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„Közülünk 
senki s e  é l  

önmagának!" 
(Km 14,7)



A MISSZIÓ SUMMÁJA:

„Közülünk senki se él

Piliscsaba, nyári missziói konferencia. Feltámadnak bennem a 
piliscsabai emlékek. Konferenciák, amikor Isten Lelke érezhető
en munkálkodott. Sok mai lelkész és gyülekezeti munkás a pilis
csabai fák alatt találkozott először az élő Jézussal. O tt indult el 
bibliaolvasó, imádkozó élete.

Egy hosszú lelkészi szolgálat után, amelyben az egyházi élet 
sok színét, harcát, szépségét és gondját láttam, átéltem -  valahogy 
most összegződik bennem a missziói munka alapja és lényege. A 
harmadik napon kialakul bennem, hogy mi az, ami egy ilyen kon
ferencián megfogja az embert, elmélyíti a beszélgetést, nyitottá 
tesz mások felé, tágítja a látóhatárt Afrikától Új- Guineáig. Mi az 
a többlet, ami miatt több ez, m int egy kis baráti találkozás, pár na
pos kikapcsolódás, több, m int közgyűlési jelentések és beszámo
lók végighallgatása? Végül egyre jobban összegződik minden él
mény, benyomás. Imaórák, beszélgetések, diavetítések summá- 
zódnak egyetlen igében, hiszen m inden igazi egyházi munka az 
igéből fakad. Zinzendorf gyülekezetének jelmondata hasít belém, 
amelyet a testvérek gyűrűbe vésve hordtak a kezükön: „K özülünk  
senki se él önm agának...” ( Római levél 14, 7 )

Ez a missziói élet lényege! A mai önző, önmegvalósító, mások
kal nem törődő világban, a sivár lélektiprás korában, amikor 
együttélő emberek is egyre jobban elzárkóznak, elszigetelődnek - 
sürgős a misszió az ideigtartó és örök veszedelem árnyékában ver
gődő emberek felé. Ennek lényege nem a keresztyén mázzal be
vont európai kultúra, nem a Bibliától elszakadt humanizmus,

nem a világnak hízelgő, annak 
lelkét átvevő autonóm erkölcs, 
hanem a Jézusban új életet ka
pottak missziói küldetése, amely 
a hétköznapok gyakorlatában, 
családban, kórházban, gyüleke
zetben, távoli országok missziói 
munkájában is megéli az első 
nagy „misszionáriusnak”, Pál
nak vallomását: „K özülünk senki 
sem él önm agának...”

De ehhez ébredés kell! Elő
ször ráébredni, hogy az „én” 
alapvetően rom lott, m ert tele 
van önzéssel, közönnyel, szívte
lenséggel, hidegséggel. Tele van 
korunk divatos jelszavával, az önmegvalósítással. Sok hamis jel
szó volt és van, de ez a mai, ha lehet így mondani: az egyik legha
misabb. Jézus éppen az ellenkezőjét tette, és tanítványainak is tud 
erőt adni, hogy felszámolják egoista életüket. M int egy fúga témá
ja, úgy tér vissza bennem újra meg újra a zinzendorfi jelmondat. 
Erőtlen egyházunk, felbomló gyülekezeteink -  az elzárkózó, önző 
élet jelképei. A templomban mellettem ülő talán a nevemet sem 
ismeri...

Róma 14, 7 a misszió kezdete lehet: „K özülünk senki sem él ön
m agának!” De ennek a lelkületnek egyedüli forrása a Megfeszített 
Jézus Krisztus! Az O Lelkét éltük át, tapasztaltuk meg hosszú év
tizedek után a piliscsabai „Béthelben”. Úgy éreztem, Isten Lelke 
újra köztünk volt és valósággá lett Jézus szava, amit az öreg 
Nikodémusnak mondott: „A  szél arra fú j, amerre akar, hallod a zú 
gását, de nem tudod, honnan jön  és hová megy: így van mindenki, aki 
a Lélektől született. ” ( J n  3 , 8 )

Gáncs Aladár

SZERKESZTŐI JEGYZET

Hogyan tovább? Van-e tovább?
M a  hazánkban - hála Istennek - a v ilág  leg

természetesebb jelensége, hogy nap, m in t nap új 
sajtókiadványokkal, újságokkal, folyóiratok
ka l találkozunk. S  am ilyen könnyűvé és termé
szetessé vá lt születésük, valahogy ugyanolyan 
magátólértődő természetességgel fogadjuk ezek 
„elhalását” is. E z  a piacgazdaság „rendje”, ha 
egy lap nem gazdaságos, hát „pusztuljon”... E z  
a kegyetlen törvény elsüllyesztett m ár nem egy 
ígéretes, keresztyén tartalmú újságot, folyóira
tot is. Vajon ez a sors vár a M issziói M a g a zin 
ra is?

A z  első számra sokan rácsodálkoztak: már 
ilyen is van? K a p tunk  nem kevés elismerő 
visszajelzést, hogy szép a lap, igényes kivitelű, 
valós hiányt pótol. Voltak, ak ik  bátorítottak: 
csak így tovább!

D e  hogyan tovább? A  második szám  már 
nem kerülheti meg ezt a kényes kérdést. Erről 
szeretnék vallani, ahogyan én látom, remélem  
a jövő t és benne a z  M M  helyét, küldetését.

A z  M M  nem egyszerűen inform álni akar a 
misszió ezerarcú m unkájáról, hanem puszta  
megjelenése, terjesztése már maga m issziói 
szolgálattá válhat. É ppen  ez a terjesztés volt a z  
első szám  legbetegebb pontja. H álásak va 

gyunk, hogy a „L elkipásztor” lelkészi szakfo
lyóirattal együtt k ikü ldhettük  a megjelent pé l
dányok m integy harmadát, de ez magában rej
tette a zt a valós veszélyt, hogy a z  M M  sok eset
ben elakadt a lelkészkollégák íróasztalán. P e
dig éppen a gyülekezeteket szerettük volna elér
ni ezzel a népszerű form ával, vonzó külsővel. 
Sürgető feladat, hogy olyan lelkes terjesztőket 
talá ljunk, a k ik  m ár a lap „terítését” missziói 
szolgálatnak látják. E z  nem  a lelkészek fe lada
ta, de ők is sokat segíthetnének megfelelő ter
jesztők  szolgálatba állításával. Talán nem ra
jongó álom, hogy minden gyülekezetünkben le
gyen egy missziói felelős, a k i többek között a z  
M M  terjesztését is felválla lná . A zo kb a n  a gyü
lekezetekben, ahol máris m űködnek missziói 
körök (Nyíregyháza, Békéscsaba, Székesfehér
vár, Pécs stb.) m inden b izonnyal ham ar lesz jó  
gazdája ennek a felelős m unkának.

M ásik  izgalmas kérdés a M a gazin  profiljá
nak kialakítása. B á r  a z alcím  szerint ez a K ü l-  
missziói Egyesület és a R ádióm isszió k iadvá
nya, nem szeretnénk a M a gazin  k íná la tá t csu
p á n  a kü l- és rádiómisszió területére korlátozni, 
hiszen ma a misszió valóban ezerarcú, sokszí
nű, páratlanul gazdag szolgálat, ahol m inden

k i megtalálhatná a maga „testhezálló”felada
tát. Szeretnénk megvalósítani a tartalmas je l
mondatot:

„Globálisan gondolkodva -  lokálisan 
cselekedni”...

Végül nem szeretném megkerülni a sokszor 
álszent tapintatból elhallgatott anyagi kérdést 
sem. N e m  titok: a z  első M M  költségeinek csak 
mintegy 10%  térült vissza a kapott adomá
nyokból. J ó l  tud juk, hogy egy missziói újság so
ha sem lehet profitorientált vállalkozás, de 
azért ennyire nem  lehetünk „nagyvonalúak” 
sem, fő leg  „mások p én zén ”, hiszen a költségek 
jelentős részét f in n  és norvég hittestvéreink ado
m ányai fedezték  a R ádióm isszión keresztül. A  
többit közegyházi forrásból fize ttü k . Tudom, 
m indez részben m agyarázható a már említett 
„terítési” problém ával is, hiszen voltak, akik a 
„ L elk ip á szto r” m ellékleteként „nyugtázták” 
lapunkat...

Szeretnénk világossá tenni, hogy a z M M  
csak akkor kerülheti el a z  „üstökös” sorsot, ha 
egyre több elkötelezett misszió-barát ismeri föl, 
hogy a lap fennm aradása, fenntartása közös 
missziói felelősségünk, szolgálatunk, áldozat- 
vállalásunk kell,hogy legyen...
E lőre is köszönünk m inden hordozó imádságot, 
építő, segítő kritiká t és javaslatot, visszaküldött 
megrendelő lapot, s nem utolsó sorban minden 
forintot, mely a z  M M  további küldetését támo
gatja!
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Terray László Novégiában élő 
lelkésztestvérünk éveken át 
volt a Norvég Izraelmisszió fő
titkára. 1963-ban ő indította el 
és évtizedeken át szerkesztette 
a ma is működő rádiómisszió 
szolgálatát. „Küldetésben” va
lamint „Izrael és az evangéli
um ” című missziói könyvei ma 
is kaphatóak.

Mikor én a misszió szót hal
lom, mindig külmisszióra gon
dolok, tehát K risztus Urunk 
missziói parancsára: „Tegyetek 
tanítvánnyá minden népet, megke
resztelve őket a z  A tyának, F iúnak  
és a Szem léteknek nevében. ” Ter
mészetesen tisztában vagyok az
zal, hogy m ind a „nyugati” 
mind a posztkommunista „kele
ti” világban tömegek élnek, aki
ket még tanítványokká kell ten
ni. Azt is tudom, hogy a misszi
ói parancsnak az Apostolok 
Cselekedetiben található válto
zatában (Csel 1,8) először Jeru
zsálemről, Judeáról és 
Samáriáról van szó, s csak utána 
„a fö ld  végső határáról.” De 
Urunk missziói parancsát úgy 
fordítom mai nyelvre, hogy az
zal „kultúrhatárokat átlépő” 
misszióra küldi ki tanítványait.

Verasztó János, az É sza k i 
Egyházkerület m issziói lelké
sze, aki a békésmegyeri lakóte
lepen missziói lelkészként mű
ködött, je lenleg Répcelakon  
lelkész.

Szem élyes hangon szeretnék  
vallani arról, hogy m it je len t szá
momra a misszió.

E lőször is a keresztyének  
magátólértődő természetes hozzá
állása ehhez a világhoz. E n  J é 
zusban a legfőbb jó t  ismertem meg, 
am it csak kaphat a z  ember a z éle
tében. A z t  is tudom, hogy ez nem  
egy speciálisan rám szabott jó , ha
nem m indenkié lehet, a k i életet 
kap Istentől. A  legtöbb, am it Is 
tennek adhatok, ha a tőle kapott 
jó t  m ásokkal is megosztom. L e l
készként, férjként, apaként, barát
ként, bárhol vagyok, bármit csiná
lok: J ézu st akarom hirdetni.

M M . in t e r jú :
A MM egyik reménysége, hegy segítséget nyújthat a misszió 
helyes, mai értelmezésének és legsürgősebb feladatainak 
megtalálásához. Ennek érdekében kérdeztünk meg három 
„misszióban jártas" lelkészt. De nagyon várjuk Olvasóink 
leveleit is, melyeknek következő számunkban helyet adunk.

Ferenczy Zoltán ny. rákoshe
gyi lelkipásztor, az egykori 
nagytarcsai Külmissziói Isko
la tanára. Az Evangélikus Rá
diómisszió Szerkesztő és Ta
nácsadó Bizottságának „kor
elnöke”, aki rendszeresen 
szolgál a rádiómissziós prog
ramokon keresztül is.

A Világkeresztyénség helyze
tét figyelve azt látjuk, hogy a 
misszió szó egyre gazdagabb ér
telmet kap. Magában foglalja az 
evangélizációt, a szeretetszolgá
latot, a Biblia terjesztését, 
lelkigondozást, mindazt, amit 
egyházunkban misszió szóval 
jelzünk (kórház-, fogház- stb.) 
Isten királyi uralmának meg
hirdetését minden eszközzel, 
minél több embert megszólítva. 
A missziótörténet tanúsága sze
rint Isten a legkülönbözőbb 
életkorban levőket bízza meg az 
Örömhír továbbadásával.

A misszió ma világszerte kö
zösségi munka. Az Istentől 
szolgálatra elküldöttek mellett, 
ott vannak az érte imádkozó és 
a szolgálatot anyagiakkal támo
gató testvérek. A misszióért az 
üdvösség bizonyosságára elju
tott minden keresztyén egyfor
mán felelős.

Hazai sürgető missziói fel
adataink néhány pontban a kö
vetkezők:

1. Gyermekek: a „Lelkipász
tor” folyóirat havonta közölhet
ne missziói tanítást. A hitokta
tásban missziói szempontot 
kell érvényesíteni: személyes 
megszólítás, továbbá szolgálati 
lehetőségek közlése. Meg kell 
alapozni a missziói áldozatkész
séget: missziói bélyegek, tele
fonkártyák gyűjtése, missziói 
gyermekperselyek használata.

2. Fiatalok: gimnáziumaink
ban több élő nyelvet tanítanak. 
Hitoktatók és nyelvtanárok se
gítségével levelezést lehetne in
dítani misszionáriusokkal. A

„Hang”-ban közölni lehetne 
egy-egy levelet.

3. Felnőttek: évente országos 
missziói napokat lehetne tarta
ni mindig más és más gyüleke
zetben. Az „Evangélikus Élet” 
havonta közölhetne missziói 
imatárgyakat. Az Ev. Naptár
ban minden évben közölni le
hetne az ev. missziók címeit av
val a bíztatással, hogy innen le
het missziói címeket kérni.

4. Lelkész és hitoktatókép
zés: föl kell venni a tantárgyak 
közé a misszió tudományt, az 
elmélet és a missziói gyakorlat 
tanítását.

5. Missziói anyaggyűjtés:
missziói énekek, imádságok 
fordítása. Missziói kazetták, vi
deók készíttetése. Missziói tár
gyú könyvek ismertetése.

6. Missziói munkások mun
kába állítása. Hazánk missziói 
terület: zsidó-misszió, pogány- 
misszió. Hazánkban mind több 
kínai él, egyetemeinken külföl
di diákok tanulnak...

Legfontosabb feladatunk: 
imádkozni egyházunk lelki 
megújulásáért, ébredéséért, va
lóságos bűnismeretért, a bűn
bocsánat elnyerése utáni vá
gyakozásért, a szolgálati lehe
tőségek felismeréséért, a 
Szentlélek missziói lendületet 
adó tüzéért.

Nem elégedhetünk tehát meg 
azzal, hogy saját népünk fiait és 
leányait vagy saját kultúrkö
rünkben élő népeket tegyünk 
Urunk tanítványaivá.

Nem vetem el azt a „kultúr- 
m unkát”, amelyet iskolák vagy 
kórházak létesítésével és fenn
tartásával végez sok missziói 
társaság és egyház. Efféle m un
ka, vagy rabszolgák (mai nyel
ven: elnyomott népek) felszaba
dítása, életszínvonal emelése 
m indig is szerves része volt a 
missziói m unkának. De ezt 
csak akkor tudom missziónak 
nevezni, ha vele együtt jár (vagy 
előtte jár) az Ige hirdetése. É 
nélkül mindez hasznos társa
dalmi m unka lehet, de nem 
misszió.

Nagyszerű, hogy a magyar 
evangélikusságnak már vannak 
misszionáriusai Pápua Uj-Gui- 
neában, a Bajor Misszió közve
títésével. Már most azon kellene 
munkálkodni, hogy legyen ma
gyar munkatársuk, vagy egykor 
majd utódjuk. így is lehetne 
erősíteni a Bajor Misszióval va
ló kapcsolatot. Hosszú távon ez 
aztán ahhoz vezethet, hogy a 
magyarországi evangélikusság
nak „testvéregyháza” lehet a 
harmadik világban, Pápua Uj- 
Guineában vagy a neuendettel- 
saui misszió egy más munkate
rületén.

A z  a z egyház, amely a m issziót 
csak egy sajátos m unkaágnak te
k in ti és létét nem  a misszióból ere
dezteti, a z  többé nem méltó a z  egy
h áz névre. A z  többé csak egy klub  
vagy egyesület, ahol a tagoknak  
van valam ilyen közös vallásos él

m ényük. A  missziói egyház tehát 
a z  igazi egyház, amely állandóan  
küldetésben van a z  emberek felé. 
A  f ő  cél lelkeket menteni Isten el
jövendő  országa számára. Persze 
nem mindegy, hogy ezt hogyan 
tesszük. Szeretettel, mégpedig az  
Űr szeretetével, am i ma is legyőz

het bárkit. M agam  a zt érzem fe l 
adatom nak, hogy a missziói fele
lősséget egyre többekben felébresz- 
szem. Kevés a z  időnk, a z  is na
gyon hamar elm úlik. Vajon vezet
tem-e a z Úrhoz egyetlen lelket is? 
B á r  ez lenne m in d a n n y iu n k  
imádsága!
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„A zsidósághoz való viszony tekintetében világviszonylatban 
háromféle modell fedezhető fel.

Az e ls ő  szerint a zsidósággal párbeszédet kell folytatni.: 
ahogyan ők értelmezik a Szentírást, ahogyan ők látnak min
ket, és ahogyan mi értelmezzük őket. Mindkét fél tartsa 
tiszteletben a másik véleményét. Ha én egy zsidót meg 
akarok téríteni, akkor én a zsidó kultúrát is meg akarom 
szüntetni -  mondják Magyarországon.

A m á s o d ik  a tanúskodás hitünkről, ahol nem szabad elhall
gatni, hogy úgy véljük: Messiás nélkül, Krisztus ismerete, 
áldozata, golgotái halála, nélkül nincs üdvösség. Tanúskodni 
kell, de természetesen minden kényszer nélkül, mert a 
tanúskodáshoz alapvetően hozzátartozik a szabadság és a 
másik oldalról feltételezett személyes, szabad döntés 
lehetősége. Gondoljunk csak Jézusnak a gazdag ifjúval foly
tatott beszélgetésére, ahol Jézus nem kárhoztatta és ítélte el a 
gazdag ifjút, amikor az elment és nem követte, hanem 
szomorúan állapította meg, hogy a gazdagoknak nehéz bejut
ni Isten Országába. De nem zárta ki, hogy esetleg mégis 
bejut.

S van a h a r m a d ik  út, a misszió, amely egyértelműen arról 
beszél, hogy tartozunk a Krisztusról való tanúságtétellel

Néhány izgalmas gondolat Pál apos
tol Római leveléből az izraelmisszió 
összefüggésében:
„N em  szégyellem a z evangéliumot, hiszen Isten ereje az, m inden hí
vőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is..."

(Rm 1,16)

„H a azonban a z ágak közü l egyesek kitörettek, te pedig vad  olajfa 
létedre beoltattál közéjük, és a z  olajfa gyökerének éltető nedvéből ré
szesültél, ne dicsekedj a z  ágakkal szemben. H a  mégis dicsekszel: 
nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. ”

(Rm 11,17-18)

„N em  szeretném testvéreim, ha önmagatokat bölcsnek tartva nem  
vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek  
csak egy részét érte, am íg a pogány ok teljes számban be nem ju tnak , 
és így üdvözülni fo g  a z egész Izrael, ahogyan meg van írva: „Eljön  
Sionból a M egváltó, eltávolítja a hitetlenséget Já kob  házából, és én 
ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. ”

(Rm 11, 25-27)

VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT: HOGYAN
Ér t e l m e z ik  e z e k e t  a z  i g é k e t ?

küldetésünk leghatározottabb értelmében. Kell olyan 
szervezeteknek létezni, melyek ezt a missziót tűzik ki célul. 
Idetartoznak a különböző skandináv missziók.

Nincs tehát egység ebben a kérdésben, meg kell tanulnunk 
együtt élni ezekkel a feszültségekkel.

M i t  t e g y ü n k  h á t ? Keresztyének vagyunk, akik Krisztus 
követségében járunk, akik az evangéliummal tartozunk min
den embernek, azoknak is, akik közöttünk élnek ebben az 
országban. Nyilvánvaló, hogy a zsidó testvéreinkkel való 
együttlét során a Krisztusba vetett hitünkről tanúskodni 
szükséges, és azt mi soha nem rejthetjük el. Az is nyilván
való, hogy semmiféle felsőbbrendűségi érzéssel vagy gőggel 
feléjük nem közeledhetünk, mert ebben az értelemben is 
igaz, hogy ők a gyökér, mi vagyunk az ágak. S ez a közös 
gyökér az Isten irgalma, amely mindegyikünket hordoz és 
elfogad.

Egy tény: nincs még egy nép, mely annyit szenvedett, 
mint a zsidó. S ezt ők a génjeikben hordozzák. Egy szenvedő 
embert pedig másként nem szabad kezelni, mint irgalmasan 
felkarolni. Ha mi Krisztusról közöttük tanúskodni akarunk, 
akkor csak ezzel a megértéssel lehet. Csak Krisztus irgalmá
val hajolhatunk hozzájuk.

Különben máshoz sem lehet másként közeledni! Egy a mi 
dolgunk, hogy Krisztusról mi se előttük, se másutt ne hall
gassunk, de irgalmasan cselekedve szóljunk. Ez nem mindig 
könnyű...”

Terray László

IZRAEL ÉS AZ EVANGÉLIUM

150 éves a Norvég Egyházi Misszió Akit mélyeb
ben érdekel az 

izraelmisszió 
ügye, annak 

ajánljuk Terray 
A z "Egyház és Zsidóság” László köny-
norvég egyházi szolgálat v e b  mely S Z e r-

láadása kesztőségünk
Budapest 1994 címén is meg

rendelhető.
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A BAJOR MISSZIÓ MOTTÓJA:

"C hristsein  überall!" " K eresztén yn ek  len n i m in d en h o l!"

Az alábbiakban szeretnénk röviden be
mutatni partnerszervezetünket, a Bajor 
Misszió múltját és jelenét.

Neuendettelsau, ez a Nürnberg közelében fekvő kis bajor- 
országi falu az 1800-as évek elejétől a Bajor Evangélikus Egy
ház egyik lelki központja. A gyülekezeti élet L ö h e  V i lm o s  lel
kész odaérkezése után lendült fel. Kezdetben Löhének sem
mi kedve sem volt Neuenedettelsauba költözni. Első alka
lommal szemügyre véve a kicsiny, csöndes frank falut, tréfá
san így kiáltott: „Ez egy olyan hely, ahová én még a kutyámat 
se szívesen temetném el!” Miután azonban elkezdte itt gyü
lekezeti munkáját, erőteljes, átható prédikációi nyomán je
lentős lelki ébredés kezdődött. Fiatal nők készültek diako
nissza életre, s fiatal embereket képeztek a Dél-Amerikában, 
Ausztráliában élő német kivándorlók közötti szolgálatra. Az

A piliscsabai nyári m issziói konferencia egyik főelőadója 
Wolfgang Wendt, a Bajor M isszió munkatársa volt, aki 
Neuendettelsauban nyelvileg készítette föl a Bálint házaspárt az 
új-guineai szolgálatra. Tolmács: Szentpétery Mariann titkár, 
mikrofonnal: Dékány Endre, a rádiómisszió munkatársa.

M is s io n s w e r k
dér Evang.-Luth. Kirche 
in Bayern

A misszió lényegét a Bajor Misszió információs fü
zete így summázza:

Isten útja az emberhez -  a mi utunk Istenhez.
Átlépni a határokat -  tájékozódási pontot adni.
Együtt hinni Krisztusban -  Róla másoknak is
tanúskodni.

A keresztyén missziói szolgálat feltétele és alapja 
Isten Missziója (Missio Dei), melynek fordulópont
ja és sarokpontja Jézus Krisztusban van. Jézus kül
detésének célja, „hogy minden ember üdvözüljön és 
eljusson az igazság megismerésére.” (1 Tim 2, 4)

Mindezek számunkra is mértékké, 
iránytűvé, programmá válhatnak!

Női konzultáció résztvevői Neuendettelsauban az elmúlt nyáron, 
a Bajor Misszió partneregyházaiból: Pápua Uj-Guinea, Tanzá
nia, Mozambik, Zaire, Kenya, Brazília, Salvador és Magyaror
szág

akkori idők tendenciáját követve Löhe Vilmos megalapítot
ta, a gyülekezet pedig lelkileg és anyagilag támogatta a tenge
rentúli szolgálatra készülő misszionáriusok képzését.

A nagyon szerény kezdetek után nagyszabású képzés fejlő
dött ki, s mind több embert bocsátottak ki szolgálatra. A Ba
jor Evangélikus Misszió munkája ma is ezeken az alapokon 
nyugszik. A neuendettelsaui missziói központ napjainkban 
elsősorban Tanzániába és Pápua Uj-Guineába küld lelkésze
ket, orvosokat, mezőgazdászokat, mérnököket és más szak
embereket szolgálatra. Mintegy kilencvenen vannak tenge
rentúli misszióban és az itthoni háttér szolgálatot közel het
ven munkatárs végzi.
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Ezév májusában kezdte meg missziói 
szolgálatát dr. Bálint Zoltán és családja 
Pápua Uj-Guineában. Azóta rendszere
sen érkeznek Telük a levelek és fény
képek. Bálintné Kis Beáta jóvoltából 
most az ottani misszió kezdeteivel is 
megismerkedhetünk.

NEHÉZ INDULÁS
Johann Flierl, az első evangélikus misszionárius, éppen száztíz esz
tendeje, 1886. jú liu s 12-én szállt partra Uj-Guinea földrajzi értelem
ben elragadóan szép, keleti partvidékén. Kiküldését az alábbi so
rokban kérte a neuendettelsaui Bajor Missziótól:

„M agam részéről kész vagyok a legegyszerűbb életkörülményeket vál
lalni, minden komfortot nélkülözve bármilyen kényelmetlenséggel szembe
nézni, s útra kelni, mihelyt megkapom a feladatot. Drága feleségem is 
egyetért szándékommal, jóllehet, ez a zt jelenti, hogy távol kell élnünk egy
mástól, amíg a z első nehézségekkel sikerül megbirkóznom.”

Ezekre az első nehézségekre így emlékszik vissza:
„Megpróbáltam jövetelem  célját e lm agyarázni a helyieknek, s úgy vél

tem, sikerült megszerezni beleegyezésüket. D e  a simbangiak fogadtatása  
minden volt, csak barátságos nem. Úgy tűnt, megértették végtelen sokszor 
elismételt magyarázkodásomat. Jelenlétünket azonban csak rövid láto
gatásnak tekintették, mely során á tadjuk nekik a jándékainkat, m ajd  m i
nél előbb távozunk. A z  építkezéshez szükséges anyagok, például hullám 
lemez láttán arcuk elsötétedett, a z  öreg törzsfőnök vadu l á tkoka t kiálto
zo tt...”

De miért ez a barátságtalan fogadtatás? Többek között a fehér 
ember puszta jelenléte is nagy ijedelmet keltett a törzsi vallásuk
hoz hű emberek között. H itük szerint ugyanis az elhunytak szín
telen bőrrel léteznek a holtak birodalmában. „Talán ez a két sápadt 
lény a holt lelkek hazájából tért vissza? S  ha így van, micsoda veszélyek  
leselkednek ránk, ha kapcsolatba lépünk velük?!” -  latolgatták retteg
ve.

A viharos kezdet ellenére sikerült letelepedniük és egyszerű há
zat építeniük. De hogyan lehet missziói m unkát végezni ilyen el
lenséges körülmények között? Az egyetlen minta az evangélium to
vábbadására a német nyelvű istentisztelet volt. Ez aztán végképp 
nem érdekelte a merőben más kulturális háttérrel, eltérő szokások
kal rendelkező helyieket. A vasárnapi hívásokra oda se figyeltek, tu 
lajdonképpen semmi kapcsolópont nem létezett a falubeliek és a

Johann Flier sírja ( balra ) valamint az első új-guineai ev. püspök 
sírja Sattelbergben

Ugyanezek a hegyek, ilyen pálmák, s talán ennek a kisfiúnak a 
nagyapja köszöntötték az első bátor misszionáriusokat

misszionáriusok között. „Fáraszt a sok beszédetek! Baltáitokat jó l tud
ju k  használni, de a szavaitokat tartsátok meg m agatoknak! M ég a fü lünk  
is megfájdul tő lük!” -  jelentették ki keményen.

Flierl szándéka első perctől az volt, hogy az embereket a fiatalo
kon keresztül próbálja megközelíteni. De ebben is totális kudarc 
várt rá. A hagyományos új-guineai szokásokban a szervezett oktatás 
teljesen ismeretlen volt. Hogyan is várhatnák el a misszionáriusok 
a fiúktól -  a lányokról nemis beszélve - ,  hogy rendszeresen iskolá
ba járjanak?! Maga Johann Flierl erről így kesereg:

„ A z t akarják, hogy fizessünk nekik részvételükért. E lm entünk a köze
li faluba, hogy a gyerekeket iskolába h ívjuk , de am int a kunyhóba lép
tünk, ők hátul, a tető alatti résen kisurrantak és a bozótba rejtőztek elő
lünk. ”

Végül mégis az oktatás tette lehetővé az emberek megközelítését. 
1889-ben 15 fiatalember önként jelentkezett, hogy öt hónapon át 
hajlandók lennének részt venni foglalkozásokon. Ekkor közös élet 
kezdődött, s a misszionáriusok a tanításon kívül, melyet a fiúk 
mindvégig elkerülhetetlen csapásként kezeltek, az eszközhasználat, 
növénytermesztés rejtelmeibe is igyekeztek bevezetni őket. Az áhí
tatok, énekek, írni, olvasni tanulás nem érdekelte a társaságot, de a 
fehér ember új találmányai gyakran elkápráztatták őket...

( Wagner-Reiner: The First H undred Years cím ű művéből fordította és ösz- 
szeállította: B K B )

Misszió a pápuák között
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MAI HELYZET, 110 év múltán:
A Pápua Új Guineái 
Evangélikus Egyház 
a számok tükrében:

800.000 gyülekezeti tag 
760 lelkész 
900 evangélista 

15 egyházi körzet 
50 esperesség

3 l e l k é s z k é p z ő  
szeminárium

4 tanár és evan
gélistaképző

1 pedagógiai főis
kola

300 falusi iskola
8 középiskola
2 kórház
9 e g é s z s é g ü g y i  

gondozó köz
pont

11 elsősegélynyújtó 
állomás

Mindezek ismeretében 
talán jogos a kérdés: 
Biztos, hogy mi vagyunk 
a „nagy és gazdag eu
rópai Testvér"?

„A z Úr csodásán működik..."
Ha a nehéz indulást és a jelen helyzetet összemérjük Jézusnak a magvetőről és a mustármagról mon
dott példázatai juthatnak eszünkbe. A sziklás, tövises talaj ellenére néhány kicsiny mag nyíló szívekbf 
hullott és nem maradt el az ígért gazdag termés._______________________________________________

Részletek Bálint Zoltánék leveleiből:
Május 12.
A m ikor május 4-én este elhagytuk Szingapúrt s ezzel a civilizált világot, hirtelen felerősödtek a kérdések, melyek 
addig is bennünk lappangtak: m i vár most ránk? M ilyen  a z  a hely, ahol következő 4 évünket fogjuk tölteni? S  
egyre világosabb lett szám unkra, hogy nagyon nagy szükségünk volt arra a rengeteg bátorító igére, melyeket ott
hon kaptunk, s hogy egy ilyen feladatra, elhívásra saját erőnkből képtelenek lennénk. Ugyanezt igazolták a kö
vetkező  napok eseményei, s azért fogózunk erősen a  m ai napi igébe: „Ő sz korotokig én hordozlak! E n  alkotta
lak, én hordozlak, én mentelek meg. ” (Ézs 46,4) „ H ű  az, aki elhív erre titeket, és ő  meg is cselekszi azt. ” (1 
Thessz S, 24 )

Június 25.
„Zoltán, m in t mérnök, a meglévő szervezetbe kapcsolódik bele: működő missziós központok, gyülekezetek fejlesz
tési igényeit gyűjti össze, méri fel, dolgozza k i a megoldás tervét és költségeit. M a jd  megfelelő szervezeteknél meg
próbálja megszerezni a z  anyagi fedezetet. H a  ez sikerül, elindítja a helyszínen a m unkálatokat, s folyamatosan  
ellenőrzi a kivitelezést. Közben igyekszik minél több embernek átadni valam it a technikai szemléletből, ismere
tekből. 5  itt lép be a legfontosabb tényező: a z  ember, a z  emberekkel való keresztyén kapcsolattartás, együttműkö
dés. E hhez sokmindenre van szükség: legelőször is meg kell tanulni a z  egész országban egységesen beszélt nyel
vet: a pidgint. Ugyanilyen fontos megérteni a z  itteni emberek gondolkodásmódját, életvitelét. Megismerni, meg
érteni a hátteret, a folyamatot, a z  okokat, melyek kialakították azt. Végül el kell fogadni, sőt szeretni a z  embere
ket olyannak, amilyenek, még akkor is, ha sok vonatkozásban egészen mások, m int amilyenek m i vagyunk. Eset
leg bizonyos szokásaik elképesztőek számunkra.

A  türelem, megértés, a nem m indig szeretetre méltó ember szeretete, a z  érthetetlen elfogadása, saját elgondolá
saink háttérbe szorítása, m indezek nem jellem ző  emberi tulajdonságok. S o k  imádságra és háttérimádságra van  
szükségünk ahhoz, hogy ezeket mindig megkapjuk Istentől!

Dr. Bálint Zoltánék címe: RO. Box 80 Malahang, 
LAE 411 Papon New Guinea

Minden imádság és levél segíti szolgálatukat! 
Munkájuk anyagi támogatásának módjáról követke
ző számunkban szeretnénk tájékoztatást adni.

1. Bálint Zoltán úttalan utakon...
2. Nul lelkész, a Bálint család pidgin nyelvtanára a gorokai 

múzeumban
3. Milka az úi-guineai asszonyok életéről mesél B. Anikónak a 

pidgin nyelvtanfolyamon
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Az Evangélikus Rádiómisszióúj stratégiája
globálisan, cselekedj lokálisan”... 
Azt a technikai eszközt kell az 
evangélium szolgálatába állíta
ni, am it a legtöbben hallgatnak, 
s ezek ma első sorban a helyi 
FM adók. Ezek viszont a leg
több esetben csak egy nagyobb 
várost és környékét sugározzák 
be. így tehát csak több adón ke
resztül lehet lefedni az ország 
területét. Ez nem csak több

szervezést, magasabb technikai 
felkészültséget követel, de sok 
tekintetben új stílust is. Ebben 
az új helyzetben már nem úgy
nevezett „keresztyén adókon” 
keresztül szólalunk meg, ha
nem egészen szekuláris műsor
környezetben kell meghirdetni 
az örömhírt. Nagy kihívás ez 
mindazok számára, akik a rá
diómissziós programok készí

tésén fáradoznak. Mondhatjuk 
nyugodtan bibliai nyelven szól
va: „erőnkön fe lü li ú t e z...” Még
is úgy érzem, el kell indulni raj
ta, mert ez őrizheti meg igazán 
missziónak a rádiómisszió szol
gálatát. Kérjük sokak imádsá
gát, hogy valóban „ nyíljanak  
meg a z ajtók a z evangélium előtt” 
(több helyi rádióadóval va
gyunk tárgyalásban...), és meg
találjuk azt a hangot, mely való
ban Felülről való, de eléri a leg
távolabb és legmélyebben lévő 
Hallgatókat is!

Gáncs Péter

A missziótörténet Isten lelemé
nyes szeretetének, gazdag fantá
ziájának, sokszínű meglepetése
inek izgalmas „regénye”. A ru
tin viszont könnyen jelentheti a 
misszió halálát. ígaz ez a rádió
misszióra is. Vitathatatlan tény, 
hogy a rádiómisszió „hőskora” 
egybeesett a rövidhullámú rádi
ózás virágkorával. Szédítő lehe
tőség volt egyetlen rövidhullá
mú adótoronyból fóldrésznyi 
területeket elérni. De mindez 
egyre-inkább már csak a múlt 
emléke, bár működnek még a 
nagy teljesítményű rövidhullá
mú adók, m int Monté Carlo, 
vagy a pár éve „megtért” tiranai 
adó. Kétségtelen az is, hogy 
még mindig sokak számára je
lentenek rendszeres lelki táplá
lékot ezek az adások, am int ezt 
levelek százai bizonyítják. De az 
is tény, hogy ezek a rövidhullá
mon sugárzott adások egyre ke
vésbé tudnak valódi missziói 
szolgálatot betölteni. Miért? Az 
egyik, egészen egyszerű techni
kai ok: megnőttek az igények, 
kényelmesebbek lettünk a rádi
ózás terén is. Egyre kevesebben 
hajlandók keresgélni a csak fi
noman hangolható rövidhullá
mú adásokat, melyek hangmi
nősége jó vételi viszonyok ese
tén sem hasonlítható össze az 
FM adók tisztaságával. Ebből 
következik, hogy a rádiókészü
lékek többsége ma már csak kö
zép- és ultrarövid-hullámú adá
sok vételére alkalmas. Fokozot
tan igaz ez az autórádiókra, me
lyeket igen sokan hallgatnak út
közben. így tehát a rövidhullá
mú adások sorsa egyre-inkább a 
„gettósodás”: csak egy szűk ré
teg hallgatja.

Ki kell hát törni ebből a „get
tóból”, az évtizedes tradíció ru 
tinjából, és új utakat kell keres
ni, sőt törni. Itt is igaz lehet a 
szerkesztői jegyzetben már em
lített izgalmas program, megva
lósítandó stratégia: „gondolkozz

Matti és Tuula Korpiaho

Matti Korpiaho, az Ev. Rá
diómissziót támogató „Sa- 
nansaattajat” („Hírvivő”) 
finn missziói szervezet eu
rópai igazgatója, munkán
kat így értékelte a pilisc

sabai missziói konferenci- 
án:

„Örülök, hogy az Evangéli
kus Egyház Magyarországon 
hivatalosan is elismerte ezt a 
munkát. Nagyon fontos, hogy 
az egyház és a gyülekezetek is

érezzék: ez a mi munkánk. Jó  
harminc éve ezt a munkát kül
földön kezdtük, de most már itt
hon végezhetjük. Nagyon remé
lem, hogy hamarosan hazai rá
dióállomásokon keresztül lehet 
majd sugározni a programokat. 
Fontos, hogy a különböző misz- 
sziói munkaágak összedolgoz
zanak. Más országokban nem 
tapasztaltam, hogy a rádió
programokban olyan sok szó es
sék kifejezetten a misszióról. 
Örülök, hogy ezt a munkát 
együtt végezhetjük. De ez a 
munka nem kívülről jön, ha
nem belülről és alulról kell, 
hogy megvalósuljon. Kettős fel
adatot látok: az egyik, hogy a 
pogányokhoz eljuttassuk az 
evangéliumot, hogy a pogányok 
keresztyénné lehessenek. A  má
sik feladatunk, hogy a rádió
misszió szolgálatán keresztül 
erősítsük a gyülekezeteket és 
egyes keresztyéneket: nehogy a 
keresztyének pogányokká legye
nek...”

Matti Korpiaho utalt az 
Ev. Rádiómisszió hivatalos 
elismerésére, amely a Zsinat 
által 1996. június 28-án elfo
gadott „egyházi médiatör
vényben” így jelenik meg:

7. § Evangélikus Rádiémisszió
1. A z  Evangélikus Rádiómisszió feladata az evangélium  hirdetése és a missziói fe

lelősség ébresztése és erősítése különösen is a szórványban és kisebbségben 
élők között.

2. M unká já t szerkesztő bizottság irányítja a Sajtóbizottság által kiírt és elbírált p á 
lyázat útján választott felelős szerkesztő vezetésével.

3. M űködését közegyházi forrásból, va lam int a dom ányokból fedezi.

4. A z  Evangélikus Rádiómisszió a Sajtóbizottság felügyelete alá tartozik.
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Új kazettáink

„Menjetek el!”

Missziói konferencia 
Piliscsaba, 1996

a nyári piliscsabai m issziói 
konferencia 90 percben

Jézus hív:
„Ha valaki szomjazik, 

jöjjön hozzám és igyék!”

„Élő rácseppek...”
Igemeditációk zenével, énekkel

hat igemeditáció énekkel, ze
nével

az Ev. Énekeskönyv Jézus 
énekeiből énekel Szluka 
Lídia, aki az idén konfirmált 
a nagytarcsai gyülekezetben. 
Születése óta testileg nem 
lát, de a hit szemével, igazi 
belső látással ragadta meg Jé
zus szépségét, szeretetét. 
Mindez átragyog az Általa 
válogatott, énekelt és orgo
nán kísért énekeken.

Ezen kívül megrendelhetőek 
még korábban kiadott kazettá
ink is:
„Bizony, javam ra vált a nagy ke
serűség” -  betegeknek 
„Uram, nincs emberem!” -  idő
seknek, magányosoknak 
„ Ű zd el homályomat!” -  gyászo
lóknak
„ N ézz fö l!” -  fiataloknak, fiata
lokról
„Nincsen más n év” -  missziói 
konferencia, Piliscsaba '94 
„ R á m  fig ye lje tek!” -  missziói 
konferencia, Piliscsaba '95 
„Akarom, tisztulj meg!” -  orszá
gos evangélizáció, Nagytarcsa 
'95
„Csodát virágzik a jelen” -  Túr
mezei Erzsébet veresei és énekei 
„...enyém vagy!” -  mit ad és mit 
vár tőlünk Isten?
A kazettákért csak adományo
kat fogadunk el!

VISSZHANG:

Hallgatóink, Olvasóink írják
Pozsonyban é lő  testvérünk leveléből:
„Keresztlányomnak lefordítottam a M issziói M agazint. Kérem, legyenek 
szívesek, küldjék el nekem a legközelebb megjelenő M M  számot is. ”

Alföld i testvérünk cím ére  egy ism erőse kért kazettát, a já n d é k k é p 
pen. A  cím zett így ír:
„Nem tudom, honnan tudták a címemet, kérdezhetném: honnan ismer
nek? A  kazettákról ismert, drága igék, énekek szóltak hozzám, mintha  
maga a z Űr Jézu s küldte volna őket...”

Erdélyből érkezett sorok:
„M egkaptam a gyönyörű, színes M issziói M agazint, hálásan köszönöm. 
Igyekszem továbbadni Erdélyszerte azon iszákosokat mentő munkatársa
imnak, akik  missziói lelkülettel szolgálnak ezen a területen. A  kapott ka 
zetták is kézről kézre já rn a k .”

Idős, nyugdijas testvér írta:
„Nem találok szavakat, a szívem  hálával van tele. E n  csak nehéz anya
gi helyzetem miatt írtam, és két rádiós m agazint és kazettá t is kaptam . E z  
utóbbi sokat segít, lelki vigaszt ad, még fá jda lm aim at is könnyebben vise
lem .”

Budakesziről érkezett levél:
„Nagy érdeklődéssel vettem tudomást értékes kiadványotokról, a „M isszi
ói M agazinról”. Szeretném megrendelni, hogy én is rendszeresen megkap
jam . ”

D unántú li testvérünk sorai:
„A tv-ből értesültem kb. egy hete a z  Önök szolgálatáról és nagyon meg

örültem neki. Gondoltam, levélben 
elm ondhatnám  röviden gondjai
mat, bajaimat. Tanácstalan va 
gyok, kérem, ha tudnak, segítse
n ek!”

N eh éz  g o n d o kka l küzdő fia ta l 
levelezőnk így ír:
„M egkaptam  a levelet, am it már 
nagyon vártam. Nagyon tetszett az  
újságcikk. Valóban úgy éreztem, 
m intha ezt nekem írták volna, pon
tosan hozzám  szólt...
H a  valam i változás történik a z  éle
temben, fogok írni Önöknek. ”

S zlovákiából érkezett levélrész
let:
„ A m i a kazettát illeti, nemis ál
modtam, hogy még ezt is elküldik  
nekem. E  kazetta tartalma áldott 
és nevelő hatású, Istenhez vezető, 
figyelmeztető, elgondolkozató. ”

Az Ev. Rádiómisszió műsorrendjét hetente közli az 
Ev. Élet, folyamatosan olvasható a Duna TV 
Dunatext 623 . oldalán!
ADÁSREND
1996. október 2 7 -1 9 9 7 . március 29. 
Szombat-vasárnap: 1 7 .0 0 -1 7 .15-ig, 49  méteres 
rövidhullám, 62 3 5  kHz

Erdélyi munkatársunk, Szé
kely Levente tatrangi lelkész
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A missziói tudatot, felelősséget már gyermekkorban kell felébreszteni. Ezt a célt 
szolgálta az Albertiben rendezett küímissziói gyermekkonferencia. Hogyan sike
rült ez az úttörő vállalkozás?

Ahogy a főszervező, Ágnes néni 
(Bencze Imréné) látta:
Az Albertiben rendezett gyermek- 
táborról csak jót írhatok. Június 30- 
án, vasárnap este gyűltünk össze az 
Alberti Gyülekezet Vendégházának 
kényelmes szobáiban: 43 tizen-éves 
gyermek és 7 állandóan velük lévő 
felnőtt. Rajtuk kívül még 11 szolgá
lattevő tette érdekessé és színessé 
ezt a hetet a résztvevők számára. A 
Szeretetotthon gondoskodását él
vezve reggel-délben-este jóllak
tunk.

Nagyon sajnáltuk, hogy nem volt 
igazi strandidő, de ha nagyon meleg 
lett volna, az se lett volna jó. Nagy 
melegben nem tudtuk volna elvé
gezni azt a hatalmas anyagot, amit 
terveztünk: a reggeli és esti áhítatok 
mellett még missziói földrajz- és 
történelemórát is tartottunk, meglá
togattuk az alberti és irsai gyüleke
zet létesítményeit, sőt játékra, ver
senyre is jutott idő.

A résztvevők a Missziói Magazin 
és az Evangélikus Élet gyermekro
vatának felhívására pályáztak: 
Nyíregyháza és környéke, Celldö- 
mölk és vidéke, valamint 
Nagytarcsa és Óbuda küldött 6-7 
résztvevőt, de több gyermek indult 
el egyedül, hogy itt barátokra talál
jon.

A z  indiánok közé merészkedő misz- 
szionárius a múlt században éppen sát

F E L H Í V Á S !
Az alberirsai missziós gyermektábor részt
vevői már ott elhatározták, hogy gyűjtenek 
a külmissziá céljaira. A Missziói Magazin 
tavaszi számában már beszámoltunk arról 
a komoly missziói munkáról, melyet Sejio 
Kuronen, finn misszionáriusnő végez Mar- 
seille-ben. 0  mostani magyarországi láto
gatása során elmondta, hogy az általuk 
patronált arab gyermekek is nagyon sze
retnek táborozni, de sok van közülük, aki 
nem tud eljönni, mert még azt a csekély 
összeget sem tudja kifizetni, amit kellene.

Kérünk tehát benneteket, hogy gyűjtse- 
tek a franciaországi arab gyermekek tábo
roztatására, és küldjétek el adományaito
kat az Evangélikus Küímissziói Egyesület 
csekkjén lehetőleg még ebben az évben, 
írjátok rá, hogy „adomány az arab gyer
mekeknek!" Hittanórán vagy más gyer
mekalkalmon is hirdessétek ki a gyűjtést! 
Csekklap igényelhető az Ev. Küímissziói 
Egyesület címén: 1085 Budapest, Üllői út 
24. Tel: 1 1 7 5 5 6 7

rában imádkozott, amikor gyilkos nyi
lakkal felfegyverkezett harcosok vették 
körül, hogy megöljék, vagy elűzzék. A z  
egyik indián bepillantva a sátorba lát
ta, hogy egy halálosmérgű kígyó kúszik 
a misszionárius felé. "Nincs itt szükség 
a mi nyilainkra" - gondolta. Egyszerre 
a kígyó megfordult és lassan kifelé kú
szott a sátorból. A z  imádkozó fel se pil
lantott. "Akinek ilyen hatalmas Istene 
van, azt meg kell hallgatnunk" - mond
ták az indiánok. Ezzel elhárult az aka
dály az evangélium útja elől.

Ez a megrendítő történet a misz- 
szió hőskorában esett meg, de Isten 
hatalmas szeretete a mai világban is 
működik. Erről is hallhattunk, kü
lönösen Pápua Uj-Guineával kap
csolatban, ahol Bálint Zoltán és csa
ládja teljesít szolgálatot, és azokkal 
az arab gyermekekkel kapcsolatban, 
akik között finn misszionáriusok 
segítenek a franciaországi Mar- 
seille-ben.

Istennek adtunk hálát naponta, 
hogy ez a nagy létszámú csapat baj 
nélkül élte át ezt a hat napot, de kü
lönösen azért, hogy vannak Jézust 
szerető és imádkozó gyermekek 
gyülekezeteinkben, akik érdeklődé
sét megragadta a külmisszió, és ta
lán felelős tagjai lesznek nemcsak 
egyházunknak, hanem a Külmisszi- 
ói Egyesületnek is.

REJTVÉNY!
Keress 10  kü lönbséget a két kép között! Kit á b rá zo l és m i köze 
van a m isszióhoz? A  m egfejtést a M issziói M a g a z in  Szerkesztősé
gén ek  c ím ére  küld jétek be! A  leg jobb  m egfe jtők  könyv, illetve k a 
ze tta ju ta lo m b an  részesülnek.
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M M -IN FO : EZÚTTAL AZ EMO SZOLGÁLATÁT SZERETNÉNK BEMUTATNI

Evangéliumot Minden Otthonba!

Két fiatal csönget egy ház 
kapuján.

A házigazda kissé bizonytala
nul, bizalm atlankodva kérdi: 
Tessék, kit keresnek?
Az egyik látogató udvariasan 
köszön, s már nyújt is át egy kis 
irományt. Tetején a vastag betűs 
cím: Tud-e Isten beszélni?

Aha! -  gondolja a házigazda -  
ezek is olyan ... izé, olyan ... 
milyen-isták is?!

Pedig több, m int valószínű, 
téved. Hisz ezúttal nem ilyen 
vagy olyan „...-isták”, hanem az 
Evangéliumot Minden O tthon
ba két munkatársa áll a kapuja 
előtt.

Talán a Kedves Olvasó sem 
hallott még erről a keresztyén 
missziós munkáról, ezért hadd 
mutatkozzunk be pár szóval.

1946-ban, tehát épp 50 esz
tendeje egy kanadai lelkész rá
diós igehirdetései nyomán in
dult el ez a típusú missziós 
munka. Sok hívő embert éb
resztett rá, hogy felelősek a kö
rülöttük élőkért, s hogy az 
örömhír továbbadásának mily 
hasznos eszközei a rövid evan
géliumi írások, traktátusok. A 
kezdeti mozgás mozgalommá 
szélesedett, majd szervezettekké 
kristályosodott. Az alapelv 
azonban maradt: egy körülhatá

rolható lakóterület, majd az 
egész ország, végső soron az 
egész lakott Föld valamennyi 
otthonába elju ttatn i egy-egy 
traktátust, benne a kapcsolat 
folytatását segítő válasz-szel
vényt. Ma Európa 21, s a Világ 
összesen 106 országában folyik 
ilyen jellegű munka.

A „vasfüggöny” leomlása 
után keresett meg néhány ma
gyarországi hívő embert Fritz 
Meier, aki akkor már több, m int 
15 éve vezette ezt a missziót 
Ausztriában. Kérdése az volt, 
hogy vajon nem lehetne, nem 
kellene-e itt is elindítani ezt a 
munkát.

Urunk akaratát keresve lát
ták, láttuk meg: bizony nagy 
szükség van erre itthon is. Mi
ért? A kérdésre hadd feleljünk 
kérdéssel: M it gondolnak, Ma
gyarországon az emberek hány 
százaléka jár több-kevesebb 
rendszerességgel templomba, 
ahol hallhatja Isten Igéjét? 12%! 
A 30-50 év közöttieknél ez az 
adat még keservesebb: 7-9%. 
(KSH adatok 1992-ből) Vajon 
nincs-e kiáltóan nagy szükség 
arra, hogy elvigyük honfitársa
inknak az élet-lélekmentő evan
géliumot mi, akik ism erjük, 
akik boldog, új életben járha
tunk K risztus kegyelméből? 
Urunk ezt mondta: „Menjetek 
el...!”

A misszió ezen módjának 
nagy lehetősége, mondhatnám 
előnye az, hogy mindenhova, 
minden családhoz eljut. Oda is, 
ahova más nem. Természetesen 
nem tartjuk mi sem a módszert 
„m indenhatónak”. Egy a sok 
mód közül, melyet Urunk hasz
nálni tud és használ.

TUD-E
K T F N

BESZÉLNI Valóban, . , ,
szokatlan kérdés.
De ha már egysze* feltettük.

Ön mi! u&lamlna ré?

Az EMO „szórólapja”

M it is csinálunk tehát? Elme
gyünk. El, egészen az otthonok 
ajtajáig, bezörgetünk (csenge
tünk, kopogunk...), s átadjuk kis 
szórólapjainkat egy pár kedves 
szó kíséretében. Házról házra, 
otthonról otthonra -  módszere
sen. Lehet, hogy ez nagyon ke
vésnek tűnik. De eddig (1992 
februárja óta) több, m int 200 
ezer ajtónál jártunk.

A mag is kicsiny, de élet van 
benne és sok van belőle. Akiben 
megmozdul valami érdek
lődés,az visszaküldheti a traktá
tusban lévő válaszlapot, s kérhet 
levelező bibliaismertetőt, és -  
ha nem lenne -  Újszövetséget. 
Több, m int 2500 ember kérte 
már ezeket. 2500 Újszövetség 
2500 magyar családban. Az sem 
lenne kevés, ha csak ennyit tet
tünk volna! Illetve legyünk 
őszinték: ezt is, s m inden egye
bet Urunk tette azokon az egy
szerű, hívő embereken keresz
tül, akik m unkatársaink. H i
szen ez (is?) a „kis emberek” 
missziója. Egyszerű , Urukat és 
az elveszetteket szerető embe
rek, akik elmennek, bizonysá

got tesznek, leveleznek, segíte
nek az irodában, imádkoznak, 
imádkoznak, imádkoznak...

A levelező anyag első részét 
mintegy 200-an dolgozták eddig 
fel. Sok ez? Kevés? Magvetés. A 
mi dolgunk ez. A többi a Gaz
dáé, Aki a növekedést adja, Aki 
az aratás Ura. M ert hisszük, 
hogy lesz (van) aratás.

Ha bárkit érdekel a misszió 
ezen ága, keressen meg bennün
ket levélben, telefonon.

Sztanó Péter
titkár

Evangéliumot Minden Otthonba 
Alapítvány

1445 Budapest, Pf.:356 
Tel/Fax (1) 114-1302

A Protestáns Missziói Tanulmányi 
Intézet programjaiból:

(1091 Bp. Kálvin tér 7. II. emelet, levélcím: 1461 Bp. Pf. 
150. Tel/fax: 216 20 54)

A  „Hogyan evangélizáljunk a mai sokszínű világban?" cí
mű tanfolyam következő alkalma november 2-án, szomba
ton lesz 10-16 óráig a PMTI-ben. A  nap témája: „Hogyan 
kapcsolódhatunk be egyénileg és egyházként/gyülekezet- 
ként a helybeli és világméretű misszióba?" A  téma feldol
gozásának második részére november 30-án kerül sor.

A  következő alkalom 1997. február 1-én lesz „Misszioná
rius szeretnék lenni!" mottóval. Ezen a találkozón gyakorla
ti tanácsokat kaphatunk a missziói szolgálatba való bekap
csolódásra.

Dr. Anne-Marie Kool: „Az Úr csodásán működik" című 
protestáns missziótörténetének első kötete magyar fordí
tásban, 500 Ft-ért megvásárolható a PMTI-ben. A  követke
ző kötet kiadása is folyamatban van.




