


KÖSZÖNTŐ
A Magyarországi Evangélikus 
Egyház nevében szeretettel kö- 

' szón töm új Missziói Magazi
nunkat. Legyen Isten áldása 
azon a munkán, amelyik sok
felé folyik a világban, hogy Is
ten üzenetét közel vigye az em
berekhez Jézus parancsa sze
rint: "...tegyetek tanítvánnyá 
minden népet, megkeresztel
vén őket az Atyának, a Fiúnak 
és a Szendéteknek nevében, ta
nítva őket, hogy megtartsák 
mindazt, amit én parancsol
tam nektek..." ( Mt 28, 19-20.)

Ebben a munkában nem va
gyunk egyedül. Számíthatunk 
Jézus ígéretére, aki a missziói 
parancsot így fejezte be: "íme, 
én veletek vagyok minden na
pon a világ végezetéig." Áldás 
és segítség tudni azután arról, 
kik a társaink ebben a munká
ban. Különösen is hadd emel
jem ki, hogy egyházunk test
véregyházi megállapodást kö
tött a Bajorországi Evangéli
kus Egyházzal először 1992- 
ben három évre, majd ezt a 
megállapodást 1995. novembe
rében újabb öt évre meg
hosszabbítottuk. Ezzel nem
csak két európai egyház került 
egymáshoz közelebb és gyüle
kezetek, intézmények, iskolák, 
esperességek látogathatják 
egymást, hanem Luther Már
ton szülőföldjének, Németor
szágnak egyik tartományi egy
házán keresztül testvéregyházi

kapcsolatokat építhetünk ki 
azokkal, akiket ugyanide köt
nek a missziói tradíciók.. Tan
zánia, Brazília, Uj-Guinea 
evangélikus egyházai így let
tek számunkra közeliek.

Legyen a Missziói Magazin 
összekötő kapocs távoli egyhá
zak, más szokású, más liturgiá- 
jú gyülekezetek között és segít
se, hogy egymás hite által épül
jünk, tapasztalatcsere jöhessen 
létre.

Ez évben Nyíregyháza gyü
lekezetének felügyelője, Bálint 
Zoltán vízmérnök és családja 
Uj-Guinea egyháza meghívá
sára, egyházunk küldésével in
dulnak útra, hogy a távoli or
szág gazdasági életét és egyhá
zát segítsék, ahogyan ezt tették 
korábbi, az afrikai Zimbabwé- 
ba való kiküldetésük alatt is. 
Szükséges, hogy tudjunk Ró
luk és imádsággal kísérhessük 
munkájukat.
Erős vár a mi Istenünk!

D. Dr. Harmati Béla 
püspök

Hol von 
a tűz?!

Amikor Isten próbára akarta 
tenni Ábrahám hitét, hogy 
odaadná-e egyetlen fiát, a 
hegyre tartva ezt kérdezte 
Izsák az apjától: "Itt van a tűz 
meg a fa, de hol van az áldo
zatra való bárány?" (I. Móz 
22, 7) A nemrég elhunyt Ku
nos Jenő misszionáriusunk er
ről a történetről szólva megje
gyezte: "mi tudjuk már, hogy 
Isten maga gondoskodott az 
áldozati bárányról, O adta oda 
Jézust értünk. Ezért ma in
kább azt kell megkérdeznünk: 
de hol van a tűz?"

Igen, testvérem, ma ez a 
kérdés: van-e tűz? Hol van a 
hit tüze szívedből? Nem ham- 
vadt-e el az a hétköznapok 
szürke gondjai között? Nem 
lohadt-e le nagyon is a lángja 
az anyagiakhoz, a mulandók- 
hoz való kötődésed miatt? Pa- 
rázslik-e valami az első szere
teted lángoló tüzéből? Nem 
lettél-e nagyon is rideg, "kijó
zanodott" vagy talán már csa
lódott is? Át tud-e forrósítani 
annyira a hit ereje, hogy 
mersz még hallgatni zajos vi
lágunkban Isten csendes sza

vára? Figyelsz-e Isten hívó és 
küldő igéjére? Engedelmes
kedsz neki, vagy elengeded a 
füled mellett?

Hol van a tűz? A lelkesedés 
tüze, sőt a Lélek tüze, amellyel 
bizányságot lehet tenni az élő 
Isten mentő hatalmáról és sze- 
retetéről?

Hol vannak a Jeremiások, 
akik megváltják: "perzselő 
tűzzé vált szívemben, csontja
imba van rekesztve - mármint 
Isten igéje - erőlködtem, hogy 
magamban tartsam, de nincs 
rajta hatalmam!' (Jer 20,9) 

Testvérek, ne oltsuk el a Lé
lek tűzét! Engedjük, hogy Is
ten felszítsa újra a hit tüzét, 
hadd lobogjon lángja! A mis
szió csak tűzzel élhet! A hit és 
szeretet, a Szentlélek tüzével!

id. Bencze Imre 
a Külmiszziói Egyesület 

lelkész elnöke

Az első „hazai"...
Féléven belül immár másodszor 
tarthatunk kezünkben színes, ké
pes Missziói Magazint. A z első 
szám nemzetközi összefoggással 
készült és egyidőben magyar, dán, 
finn, norvég és svéd nyelven jelent 
meg. A magyar szám fordítását, 
szerkesztését az Evangélikus Rá
diómisszió munkatársaiként, fele
ségemmel együtt végeztük el, az 
előállítás költségeit pedig északi 
testvéreink fedezték.

A 2000 példányban megjelent 
magyar nyelvű Magazin kedvező 
fogadtatása arra bátorított minket, 
hogy a következő számot immár 
saját erőből próbáljuk megjelentet
ni az Evangélikus Külmissziói

Egyesület és az Ev. Rádiómisszió 
összefogásával. Erre utal címünk: 
ez tehát az első "hazai" Missziói 
Magazin!

A z elmúlt ősszel megjelent első 
szám túlnyomó része a Kíria- 
misszióval foglalkozott, ami nap
jainkban a legnagyobb missziói ki
hívás. Ennek a második számnak 
igazi aktualitását az a nagy örö
münk szolgáltatja, hogy hamaro
san új-guineai missziói szolgálatba 
indul dr. Bálint Zoltán és felesége, 
így tehát újra lesznek aktív misszi
onáriusaink! Reméljük, ez is éb
reszti majd missziói felelősségün
ket.

A következő oldalakon igyek

szünk minél színesebben bemutatni 
a Bálint házaspár eddigi és jöven
dő szolgálatát. Emellett hírt adunk 
a Külmissziói Egyesület munkájá
ról, az Ev. Rádiómisszió legújabb 
híreiről, és bemutatjuk a Protes
táns Missziói Tanulmányi Intéze
tet is.

Reméljük, ezentúl rendszere
sen, legalább félévenként megjelen
tethetjük Missziói Magazinunkat 
minél szélesebb és színesebb körké
pet adva az egyház legalapvetőbb 
és legfontosabb életmegnyilvánulá
sáról, a miszszióról.

Természetesen ennek a rendsze
res megjelenésnek anyagi feltételei 
is vannak. Hivatalosan ennek a 
második számnak "sincs még ára", 
de nem titok, egy számnak csak a 
nyomdai költsége közel 100 Ft.

Ha adományaikkal támogatják 
munkánkat, lehetővé tehetik a kö
vetkező szám megjelenését. Előre 
is köszönjük akár a Külmissziói 
Egyesület akár az Ev. Rádió
misszió csekkszámlájára befizetett 
céladományaikat!

Gáncs Péter
szerkesztő
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tel/fax: 2 8 -3 7 0  684 I Felelős szerkesztő: G áncs Péter •  S zerkesztőb izottság: Bencze Im re , dr. B álint Z o ltá n , Szentpétery 
M a ria n n  •  Készült a  TO P -G R Á F  B T n y o m d á já b a n  D o b á so n , T ip o g rá fia : Kerekes •  C ím lapfotó: B álint Z o ltá n  és családja



MM-interjú 
Bálint Zoltánnal

Nagy öröm töltött el bennünket annak a hírnek hal
latán, hogy Bálint Zoltán családjával misszionárius
ként Pápua Új-Guineába utazik. Megkérdeztük, mi
lyen tapasztalatai vannak: hogyan vélekednek ma 
a keresztyén emberek a misszionáriusokról?

Bálint Zoltán zimbabwei munkában

Bálint Zoltán: Azt hiszem, 
hogy mindenkiben vetőd
nek fel kérdések a hír halla
tán. Szeretnék pontosan 
tudni, hogy mi a misszió és 
mi ezen belül a külmisszió? 
Kit nevezünk misszionári
usnak? Hogyan él ma a 
misszionárius, mivel foglal
kozik, hol lakik? Három 
csoportba oszthatók azok, 
akik egyáltalán foglalkoznak 
ezekkel a kérdésekkel és sze
retnék tudni a választ.

Az első csoportba azokat 
sorolom, akiknek elképzelé
se többé-kevésbbé megfelel a 
valóságnak, őket a Missziói 
Magazinban közölt írások 
megerősíthetik tudásukban.

A második csoportba tar
tozók hajlanak arra, hogy 
idealizálják a misszionárius 
életét, hogy úgy képzeljék el 
őt, mint aki Bibliával a kezé
ben, szinte megszállottként 
jár úttalan utakon a primitív 
törzsek között, hogy Jézus 
Krisztushoz térítse őket.

A harmadik csoport tagja
it nem érdeklik a részletek. 
A külmissziói munka egé
szét kérdőjelezik meg, 
mondván: "miért kell ne
künk másokkal foglalkoz
nunk, mikor még gyengék 
vagyunk, amikor itthon is 
sok a megoldatlan kérdés, és 
sok, Krisztust nem ismerő 
ember vesz körül?"

M.M.: Milyen segítségre

van szükségük ebben a nagy 
vállalkozásban?

B.Z.: Az itthonmaradók- 
nak és az elmenőknek szük
ségük van egymás segítségé
re. A kisgyermek, akit nem 
engednek próbálkozni, soha 
nem fog megtanulni járni. 
Nem erősödnek meg a lábai. 
Az itthonmaradó gyülekezet 
és a küldött egyaránt a pró
bálkozás útját járja. A gyüle
kezet imádságával és anyagi 
áldozatával járulhat hozzá a 
misszionárius eredményei
hez. A küldöttnek nagyon 
nagy szüksége van az itthoni 
hátországra, az imádságra és 
az anyagi segítségre egya
ránt. Feltétlenül szükség 
van a tájékoztatásra, hogy le
gyen miért imádkozni és ér

telme legyen az adakozás
nak.

M.M.: Milyen igei alapra 
építik misszionáriusi munkáju
kat?

B.Z.: Az elsődleges alap 
Jézus parancsa Máté 28, 19- 
20 szerint. Ez egyértelműen 
tudtunkra adja, hogy nin
csen kibúvó, tétovázás: 
menni kell! Az első tanítvá
nyok, az első gyülekezetek 
éppoly bizonytalanok és 
erőtelenek voltak, mint mi, 
de engedelmeskedtek. En
nek az eredménye az is, 
hogy mi keresztyének let
tünk.

A második alapvető üze
netet Jakab levelében olvas
suk: "Ha egy férfi- vagy nő
testvérünknek nincsen ru
hája, és a mindennapi éle

lem nélkül szűkölködik, va
laki pedig azt mondja nekik 
közületek: Menjetek el bé
kességgel, melegedjetek 
meg, és lakjatok jól, de nem 
adjátok meg nekik , amire a 
testnek van szüksége, mit 
használ az?" Elképzelhetet
lenül groteszk, ha így szó
lunk az éhezőhöz, szűkölkö- 
dőkhöz. Annál döbbenete
sebb azonban, hogy világ
méretekben ez mindenna
pos valóság. Földünk egyes 
országai (éppen a keresztyén 
államok!) túltermelési vál
sággal küzdenek, termékeik 
mégsem jutnak el oda, ahol 
életet menthetnének velük. 
Eljut azonban a bíztatás a 
demokrácia gyakorlására és 
a keresztyén hit mélyítésé
re...

Egyedül a szeretet oldja 
fel ezeket az ellentmondáso
kat. Úgy kell hirdetnünk Jé
zus Krisztus megváltói 
munkáját, hogy annak hitele 
legyen. Pál apostol Szeretet- 
himnuszában (I. Kor 13) a 
szeretet mindennél nagyobb 
voltáról beszél. A jézusi sze
retet megértése nagyon egy
szerű, de megvalósítása an
nál nehezebb. Jézus maga 
mondja Máté 25-ben, hogy 
mit vár tőlünk: "Bizony 
mondom, amikor megtetté
tek ezeket akárcsak eggyel is 
a legkisebb atyámfiai közül, 
velem tettétek meg!" Ahogy 
Jézus azonosult a legkiseb
bekkel, úgy kell nekünk is 
azonosulni velük. A mai si
ker-orientált világban nehéz 
ezt megvalósítani, pedig hit
életünk sikerének titka nem 
a nagyok, "nagymenők" 
utánzásában, hanem a 
missziói lelkületben van el
rejtve.

M.M.: Isten áldását kérjük 
szolgálatukra! Reméljük, hogy 
rendszeresen hírt adhatunk új- 
guineai életükről, szolgálatuk
ról.



HÁTRAHAGYVA, DE NEM FELEJTVE

ZIMBABWE
Az ország, ahol hat évet töltöttünk az LVSZ küldetésében

dogulásához szükség lesz a tu
dásra...

Hisszük, hogy segélyprog
ramjainkban, bibliaórai, isten- 
tiszteleti szolgálatainkon ke
resztül ahhoz is hozzájárultunk, 
hogy mindenki megértse: az 
igazi boldogulás és az igazi bol
dogság egyedüli garanciája a Jé-

Területe: 391.000 négyzetfd- 
lométer
Népessége: 11.352.000
(1995) növekedési aránya 
3,2 %  évente 
Hivatalos nyelv: angol 
ím i-olvasni tudók aránya: 
7 6 %
Fővárosa: Harare 1.316.000 
lakossal
Gazdasága: Fekete Afrika 
egyik legfejlettebb gazdasá
ga, erős bányaiparral, elfo
gadható feldolgozó iparral, 
kereskedelmi farmokkal. A 
függetlenség utáni lendüle
tet megtörte a gazdaság 
hozzá nem értő irányítása, a 
népesség túl gyors növeke
dése. Hatalmas összegeket 
költöttek az alapfokú kép
zésre, melyet nem követett 
munkahely teremtés. A la
kosság 10-30 % -a  HIV-fer- 
főzött
Vallások: 3 2 ,6  %  törzsi val
lásokat követ. A keresztyé
nek többsége katolikus, de 
sok, Magyarországon nem 
ismert protestáns felekezet 
is található.
Éghajlat: szubtrópusi, 3-600 
mm/év csapadékkal

Amiben segíthettünk
A Lutheránus Világszövetség 

segítségét 1980-ban kérte a 
Zimbabwei Evangélikus Egy
ház. A legsürgősebb teendők 
közé tartozott a sorozatos aszá
lyok és a túlnépesedés miatti 
élelmiszerhiány csökkentése 
élelmiszersegélyek szétosztásá

A Stoven tűzhely és büszke tulajdonosa. Ez a maréknyi tűzifa 
elég a nyolctagú család vacsorájának megfőzéséhez, míg nyílt 
tűzön ennek a háromszorosát használják fel

A varrószövetkezet tagjai szorgalmasan dolgoznak. Nem csak a 
varrás alapszabályait kellett megtanítani, hanem az asztalok és 
környezetük tisztántartásának igényét is

val. Továbbá a függetlenségi 
harcokban megrongálódott is
kolák és más épületek helyreál
lítása. Valamint a legfontosabb, 
amiben mi is dolgozhattunk: a 
harcok során stratégiai fegyver
ként tönkretett víznyerő forrá
sok, kutak, víztároló tavak fel
újítása. Ezek hiányában az em
berek és a szarvasmarhák kény
telenek voltak ugyanazt, a ter
mészetes mélyedésekben össsze- 
gyűlt, fertőzött vizet fogyaszta
ni.

Egyik célunk az volt, hogy a 
kutak számát annyira növeljük, 
hogy minden asszonynak kb. 1 
órányi járással elérhető távol
ságba kerüljön az egészséges 
ívóvíz.. Korábban ez a távolság 
még két órányi járófóld volt.

Nem csoda, hogy egy-egy kút 
átadása a környező lakosság szá
mára egész napos ünnep volt 
dallal, tánccal csirkehúsos "la
komával".

Alig hihető, hogy a műholdak 
és számítógépek korában föl
dünkön még minden második 
asszony füstös, nyílt tűzön főzi 
családjának a vacsorát. Ezért 
kezdeményeztünk egy embe
ribb körülményeket teremtő fa
tüzelésű tűzhelyprogramot.

Igen nagy igény volt a felesé
gem által szervezett szabó-varró

tanfolyamokra is. Az asszonyok 
fejükön vitték kézi hajtású var
rógépeiket a tanfolyamokra, 
hogy aztán a lehető leghama
rabb "szövetekezetet" szervezze
nek, s így próbáljanak némi 
készpénzt szerezni szűkölködő 
családjuknak. Erre nagy szüksé
gük volt, hiszen a munkanélkü
liség 30 % körüli és a gyermekek 
taníttatása sokba kerül. De erre 
a zimbabweiek nagy gondot for
dítanak. Talán érzik, talán tud
ják, hogy a jövő nemzedék bol-

zus Krisztusba vetett, feltétel 
nélküli hit. Az a hit, melyen ke
resztül Isten szeretete egyszer 
azokhoz is el fog jutni, akikhez 
az evangélium ma még nem ért 
el, mint például Afrikai őslako
saihoz, egy elfejetett néphez, a 
busmanokhoz...

Ha bővebben akarnak még olvasni 
a Bálint házaspár zimbabwei szol
gálatáról, felhívjuk figyelmüket 
Bálintné Kis Bea színes fotókkal 
illusztrált könyvére, mely az Ev. 
Sajtóosztály gondozásában jelent 
meg "Tóvá lett a délibáb" címmel.



Ami előttünk van

PÁPUA ÚJ-GUINEA
Az ország jellemzői 
Területe: 463.000 km2 Földünk 
második legnagyobb szigete, 
melynek keleti felén található 
az ország, de sok-sok apró szi
get is hozzátartozik. Ezek egyi
kén, Mánusz szigetén élt és 
szolgált Molnár Mária, a 
Libenzelli Misszió kiküldötte
ként.
Éghajlata: trópusi monszun, 
éves csapadék 5-7000 mm 
Felszíne: vulkanikus hegyvidék 
tengerparti mocsaras őserdők
kel. Legmagasabb csúcsa 5030 
méter magas
Lakosság: 4553.000 Ennek 98 
% -a  melanéziai, melyen belül 
több száz törzs található. A leg
nagyobb az enga törzs mintegy 
200 ezer taggal, de a legtöbb 
törzs létszáma ezer fö alatt 
van.
Vallások: A lakosság döntő 
többsége keresztyénnek vallja 
magát, de sokan csak névlege
sen azok. A keresztyének két
harmada protestáns, egyhar- 
mada katolikus. Az evangéliku
sok száma megközelíti a 900 
ezret.
Fővárosa: Port Moreby, 155 
ezer lakossal
Az írástudatlanok aránya: 57 %  
Gazdaság: önellátó mezőgaz
dasági termelés tea, kávé, kop
ra termesztés, növekvő bánya 
és faipar
Hivatalos nyelv: angol 
Törzsek egymás közötti nyelve: 
Tokpidzsin

mogatásával, a Pápua Új- 
Guineai Evangélikus Egyház 
keretein belül m int infra
struktúra manager.. Felada
tom, hogy az egyház mintegy 
két magyarországnyi területén 
segítsek az úthálózat, a vízellá
tás fejlesztésében, hidak építé
sében. S talán a legfontosabb 
és számunkra legkülönlege
sebb faladat: a repülőgép le
szálló pályák építése, fenntar
tása. Az ország felszíne ugya
nis annyira hegyes, s az úthá
lózat annyira elmaradott, 
hogy többszáz missziós állo
másnak önálló repülőgép le
szállópályát kell üzemeltetni, 
hogy ne legyenek teljesen el
vágva a külvilágtól.

S mindezen munka közben, 
hosszú vidéki estéken, hétvé
geken, függőhíd építése során 
vagy asszonyklubok szabó
varró tanfolyamain, bőven 
lesz alkalmunk arra, hogy el
mondjuk: nem kell tovább fél
niük, mert Urunk őket is úgy 
szereti m int minket...

dők, mocsarak, többezer mé
ter magas hegyek, működő 
vulkánok, egy országba zárt 
világa.

Feketék, malájok, kreolok 
stb. egy hazában élő népe. A 
világon itt élt legtovább a kan
nibalizmus. A nagyvárosok 
határát el sem kell hagyni, 
hogy máris a honfoglaló ma
gyarok vagy Mózes vándorló 
népe között érezzük magun
kat...

Ami vár ránk 
három egyház 

közös
szolgálatában

Ez Pápua Új-Guinea, új ha
zánk a következő négy évben. 
Itt fogunk lakni, Lae város
ában és itt fogok dolgozni a 
Bajor Evangélikus Egyház tá

A világ
legtitokzatosabb

országa
Új Guinea a kőkorszak utolsó 
mentsvára, ahol több m int 
nyolcszáz különböző nyelvet 
beszélnek az egymástól évszá
zadokon át elzárt, egymással 
évszázadokon át harcoló tör
zsek. Évente tízszer annyi eső 
esik, m int itthon, s a trópusi 
tél átlaghőmérséklete m ind
össze két fokkal alacsonyabb 
m int a nyáré. A trópusi őser



Az Evangélikus R
ÚJ STÚDIÓ 

Nagytarcsán

Vízkeresztkor, a külmisszió 
hagyományos ünnepén 
kezdte meg működését a 
nagytarcsai gyülekezeti ház 
alagsorában az Ev. Rádió
misszió első önálló stúdió
ja. A 12 négyzetméteres 
„ministúdió” északi testvé
reink jóvoltából szinte már 
mindennel fel van szerelve, 
ami a technikailag is igé
nyesebb rádióműsorok és 
kazetták elkészítéséhez 
szükséges.

Jól ismerjük a rövidhul
lámú rádiózás technikai ne
hézségeit, keressük az új 
sugárzási lehetőségeket, a 
jövő útját. Ehhez is szüksé
ges volt ennek a stúdiónak 
az üzembehelyezésére, me
lyet az Országos Evangéli
kus Egyház is támogatott 
200 ezer forinttal. Köszö
net a helyi gyülekezetnek

Első munkanap az új stúdióban

is, hogy rendelkezésünkre 
bocsátotta ezt az eredetileg 
raktárnak készült kis helyi
séget.

ÚJ
MŰSORTERVEK

Májustól, a hónap első 
szombatján jelentkező 
missziói negyedóránk kere
tében missziótörténeti so
rozatot indítunk dr. Anne-

Készül az új kazettafelvétel

Marié Koll „Az Úr csodá
sán működik” című, csak
nem ezeroldalas könyve 
alapján. A hatalmas munka 
rádióra adaptálását Gáncs 
Aladár és Ferenczy Zoltán 
vállalták.

A hónap utolsó szombat
ján sugárzott rádiós hittan
nal is új sorozatot kezdünk 
a tavasszal. Ennek alapját

Ülésezik a Szerkesztő és Tanácsadó Bizottság

Szénási Sándor református 
lelkész „Megtaláltuk a 
Messiást!” című konfirmá
ciói olvasókönyve adja. En
nek feldolgozását Bálint 
Józsefné péceli gyülekezeti 
munkatárs vállalta a péceli 
fiatalok közreműködésével.

Vasárnapi adásainkat is 
igyekszünk frissíteni. Két
hetenként jelentkezünk 
„Élő vízcseppek” című 
összeállításunkkal, mellyel 
megpróbálunk igazi rádiós 
műfajt teremteni két ige
meditáció zenés összefűzé- 
sével. Ezeket szeretnénk 
majd felajánlani a legkü
lönbözőbb kereskedelmi, 
és helyi rádióadóknak is.



ádiómisszió hírei
ÚJ KAZETTÁK

Az utóbbi hónapokban három új kezetta jelent meg az 
Ev. Rádiómisszió támogatásával.

Isten kezében

szöveg: Útkeresőknek, 
úton lévőknek

Csodát virágzik a 
jelen

Túrmezei Erzsébet versei, 
énekei

„...enyém vagy!"

Mit ad és mit vár Isten?!

ÚJ ADÁSRENDŰNK március 31-től: 
szombaton és vasárnap: 18.00 —  18.15 —  ig 

41m-es rövidhullám, 7355 kHz 
CÍMÜNK: 2142 Nagytarcsa, Pf~ 19 

tel/fax: (  06 ) 28-370 684

Ezen kívül
megrendelhetőek még 

korábban

kiadott kazettáink is

„Bizony, javamra vált a nagy 
keserűség” -  betegeknek 
„Uram, nincs emberem!” -  
időseknek, magányosoknak 
„Űzd el homályomat!” -  gyá
szolóknak
„Nézz föl!” -  fiataloknak, fiata
lokról
„Nincsen más név” -  missziói 
konferencia, Piliscsaba '94 
„Rám figyeljetek!” -  missziói 
konferencia, Piliscsaba '95 
„Akarom, tisztulj meg!” -  or
szágos evangélizáció, Nagy
tarcsa '95
A kazettákért csak adományo
kat fogadunk el!

További tervek:
kazetta jegyesoktatáshoz, ifjú 
házasoknak
„A megrepedt nádat nem töri 
el...” című könyv kazettafeldol
gozása
„Nézz föl!” című könyv 2. felé
nek kazettafeldolgozása a 
„Promise” együttes zenéjével 
„Útikalauz konfirmandusok
nak” című traktátus kazettafel
dolgozása
Evangélikus korálok kazettán 
Az „Új ének” füzetek kazettán

KÉRJÜK, VÁRJUK A TO
VÁBBI KAZETTAMISSZIÓS 
ÖTLETEKET, IGÉNYEKET!

Segítség a kínai 
rádiómissziónak!

Többek között a Missziói Maga
zin első számának hatására ér
kezett adományokból az Ev. 
Rádiómisszió 600 német márká
val tudta támogatni a Kínába

irányuló rádiómissziót. Ez kb. 
hét 15 perces adás költségeit fe
dezheti. Öröm, hogy végre be
kapcsolódhattunk a nemzetközi 
rádiómissziós vérkeringésbe oly 
módon is, hogy nemcsak ké
rünk és elfogadunk, hanem vég
re mi is segíthetünk, továbbad
hatunk valami keveset.

íme, egy testvérünk levele 
Győrből, aki nemcsak jelentős 
összeggel lepett meg minket, de 
bizonyságtételével is megaján
dékozott:

„A pénz és a dicsőség is Istené. 
Ha Ő nem munkálkodik bennem, 
ezt az összeget is bizonyára a test 
élvezeteire fordítottam volna. 12 
évi alkoholista élet után odaadtam 
életemet Jézus kezébe. Ő a szaba
dulás után missziói lelkülettel 
ajándékozott meg. Olvastam két 
könyvet, melyek a külmisszióról 
szóltak. Azt olvastam, hogy Kíná
ban, a hindu és mohamedán világ
ban, a valódi szűz területeken 
1.700.000 ember jut egy misszioná
riusra. Imádkoztam ezekért a terü
letekért és munkásokért.

Nemrég Isten nagyon komolyan 
szólt hozzám a Krónikák első 
könyvének 29. fejezetében. Megér
tettem, hogy adakozásra készít fel. 
Nemsokára megérkezett a Missziói 
Magazin. Ott olvastam, hogy Kí
nában egyelőre csak rádión keresz
tül lehet hirdetni az evangéliumot. 
Olvastam, hogy anyagi támogatást 
Ígért a misszió. Ekkor értettem meg, 
hogy Isten ezért szólt hozzám, erre 
készített fel... ”

Köszönjük a bátorító bizony
ságtételt és adományt!
Hisszük, reméljük, hogy Má
sok is engednek Isten készteté
sének, a testvérünk által idézett 
ige bíztatásának, ahol többek 
közt ezzel a kérdéssel szembesü
lünk: „Ki akar még önként, bő
kezűen adakozni az ÚRNAK?” 
( IKrón 29, 5 )



MM-interjú Szentpétery Mariann titkárral

B e m u ta t ju k  a  
Külmissziói Egyesületet

M.M.: Nemzedékek nőttek 
fel úgy, hogy alig hallottak 
valamit a misszióról. Mit je
lent az egyesület nevében sze
replő "külmisszió" szó?

Sz. M.: Látásom szerint 
a külmisszió az evangéli
um hirdetését és terjeszté
sét jelenti meg nem ke
resztelt embereknek az or
szághatáron belül és kívül.

M.M.: Ma, amikor any- 
nyi dolgunk van "egyházon 
belül" is, sokakban felmerül a 
kérdés: mi szükség van kül- 
misszióra?

Sz. M.: Az élő hitű gyü
lekezet vágyik arra, hogy 
az Öröm hírt azokkal is 
megossza, akik még nem 
hallottak róla. A kül- 
misszióban végzett munka 
azután jótékonyan hat vis
sza a gyülekezet életére is. 
Tehát a kül- és belmisszió 
valójában együt kell, hogy 
járjon. Ez a meggondolás 
vezette az Egyesület életre- 
hívóit.

M.M.: Hazánkban már 
vannak hagyományai a kül- 
missziós munkának, 1901- 
ben alakult meg a Magyar
honi Ágostai Hitvallású 
Evangélikus Miszsziói Egye
sület...

Sz. M.: A század elején 
alakult Missziói Egyesület 
iskolát tartott fenn, lapo
kat jelentetett meg. Lelké
szek, gyülekezetek álltak 
mögötte imádsággal és 
anyagiakkal támogatva az 
egyesületet, amely 1948-

ban, a kedvezőtlen politi
kai változások miatt 
megszűnt.. A mi, 1991-ben 
alakult egyesületünk, en
nek szellemi és szervezeti 
jogutódja.

M. M.: Miben áll az 
Egyesület tevékenysége?

Sz. M.: Igyekszünk mi
nél több gyülekezetbe el
juttatni a misszióról szóló 
híreket. Évente szerve
zünk missziói csendesna
pot, nyári konferenciákat.

Egy-egy missziói érdeklő
désű gyülekezet pedig 
rendszeres alkalmakon is
merkedik a világmisszió 
híreivel. Útjára indítottuk 
a Missziói Kiskönyvtár so
rozatot, évente kétszer sze
retnénk ezt a Missziói Ma
gazint is kiadni. A legna
gyobb hatósugaró azonban 
az Evangélikus Rádió
misszió, amely szintén az 
Egyesület keretein belül

működik. Régi vágyunk, 
hogy a missziói munkára 
jelentkezőket hozzásegít
sük a lehetőséghez. Egyhá
zunk helyzetéből adódóan 
azonban nem goldol- 
hatunk önálló külmissziói 
munkára. Nagy segítő
készséget tapasztalunk a 
finn, norvég, bajor és oszt
rák evangélikus missziók 
részéről.

M. M.: M it jelentenek

konkrétan ezek a külföldi 
kapcsolatok?

Sz. M.: Rendszeresen 
kapjuk kiadványaikat, h ír
leveleiket. Ezen kívül a 
norvég NŐRE A és a finn 
Sanansaattajat rádiómisz- 
sziónknak nyújt igen ko
moly anyagi, technikai se
gítséget. A finn és a bajor 
misszió felajánlották, hogy 
a hazánkból jelentkező 
m issz ionárius je lö lteke t

felkészítik és szolgálati te
rületet is biztosítanak. 
Errre éppen aktuális és 
szép péda a Bálint házas
pár kiküldése. A finn mis
szió

(FELM ) segítségével 
kerültünk kapcsolatba 
Seija Kuronennel, akinek 
munkájáról ugyancsak ol
vashatunk a Missziói Ma
gazinban. A FELM Euró
pa- és Dél-Amerika titká
ra, Kirsti Mauranen az el
múlt év őszén tett látoga
tást nálunk a további 
együttműködés előmozdí
tása érdekében.

M. M.: Mit tudhatunk 
meg az Egyesület tagságáról?

Sz. M.: Az egyesület 
tagja lehet mindenki, aki a 
misszió ügyét szívén hor
dozza, érdeklődik, vagy fe
lelősséget érez iránta. A 
létszám szépen gyarap
szik: mintegy kétszáz tag 

• részére küldjük rendszeres 
tájékoztatónkat, kiadvá
nyainkat. Tagjainkkal a 
nyári konferenciákon ta
lálkozhatunk, ahol hang
zik a felhívás: ki-ki saját 
gyülekezetében népszerű
sítse a misszió ügyét, szer
vezzen imaközösséget, 
missziói köröket.

Egyesületünk címe 
Evangélikus 

Külmissziói Egyesület 
1085 Budapest, 

Üllői út 24.
Tel: 113-0886

Szentpétery Mariann Kirsti M auranen finn misszionáriussal



Gyermekeknek!
Lehet-e jó  hírekről 
szomorúan írni? Bi
zony én most ezt te 
szem , győzőtíUetek 
meg róla!
Szomorúan írok, mert 
az Evangélikus Életben 
novemberben közrea
dott biztatásomra na
gyon kevesen je le n t
keztetek, nagyon ke
vés hitoktató kérte, 
hogy küldünk ta n ítvá 
nyainak "Az Úré a föld
kerekség" c ím ű  füzet
ből.
íg y  most Benneteket 
bíztatlak Gyerekek! Ez 
a kis füzet alkalmas ar
ra, hogy megismerked
jetek a külmisszió mun
kájával. Megtucyátok, 
mit takar ez a fogalom, 
kik a misszionáriusok, 
és mit tehet egy m a
gyar gyerek a misszió 
érdekében. Képeket 
és kérdéseket is talál

tok be nn e, sőt m ég 
nyerni is lehet vele! Az 
aki í r, vagy rcyzol vala
mit a könyvben talált 
kérdések a la p já n  és 
elküldi azt a cím ünkre - 
tá b o ro zá st nyerhet! 
D e  ez az örömhí r nem 
csak a pályázóknak, 
hanem  minden g y e 
reknek szól: külmissziói 
tá b o rt rendezünk a 
nyáron Albertirsán 10- 
lú éves gyerekeknek 
június 30 -július 6-ig. 
Vendégünk lesz egy 
finn misszionáriusnő, 
aki arab  gyerekekkel 
foglalkozik és szeretne 
egy hetet Veletek el
tölteni.

Ism eritek A lbertit? 
Ez a nagy alföldi falu 
tö b b  gyö n gyszem et 
rejt m agában.H árm at 
elárulok, a többit m ajd  
is/ektek kell felfedezni. 
A  gyülekezet vendég-

Ebben a mar- 
seille-i utcában 
található az a 
kis evangélikus 
templom, ahol 
a finn misszio
náriusnő össze
gyűjti az arab 
gyermekeket  
(Seija Kuronen 
rajza)

h á zá b a n  2-3 ágyas, 
fürdővel ellátott szo 
bák várják a táboro- 
zókat. Van egy g y ö 
nyörű szeretetotthon 
is idősek szám ára, de 
az ügyes s za k á c 
snénik jó v o ltá b ó l a 
vendégház lakói is ott 
étkezhenek.. A  harm a
dik gyöngyszem  pedig 
a strand, ahol a nagy 
m elegben hűsölhettek 
m a jd . M indezekért 
csak ezer forintot kell 
fizetni személyenként, 
term észetesen csak 
annak, aki nem nyert a 
pályázaton.
Még nem késtél el! Kérj

könyvet lelkészedtől 
va g y  a Külmissziói 
Egyesület c ím é n  és 
küld el pá lyáza to da t 
május 15-ig. D e  enélkül 
is jelentkezhetsz a tá 
borozásra június 15-igü 
Határon túli m agyaro
kat is szívesen látunk. 
S ze re te tte l vá r T ite 
ket:

Ágnes Néni 
(Benczelmréné)



M IS S Z IÓ  E U R Ó P Á B A N ...

Seija Kuronen ( jobb szélen ) és munkatársai

acot", ahol sok minden olcsón gazdát cserél. Évente szerve
zünk gyermektábort, ahol lehet ismerkedni egymással és a 
Biblia tanításával.

Öröm számunkra, hogy a Magyar Evangélikus Külmisszi- 
ói Egyesület is támogatja ezt a munkát. Örültünk, hogy 1994- 
ben Fischl Vilmos vezetésével teológus hallgatók csoportja 
látogatott hozzánk, az elmúlt decemberben pedig látogatást 
tett nálunk az Egyesület vezetőségi tagja, Ihrig Dénes is. 
Mindig erősítést jelent számomra, ha Magyarországra láto
gathatok az évi konferenciákra. Remélem, az idén is eljutok 
Hozzátok!

Színes, nemzetközi gyülekezet

A csaknem egymilliós francia kikötővárosban 1989-ban alakult a 
maroknyi evangélikus gyülekezet. Egy volt bútorüzletet alakítot
tunk át istentiszteleti hellyé, ahová közvetlenül az utcáról lehet be
lépni. Sokan már kíváncsiságból is bekukkantanak: vajon milyen is 
egy evangélikus templom? A városközpont közelében egy leromlott 
városrészben vagyunk, ahonnan a franciák többségükben kiköltöz
tek az elővárosokba, és az üres helyeket főleg észak-afrikai menekül
tek foglalták el Marokkóból, Algériából, Tuniszból.

Mi köti össze a muszlim emigránsokat a finn misszionáriusok
kal? Először is idegenek vagyunk Franciaországban. Úgy tű
nik, a muszlimok könnyebben állnak szóba olyan valakivel, 
aki nem tartozik a korábbi gyarmatosítók népéhez. Nem so
kat tudnak Skandináviáról, de ez nem is lényeges akkor, ami
kor Isten Országának üzenetét szeretnénk eljuttatni hozzá
juk. Muszlim barátaink mielőtt kézbe vennék a Bibliát, az 
életünket, cselekedeteinket "olvassák". Különböző kultúrák
ból jövünk, gyakran órákig tartó beszélgetés kell egy-egy csé
sze tea mellett, míg végre jobban megértjük egymást és meg
születik a kölcsönös bizalom. Mindehhez sok-sok türelem és 
szeretet kell. Gyakran tapasztaljuk, hogy ugyanazon szavakat 
eltérően értjük. Például egy muszlim számára igencsak nega

tív csengése van a "keresztyén" szónak. Úgy vélik, a keresztyének 
meghamisították a Bibliát és tanításuk veszélyes. Ugyanakkor a ke
resztyének a muszlimokra néznek úgy, mint akik félreértelmezték 
Jézus Krisztust és erőszakkal akarják hatalmukat növelni. Nem kis 
feladat legyőzni a kölcsönös előítéleteket és mélyebb kapcsolatot ki
építeni.

Amikor megkezdtük munkánkat a muszlimok között nyilvánva
lóvá vált, hogy először is a gyermekek oktatásában segíthetünk ne
kik. A francia oktatási rendszer feltételezi, hogy a szülők segítik 
gyermeküket a tanulásban, de erre, a részben írástudatlan emigráns 
szülők képtelenek. Ezért gyermekeik közül sokan kimaradnak az is
kolából. Az evangélikus egyház segíteni próbál, hogy el tudják ké
szíteni házi feladatukat, elvégezzék az iskolát, beilleszkedjenek a 
társadalmi szokásokba, rendbe. Munkatársaink szerdánként mint
egy 15 gyermekkel foglalkoznak kis csoportokban. Szombatonként 
két másik csoport van együtt. Itt játszunk velük, többek között a 
Magyarországról kapott játékokkal is... Fejlesztjük a kézügyességü
ket és együtt tanulmányozzuk a Bibliát, most éppen Rút története 
van soron.

Az asszonyok is segítségre szorulnak. Sok gyermekük mellett 
nem győzik a házi munkát, nem beszélik a francia nyelvet. A gyüle
kezetben megtanítjuk őket a francia nyelv alapjaira. Óriási az öröm, 
amikor valaki először képes leírni a saját nevét európai betűkkel. A 
bizalom növekedésével az asszonyok is kezdenek érdeklődni az 
evangélikus hit kérdései iránt. Évente kétszer rendezünk "bolhapi-

Az Evangélikus Külntissziói Egyesület, szerény 
anyagi erejéhez mérten, 1993 óta támogatja 
Seija Kuronen finn misszionáriust Marseilleben.. 

Ez a missziói munka a Finn Evangélikus Misszió 

és a Francia Evangélikus Egyház közötti együtt
működési szerződés alapján 1986 óta folyik. 
Célja, hogy olyanokhoz is eljusson az evangélium 

Marseilleben, akik még soha nem hallhatták. 
Megkértük Seiját, hogy mutassa be szolgálatát a 
Missziói Magazin olvasóinak.



misszió ÖSSZEFOGÁSAI
A missziói szolgálatot hazánkban is csak felekezetközi 
összefogással végezhetjük. Ezt segíti az 1995. április 1-én 
megnyitott Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet, melyet 
az alábbiakban szeretnénk röviden bemutatni Olvasóink
nak.

Az Intézet létrehozásának 
szükségességét a Kuratórium 
elnöke, dr. Bütösi János refor
mátus teológiai professzor 
szemléletes képpel illusztrálva 
a négylábú székhez hasonlítot
ta:

„1. A z első láb a misszológiai 
kérdések tanulmányozásának biz
tosítása és elősegítése, tanfolyam
ok és előadások által. Ehhez tar
tozik egy Missziológiai Tanulmá
nyok című sorozat előkészítése.

2. Mivel az Egyház a gyüleke
zetekben él, a szék másik lába a 
gyülekezetek missziói felelősségre 
való nevelése és a kiképzés biztosí
tása, vagyis olyan gyakorlati tan
folyamok megszervezése, amely 
célja, hogy felébressze és megerő
sítse a gyülekezetek missziói fele
lősségét és gyakorlati módon segít
se őket abban, hogy bizonyságtevő 
életet éljenek a magyar társada
lomban.

3. A  szék harmadik lába nél
külözhetetlen a missziói kérdések 
tanulmányozásához: szeretnénk 
létrehozni egy korszerű missziói 
olvasótermet, ahol a hazai és kül
földi szakirodalmat kívánjuk 
hozzáférhetővé tenni.

Az Intézet Kuratóriuma

4. Meglepően nagy az érdeklődés 
a negyedik láb után, ami a hazai 
misszionáriusképzés biztosítása."

A Missziói Intézet megnyitó 
ünnepségén dr. Anne Marié 
Kool, az Intézet holland szár
mazású igazgatónője a fenti 
képből kiindulva így summáz
ta az induló munka lényegét: 
„Egy székhez hasonlóan a 
Missziói Intézet is szolgáló eszköz 
kíván lenni az alapító intézmé
nyek számára, a Magyarországi 
Református és Evangélikus Egy
ház és a Károli Gáspár Reformá
tus Egyetem számára is, hogy be 
tudják tölteni szerepüket a világ
ban. A  nagy kihívásokra való te
kintettel és a missziói kérdések ne
héz voltából adódóan fontosnak 
tartjuk az együttműködés elősegí
tését a hasonló alapon és hasonló 
célokért működő egyházakkal és 
szervezetekkel. Már széleskörű 
nemzetközi kapcsolatok is alakul
tak Szentpétervártól kezdve Ox
ford, Edinburgh és Chicagóig.. 
Különösen sok segítséget és taná
csot kaptunk a holland testvére
inktől. Remélem, hogy ezek a 
kapcsolatok valóban kétirányúak 
lesznek. A  missziói munka végzé

sénél ugyanis egyaránt fontos adni 
és kapni...

A  Missziói Intézet célkitűzései 
széleskörűek. Ez nem 3 vagy 5 
éves terv, hanem akár 10 vagy 15 
éves. Nem fog gyors eredményt 
vagy sikert hozni ez a munka, 
amit végzünk... Végül valljuk, 
hogy Isten a missziónak is Ura. 
Jézus azt mondta Jn  20, 21-ben: 
"Ahogyan engem küldött az Atya, 
én is elküldelek titeket! Ezt mond
ván rájuk lehelt és így folytatta, 
Vegyetek Szentleiket!" Isten vég
hez viszi munkáját és ebben embe-

ként abban, hogy a magyar protes
táns egyházak még bátrabban 
vegyék ki részüket a világméretű 
missziói mozgalomban."

ízelítő a Missziói 
Intézet kínálatából:

Missziói tanfolyam:
Hogyan adjuk tovább az evan
géliumot a mai sokszínű világ
ban?
Soronkövetkező előadás: Kivá
lasztattunk, hogy szolgáljunk. 
A misszió bibliai alapjáról 
Helyszín: a PMTI olvsóterme - 
Bp. IX. Kálvin tér 7. II. emelet 
Időpont: május 4. szombat, 10- 
16 óráig
Missziói imaóra:
minden hónap második kedd
jén 16.30-kor a PMTI-ben

Az Intézet "lelke": dr. Anne-Marie Kool igazgatónő

reket használ fe l eszközként. 
Ezért egyfelől - eszközeként - fon
tosak vagyunk, másfelől pedig: a 
munka nem tőlünk függ! 
Imádságom, hogy Isten használja 
fel a Missziói Intézetet eszköze-

Megjelent
dr. Anne-Marie Kool: „Az Úr 
csodásán működik” című 
missziótörténetének első köte
te magyar fordításban, ára: 500 
Ft

További információk: 
Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet 
1091 Budapest, Kálvin tér 7. II. emelet 

Levélcím: 1401 Budapest, Pf. 150 
Tel/fax: 216 20 54
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Március 31. virágvasárnap. Nyíregyháza

MISSZIÓI ÜNNEP
10-kor: BÁLINT ZOLTÁNÉN ünnepélyes 

kibocsátása a külmissziéba 
D. Szebik Imre püspök szolgálatával 
az ev. templomban

12- kor: ebéd a gyülekezeti teremben
13 - kor: külmissziéi délután az ev. gimnzáziumban

Június 30-július 6.
Alberti-vendégháx:

KÜLMISSZIOI
GYERMEK

KONFERENCIA
(részletes tájékoztatás a 9. oldalon)

Július 10-13.
Piliscsaba, "Béthel"-Otthon

KÜL- és
RÁDIÓMISSZIÓS
KONFERENCIA


