
Missziói Munkaprofiraram b i b l i a k ö r v e z e t ő k  számára.

"Más juhaim is vannak nékem. "Ján.10,16.a.
Krisztus Urunk szólt igy földönjártakor,a mi Pásztorunk. Az a 

Krisztus,akiről Mát.26,31 .Igy szól: "Megverem a Pásztort..." 
Őnéki kemény verést,csapást kellett elszenvednie,azért,hogy mi 
juhai lehessünk.Ostoroztatott,vezettetett,kinoztatott és életét 
adta a juhokért.De Ő mindezt némán türte ,mert Ő jó Pásztor volt 

É s  é p pen ezáltal lett nekünk ezentul nagy Pásztorurnk./ Z s i d . 1 3  
Az el ő b b  idézett igénk folytatása is ezt mondja: "feltámadásom
után előttetek megyek majd..."/ Mát.26,32 ./Igen,Krisztus fetá- 
madása ut án is előttünk akar já rni,mint nagy dicsőséges,feltá- 
madott Pásztor.De ha mi az Ő engedelmes juhai akarunk lenni,
nem elég önző módon arra "törtetni" ,hogy mi kövessük Pásztorun
kat,hanem meg kell látnunk,hogy kötelességeink vannak a"más ju- 
hokkal "szemben is!

Ez a körlevél -és ha Isten segit az ezutánkövetkezők is-ezt a 
célt szeretnék szolgálni. Bárcsak a mi Pásztorunk itthoni"bá- 

ránykái"között felelősség ébrednea "más juhok" iránt!
Akkor,amikor körlevelünket Isten segitségével elinditjuk, 

kérjük,hogy szolgálatát áldja meg,hogy eszköz lehessen a gyer- 
mekek közötti missziói felelősség felébresztésében.Ehhez kér- 
jük a bibliakörvezető testvéreink imádságát. is!

Luk. 15,8-10 .
Isten Krisztus által egy messzegurult drachmáért is 

lehajol/ahogyan az asszony lehajol elgurult drachmaért/és 
a mennyben az angyalok elő tt örvendezés van,ha megtalál egyet, 
Belső cél: I s ten mindent megtesz azért,hogy apogányokat is meg
mentse és örül,ha folyik a missziói munka.
Nézőpont: Az asszony
Bevezetés:Érdeklődéskeltés:Bizonyára mindnyájan hallottatok már 
Jézusról ,mint j ó Pásztorról ,akimindent megtesz,hogy bennünket 
elveszett haszontalan báránykáit megtaláljon és megmentsen. Ért- 
tünk odaáldozta Magát csakhogy bevihessen a menyországba .De nem
csak mi vagyunk Jézus báránykái,hanem vannak Jézusnak más bá- 
ránykái is.Bizonyára ki is találtátok,ezek a pogányok.Jézus ér
tük is meghalt és örül ,ha közülük is megtalál valakit.
Célkitűzés: J ézus egy másik példázatban egy elgurult drachmához 
Hasonli tott bennünket.Ezen az órán erről lesz szó.
A történet:Egy néninek igen sok pénze volt.Azt a  pénzt,ami ru- 
hára,cipőre ,ennivalóra nem kellett neki,mindig egy perselybe 
rakta./ Bizonyára Ti is összegyüjtitek a kapott fillérkéket, és 
nem költitek el m indjárt! / E z  a néni már annyi pénzt gyüjtött 
össze,hogy már maga sem tudta mennyi van neki.Pedig majdnem min- 
dennap számolta ,de elfelejtette, meg aztán a pénz mindig szapo- 
rodott!Egyszer aztán .amint számolta a p énzt az egyik elgurul 
Elszomorodott ám a néni s mindjárt hozzá is fogott, a keresés- 
hez.Nézte,kereste itt i s , de seholt nem találta.Gyertyát 
gyujtott,hogy azzal keresse,de azzal sem találta.Már nagyon ki- 
fáradt,de csa k  kereste tovább.előkerült a seprü is. Benyult ve- 
le mindenhova,gondosan kisöpört,csakhogy megtalálja a drachmát, 
Már már elkeseredett,mikor megcsörrent a seprü alatt a pénz. 
Micsoda boldogság volt az !Még a szomszédba is elszaladt,hogy 
örömét elmesélje,és hogy azok is együtt örüljenek vele,mert 
megtalálta az egurult drachmát!



Felolvassuk a történetet a Bibliából. 
Főgondolat kiemelése:Tudunk olyan valakiről, aki többet áldozott 
mint ez anéni,hogy megtalálhassa,azt amit elvesztett. Jézus az, 
aki keresi a messzire eltávolodott és számára elvesztett enifcs 
reket,ahogyan a jó Pásztor keresi megtalálja az elveszett bá 
rányt,ahogyan ez a néni kereste fáradságot nem ismerve a dract 
mát.
Alkalmazás: J ézus é p e n  ugy mint értünk,azokért az emberekért is
megtesz mindent,csakhogy megtalálhass őket,akik nem ismerik
Őt és még nem h a l lottak Róla.Ezek az emberek a pogányok.Talán 
a bőrük nem olyan mint a mienk,sárga, vagy barna,nem is járnak 
iskolába mint mi,nem laknak olyan szépházakban,hanem kunyhókba 
vagy sátrakban,de Jézus éppen ugy szereti őket,mint minket!Ezek
re az emberekre is mindenféle veszedelem leselkedik,de hiába 
kérnek segitséget,attól az élettelen szobortól,képtől, v agy kő- 
től ,amit istenüknek tartanak.És arról az istenről ,aki őket meg 
menthetné,semmit sem tudnak.

De Isten nem akarja,hogy ezek az emberek ne tudjanak Ró- 
la,és elvesszenek a kárhozatban.Ezért k üld oda a munkásokat,akik 
hirdetik az igét.Ezek a munkások a misszionáriusok./Olyan esz- 
közök Isten kézé ben,mint a seprü,vagy a gyertya!/ Ők hirdetik, 
hogy Isten nem akarja,hogy elvesszenek, Jézus értük i meghalt. 
De bizony nekik sem könnyü a dolguk.Sokmindenféle veszedelem 
leskelődik rájuk.Ilyenek:maguk a pogányok sokszor,mindenféle 
állatok,a rossz, szokatlan időjárás .Egyszer egy misszionárius 
bácsi lefeküdt és arra ébredt,hogy a mellén egy kigyó fekszik- 
Először megijedt,de nyugodtan maradt és imádkozott.Jó hosszu 
idő mul a bejött egy rabló és a kigyó azt támadta meg.Igy me
nekült meg Isten segitségével a misszionárius .De akiket Jézus 
küld azok nem ilyen dolgokra néznek,hanem arra,hogy Jézus kül- 
di őket és a pogányok elvesznek,ha nem hallják az igét. És lát
játok Jézus és az angyalok a mennyben örvendeznek,ha egy-egy 
pogány ember megtér,mert Jézus azokért is ontotta drága vérét 
Aranymondás:/Is ten/azt akarja,hogy minden ember üdvözölj ön.

A k övetkezőkben egy folytatásos missziói történetet szeret
nénk közölni.

Lu=ji.
A tarka-barka lampionok,mi nt mindi g, ma is valami vidám nép- 

ünnepély hangulatát szórták szét San-Francisko kinai negyedé- 
ben.Pedig a legádázabb hétköznap sürgött-forgott a szép hangu- 
latlámpák alatt.Zöldbabbal,rizsával,gyümölccsel és zöldséggel 
megrakott kosrak álltak a boltok előtt,kétkerekü riksák futot- 
tak versenyt a villamosokkkal és autókkal ,egymást utját kereszte- 
ző embertömeg szaladt a munka,pénz,üzlet és szórakozás után.

Egy kis k inai fiucska,n évszerint Lu-ji,lélekszakadva törte 
magát keresztül a hul l á m z ó  tömegen.Összeszoritott öklével né- 
ha szétmázolta arcán a szeméből alácsurgó könnyeket s rohant 
hazafelé.Az egyik utca fölé nyuló faerkélyen nemsokára megpil- 
lantotta,Kicsike-R it-et,a 3 éves öcsikéjét,amint egy játékba- 
bát lógázott egy hosszu fonálon.

Lu-ji egyenesen idetartott .Elrobogott még az Aranyfoghoz



cimzett ház előtt is.Pedig itt máskor mindig megszokott állni.
A ház gazdája ugyanis öt óriási aranyozott sárkányfogat rakott 
ki az eerkélyének mellvédjére annak jeléül, hpgy jó pénzért bar- 
ki rossz fogát hajlandó kicserélni aranyfogakkal.Ha nem is 
olyan nagyokkal,mint amekkorákat mutatóba kiakasztott.

Nem,Lu-ji most nemállt meg itt sem .Belökte a keskeny ajtócs- 
kát a Kicsike Rit himbálódzó babája alatt és feldübörgőtt a  
szük fal épecsőn egy kis félhomályos helyiségbe.

Ott ült az édesanyja egy kis asztalak előtt és vörösre da- 
gadt szemeit erőltetve szorgalmasan kötötte be fonállal a gomb- 
alaku fadarabokat.Igazi kinai munka.A kinai hagyomány csak iyen 
gombokat tür meg a kinai ruhákon.Pár filléres munkabérért de 
sok kinai n ő kötögeti ezeket a gombokat látástól vakulásig! 

-Az apukát...az apiukát. . .elvitték!-tört be Lu-ji kétségbe
esett sirással a szoba csendjébe-Elvitték a nagy vizre!Soha- 
sem jön többet vissza!..Ting bácsi mondta!

Az asszony kezében meg á l l t  fonál. S á rga kisérteti- 
es sápadtsággal világitott a félhomályban.Szeme rámeredt a zo
kogó gyermekre.Nem,nem ,ez lehetetlen! "suttogta slig hallhatóan. 
Tegnap este nem jött haza a férje.Csodálkozott rajta és borzasz- 
tóan gyötörte az aggodalom,hiszen soha szokott elmaradni.De 
nem mehetett utána,mert asszony volt s a kinai n ők nem l éphet
nek ki egyedül az utcára,igy hát csak ült,ült odahaza s szoron- 
gó szivénnek fájdalmát belekötötte a szines gombokba.S most ime 
jön ez a gyermek.

Lu- ji pedig szörnyü csuklás és szüpögés közben tördelte to 
vább a szörnyü h i r t .

A gonosz"embervadászok"vitték el egy amerikai halászhajóra. 
A hajó még tagnap, este elindult Alaska felé.A  csunya T ing bácsi 
azt mondta,hogy az istenek tették ezt vele,mert keresztyén lett. 
A hajó ha visszajön isApukát nem hozza vissza ,mert a hajósok a 
tengerbe dobják,azt mondta Ting bácsi.Nem jön többet vissza... 
nem jön,...s a kisfiu hangja görcsös zokogásba fulladt.

A dermedt asszonynak csak most ért szivéig a szö rny ü hir. 
Hangos sikoltással omlott térdre a kis bálván yszentély előtt.

/Ő még a pogány hitet követte./Jajv eszékelő sirással ostromolta 
az irgalm istennőjét .Aztán felugrott,meggyujtotta az áldozata 
lángokat és ismét földre rogyott.Keze kinyult Lu-ji után is, 
hogy térdre vonja a bálványkép előtt.De a fiu kiszakitotta 

-N e m  nem! Ott én nem imádkozom!
Lu-ji ugyanis édesapja kivánságára a missziói iskolába járt 

és ott régesrégen megfogadta már,hogy a  bálvány istenekhez nem 
imádkozik többet,sem pedig áldozati lángot nem gyujt előttük.

 Közben a Kicsike Kit is betipegett azsobába kövér kezecs- 
kéiben szorongatva a zöld játékbabát. Ajka valami boldog érde- 
kességet akart anyukájának elgügyögni,de mikor meglátta a föl- 
dön hangos jajves ékelés közepette,a boldog mégoly csak jeh e -  
vadt a k s rózsaszinü ajkairól s egy pillanatig seg itségkérően 
pillantott körbe apró mandulaszemeivel,majd elgördült szájacs
kája és hangos bömbölésbe kezdett.

I gy találta őket Ting bácsi mikor felcsoszogva a  l é p c s ő n  
durvan belökte a szobácska ajtajá . M egállt az ajtóban és lát-
ható jelenéssel szemlélte a nagy sirást ,jajveszékelést.

-Az ugyan többet vissza nem j ön...Alaposan megfogták-markolt 
belé durván a szivükbe.



Nem hatás nélkülöz asszonyból ujult erővel tört fel a jajveszé 
kelés:Hiszen ugy szerette f é r j é t .Különösen amióta az uj hite 
olyan szeliddé és szeretetteljessé tette.S most egyszerre mind
többé.Oh jaj...

De hát mi is történt tulajdonképpen Lu-ji édesapjával.Ting bá- 
csi széket keritve r g a  alá nem sokat törődve a jajveszékelés- 
sel elmagyarázta az egészet.

Az ilyen alaskai halászatra induló hajók nehezen kapnak le
génységet,mert a munka nehéz és veszedelmes.Inkább csak kinai- 
ak szerződnek fel. Aki aszerződést aláirja,az azonnal kap 150 
dollár előleget.Ezen kéll nekik a szükséges ruhát,felszerelést 
megvenniük.Akad aztán köztük olyan,aki a pénzt zsebrevágja és 
többet a hajóra nem tért vissza.A kapitányok ezen ugy igyekez
nek segiteni,hogy valami detektiv csoport féflét tartattak,akik 
hajóindulás előtt végigjárják San-Francisko kinai negyedét és 
összeszedik azokat akik szerződtek.Ezeket hivják"embervadászok- 
nak".Ők ugyanis nemvalami lelkiismeretességgel üzik derék fog
lalkozásukat, mert ha nem találják a leszerződött személyt. akár- 
kit elfognak helyette.Nekik az a fontos,hgy embert szállitsanak 
mert minden ember után 50 dollárt kapnak.S ha az illető ok nél 
kül elfogott szabadulni akar,nincs más hátra,mint kifizeti a 
kapitánynak a 200 dollárt,amiből az megkárosodott.

"Hát ez történt apáddal ? -fordult Lu-ji hoz Ting bácsi kárörve 
vendő mosollyal.

/folyt.köv ./

Szeretnénk felhivni a gyermekbibliakörvezető testvérek fi-
gyelmét a levelezésre.Országunkban van olyan gyermekbibliakör, 
amelyik kinnti mis szinnáriussal,vagy gyermekekkel levelezik. 
Van olyan is,amelyik missziói intézetben tanuló növendékeinkkel 
folytat rendszeres levele z é s t . Isten bizonyára már mindkettőből 
sok áldást hozott ki bármelyik részről.Ha volna olyan bibliakör, 
amelyik akár egyik akár másik levelezést óhajtaná,persze ko
molyan egy rendszeres levelezést inditva meg, és ezáltal is szol- 
gálni akarná a misszió ügyét,másré s  zt sajátmagában a misszió i 
felelősséget növelni, mindkét esetben szivesen állunk rendelke- 
zésre.

K érjük bibliakörvezető testvéreinket,hogy helyezzék a gyer
mekek szivére a használt bélyeggyüjtést.Ha ez mindenütt megin- 
dulna, egész bizonyosan nagy e r e d m énye lenne!

Végül arra szeretnénk felhivni testvéreink figyelmét,hogy 
a misszió ügyében szolgál az,aki e körlevéllel kapcsolatos ész
revételeit, további testvéri tanácsait közli velünk.Mi most in
dulunk ebben a munkában igy természetesen nincs még gyakorla
tunk benne,fiáért kérjük a gyakorlott testvérek,de minden missz- 
sziói felelősséget érző testvér észrevételeit,u tmutatását,taná- 
csait .Az lenne a szomoru,ha nem állna mellénk igy egy testvér 
sem...!

Levelünket azzal zárjuk,amivel kezdtük! Isten előtti felelősé 
séged és kötelességed imádkozni ennek a körlevélnek szolgála
táért és a"más juhokért",de ne ezért tedd,hanem mert szived dik- 
tálja,de legfőképpen,mert a Pásztor kéri...


