 
gyülekezeti méretekben és évszázados lépték-
ben: a kisgyerekekből nagy gyerekek lettek. A 
nagy gyerekekből pedig felnőttek lettek, akik 
megtanultak megállni a saját lábukon, ugyan-
akkor igen hálásak a szülőktől érkező anyagi 
támogatásért, tapasztalatokért, jó tanácsokért. 
A fiatal szülőkből pedig időközben idős szülők lettek. Hálá-
san szemlélik, hogy mi lett gyermekeikből, ugyanakkor szo-
morúak is egy kicsit, hiszen a kicsikkel töltött szép időszak 
örökre a múltba veszett. És alkalmanként az öreg szülők el is 
feledkeznek arról, hogy a szülőségnek éppen ez volt az értel-
me: feleslegessé válni, hogy a gyerekek élete sínre kerülhes-
sen, és új életet hívjon elő. 

A megváltozott előjeleknek következményeik vannak
És aztán előfordulhat, hogy az idős szülők egyszer csak a fel-
nőtt gyerekek segítségére szorulnak. Pontosan ez történik a 
21. században: miután 300 éven át Európa fiatalokat küldött 
a világ minden tájára, most változnak a feltételek. A misszió 
nem hal el, ám a misszionáriusoknak a jövőben más jellegű 
feladatokat kell ellátniuk, másfajta szerepeket kell felvállal-
niuk, és talán még másképp is fogják hívni őket.

Az az időszak már el is kezdődött, amikor fejlődő ország-
beli „gyermekeink” segítségére szorulunk. A szakkifejezés így 
hangzik: reverse mission, azaz fordított irányú misszió. Katoli-
kus testvéreink esetében ez ma már a valóság. Számos német 
plébánián Indiából, Tanzániából és Nigériából származó pa-
pok szolgálnak. A gyermekek ápolják az öreg szülőket.

A megbízás teljesítésének a módja is gyökeres változáson 
megy át, hogy Jézus világszerte jelenlévő gyülekezete újult 
erővel menetelhessen a jövő felé. Ez az érem másik oldala: 
nemcsak megszűnnek dolgok, hanem keletkeznek is, és az új 
gyakran jobb, mint a régi. A belső égésű motorok nemcsak 
áldást jelentettek. Sok országban a keresztyénség egészsége-
sebb és lendületesebb a népegyház nélkül. És őszintén, való-
ban arra vágyunk, hogy a misszió csak egy olyan egyirányú 
utca maradjon, mely Európából vagy Észak-Amerikából vezet 
a világ többi részébe? Valóban azt szeretnénk, hogy a nyuga-

ti fehér misszionáriusok legyenek továbbra is az ajándékozók 
és a tanítók, a világ többi része pedig a megajándékozottak 
és a tanulók? Az Újszövetség ebben a vonatkozásban na-
gyobb távlatokban gondolkodik. Mi azonban csak abban az 
esetben leszünk részesei az Isten által tervezett jövőnek, ha 
készek vagyunk alávetni magunkat és munkánkat is a válto-
zásnak – lehetőség szerint a radikális változásnak.

A mindent felforgató változásokat sok minden jelzi, ami-
ket már a jelenben is érzékelünk. 

A mindent felforgató változások mindig szembeötlőek
A vezetés és az irányítás a mostani időkben leginkább a sűrű 
ködben való tapogatózáshoz hasonlít. Az ember tudja, hogy a 
régi szép idők elmúltak és nem jönnek vissza, de nem tudja, 
hogy mi következik. A sok post előtaggal kezdődő szó ezt 
nagyon egyértelművé teszi. (A latin eredeti jelentése: után.) Az 

ember tudja, hogy egy korszak végén jár, de 
még nem tudja, mi jön. A cégek, a gyüleke-
zetek és a missziós szervezetek vezetőségének 
döntései egy vadvízi evezéshez hasonlítanak. 
Már semmi sem biztos, senki sem tudja meg-
mondani a másiknak, hogy hol a cél, és hogy 
meddig tart még az út odáig. Az ember csak 
a legközelebbi sziklát látja, és mindent el kell 
követnie ahhoz, hogy a kenujával elkerülje 
azt, és aztán máris a következő sziklára, víz-
esésre vagy örvényre összpontosítson, miköz-
ben nem látja és nem tudja, mi lesz a követ-
kező akadály. Mindeközben sokan a régi szép 

időkről álmodoznak, amikor a dolgok még tiszták, rendezet-
tek, áttekinthetőek és kiszámíthatóak voltak. 

A mindent felforgató változások idején  
érvényüket vesztik a múlt törvényszerűségei
A jövőbeli változásokat egy túl sok dimenziójában nem iga-
zán kiszámítható bizonytalanság határozza meg. A gazdasági 
szakemberek és a társadalomtudósok egy ún. VUCAvilágról 
beszélnek. A VUCA egy mozaikszó, amely az angol volatility 
(változékonyság), uncertainty (bizonytalanság), complexity (ösz
szetettség) és ambiguity (kétértelműség) szavak kezdőbetűiből 
állt össze. Ezek a szavak jól leírják a mindent felforgató vál-
tozások jellemzőit. Thomas Straubhaar, a hamburgi egyetem 
közgazdásza és társadalomkutatója, a Welt weboldalon így ír 
egyik kommentárjában: „Ma már senki sem tervez nagy dobá
sokat vagy hatalmas ugrásokat az örökkévalóságnak; inkább a 
kis lépések használható, gyorsan megvalósítható és rugalmasan 
változtatható politikája érvényesül.” A nagyszabású, 10 éves 
tervek szép lassan mind a zúzdában végzik. Köztes megoldá-
sokkal kell beérnünk. A mindent felforgató változásokkal teli 
időkben a régi tankönyvek fölöslegessé válnak, mert változ-
nak a szabályok, és senki sem tudja, hogy a jövőben miként 
fognak működni a dolgok.

Az ilyen időszakokban elkerülhetetlenek a konfliktusok
Mi, emberek alapvetően arra törekszünk, hogy a fájdalmas 
alkalmazkodási folyamatokat elkerüljük az életünkben. Meg-
próbáljuk a változásokból fakadó nehézségeket késleltetni, a 
dolgokat visszarendezni vagy a terheket valaki másnak to-
vábbadni. Az efféle időkben a politikusok, a gazdasági szak-
emberek, az egyházi feljebbvalók és általában a vezetők két 
tűz közé kerülnek, mert a változások okozta nyomás alatt FO
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Mi azonban csak abban 
az esetben leszünk 

részesei az Isten által 
tervezett jövőnek, ha 

készek vagyunk alávet
ni magunkat és mun

kánkat is a változásnak 
– lehetőség szerint a 
radikális változásnak.
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álló emberek és munkatársak a politikusaiktól és a vezetőik-
től a nyitott kérdések helyett sokkal inkább világos és meg-
bízható válaszokat szeretnének kapni. Nem azt akarják hal-
lani, hogy veszteségeket kell elszenvedniük és terheket kell 
elhordozniuk, hanem hogy a miniszterelnökük, az egyhá-
zuk vezetősége vagy a kancellárjuk megvédi őket a változás  
fájdalmaitól. 

A mindent felforgató időkben búcsút  
kell venni a megszokott dolgoktól
A megszokások, az értékrend, a magatartás-
formák szükségszerű megváltozásával a leg-
nagyobb gond az, amit megkövetelnek tő-
lünk: hogy legyünk hűtlenek a kezdetekhez. 
A Daimler vagy a népegyház példája fontos 
dologra mutat rá. Ahhoz, hogy a céget és az 
autómárkát sikeresen vezessék át a jövőbe, 
éppen attól az alkatrésztől kell elbúcsúzni, 
amelyik a cég szívét, eredetét, alapötletét, 
büszkeségét jelentette: a belső égésű motor-
tól. Ezt a motort a legkiválóbb mérnökök 
generációi tökéletesítették, ám most leváltják egy sokkal 
egyszerűbb meghajtótípussal. Ahhoz, hogy az egyházat és a 
gyülekezeteket átvezessük a jövőbe, az egyházi vezetésnek 
búcsút kell intenie a népegyháznak attól a több mint 1000 
éves képétől, amely mélyen beivódott az emberek tudatába, 
miszerint a népegyház egyenlő egy bizonyos szerkezettel, 
előjogrendszerrel és hierarchiával, amikért egyébként évszá-
zadokon át megszámlálhatatlan tömegek fáradoztak lelkesen 
és örömmel. 

Az új nehézségeket nem lehet a régi,  
bevált módszerekkel orvosolni
Amikor emberek, szervezetek és intézmények ellenállnak az 
előttük álló változásoknak, akkor előbb vagy utóbb nehézsé-
gekbe ütköznek, amelyek közül leghamarabb a költségveté-
si problémák jelentkeznek. Ezek igen gyakran azt tükrözik, 
hogy egy munkavállaló, egy cég, egy egyház, egy gyülekezet 

vagy egy missziós szervezet nem hajlandó vagy nem képes 
sem szembenézni, sem pedig tisztázni a saját identitásának, 
célkitűzéseinek és fontossági sorrendjének a legalapvetőbb 
kérdéseit. 

Arról vannak már sejtéseink, hogy a mostani idők válto-
zásai mit jelentenek majd a Liebenzelli Misszióra nézve, ám 
teljes és világos látásunk még nincs. Mi is csak tapogatózva 
haladunk előre, mint a vadvízi evezősök. De – hogy ismét 
Thomas Straubhaart idézzem – „az őszinteséghez hozzátartozik 
az is, hogy az ilyen időkben az új problémákat ne a régi, bevált 
módszerekkel akarjuk orvosolni”. 

Isten az új időkben is megtalálható
A Szentírás egyébként számos történetet tartalmaz arra vo-
natkozóan, hogy emberek hogyan élték túl a saját vagy a 
népük életében bekövetkezett, mindent felforgató változáso-
kat, illetve hogyan birkóztak meg azokkal. Gondoljunk csak  
Ábrahámra, Józsefre vagy az egyiptomi kivonulásra!  
Szerintem a mi jelenünk szempontjából azok a történetek 
a legfontosabbak, amelyek a zsidó nép Babilonba történt  
elhurcolásáról szólnak. Akkor a zsidók – egy népként is, de 
egyénenként is – olyan változást éltek át, amely alapjaiban 
rázta meg egész egzisztenciájukat. Úgy gondolom, hogy a 
mostani változások sok tekintetben egy babiloni száműzetés-
be tartó úthoz hasonlítanak. 

A zsidóknak ez felért egy katasztrófával: 
mert az elhurcoltatás a szeretett földről egy 
pogány környezetbe és a fizikai elszakadás a 
templomtól mint az Isten jelenlétének kinyi-
latkoztatott helyétől nem jelentette-e egyben 
az Istentől mint az élet forrásától való elszaka-
dást is? De aztán megtapasztalták, hogy Isten 
a mindent felforgató változások közepette és 
Babilonban is megtalálható, és megajándé-
kozta őket a jövő reménységével. 

A hildesheimi katolikus püspöknek, Heiner 
Wilmernek igaza van, amikor ezt mondja:  

„A Szentlélek olyan utakat fog nekünk mutatni, amelyekről nem 
is sejtettük, hogy léteznek”. A régi szép idők már nem jönnek 
vissza, Istent viszont minden változás ellenére megtaláljuk 
majd, és velünk is beteljesíti majd ígéretét: „Mert csak én tu
dom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem rom
lást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok” 
(Jer 29,11).
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Prof. dr. Volker Gäckle korábban a tübinge-
ni teológiai központban, az Albrecht-Bengel 
Hausban az Újszövetség tanulmányokat vég-
ző hallgatók tanulmányi vezetője volt. 2006 
óta a LM Teológiai Szemináriumának az igaz-
gatója. Mint az Újszövetség professzora 2011 
óta a Liebenzelli Nemzetközi Főiskola (IHL) 
rektora. Nős, a feleségét Bettinának hívják. 
Három felnőtt gyermekük van.

FO
TÓ

: H
ER

RM
AN

N 
ST

AM
M

Külmissziói Híradó – a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány lapja • Megjelenik évi hat számban.
Az újságot és külön kérésre a német nyelvű liebenzelli újságokat is (Mission Weltweit és Go! c. gyermeklap) térítésmentesen küldjük. 

A Külmissziói Híradót a misszióra szánt adományokból tartjuk fenn, állítjuk elő és juttatjuk el az olvasókhoz.  
Felelős kiadó: Török András • Főszerkesztő: Előd Erika, Tel.: 06 1 326-5494, E-mail: hirado@liebenzell.hu 

Szerkesztőség: 4220 Hajdúböszörmény, Újfehértói utca 20. • www.liebenzell.hu 
Az OTP-nél vezetett számla száma: 11738084-20011215-00000000 • Adószám: 18543494-1-09

Nyomdai előkészítés, kivitelezés: GEDEON Nyomdaipari Bt., Vác, Zrínyi u. 9. • www.gedeon.hu • Laptervezés: Győri Attila

A Szentírás számos  
történetet tartalmaz 

arra vonatkozóan,  
hogy emberek miként 

kerekedtek felül a saját 
vagy a népük életében 
bekövetkezett, mindent 
felforgató változásokon.



Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
Kiadónk kínálatában bibliai alapokon álló könyveket találhat: bibliamagyarázatok, kommentárok, 

gyermek- és i� úsági könyvek, családdal, házassággal, gyermekneveléssel kapcsolatos irodalom, min-
dennapi áhítatok, regények, életrajzok. Webáruházunkban kedvezménnyel vásárolhat.

Dr. Arthur 
T. Pierson

Müller 
György élete

A/5, 
264 oldal

Müller György élete minden-
nél hangosabban hirdeti, hogy 
Isten imádságot meghallgató, 
szerető Édesatyánk. Minden 
munkájában egyedül Istentől 
kért és várt mindent. Bristoli 
árvaházaiban kétezer árváról 
gondoskodott anélkül, hogy 
egyszer is adakozásra szólítot-
ta volna fel hallgatóit.

John Paton - 
Misszionárius a 
Csendes-óceáni 

kannibálok 
között

A/5 mm
84 oldal

A skót származású John Pa-
ton (1824-1907) életrajza egy 
bátor ember szinte állandó 
halálos veszedelmek közötti 
munkáját írja le. Az embere-
vőknek az új Hebridák szige-
tén is meg kellett hallaniuk 
az evangéliumot. Otthagyta 
a kényelmes európai életet, 
hogy hirdesse Isten üzenetét.

Paul White a 
dzsungeldoktor 

önéletrajz
A/5

232 oldal

Dr. Paul White (1910–1992), 
a jól ismert ausztrál író, A 
buyufa alatt című könyv szer-
zője orvosként és misszio-
náriusként a Tanganyikában 
szerzett tapasztalatait fel-
használva írta meg népszerű 
könyveit, melyeket 109 nyelv-
re fordítottak le.

Martin 
Kamphuis
Buddhista 

voltam
A/5

160 oldal

A holland fiatalember vágyik 
a valódi életre a megvilágoso-
dásra, amit a buddhizmusban 
vél megtalálni. Hosszú, kalan-
dos spirituális „utazás” után, 
melyen megismeri a buddhiz-
mus különböző arcait, vissza 
kell térnie a keresztyénség-
hez, a Bibliához.
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Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió    H-1066 Budapest, Ó utca 16.   Tel.: +36-1-311-5860, +36-20-348-3740

www.evangeliumikiado.hu         rendeles@evangeliumikiado.hu         www.facebook.com/evangeliumikiado

Malawi, LM-misszionáriusok Kevezsda Szilvivel

Ecuador, ételosztás

Ecuador, lelkigondozók

Oroszország, 2019, imaközösség az építendő templomért
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Pásztortűz Zenekar
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