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Imádkozhatsz így is: 
Köszönöm, Úr Jézus,  
a gyermekklubot 
Avranches-ban. Kérlek, 
add, hogy nagyon sok 
gyermek járjon oda, és 
mind megismerhessenek 
Téged! Ámen!

Te, kedves kis Olvasónk,

kb. 1500 km-re vagy 
Franciaországtól.

GYERMEKSAROK

APADÁS
ÉS 

ÁRADÁS

Avranches [ávrans] Franciaországban 
található, pontosabban Normandiában. Avranches 

bizonyos pontjairól el lehet látni egészen Mont-Saint-
Michelig, amely a La Manche csatorna egyik öbléből 

emelkedik a magasba.   

Az árapályjelenség ott rendkívül jól megfigyelhető, és 
egészen lenyűgöző élmény. Apálykor Mont-Saint-Michel 

szigetét minden oldalról száraz homok veszi körül. 
Amikor pedig jön az ár, mindent elborít körü-

lötte a víz, amelyben néha még a nap is 
visszatükröződik.

Mont-Saint-Michel1.

Az ár és az apály váltakozása a mi 
életünkhöz is hasonlítható. Néha mi is úgy 

érezzük, hogy „kiszáradtunk”. 

Elfogyott minden erőnk, és nagyon fáradtak vagy le-
hangoltak vagyunk, annyira leterhel a sok gond és 
baj. Jézusnak azonban van hatalma arra, hogy el-
árasszon minket az áldásaival, és megerősítsen 
bennünket. Ő maga mondja: „Jöjjetek énhoz-
zám mindnyájan, akik megfáradtatok és 

meg vagytok terhelve, és én megnyug-
vást adok nektek” (Máté 11,28).

Kiszáradva?3.

A természetnek olyan játéka ez, amelyet 
mi, emberek csak nézhetünk. Az ár és az apály 

váltakozására nincs befolyásunk. Nemrég egy anyát a 
két gyermekével Mont-Saint-Michelnél lepett meg az ár. 
Amikor vissza akartak fordulni, már nem tudtak végig-
menni a turistaösvényen, mert már minden víz alatt 
állt. Helikopterrel kellett őket kimenteni. Csak 

egy valaki van, aki uralkodik a vizek felett, 
sőt az egész természet felett is: Jézus 

Krisztus!    

Aki ÚR a vizek fölött is2.

Jézus megfékezte a vihart a 
Genezáreti-tavon, amikor is 
rá pa rancsolt a szelekre és a 
hullámokra – és abban a pilla-
natban minden elcsendesült.  
A tanítványok nagy megilletődve 
és elcsodálkozva ültek ott, és ezt 
kérdezgették egymástól: „Ki ez, 
hogy a szelek is, a tenger is en-
gedelmeskednek neki?” (Olvasd 
el a Bibliából a Máté 8,23–27-et!)

Peter és Sigrun Rapp 1991 óta misszioná-
riusok Franciaországban. 2012 óta élnek 
Avranches-ban. Gyülekezetépítő munkát 
végeznek, és nagyon örülnek, hogy az 
elmúlt évben felépült a gyülekezeti ház. 
A házaspárnak öt fia van, közülük kettő 
még otthon lakik: a 17 éves Nicolas és a 
13 éves Benjamin. 

Az árapály: Az apály és a dagály váltakozását 
a tengeren árapálynak hívják. Az apály az az 
időszak, amikor a víz a szárazföldtől távo-
lodik. Ekkor láthatóvá válik az úgynevezett 
tengermellék. Azt az időszakot pedig, amikor 
a víz megint visszatér, dagálynak nevezzük.  
Az árapály váltakozását tengerjárásnak ne-
vezzük. Az árapályt a Hold vonzása váltja ki, 
és felváltva jelentkezik.

2018 nyara óta minden hónapban rendezünk egy 
gyermekklubot, ahová sok gyermeket hívunk meg. Abból 

a városnegyedből, ahol a gyülekezeti házunk áll, eddig még 
nem jöttek gyermekek a klubunkba. Helyettük viszont jönnek 
olyanok, akik kissé távolabb laknak, és akiket mi hozunk el a 
lakóhelyükről. A létszám kicsit olyan, mint az árapály: hol na-
gyon kevesen vannak, sőt, néha senki sem jön el, máskor meg 
nagyon sokan jelennek meg, ami mindig kellemes meglepetés 
nekünk. Nagy a jövés-menés. De nekünk minden gyermek 
egyformán fontos, és örülünk, ha Istenről, Jézusról és a 

Bibliáról beszélhetünk nekik.   

Imádkoznál velünk, hogy igazi  
gyermekáradat lepje el  

a klubunkat?

Állandó jövés-menés4.

Avranches,
Franciaország
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Ha a misszió szót halljuk, legtöbbünk lelki szemei előtt alighanem egy-egy misszionárius(pár) arca jelenik meg. Ám 
ha el kellene magyaráznunk valakinek, hogy mivel is foglalkozik a Liebenzelli Misszió, nehéz lenne úgy összefoglalni 
néhány szóban, hogy valami fontosról el ne feledkezzünk. Az elmúlt években maga a misszió is feltette magának a 
kérdést: Világszerte számtalan feladat kínálkozik. Mire összpontosítsunk? A misszió vezetősége a nemzeti ágakkal és 
a misszionáriusokkal együtt imádkozva és tanácskozva négy pontban foglalta össze a küldetésünket. Ezeket szeret-
ném a kedves Testvérekkel röviden ismertetni.

Gyülekezetépítés multikulturális környezetben
Szolgálatunknak az a célja, hogy emberek megtalálják a megfeszített és feltámadott Urat, élő hitre jussanak Jézus 
Krisztusban és megbéküljenek Istennel. Ezért az evangéliumot válaszadásra ösztönzően, hívogatóan, érthetően és 
megszólítóan kívánjuk hirdetni. Azoknak, akik hitre jutnak, olyan gyülekezetekben szeretnénk lelki otthont biztosíta-
ni, amelyek a misszió jegyében végzik szolgálatukat. A világ sok-sok országa etnikailag és kulturálisan igen sokszínű. 
Ezért a missziós gyülekezeteknek kulturálisan „többnyelvűvé” kell válniuk. A különféle emberek csak ilyen környe-
zetben tanulhatnák meg, hogy mit jelent Jézus tanítványának lenni, személyesen is bizonyságot tenni, különféle kul-
túrájú és beállítottságú emberekkel közösséget alkotni, valamint a társadalomban érzékelhetően megjelenni. Bár az 
öreg kontinens sokszínűsége még az elmúlt évtizedek demográfiai változásait figyelembe véve sem hasonlítható a 
harmadik világéhoz, egyre több gyülekezetnek kell újabb és újabb kulturális nyelvet elsajátítania, hogy betölthesse 
küldetését. A Liebenzelli Misszió az évszázados tapasztalatával megbízható segítséget tud ebben nyújtani.

Fejlesztés és szociális munka gyülekezeti keretek között
Isten szeretete az elveszett világ iránt abban nyilvánul meg, hogy Fia, helyettes áldozatként az életét adta a keresz-
ten. Az Egyház ezt a szeretetet egyrészt az örömhír missziós hirdetésével, másrészt jócselekedetekkel adja tovább: 
a felebarát, sőt az ellenség iránti tevékeny szeretetével. Krisztus Gyülekezete mindig is tudatában volt annak a hi-
vatásának, hogy Jézus Krisztus követeként ebben a világban „Krisztus mindkét kezével” (John Stott), az Igével és a 
jócselekedetekkel is szolgáljon. Ezért kívánjuk világszerte a gyülekezetközeli szociális-missziós munkát az adott kör-
nyezetnek megfelelően és modellszerűen fejleszteni, valamint támogatni.

Felkészítés a világmisszióra 
Mindig a Szentlélek csodája az, ha emberek hitre jutnak Jézus Krisztusban. Ugyanakkor Isten a Léleknek ebben a 
munkájában minket, embereket sem mellőz. Szolgálatra hív minket, és feladatot bíz ránk. Annak érdekében, hogy ez 
a szolgálat teológiailag, kulturálisan és a gyakorlatban is a lehető legmegfelelőbben folyhasson, teológiailag alapos, 
gyakorlatorientált és interkulturális jellegű képzést kívánunk nyújtani a multikulturális környezetben élő gyüleke-
zeteknek. A képzésben résztvevőket szeretnénk a szolgálatban segíteni, hogy türelemmel és kiváló kompetenciával 
vezethessenek hitre embereket sokféle kultúrából, népből és nyelvből.

Együttműködés
Mivel az egyház egysége a Jézus Krisztusba vetett hit előtt ajtókat nyit meg, megosztottsága ellenben komoly aka-
dályt jelent (Jn 17,21k), a Liebenzelli Misszió tagjaiként lehetőség szerint együttműködünk a helyi gyülekezetekkel és 
a társegyházakkal, valamint az egyéb szervezetekkel is. Partnereinkkel együtt szeretnénk tanulni egymástól és köl-
csönösen segíteni egymást abban, hogy missziós küldetésünket az adott környezetben és világszerte is betölthes-
sük. A Liebenzelli Misszió ezentúl minden szolgálatát a fenti elvek mérlegére helyezi és azok szerint is tervezi. Sok 
munka áll előttünk, szolgálatunk ugyanakkor csak úgy érheti el a célját, ha Isten áldása nyugszik rajta.

Imádkozzunk együtt missziós szervezetünk világméretű szolgálatáért!

Szerep, 2019. július                          Testvéri köszöntéssel:

Kedves 
Testvérek!

Török András, elnök
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Miért nem kell foglal kozni 
minden előítélettel?

Legtöbbször a gyarmatosítás és a misszió kap
csolata kerül szóba. Igen, való igaz, hogy a leg
több hibát akkor követték el, amikor a misszió 
a politikai hatalommal szövetkezett, ill. ha erő
szak és elnyomás kísérte. Emiatt aztán az evan
gélium megszűnt éltető elemmé lenni.  

Amikor a misszióval kapcsolatos előítéletek 
és vélemények hangzanak el, akkor minden 
érintettől elvárható a méltányosság és a vissza
fogottság. Dr. Tobias Schuckert jó példával jár 
elöl a cikkében (lásd a 14–17. oldalon). Körül
tekintően bánik az előítéletekkel, és nem csak 
védekezik.

Az előítéleteknek nem szabad elrugaszkod
niuk a valóságtól. Nagyra becsülöm azokat 
a misszionáriusokat, akik Indiában szolgál
tak, és fontos szerepet játszottak abban, hogy 
megszűnt az özvegyégetés gyakorlata. Nagyon 
hálás vagyok, amiért a liebenzelli misszioná
riusok is nagyban hozzájárultak az oktatás és 
az egészségügyi ellátás fejlődéséhez sok or
szágban. De – 120 éves fennállása során – a 
Liebenzelli Misszió is sok hibát elkövetett.

Ami a jelent és a jövőt illeti, elköteleztük 
magunkat arra, hogy elutasítjuk a vallási erő
szak, a hatalommal való visszaélés és a disz
krimináció minden formáját. Mi is a szerint 

akarunk élni, amit másoktól magunkkal kap
csolatban elvárunk. 

A fenntartások másik „csoportja” szolgála
tunk lelki dimenzióját szokta feszegetni: Hagy
ni kell, hogy az emberek a saját vallásuk keretei 
között kereshessék a boldogságot. Ám a missziói 
parancs (Mt 28,18–20) magától Istentől szár
mazik, és nem mi adtuk ki azt magunknak. 
Miközben az emberek elfogadják a misszió ösz
szefonódását a különböző képzési programok
kal és szociális segítségnyújtással, azonnal el
kezdenek méltatlankodni, ha arról a megváltó 
új teremtésről hallanak, amely Jézus halála és 
feltámadása által lehetséges (2Korinthus 5,17). 

Ezt a kesztyűt fel kell vennünk. Igen, mi az 
embereket valóban a Jézus Krisztusban való 
hitre hívogatjuk, ahogyan a Biblia is biztat 
erre. Ahhoz hívjuk meg az embereket, aki a 
régit újjá teremti, és aki egyedül képes örökre 
megmenteni az embereket. Ezzel megütközést 
váltunk ki sokakban, küldetésünket mégsem 
adhatjuk fel, és nem is akarjuk feladni. 

Misszionáriusaink írásai olyanok együtt, 
mint egy turmix: csípősek, elgondolkodtatóak, 
felvilágosítóak és motiválóak. A munkatársaink 
meg vannak győződve küldetésük helyességé
ről, és készek szembenézni a kihívásokkal:

 ●A németországi misszionáriusok egy Isten nél
küli társadalom valóságával szembesülnek. 
 ●Afrikai misszionáriusaink mély és rendkívül 
sokrétű vallásossággal találkoznak.
 ●A chilei misszionáriusok a délamerikai ke
resztyéneknek segítenek teljesíteniük Jézus 
missziói parancsát

Szívélyes üdvözlettel a misszió hegyéről:

 
Martin Auch, missziós igazgató

– Hogyan tud jó lelkiismerettel misszio
nálni a mai korban? – Ezt a kérdést egyre 
gyakrabban teszik fel nekem, leginkább 
azok, akik mellettem ülnek a repülőgé-
pen. Ha letámadnak vagy beskatulyáznak 
minket, nem egyszer azonnal elkezdünk 
védekezni. Jómagam arra szoktam rá, 
hogy megpróbálom kideríteni, mi áll a 
kritika hátterében.

A keresztyén misszionárius életpályamodellje
„Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk ma
gunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben … tisztaságban … jóságban, 
Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével … dicsőségben és gyalázatban, 
rossz hírben és jó hírben, … mint akik szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazda
gítók, mint akiknek nincsen semmijük, és akiké mégis minden”. (2Korinthus 6,3–10)
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Mi a teendő, amikor olyan keresztyénekkel 
találkozom, akik készek misszióba menni, de 
éveken át azt tapasztalták, hogy a misszio
náriusok nemcsak a Jézus Krisztusról szóló 
örömhír átadását tekintették küldetésüknek, 
hanem „civilizálni” is akarták a helyieket?

Mi a teendő, amikor olyan embereket sze
retnénk misszióba állítani, akik abból indul
nak ki, hogy a biblikus hithez hozzátartozik 
minden, amivel ők a saját kegyességi hitgya
korlatukat összekötik, és mindent ugyanúgy 
is szeretnének továbbadni másoknak? 

Mi a teendő, amikor fiatalok készek kül
misszióba menni és hirdetni Isten szeretetét, 
de kisebbségi komplexusuk van, mert kaptak 
olyan visszajelzéseket, miszerint az ő kultú
rájuk civilizálatlan?  

Sajnos még nem minden (chilei) keresz
tyén gondolkozik helyesen a misszionáriu
sokról. Sokan úgy néznek rájuk, mint akik
nek mindig igazuk van, és akiknek nem 
lehet ellentmondani. Mindig elöl mennek, 
és mutatják a többieknek, hogyan kell a hi
tet helyesen megélni. A legtöbb ember így is 
látta ezt. 

Missziós ország és missziós erőtényező
Chile ma már nem csupán missziós célor
szág. A gyülekezetek annyira megerősödtek, 
hogy szeretnének ők is missziós erőtényezők 
lenni. Mindenütt találkozunk olyan hívőkkel, 
akiknek minden vágyuk az, hogy elvigyék 
az evangéliumot olyan népekhez, amelyek 
még nem hallottak Istenről. Ha rajtuk múl
na, azonnal indulnának. A mi feladatunk 
az, hogy „megakadályozzuk” őket. Előbb 
ugyanis fel kell készülniük a szolgálatra, és 
ez nem csak teológiai képzést jelent. A Jézus 

Krisztusról szóló örömhírt 
akkor tudjuk csak tovább
adni, ha először kapcso
latokat építünk ki az em
berekkel. Ehhez azonban 
meg kell ismernünk a he
lyi kultúrát és a történelmi helyzetet. Misz
szionáriusként minden kultúrában meg kell 
tudnunk látni Isten dicsőségét, de a bűnnek 
a nyomait is.  

A misszionárius-jelölteknek megfelelő 
időre van szükségük ahhoz, hogy megta
nulják, mi segíthet nekik továbbadni Isten 
Igéjét abban az országban, ahová elhívást 
kaptak. Jézus maga is emberré lett, és – 
mint Isten Küldötte és egyben Isten hozzánk 
szóló Igéje – egy adott kulturális közegben 
és történelmi helyzetben hirdette a megvál
tásról szóló örömüzenetét. Ugyanígy a mi 
feladatunk is az, hogy ne csak elmondjuk 
az örömhírt, hanem az életünkkel is bemu
tassuk azt. A délamerikaiaknak is meg kell 
érteniük, hogy a Szentháromság Isten sze
retne lakozást venni az életükben, és szeret
né őket másokhoz küldeni – és ez nem egy 
külföldi vallás idegen és új istenekkel meg 
szellemekkel. 

A világ legfontosabb üzenetét kell hirdet
nünk mindenütt. Ez az üzenet minden kultú
ra fölött áll. Úgy kell azonban elmondanunk 
az embereknek, hogy azt az ő közegükben is 
meghatározó üzenetként értelmezzék. Azért 
szeretnénk tehát mi, liebenzelli misszio
náriusok megfelelő módon felkészíteni a 
chileieket, hogy Jézus dicsőíttessék az egész 
világon, a kultúrák, nyelvek, népek hatalmas 
és színes forgatagában.

Andrés Vergara

Mintegy két éve szolgálunk már Chilében, és chileiként tudom, 
hogy a legtöbb keresztyén mit gondol a misszionáriusokról. 
Gyakran szembesülök ugyanazokkal a kérdésekkel.

Chile:
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Andrés és Katrin Vergara két 
gyermekükkel 2017 júliusa óta 
élnek Chilében. Fiatal dél-ame-
rikaiakat készítenek fel a misz-
sziós szolgálatra. Andrés, aki 
egyébként chilei, bibliaisko-
lákban tanít, és ő vezeti az 
egyéves ProVisión elnevezésű 
képzési programot Santiago de 
Chilében.

Imádkozzunk, hogy  
a liebenzelli misszio

náriusok szolgálata által a 
chilei keresztyének is meglás
sák a helyüket és feladatukat  
a világmisszióban!

Mi a teendő, 
amikor...

Fiatal chileiek misszionáriusokért 
imádkoznak

Sok chilei gyülekezet  
szeretne misszionáriusokat 
kiküldeni
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A mindent a hatalma alá hajtó európai em
ber képe még ma is sokakat kísért. Az a meg
győződés is sokak fejébe befészkelte magát, 
miszerint a misszionáriusok – kisebb vagy 
nagyobb mértékben – támogatták és kiszol
gálták saját nemzetük gyarmatosító törek
véseit.  Pedig, hangoztatják szilárd hittel, a 
bennszülöttek tulajdonképpen teljesen bol
dogan és elégedetten élnek teljes összhang
ban a természettel. Tagadhatatlan, hogy „a 
keresztyénség nevében” DélAmerikában 
és később Afrikában is sok borzasztó dolog 
történt. De hogyan alakult ki az az általános 
nézet, hogy ezeknek az országoknak a lakói 
boldogan éltek, amíg a nyugati kultúra min
dent „tönkre nem tett”?

A kezdetek a romantika időszakára (kb. 
1770–1870) nyúlnak vissza. Európa iparo
sodása nagy társadalmi robbanásokhoz ve
zetett; az emberek a vidékről a városokba 
özönlöttek, a gyárak körül munkástelepek 
nőttek ki, és az ipari központoknál észlelni 
lehetett a környezetszennyezés első jeleit.  
A korábbi – szubjektív értelemben vett – sza
bad és biztonságos falusi életet felváltotta 
a városok zsúfolt nyomornegyedeiben nyo
morgó gyári munkásság, azaz a kapitalizmus 
rabszolgáinak a kizsákmányolt és korlátok 
közé szorított élete. Eközben körvonalazó
dott a „nemes vadember” képe.  A kritikusok 
a saját kultúrájukkal kapcsolatos nemtetszé
süket az idegen kultúra egyoldalú felmagasz
talásával fejezték ki. Azokat a népeket pedig, 
amelyek látszólag szabadok voltak még a ka
pitalista béklyótól és egyszerű érintetlenség
ben éltek, példaképként emlegették. 

A napi politika Afrikát gyarmatokra osztot
ta fel. A feketékre rákerült a „másodosztályú” 
bélyeg. Ugyanakkor a romantika ideológiája 
ugyanezeket az embereket méltóságteljes, 
romlatlan, szabad és a természettel harmo
nikus összhangban élő embereknek látta. És 
ezzel nem a gyarmatosítás elleni, hanem az 
Európában jól érzékelhető új folyamatok el

leni kritikájukat fogalmazták meg. Abban az 
időben születtek az USA-ban James F. Cooper 
Bőrharisnya-történetei, Németországban pe
dig Karl May tollából megszületik a roman
tika egyik legismertebb alakja: Winnetou, a 
nemes lelkű vadember. A romlatlan ember, 
aki olyan, amilyennek lennie kellene, és úgy 
él, ahogyan élnie kellene. Szabad, ártatlan, 
őszinte, aki harmóniában van önmagával és 
a természettel. Ez a kép érdekes módon a mai 
napig tartja magát. 

Ezt mi már nem élhetjük át 
Nevezzük őt Csimwemwének! Miután az 
ő nagybátyja a leendő férj nagybátyjával 
mindent elrendezett, és a menyasszonypénz 
fejében három tehén lakhelyet változta
tott, már semmi sem állt az esküvő útjában. 
Csimwemwe és Kondvani  boldogan éltek 
együtt. Már két gyermekük volt, amikor 
Kondvani a munkája közben halálos balese
tet szenvedett. Egy csapásra vége lett a bol
dogságnak. A menyasszonypénz még valamit 
jelent: az asszony, vagyis a munkaereje a férj 
családjáé. Csimwemwe nem mehetett el csak 
úgy, hiszen fennállt annak a veszélye, hogy 
férje rokonai visszakövetelik a három tehe
net. Sőt, a gyermekek is a férj családjának 
a tulajdonát képezik, és a család elő is állt 
egy tervvel: felbéreltek egy férfit, hogy közö
süljön az özveggyel, és ily módon rituálisan 
szabadítsa meg őt elhunyt férje szellemétől. 
Utána az egyik sógor másodfeleségnek elvet
te volna az özvegyet. 

Csimwemwe azonban sem a rituális „tisz
tuláson” nem akart átesni, sem pedig a só
gorával nem akart összeházasodni. Nem 
maradt más választása, mint elmenekülni –  
a gyermekei nélkül. És tudván tudva, milyen 
nagy bajt zúdít a saját családja nyakába, hi
szen a rokonai vagy nem tudják, vagy nem 
akarják majd a menyasszonypénzt visszafi
zetni. Idővel Csimwemwe megvetette a lábát 
a fővárosban, és új életet kezdett. Nem lett 

A misszionáriusok tönkreteszik a helyi népek kultúráját. A misszionáriusok erő
szakkal le akarják nyomni a keresztyénséget az emberek torkán. Amikor egy 
misszionárius, országjáró körútja során, különböző helyeken mutatja be a szol-
gálatát, gyakran kap teljesen jószándékú emberektől ilyen és ezekhez hasonló 
szemrehányásokat. Amikor visszakérdez, hogy az illetők mire is gondolnak ponto-
san, többnyire Dél-Amerika spanyol meghódítása kerül szóba.

Malawi:

Kultúrarombolók és 
erőszakos hódítók?

Imádkozzunk,hogy  
a misszionáriusaink 

segítségével egyre többen 
képesek legyenek megkülönböz
tetni a tévtanítókat az evangéli
um igazi követeitől!

Paul és Dorothe Kränzler 2016 
márciusa óta újból Malawiban 
szolgál. Amellett, hogy ők a 
misszionárius csoport vezetői, 
a yao törzsben pásztorolják az 
ottani gyülekezetet. Két felnőtt 
gyermekük van. A család 1988-
tól 2006-ig Afrikában dolgozott: 
előbb Libériában és Guineában 
szolgáltak különböző gyüleke-
zetekben, majd 1993-tól Malawi-
ban tevékenykedtek a Csizomo 
Központ kialakításában, szerve-
zésében; munkatársakat képez-
tek, az AIDS-projektet vezették 
és a bibliaiskolában tanítot-
tak. 2006-tól 2015-ig az auszt-
riai Salzburgban szolgáltak egy 
gyülekezetben.

Sok malawi már nem az őserdő
ben él, hanem megérkezett a 21. 
századba.
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prostituált, mint sok más, hozzá hasonló helyzet
ben lévő asszony. De nagyon szenvedett attól, hogy 
a gyermekei nem lehetnek vele, és a rokonai támo
gatását is nélkülöznie kell, hiszen nem követte a 
régi hagyományokat, és nem teljesítette a nemze
dékek óta érvényben lévő özvegyi kötelességeit.  

Egy másik, nagyon szorongató kérdés
Thomas és Debbie minden kedden ideutaznak, 
hogy leadják a rádióban az albinizmussal szüle
tett sorstársaiknak készült adásukat. Ők maguk is 
ebben a pigmenthiányos betegségben szenvednek. 
Mangocsiban, ahol élnek, viszonylag biztonságban 
vannak. De más albínóknak nemcsak a betegség 
terhét kell cipelniük, hanem még a puszta életük 
is veszélyben forog. Thomas és Debbie ez mesélik 
nekünk: 

– Néhány hetente meggyilkolnak vagy elrabolnak 
egy albínót. A varázslók jó pénzért felvásárolják az 
albínó testrészeket, mert a hiedelem szerint a va
rázslásnak és az amuletteknek nagyobb a hatásuk, 
ha társul melléjük egy ilyen testrész. Azok, akik gaz
dagságra vagy politikai befolyásra vágynak, ilyen 
amuletteket szoktak készíttetni maguknak. 

A félelemről közkívánatra 
Amikor néhány embert megkérdeztem, hogy mi
lyen témát ajánlanának a rádióban elhangzó napi 
áhítatokhoz, a legtöbben a félelem témáját említet
ték: félelem a gonosz hatalmaktól, „a gonosz szem
től”, félelem a varázslattól, a szerencsétlenségtől és 
a betegségtől, a rokonoktól, ha az embernek többje 
van, mint nekik. És még sorolhatnám. 

Mi egyáltalán nem azt tapasztaljuk, hogy az em
berek összhangban élnének a környezetükkel. Sok
kal inkább vágynak egy jobb életre, és azt remélik, 
hogy megszabadulhatnak a félelem és a szegénység 
állandó szorításából. Boldog emberek vállalnáke 
vajon az Európába menekülés kockázatát? 

Ezért a legtöbb ember Malawiban örül a misz
szionáriusoknak. A valóban szegények nem tudnak 
egy menekülést megfizetni. A hagyományok és a 
vallási képzetek rabságában igyekeznek valaho
gyan megbirkózni az élettel. Nagyon kevés a kiút 
az őket körülvevő korlátok közül. Ezzel szemben 
a misszió, amely képzést, felvilágosítást, szemé
lyes törődést biztosít az embereknek és egy szerető 
mennyei Atyával akarja őket megismertetni, pél
dátlan szabadítást hozhat a félelmek és a hagyomá
nyok nyomása alól. 

Melina, egy malawi nő egyszer ezt mondta  
nekünk: 

– Félünk ugyan a kígyóktól és a skorpióktól, 
de már megszoktuk őket. A sötét erőktől való fé
lelem ennél rosszabb. Amikor az embernek a sa
ját rokonai nehezítik meg az életét, vagy amikor 
varázserőt használnak ellenem, mert én vagyok 
a családban az egyetlen keresztyén, akkor valódi 
vigaszt találok az imádságban. Isten újra meg újra 
védelmet nyújt, amikor ezek a hatalmak megkör
nyékeznek.  

Paul Kränzler

Válaszok Malawiból
Jó volt, hogy misszionáriusok jöttek Malawiba?
— Igen, mert elhozták nekünk a keresztyén hitet.
— Nélkülük nem lenne ma Bibliánk. 
— Malawit iskolákkal segítették. 
— Különféle szakmákat tanítottak az embereknek a rabszolgakereskedelem 

helyett. 
— A misszionáriusok kórházakat hoztak ide, és a mi nyelvünkre fordítottak le 

sok könyvet.
— A misszionáriusok véget vetettek a törzsi háborúknak.
— Elhozták nekünk az első infrastruktúrát.
Miért kellenek még mindig misszionáriusok Malawinak?
— Hogy segítsék a malawiakat az evangélizáció és a tanítványképzés területén. 
— Hogy tudjunk harcolni az oktatás elvilágiasodása ellen.
— Azért, hogy képezzék és továbbképezzék az egyházi vezetőket. 
— Hogy segítsenek a malawi keresztyéneknek felismerni a tévtanításokat.
— Hogy segítsék a projektek lebonyolítását. 

Van, amiről nyíltan senki nem beszél, de lépten-nyomon céloznak rá a kü-
lönböző összejöveteleken: Vannak projektek, amelyek kívülről jövő anyagi se-
gítség nélkül egyszerűen nem valósulhatnának meg. Ezért sem szeretné sok 
gyülekezet a misszionáriusokat nélkülözni.FO
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Gyülekezeti vezetők képzése 
Kongóban

Albínó halárus Balakában

Albínó emberek 
Malawiban 7 000–10 000 embert érint  
a színanyagképződés veleszületett 
zavara, amely melaninhiányt okoz. 
Ezeknek az embereknek fehér a bőrük, 
gyakoriak náluk a látászavarok, és 
nagyobb a bőrrák kialakulásának az 
esélye. Az albinizmus Afrikában gyako-
ribb, mint a föld más területein.

 i
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A misszionáriusok „rohama” igazából akkor 
indult el a Felföldre. A tengerparti területeken 
és a szigeteken akkor már láthatóak voltak a 
több mint 100 éven át tartó missziós, gyarma
tosító, gazdasági és civilizálási fáradozások 
eredményei. Mára a lakosság 96 százaléka 
vallja magát keresztyénnek. Templomot min
denfelé találni. A 2014es alkotmányba a kor
mányzat büszkén írta bele: Pápua ÚjGuinea 
keresztyén ország.

Szürke hétköznapok
Kimegyek a piacra. Próbálok alkudni.

– Yu mission, a? (Te a missziótól vagy, 
ugye?) – kérdi az árus. Amikor igennel vála
szolok, azonnal kapok 15% kedvezményt.

Az utcán mindenki elámul azon, hogy az 
angol helyett a pidginangolt használjuk mi 
is. Ennek alapján már meg is állapítják: – Ti 
misszionáriusok vagytok! – Sokan örülnek és 
hálásak nekünk: – Köszönjük, hogy eljöttetek 
hozzánk! – Sokan még ahhoz a nemzedékhez 
tartoznak, akik ott voltak, vagy első kézből 
hallották, hogy milyen volt, amikor az első 
misszionáriusok megérkeztek a törzsükhöz és 
a falujukba. Ők még látták, amint emberek át
élték a belső és külső megszabadulást, és Jé
zus megváltoztatta az életüket. 

Otthon, Európában mintha éppen az ellen
kezője lenne igaz: a keresztyénség szinte már 
hátránynak számít. A Jézus iránt érzett örö
münk idejétmúlttá vált… 

Árnyoldalak 
Az éremnek azért még itt, ÚjGuineában is van 
egy másik oldala: a keresztyénség akkorára 
nőtt, mint a Csendes-óceán, de sokszor olyan 
sekélyes, mint egy pocsolya. Pápua ÚjGui
neát a legkorruptabb országok közé sorolják.  
A miniszterelnöktől kezdve az országgyűlési 
képviselőkön át a legegyszerűbb piaci kofá
ig, mindenütt akadnak olyanok, akik, amikor 
meglátják a bőrszínemet, azonnal háromszoro
sára emelik a tarifát. Nem sokkal egy nagysza
bású nemzetközi konferencia után 284 luxus
autó tűnt el nyomtalanul az országban.    

Az egyházban is van minden: hatalomvágy, 
politizálás, feszültségek, tévtanítások, hűtlen 
kezelés, versengés, más felekezetek megíté
lése. Az ember joggal teszi fel a kérdést: Hol 
van vakkor az a 96% keresztyén?

Mit adott mégis a misszió eddig, és mit ad 
most? 
A misszió nélkül alig működne az oktatás, 
az írásolvasástanítás vagy az egészségügyi 

ellátás. A teljesen elzárt területeken élő
ket csak a repülős misszionáriusok 

tudják elérni és ellátni. A missziós 
tevékenységnek köszönhető az 

is, hogy a helyi kultúrák nem 
váltak a politikai és az öko

nómiai csatározások áldo
zatává, és a nyelvekkel 

együtt a dokumentálá

Az első fehér emberek – arany reményében – csak 1930-ban merészkedtek be 
Új-Guinea belsejébe. Addig a Felföld néptelennek számított. Az 1950-es években 
a gyarmatosító ausztrál kormány – hogy elejét vegye a törzsi háborúskodásoknak 
– egész országrészeket vont a különböző missziós társaságok fennhatósága alá.

Előítéletmentesen
Pápua Új-Guinea:

„Az állam feladata 
ott ér véget, ahol 
az aszfaltozott út.  

Onnantól a  
feladatokat az 

egyház veszi át.” 
(Új-guineai szállóige)

Manunak 
nehéz élete 
volt.
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suk is megtörtént. Ez a felmérhetetlen szolgá
lat kb. 865 nyelvre és 1000 népcsoportra ter
jedt ki! Ugyanakkor sikerült felszámolni több 
embertelen szokást is, többek közt a kanniba
lizmust vagy a nők elnyomását. A belső békes
ség hatott a külvilágra, de nyilvánvalóan nem 
változtatott meg minden egyént. 

Ebben az országban a misszióra úgy tekin
tenek, mint az élet és az ország történelmének 
szerves részére. Nem éri sem az imperialista 
törekvések, sem a kultúrarombolás vádja.  
A misszió mindig is arra törekedett, hogy le
hetővé tegye és támogassa az emberek és az 
ország fejlődését, miközben a globalizáció és a 
fejlődés a kultúrát figyelmen kívül hagyva tört 
rá az országra és zavarta össze az embereket. 

Miközben a nyomornegyedekben szolgá
lunk, igyekszünk az ott élő gyermekeknek 
igazi értékeket átadni. Ezek a gyermekek 
mindenki másnak csak rabbis (szemét). Kö
zéjük tartozott Manu is az Erima-negyedből, 
aki HIV-fertőzéssel született. Február közepén 
halt meg. A helyi gyülekezettel együtt végzett 
munkánk gyümölcseként megismerte Isten 
szeretetét, és meghallhatta, hogy ő is értékes 
teremtmény, pedig a saját környezetében ő 
mindenkinek csak „a beteg kisfiú” volt. 

A Kaukau-alapelv
A misszió nem lehet hatékony, ha csak külső 
motivációk mozgatják, vagy ha az egyház a 
nyugat olcsó majmolására vágyik csupán, és 
nem enged teret a nemzeti sajátosságoknak.  
A keresztyénség nem egy nyugati kultúra, 
és valószínűleg sokkal jobban illeszkedik az 
újguineaiak törzsi kultúrájához, mint a mi 
nyugati kultúránkhoz. Tavaly ünnepélyes 
keretek között ittenieknek adhattunk át egy 
egész szolgálati területet: több mint 100 éve 
érkeztek az első misszionáriusok Liebenzellből 
Mánusz szigetére, most pedig elbúcsúztatták 
az utolsó misszionárius családot is. Ez az al
kalom egyáltalán nem egy temetéshez, hanem 
egy menyegzőhöz hasonlított: a gyermek meg
kezdte önálló életét. 

Isten azért alkotta meg a földet és az em
bert, hogy közösségben legyen vele. Szerete
tét pedig Jézusban mutatta ki irántunk. Jézus 
evangéliuma nem KözépEurópában, de nem 
is ÚjGuineában gyökerezik, hiszen az Ige 
magjai az egész világra eljutottak. Aztán az 
adott helyi körülmények között kikeltek, és 
vagy elszáradtak, vagy virágzásnak indultak. 
Éppen úgy, mint a kaukau, az édesburgonya, 
amely országszerte alapélelmiszernek számít, 
és az ünnepi lakomák állandó fogása. Pedig 
nem őshonos növény. Dél-Amerikából került 
ide, a Délitengerre, itt aztán betelepítették, 
elkezdték fogyasztani, és mára a mindennapi 
élet részévé vált. 

A Tariból származó John lelkipásztor ezt 
mondta nekem: 

– Mielőtt misszionáriusok jöttek volna az 
országunkba, szellemekben hittünk, akiknek 
a jóindulatát folyamatosan biztosítanunk kel
lett. De volt egy nagy istenség, Dadagaliwabe, 
akitől mindannyian féltünk. Nem loptunk, 
nem hazudtunk, mert tudtuk: Dadagaliwabe 
figyel bennünket. Amikor aztán megérkeztek 
a misszionáriusok, ezt az istenséget – aki ad
dig el volt rejtve előlünk – Jézusban ismertük 
meg, és elkezdtük követni Őt. 

ÚjGuinea és más országok törzsi közössé
geiben is hasonló történetek maradtak fent:  
Isten már akkor is jelen volt, mielőtt megjelent 
volna a misszió! Isten „az örökkévalóságot is az 
emberi értelem elé tárta”! (Prédikátor 3,11).  
Ő minden ember Ura és Istene, aki Jézusban 
jelentette ki Magát nekünk. Néha ehhez embe
reket (misszionáriusokat) használ segítségül. 

Az első új-guineai misszionárius, Friedrich 
Doepke, akit később kivégeztek, ezt írta egyik 
levelében: „A Dél Keresztje rám hunyorított. 
Azt szeretném, ha a mánusziak is megtudnák, 
hogy a golgotai kereszt az ő valóságos megme
nekülésüknek is az útja. Minden vágyam az, 
hogy addig soha ne hagyjam Mánuszt magára 
– hacsak nem kényszerből –, amíg sokan nem 
hisznek Jézusban.”  

Ez a mi motivációnk is: szeretnénk embe
reket menteni, de nem azért, mert „mi, misz
szionáriusok tudjuk, hogyan kell azt csinál
ni”, hanem azért, mert ez az Isten ügye, és 
ez az Isten szeretete. A misszióban az a szép, 
hogy Isten szeretetének nincsenek határai. 
Mi, keresztyének mind
annyian azt a küldetést 
kaptuk, hogy vállaljunk 
részt Isten munkájában 
– függetlenül attól, hogy 
Németországban, Ma
gyar országon vagy Új
Guine ában élünke, hogy 
kapunke „misszionárius  
árengedményt”, vagy mint 
keresztyéneket félreismer
nek minket. 

Sebastian Proß

Sebastian és Katharina Proß 
2016 augusztusa óta vezeti a 
Shape Life elnevezésű misszi-
ós projektet, amely a főváros, 
Port Moresby szociálisan legel-
maradottabb területeit célozza 
meg. 25 önkéntes bevonásá-
val 10 városrészben szerveznek 
gyermekprogramokat, amelye-
ket több mint 500 gyermek lá-
togat hetente. A házaspárnak 
egy kislánya van.

Imádkozzunk, hogy a 
pápua keresztyének jól 

tudjanak élni a Krisztusban 
kapott szabadságukkal!

Édesburgonya 
kínálat a piacon

„Aligha van még egy olyan ország, amelyik ilyen 
gazdag lenne ásványi kincsekben, hiszen minden-
ütt nemzetközi bányászati cégek végzik a kiterme-
lést. A nagy többség mégis mélyszegénységben 
él továbbra is. A kis bennszülött népcsoportok, 
amelyeknek mind saját nyelvük és hagyományaik 
vannak, folyamatos küzdelmet vívnak azért, hogy 
áthidalhassák azt a távolságot, amely saját szel-
lemhitük és a mai digitális kor között húzódik. Már-
pedig ez az ember pszichéjének óriási távolságnak 
számít.” (Süddeutsche Zeitung, 2018. november 14.) 
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Ez azonban inkább csak ártalmatlan értetlen
kedés volt. De utána sem panaszkodhattunk, 
mert a helyzet nem durvult el. A végén szin
te már vártam, hogy egyszer csak valaki cék
lavörös fejjel nekem ront és ezt üvölti: 

– De hiszen ti kultúrimperialisták és val
lási fanatikusok vagyok, akik megzavarjátok 
békés emberek világrendjét, és rájuk erőlteti
tek a keresztyén nyugat elméleteit!

És ilyen mind a mai napig nem történt – 
ami talán jó is így. Mégis igyekeztem világi 
kontextusban kerülni a misszionárius szót. 
Nem mintha szégyellném a hivatásomat, 
vagy félnék valamitől; inkább azért, mert 
ennek a „foglalkozásnak” máig nincs egyér
telmű meghatározása, és mindenki a maga 
szája íze szerinti jelentéstartalmat biggyeszt 
hozzá. Így legtöbbször ilyeneket mondtam:

– Zambiában élek, és egy ottani egyházi 
szervezettel dolgozom. A helyi gyülekezetek 
vezetőinek és munkatársainak tartok képzé
seket, illetve folyamatosan segítem, tanácso
lom őket. – Ezt általában megértik és tudo
másul veszik az emberek.  

A szerzett tapasztalataim szerint pont 
hogy akkor tesznek fel kérdéseket a mun
kámmal kapcsolatban, ha nem kezdek el 
azonnal Jézusról beszélni, vagy ha nem térek 
rá azonnal a misszió témájára. Az én semle
ges bemutatkozásom már számos jó beszél
getés elindítója volt. Hiszen hol találnak még 
egy olyan bolondot, aki az egész családjával 
Zambiába hurcolkodik?! Így aztán gyakran 
tudtunk egészen természetes módon bizony
ságot tenni Jézusról. A beszélgetés eme mű
fajának különösen a feleségem szenvedélyes 
művelője. 

Díszpéldány?
„Otthoni eltávozásom” alatt sokat utaztam, 
és számos gyülekezetben ismertettem a szol
gálatunkat. Néha mármár kínosan éreztem 
magam, amikor a gyerekórákon úgy mutat
tak be, hogy a misszionárius.  Mintha a ke
resztyének egyik díszpéldánya lennék, akit 
meg lehet bámulni, és meg is lehet tapogat
ni. Persze erről a minősítésemről gyorsan túl 
lehetett lépni. Arra a kérdésemre tudniillik, 
hogy ki a misszionárius, kb. 90%ban ezt a 
választ kaptam: 

– Az, aki másoknak Jézusról illetve Is
tenről beszél. 

És ezzel minden a helyére is került, hi
szen e szerint a „munkaköri leírás” szerint 
minden jó hitoktató és ifjúsági vezető egyből 
misszionáriussá válik. És ezt Isten is pont így 
képzelte el! 

Igazából a németországi megítélésünk 
nem okozott gondot, hiszen ott elég jól kezel
tük az „előítéleteket”. Az egészben az a szép, 
hogy ez Zambiában sincs másként. Az egyik 
munkatársunk fogalmazott így egyszer: 

– Ha fehér ember létedre tolvajként akarsz 
élni, akkor menj Zambiába!  

És ezzel nem a nyolcadik parancsolatot 
akarta semmissé tenni, hanem arra célzott, 
hogy mekkora bizalmat ébreszt a zambiaiak
ban a fehér bőrszín. 

Egyszer otthon felejtettem a pénztárcá
mat. A benzinkutas így állt a dologhoz: 

– Semmi gond, tankolj nyugodtan, majd 
legközelebb fizetsz. 

Ezt a saját honfitársainak egészen bizto
san nem ajánlotta volna fel. 

A hétköznapokban is tapasztaljuk, mi
lyen nagyra tartják az országban a misszio
náriusokat. Ezért még az egyházszövetség 
autókra felragasztott logója is nagy segítség 
a mindennapi rendőri ellenőrzések során. 
A legtöbb rendőr világosan látja a helyze
tet: Mi kiszabhatunk rájuk pénzbírságot, de az 
tuti, hogy tőlük nem várhatunk semmilyen ke
nőpénzt. És ez legtöbbször elég ahhoz, hogy 

A múlt évben Németországban voltunk „otthoni eltávozáson” (a Heimataufenthalt német kifejezés 
tükörfordítása). Amikor az egyik helyi rádióadónál ragaszkodtam ehhez a kifejezéshez, a riporter-
nek háromszor is fel kellett vennie a saját összekötő szövegét. Teljesen elképzelhetetlen volt neki 
az, hogy egy misszionárius még akkor sincs szabadságon, amikor a hazájában tartózkodik.

A világ legzseniálisabb „állása”
Zambia:

Imádkozzunk, hogy  
a Hertler házaspár tovább 

tudja erősíteni a bizalmat a 
Liebenzelli Misszió és a Zambiai 
Baptista Szövetség, illetve 
önmaguk s a helyiek között!

Hans-Peter és Britta Hertler 
három gyermekükkel 2019 ja-
nuárjában utaztak ki harma-
dik ciklusukra Zambiába. 
10 éven át az önkéntes gyü-
lekezetvezetők képzésében 
vettek részt, most pedig ők 
lettek a misszionárius csapat 
vezetői. Feladataikhoz tarto-
zik a helyi testvérgyülekeze-
tekkel való szoros együttmű-
ködés szervezése is.

Csapatmunka: együtt többet lehet elérni – Emberek,  
akik segítettek a Hertler családnak Kazamából 
Ndolába költözni
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békén hagyjanak minket. Úgyis horogra 
akad utánunk egy üzletember, aki gyorsan 
és „nem hivatalosan” akarja majd megúszni 
a büntetést. 

Partnerség és nem gyámkodás
A legjobb akarattal sem panaszkodhatom te
hát arra, hogy azért kellene az emberek elő - 
ítéletétől szenvednem, mert misszionárius  
vagyok. Egy dolgot, ami nekünk feltűnt, 
mégis megemlítek. Korábban a misszio
náriusnak „a bölcs, fehér atya” szerepe 
jutott, és a többiek szépen lépdeltek a nyo
mában. A misszio náriusok a klasszikus ér
telemben vett úttörők voltak. Ez azonban 
mára nagyon megváltozott. Természetesen 
anyagi eszközökkel még ma is sok mindent 
lehet befolyásolni. A helyi vezetők azonban 
az úttörők munkájának köszönhetően beér
tek, vagyis felnőttek a feladatukhoz, és – „fi
noman” szólva – már nem vetik rá magukat 
minden odavetett csontra. Ezt Bill Schuit, a 
Liebenzelli Misszió amerikai ágának korábbi 
vezetője így fogalmazta meg: Partnerségről 
van szó, nem pedig gyám kodásról. 

Az persze gyakran lelassítja a munkatem
pót, ha a projekteket vagy a döntéseket nem 
csupán beterjesztjük és lenyomjuk a helyiek 
torkán. Ugyanakkor csak így lehet az egyes 
szolgálatokat és segélyprojekteket egyre in
kább az ott élők szükségeihez igazítani, ha 
nem akarunk „kuriózumként” egyméret
mindenkinek szabványprogramokat rájuk erő
szakolni.

Miért fognak minket megbecsülni? 
Zambiában akkor becsülnek meg bennünket, 
misszionáriusokat, ha az emberekkel együtt 
járjuk az utat, ha van időnk rájuk, és – leg
főképpen – ha alkalmazkodunk a helyi kul

túrához, és megtanuljuk – vagy legalábbis 
igyekszünk megtanulni – a helyi nyelvet. Ha 
készek vagyunk egy tálból enni a falubeliek
kel, akkor közülük valóknak tekintenek min
ket. Ha a prédikációnkban egy-egy zambiai 
szólás vagy bölcs mondás is elhangzik, biz
tos, hogy a hallgatóság figyelemszintje meg
emelkedik. 

Gyanítom, hogy az állhatatosság nagyon 
fontos tényező. A zambiai emberek sok kül
földit láttak már megjönni és elmenni. Sok 
ígéretet hallottak, de aztán a főhadiszállás 
„politikája” megváltozott, és a misszionári
us továbbállt. Mi, „a liebenzelliek” 1985 óta 
megbízható partnerei vagyunk testvérszer
vezetünknek, a Zambiai Baptista Szövetség
nek, és ez a kapcsolat folyamatosan fejlődik. 
Nagy kiváltság, hogy én azon a fundamentu
mon folytathatom az építést, amelyet sokan 
mások vetettek előttem – néha anélkül, hogy 
megláthatták volna azokat a gyümölcsöket, 
akikkel én ma együtt dolgozhatom.

Összegzésképpen elmondhatom, hogy 
minden kihívás és nehézség ellenére, ame
lyeket ebben a cikkben talán nem tudtunk 
kellő részletességgel felsorolni, misszioná
riusnak lenni nekem a világ legzseniálisabb 
„állása” – függetlenül attól, hogy mások mit 
mondanak vagy gondolnak erről.

HansPeter Hertler

Említettük a gyerekeinknek, 
hogy amikor visszamegyünk 
Zambiába, az lesz az első 
feladatunk, hogy felfrissítsük 
az angoltudásunkat. Néhány 
nappal később Britta látta, 
hogy Emma lányunk játszik 
és közben motyog maga elé. 
Britta azonban nem értette. 
Néhány perc múlva Emma 
megjelent a konyhában és 
ezt mondta: 
– Angolul játszottam.
Britta megkérdezte: 
– És? Ment a dolog? 
Mire Emma: 
– Nem, mert én sem értet-
tem, amit mondtam.FO
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Fent: A misszionárius 
Mpulunguba érkezik, 
és nagy sokaság 
fogadja…  
A gyerekeket valótlan 
ígéretekkel hitegették, 
amelyekről én semmit 
sem tudtam.

Izgalmas változatosság:  
Az egy kori „bankár”  
autószerelés közben

Misszionáriu
s

Gyerekszáj:
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Isten láthatólag mindenütt jelen van. Az autóbuszo
kon és a taxikon ilyen feliratokat olvashatunk: Imana 
ikora neza (Isten mindent jól cselekszik) vagy Imana 
nziza (Isten jó). Az országban használt kirundi nyelv
ben sok „keresztyén” elem bukkan fel. Majdnem 
minden burundi ember vezetéknevének keresztyén 
jelentése vagy tartalma van: pl. Ndayishimiye (dicsé
rem Őt). Vasárnap reggel az emberek tömegesen vo
nulnak a sok gyülekezet egyikébe, ahol az imádkozás 
trendinek számít. Ezt hallva, ismét csak feltehetnénk 
a kérdést: Miért is kellenek ide misszionáriusok?    

Kátyúk – Avagy a társadalom tükörképe
Amikor az ember megérkezik Burundiba, az utakon 
telibe kapja a mély kátyúkat, amelyeket legtöbbször 
csak homokkal vagy kaviccsal töltenek fel, amit a kö
vetkező eső ki is mos. Nálunk, Európában alaposab
ban végzik a javítást, és vagy lecserélik az egész út
burkolatot, vagy újraaszfaltozzák a lyukakat. Nekem 
ezek a kátyúk kicsit mintha az itteni kultúra és tár
sadalom helyzetét tükröznék. A külcsínre mindenütt 
nagy gondot fordítanak, hogy elkendőzzék az igazi 
problémákat. 

Ha egy kicsit tovább marad valaki ebben a szép 
országban, és jobban megismeri az ittenieket, rájön, 
hogy a keresztyéneknél is csak a „felszín” számít.  
A nagy tömegek eljárnak a templomba vagy az ima
alkalmakra. Az istentiszteletek nagyon hangosak, az 
igehirdetők gyakran ordítva hirdetik az Igét, és az 
imádság is nagy hangerővel folyik. Ettől könnyen 
kaphat az ember fejfájást. De vajon mi rejlik ezek 
mögött?  

Adok neked valamit – Akkor megkapom, amit én 
akarok!?
Sok burundi bevallja, azért beszélnek hangosan, 
hogy Isten jól hallja őket. Hisznek Benne, az nem 
kérdés. A mindennapok nagy gondjai közepette Is
tenhez fordulnak, és csak Benne reménykednek, 

Burundi az ellentétek országa, csodálatos tá-
jakkal és változatos domborzattal. Találunk ott 
tágas rónaságokat, szép strandokat a Tanganyi-
ka-tó partján és tea- meg kávéültetvényekkel 
borított dombokat, hegyeket. Vallási szempont-
ból is tarka a kép. A lakosság 30%-a  evangé-
liumi keresztyénnek, 62%-a pedig katolikus-
nak vallja magát. Ez a tény vezethet ahhoz az 
elhamarkodott véleményhez, hogy itt aztán már 
igazán nincs szükség misszióra. De pillantsunk 
csak be egy „keresztyén ország” kulisszái mögé!

Burundi:

Fent: Vidámság a  
szegénység ellenére is

Balra: Ina szíve ég  
a gyermekekért

Teaültetvények

Burundiban 
már igazán 
nincs szükség 
misszióra!
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hogy kisegíti őket életük nehéz helyzeteiből. 
Burundi a világ öt legszegényebb országának 
az egyike. Sok ember a napi túlélésért küzd. 
Semmijük sincs, és egyik napról a másikra 
élnek. Sok család naponta csak egyszer vagy 
kétszer jut ennivalóhoz. Az pedig, ha még rá
adásul meg is betegszik valaki és fizetni kell 
a kórházi költségeit, szinte megoldhatatlan 
problémát jelent. 

Istenképük mindent egybevetve mégis 
ijesztő: sok burundi azért jár templomba,  
hogy imádja és dicsőítse Istent, de nem 
azért, mert Ő méltó rá, hanem azért, mert 
arra számítanak, hogy majd cserébe kapnak 
Tőle valamit. Sokuknak nincs élő kapcsola
tuk Jézus Krisztussal, ezért amikor visszatér
nek otthonaikba, folytatják addigi életüket, 
amelyet az alkoholizálás, a testi erőszak, a  
szexuális szabadosság és házasságtörés jelle
mez. Mindez sok olyan embert is érint – kö
zöttük, sajnos, lelkipásztorokat is –, akik ke
resztyénnek vallják magukat. 

Mivel sokan nem biztosak abban, hogy az 
Istennek elmondott imádság valós segítséget 
jelent, elmennek a hagyományos gyógyítók
hoz is, akik mindenféle szertartásokkal igye
keznek egy-egy betegséget elűzni. Felmerül 
hát a kérdés: Vajon az emberek keresztyén
nek tartják magukat, vagy inkább a burun
di kultúra animista hagyományai formálják 
önazonosságukat?  

Isten meggyógyít és gazdaggá tesz?
Az országot 2015ben megrázó politikai vál
ság gazdasági krízist hozott magával, és sok 
burundit a mélyszegénységbe taszított. Mint 
eső után a gomba, új „apostolok” és „pró
féták” jelentek meg tömegével. A „Prófétai 
gyülekezetek” szinte mágnesként vonzot

ták az embereket, és igyekeztek betömni a  
„piaci rést”. 100%-os gyógyulást ígértek! 
És azt hirdették, hogy Isten olyan Isten, aki 
gazdaggá tesz! 

Nekünk, misszionáriusoknak fontos fel 
ada tunk alaposan megismerni a burundiakat 
és leleplezni a tévtanításokat. Ehhez hozzá
tartozik az is, hogy ezeket a fontos kérdése
ket velük is átbeszéljük, meghallgassuk 
őket, válaszoljunk a kérdéseikre, elma
gyarázzuk nekik a Biblia alapján, hogy 
miért tévtanítás valami, és megmutas
suk nekik a helyes utat is. Ezenkívül 
újra meg újra úgy kell nekik Jézust 
bemutatnunk, mint aki élő kapcsolatra 
vágyik velük is. 

Misszió és szociális munka – a kettő 
elválaszthatatlan 
Én főleg szociális munkát végzek hát
rányos helyzetű és traumát átélt gyer
mekek és családok között. Sokszor 
felteszik a kérdést, hogy egyáltalán 
misszionáriusnő vagyok-e. De számomra, 
aki Isten Gyülekezetéhez tartozom, ez a 
fajta munka teljesen beleillik a küldetésem
be. Mert ez az egész nem arról szól, hogy 
szükségben lévő családoknak segítek, ha
nem arról, hogy kihasználom a lehetősége
ket, amikor Jézusra irányíthatom egy-egy 
család vagy egyén figyelmét. A tönkrement 
kapcsolatok, a szegénység és a sok egyéb 
az Istennel megszakadt kapcsolatnak is kö
vetkezménye. Mint Burundiban szolgáló  
misszionárius szeretnék olyan valaki lenni, 
aki bátorítja a reménytelenségbe süllyed
teket, aki békességet munkál ott, ahol nem 
tudnak megbocsátani, aki szeretetet visz 
oda, ahol gyűlölik egymást, és aki felmu
tatja a gyógyulás lehetőségét az összetört 
szívűeknek. Szeretnék utat mutatni ahhoz, 
aki a reménység és a békesség igazi forrása 
– aki nem más, mint Jézus

„Itt jön a misszionáriusnő!”
Burundiban szívesen látnak minket, misszio  
náriusokat és tisztelnek is. Többször előfor
dul, hogy amikor a közlekedési rendőrök 
látják, hogy közeledem, már messziről kia
bálják:

– Itt jön a misszionáriusnő!
Az emberek nagyra értékelik, hogy mi,  

„a liebenzelliek” belemerülünk az ő kultúrá
jukba és igyekszünk alkalmazkodni ahhoz. 
Ám az igazi kihívás mégis az, hogy azt a 
kultúrát és azokat az értékeket mutassuk fel 
nekik, amelyek szerint nekünk Isten gyer
mekeiként élnünk kell. Ezért mindig fel kell 
tennünk a kérdést: Misszionáriusként mit te
hetünk annak érdekénben, hogy az evangélium 
követei lehessünk?

Ina SchütteFO
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Pálmafák övezte strand a Tanganyikató partján
Közlekedési eszközök –  
„kegyes” üzenettel

Ina Schütte 2014 májusa óta él 
és dolgozik Burundiban.  
Először az ország belsejében 
ismerkedett a kirundi nyelvvel 
és a kelet-afrikai ország kultú-
rájával. Jelenleg egy nagyvá-
rosban, Bujumburában végez 
szociális munkát hátrányos 
helyzetű és traumát átélt gyer-
mekek, ill. családjaik körében.

Imádkozzunk azért, 
hogy a burundi 

keresztyének közül egyre 
többen megismerjék az igaz 
evangéliumot egy olyan 
korban, amikor sokan hamis 
ígéretekkel kecsegtetik, végül 
pedig cserben hagyják őket!
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Egy nap, amikor elhozom az 5 éves David fia-
mat az oviból, látom rajta, hogy zaklatott, és 
valami nagyon foglalkoztatja. – Mi a baj? – 
kérdezem, de eleinte nem akar beszélni róla. 
Aztán, amikor este az ágyánál ülök, elmeséli, 
hogy az oviban Istenről beszélgettek, és kép
zeljem el, az egyik barátja váltig állította, 
hogy Isten nincs is!

Itt megáll, szünetet tart, majd rám néz, és 
felteszi a kérdést: – Papa, tényleg vannak em
berek, akik nem hisznek Istenben? – Az arc
kifejezése ezt üzeni közben: Hogyan is lehet 
nem hinni Istenben, hiszen az teljesen logikátlan! 
Dávid világában semmi sincs, ami ne Istentől 
lenne: sem a nap, sem a fák, sem a belélegez
hető levegő, és természetesen mi sem lennénk!

Néhány nappal később Dávid óvónőjével 
beszélgetünk David fejlődéséről. Elmeséli, 
hogy a fiúk azon veszekedtek, ki a legnagyobb 
közöttük. Amikor az óvónő azzal akarta elsi
mítani a vitát, hogy mindegyikük lehet na
gyobb valamiben, amit jobban tud a többiek
nél, akkor Dávid jelentkezett és ezt mondta:  

– De Isten a legeslegnagyobb! 
Mire az egyik barátja rákontrázott: 
– Ez nagy butaság, mert Isten nincs is!

Vallásos nevelés nélkül felnövő nemzedékek
Sok ember életében, akik itt laknak KeletBer
linben, az istenhit semmilyen szerepet nem 
játszik. Sokan vannak közülük, főleg a fiata
labb nemzedékből, akik alapvetően nem uta
sítják el, de egy vallástalan világban nevel
kedtek. Egy olyan világban, amelyben Isten 
egészen egyszerűen nem létezik. Az a gondo
lat, hogy van egy Isten, aki szeretne velünk, 
emberekkel kapcsolatba kerülni, nekik egyen
értékű azzal, hogy valaki a húsvéti nyusziban 
vagy a Mikulásban hisz. Ez még gyerekként 
elmegy, na de felnőtt és felvilágosult ember
ként ez – már elnézést! – teljesen abszurd… 

– Az eset után még beszélgettem egy jót 
Daviddal – folytatja az óvónő –, és az a beszél
getés még napokig foglalkoztatott. 

David ugyanis megkérdezte, hogy ő hisz-e 
Istenben, és járe templomba.

– Szívesen bemegyek egyegy templom
ba, hogy körülnézzek bent, mert szerintem a 
templomok nagyon szépek – próbált az óvó
nő diplomatikusan válaszolni. David nem volt 
megelégedve a válasszal, és mélyebbre ásott:

 – De amikor bemész egy templomba, szok
tál imádkozni is? – A választól David kissé 
csalódott lett, és ezért feltett még egy kérdést:  
– Akkor minek mész be egy templomba? 

Ennél a pontnál az óvónő mélyen megin
dulva ránk néz és ezt mondja: 

– Akkor ezt mondtam a kisfiuknak: Tudod, 
David, néha én is vágyom arra, hogy legyen 
ott (mutat felfelé az ujjával) valaki, aki meg
hallgat, és akivel beszélgethetek.

Mielőtt válaszolnánk, ismerjük meg a kér-
déseket!
Keresztyén neveltetésem során és később, teo-
lógiai tanulmányaim alatt is azt tanultam, 
hogy Jézus a válasz az ember minden kérdé
sére. Ezt jól példázza berlini gyülekezetalapító 
munkánk első időszaka is. Szerettem volna a 
körülöttem élő embereknek jó és érthető vála
szokat adni – olyanokat, amelyek meggyőzik 
őket és közelebb viszik hozzájuk a hitet. Ám 
hamar észrevettem, hogy válaszaim csak ak
kor érik el a céljukat, ha megismerem és elő
ször megértem a másik fél kérdéseit.

A válaszok bezárnak, a kérdések megnyitnak 
Miközben azok után a kérdések után kutat
tam, amelyek az itteni embereket foglalkoz
tatták, nagyon fontos felfedezést tettem: an
nál, hogy helyes válaszokat adok, sokkal jobb, 
ha jó kérdéseket teszek fel. Olyan kérdéseket, 
amelyek tág teret nyitnak a másik előtt, aki 
egyébként az én prompt válaszaimtól inkább 
bezárkózna. Olyan kérdéseket, amelyek a má
sikat arra ösztönzik, hogy ő maga keresse a 
válaszokat, és közben kifejezésre juttassa az 
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Vagyis miért az a mi missziónk,  
hogy a megfelelő kérdéseket felte-
gyük, és nem az, hogy a jó válaszokat  
megadjuk?

Az nyer, 
aki kérdez

Németország:

Imádkozzunk, 
hogy Isten minket is 

tanítson helyesen kérdezni!

Nathanael és Mirjam Bader 
2011 óta Kelet-Berlinben él-
nek három gyermekükkel.  
A Treptow városrészben 
alapított Junge Kirche Ber
lin (Berlini Fiatal Gyüleke
zet) vezetői közé tartoznak.  
Ettől az évtől kezdve a 
Wista elnevezésű, újonnan 
épülő városrészbe is viszik 
az evangéliumot.

„Mit akarsz, mit 
tegyek veled?” 

(Márk 10,51a)
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Balra: Az istentiszteleteket egy 
moziteremben tartják.

Lent: A világszerte folyó misszió 
kapcsán Nathanael Bader az  
Ecuadorban szolgáló Ramona 
Rudolphfal készít interjút.

Berlini Fiatal Gyülekezet:  
gyülekezeti helyiségek a 
Treptow városrészben

A tokaicsibai gyülekezet I. úr és Marco Beck megkeresztelkedése után

érzéseit és a vágyait. Ez igazán éles szemlé
letváltás volt nálam.

Amikor egy vak állt Jézus előtt, és segítsé
gért könyörgött Hozzá (Mk 10,46–52), Jézus 
nagyon is jól tudta, hogy mi a teendő. Ám 
ahelyett, hogy választ adott volna a vaknak, 
egy kérdést tett fel neki: „Mit akarsz, mit 
tegyek veled?” Ez a kérdés döbbentette rá 
a vakot arra, hogy milyen nagy szükségben 
van, és hogy hol találja a szabadulás egye
düli útját. 

Mi volt az ő leghőbb vágya? Mire volt a 
legnagyobb szüksége? Jézus kérdése a vak 
Bartimeus gondolatait lelkének legmélyebb 
vágyaira irányította. Hasonló módon segí
tett David kérdése az óvónőnek tudatosítania 
magában azt a vágyat és kívánságot, amelyet 
talán régóta nem mondott már ki: „néha én 
is vágyom arra, hogy legyen ott valaki, aki 
meghallgat, és akivel beszélgethetek”.

Kinyílik egy kapu
Néhány nappal a Daviddal folytatott be
szélgetés után, és annak hatására is, hogy a 
gyermekek azóta is sokat beszélgetnek Isten
ről, a vezető óvónő felkeres minket, a Berlini 
Fiatal Gyülekezet lelkészeit. Azt kérdezi, nem 
indítanánke játékos, kreatív, fakultatív ovis 

hittant azoknak a gyermekeknek, akik sze
retnék megismerni a keresztyén ünnepeket, 
azok jelentését, ill. azok kapcsán a keresz
tyén hit alapjait.  

Az ajánlat teljesen felvillanyoz, és javas
lok egy tervet, amelyet már az év elejétől 
megvalósíthatunk. Milyen csodás lehetőség 
ez arra, hogy gyermekek megtapasztalhassák 
Isten szeretetét és megismerhessék az emberi 
élettel kapcsolatos elgondolását! És mindezt 
néhány egyszerű kérdés indította el… 

Egyre erősebb bennem a meggyőződés, 
hogy az nyer, aki kérdez. Hiszen így alkal
ma nyílik a másiknak szavakba önteni a 
vágyait, kívánságait. Így tudunk teret bizto
sítani annak, hogy kapcsolat alakuljon köz
tünk, és így ösztönözhetjük az embereket 
arra, hogy kezdjék el maguk megkeresni a 
válaszokat. 

És mi van, ha mások tesznek föl nekem 
egy kérdést? Szeretném, ha mindenkivel, 
aki csak hozzám fordul, kész lennék beszéd
be elegyedni, és bizonyságot tenni az engem 
éltető reménységről. Hiszen így olvassuk: 
„legyetek készen mindenkor számot adni 
mindenkinek, aki számon kéri tőletek a ben
netek élő reménységet” (1Péter 3,15b).

Nathanael Bader

Gyászhír
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Gerhard Stamm, 
az elismert és szeretett misszionárius, aki  
Pápua Új-Guineában szolgált, 2019. július 3-án 
egy balesetben életét vesztette. Aviamp vidé-
kéről indult egy ifjúsági csoporttal a hegyek-
be kirándulni. Útközben elesett, és a belső 
sérüléseibe hamarosan belehalt. Imádkozzunk, 
hogy Isten vigasztaló Lelke erővel és békesség-
gel töltse el özvegye, Brigitte szívét s hogy ez 
a veszteség, bármilyen súlyos is, helybeli test-
véreink hitének erősödését és az evangélium 
terjedését szolgálja!

Gerhard és Brigitte Stamm

Az istentiszteleteket a moziteremben tartják.



14 Külmissziói Híradó, 2019/04

Kell-e 
foglalkozni
a misszióval 
kapcsolatos 
előítéletekkel?
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A konyhánkban van egy tábla. 
Arra tűzzük fel sok misszionárius 
barátunk imakártyáját. Férfiak, nők, 
házaspárok és egyedülállók, akik a 
világ különböző pontjain munkál-
kodnak: gyülekezeteket alapítanak, 
lelkipásztorokat képeznek, gyerme-
keknek hirdetik az evangéliumot 
stb. Misszionáriusok, akik szívből 
szeretik azt az országot, amelyben 
dolgoznak, és az ottani embere-
ket. Beszélik a nyelvüket, élvezik 
a helyi gyülekezetek bizalmát, és 
gyakran még a nem egyházi körök-
ben is nagyra értékelik őket.  
Mi lehet ebben a munkában egyál-
talán rossz?

Kenyér az élethez  
és az élet Kenyere:  
élelmiszerosztás  
Malawiban
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Miért is alakulnának ki előítéletek olyan emberekkel szemben, 
akik az evangélium nevében, Isten szeretetének a nevében el
hagyják hazájukat, és másoknak segítenek szavakkal és tettek
kel? És ha ki is alakulnának, akkor vajon ezek nem csupán „elő
zetes” ítéletek, vagyis olyan feltételezések, amelyeknek nincs 
alapjuk, hanem egy olyan hozzáállás „gyümölcsei”, amely eleve 
elutasító a keresztyén misszióval szemben? Közelebbről meg
vizsgáltam néhányat ezekből az előítéletekből. Miközben ezt 
tettem, meg kellett állapítanom, hogy vannak olyan negatív ki
jelentések, amelyeket az én Japánban végzett személyes gyüle
kezetalapító szolgálatommal kapcsolatban nem lehetne csak úgy 
egyszerűen lesöpörni az asztalról. Én bizony, bár nem akartam, 
missziós szolgálatom során adtam okot arra, hogy előítéleteket 
fogalmazzanak meg emberek.   

Most akkor hagyjuk abba a missziót, csak mert a kritikusok
nak némely ponton igazuk van? Semmi esetre sem. Érdemes 
azonban meghallgatni egyik-másik előítéletet és saját magunkat 
is kritikus szemmel megvizsgálni. A következőkben négy olyan 
kritikát szeretnék megvizsgálni, amelyek a misszióval kapcsolat
ban fel szoktak merülni. Van, amely az egyház soraiból érkezik, 
és van, amelyet olyan emberek fogalmaznak meg, akik csak la
zán kötődnek a keresztyén hithez. 

1. „Hagyjátok meg az embereket a saját vallásukban! Ők 
nélkületek is nagyon boldogok!”
Ez az előítélet abból indul ki, hogy a misszió elsősorban bol
doggá akarja tenni az embereket.  A misszionárius az a „Bol
dogsághozó”, aki a mélyszegénységben élő, reményvesztett 
embereknek bemutat egy olyan mintát, amely valóban segít. 
Beismerem, hogy amikor a szolgálatunkról tartottam beszá
molókat, sokszor úgy igyekeztem bemutatni az ottani embe
reket, mint akik sötét és reménytelen helyzetben élnek, vagyis 
boldogtalanok. 

Sok missziós társaság szórólapjai is ezt a benyomást keltik. 
Szomorú gyermekeket látunk a képeken, akik vágyakozva tekin
tenek a kamerába. Ha nem segítünk rajtuk, a gyermekszemek 
továbbra is szomorúan tekintenek a világba. Ha belegondolunk, 
ez tulajdonképpen egy marketingstratégia, nem? Hiszen ki ada
kozna boldog gyermekek javára? 

Valóban igaz, hogy Japánban sok emberrel ismerkedtem 
meg, akik a keresztyén hit gyakorlása nélkül is boldognak és 
elégedettnek vallották magukat. A vallás, mint pl. a buddhizmus 
vagy az iszlám, nagyon sokat ad az embernek. A vallás meg
fogalmazza az élet értelmét, rendszert és eligazítást ad az em
bereknek. Ehhez jön még az is, hogy minden vallás betölt egy
fajta társadalmi szerepet is: önazonosságot és közösségélményt 
biztosít. Japánban ezt a szentély ünnepén, a macurin mindig 
újra megfigyelhettem. A szomszédjaim mindig nagyon jól érez
ték magukat az ünnepen! Ki lehet jelenteni tehát, hogy a vallás 
igenis boldoggá tesz. 

Ugyanakkor szerintem a most tárgyalt előítélet rossz irányból 
közelít a misszió jelentéstartalmához. A misszió újszövetségi ér
telemben nem azt jelenti, hogy az egyik vallást egyszerűen csak 
lecserélem egy másikra. Erre senkinek sincs szüksége, és ezzel 
senki sincs kisegítve. Ha a keresztyénséget is vallásként fogjuk 
föl, akkor rá is igaz, hogy nem tesz sem boldogabbá, sem kevés
bé boldoggá, mint bármely más vallás. 

Az általunk hirdetett üzenet tárgya azonban az, hogy Jézus 
a vallások fölött álló Úr. A keresztyénséget lehet a vallások
kal szembe állítani, és lehet egy szinten is kezelni velük. Jézus 
Krisztus azonban nem áll szemben a vallásokkal! Ő ÚR azok 

fölött! Neki adatott minden hatalom Mennyen és földön (Máté 
28,18–20). Ez azt jelenti, hogy Jézus Úr a buddhizmus fölött, az 
iszlám fölött, a sátánizmus fölött és – igen! – még a keresztyén
ség fölött is.

A misszió elsősorban nem azt jelenti, hogy boldoggá akarjuk 
tenni az embereket. A misszió azt jelenti, hogy a názáreti Jézust 
annak akarjuk hirdetni, aki, vagyis Úrként akarjuk Őt bemutat
ni. Ha az emberek boldogok lesznek, ha Jézust Uruknak fogad
ják el, az egy örvendetes ráadás. Az Újszövetségben azonban 
többször látjuk azt, hogy amint valaki elfogadja Jézust Urának, 
nehézségekkel találkozik, vagy bajba kerül. Jó példa erre a meg
gyógyult vakon született (János 9,22–34), Lázár (János 12,10) 
és a nép vezetői (János 12,42).

A boldogság hajhászása leginkább a mi nyugati kultúránkat 
jellemzi. Ügyelnem kell tehát arra, hogy a boldogságra való tö
rekvés, amely az én kultúrámban annyira fontos, ne befolyásolja 
a misszióról alkotott elképzeléseimet.

A soron következő előítéletből kiderül, hogy a kulturális kör
nyezet is alakítja az általános képet a misszióról .

2. „Honnan tudod, hogy Jézus valóban az életre vezető 
egyedüli út?”
A keresztyén misszió alapja elvégre is az a meggyőződésünk, 
hogy nincs más út Istenhez, a Mennybe és az örök életre, csak 
Jézus Krisztus. Amennyiben a többi vallás mind ezzel egyenér
tékű üdvözítő utakat kínál, akkor a misszió elveszítette létjo
gosultságát – nincs rá többé szükség. Akkor mindenki a saját 
akarata és tetszése szerint üdvözülhet. Akkor csak arra kellene 
ügyelni, hogy az emberek „megváltottnak is látsszanak”.

Lessing Bölcs Náthán c. művében, a három gyűrű meséjében 
a fiak buzgó szeretetének kellett volna megmutatnia, hogy kinél 
van az eredeti gyűrű. De mivel az igazi gyűrű, az igaz vallás 
elveszett, a három fiú ezt a küldetést kapta, miután az édesap
juk meghalt: „Nosza hát! Kövessétek megvesztegethetetlen Gáttalan 
áradó szeretetét!” Ha ezzel a mércével közelítem meg a kérdést, 
akkor be kell ismernem, hogy a Jézusban való hit nem tarthat 
igényt a kizárólagosságra. Az embernek pont az a gondja, hogy 
nem mindig látszik megváltottnak, sokszor hiányzik belőle a 
buzgóság, amelyet az előítéletek nélküli, elfogadó szeretet jelle
mez; a más vallások követőinél éppen ezekre a jellemvonásokra 
szoktam rácsodálkozni. 

Japánban jónéhányszor megdöbbentett azoknak a missziózó 
buddhistáknak az önzetlensége, akik ilyeneket mondtak: 

– Azt szeretnénk, ha minden ember megtalálná azt a boldog
ságot, amelyet mi már megtaláltunk. 

Még csodákat és gyógyulásokat is ajánlottak az embereknek. 
Sitajama* asszony többször bizonygatta nekem, hogy az általa 
gyakorolt buddhizmus gyógyította ki őt a rákos betegségéből. 
Ezeknek az embereknek a vallása jól működik, vonzó, és nekik 
ugyanolyan meggyőző, mint nekem Jézus.  

Akkor minek Jézus? Minek a misszió? Nincs igazuk azoknak, 
akik felteszik ezeket a kérdéseket? Jézus nem túl erőszakos, 
amikor Önmagával kapcsolatban ilyen kizárólagos kijelentést 
tesz: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az 
Atyához, csak énáltalam” (János 14,6)? Ez a kijelentés egyér
telműen azt üzeni, hogy Jézushoz nem lehet semlegesen vagy 
közömbösen hozzáállni. C. S. Lewis mondta ezt egyszer: „Az az 
ember, aki olyanokat mond, mint Jézus, nem erkölcsi tanító. Az az 
ember vagy Isten Fia volt vagy bolond, vagy még annál is rosszabb. 
Lehet megvetni Őt vagy mint démont megölni. De lehet a lábaihoz 
esve Úrnak és Istennek nevezni. Egyet nem lehet csak: kegyeskedő 

* a nevet megváltoztattuk
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leereszkedéssel az emberiség nagy tanítójának nevezni. Ez soha nem 
állt szándékában, ennek a lehetőségét nem hagyta nyitva előttünk.”

Nem rejt ez magában veszélyeket? Ez már megint nem egy 
olyan állítás, amely vallásháborúkat robbant ki? Ezt minden
ki mondhatja. A papír türelmes. Vajon Jézus is nem egy olyan 
sarlatán, aki totálisan túlértékeli Önmagát? Nekem, a misszio
náriusnak bizony át kell gondolni a következő szempontokat. 
Nekem Jézus miért egyedülálló? Nekem (és hiszem, hogy az Új
szövetség íróinak) Jézus feltámadása a mérvadó bizonyíték. Ha 
a sír nem üres, akkor üres és haszontalan a misszió. Ha Jézus 
halott maradt volna, akkor Ő is ugyanolyan vallásalapító csak, 
mint a többiek. Akkor legjobb, ha – Lessing gondolatát követve 
– mi is beszállunk a kegyességi versenybe, és a tetteinkkel meg 
az életünkkel próbáljuk meg bizonyítani, hogy a keresztyénség 
jobb a többinél.

Ha viszont Jézus feltámadt, akkor az első Húsvéttal új kor
szak köszöntött ránk. Akkor nem a halálé az utolsó szó. Ak
kor a Jézus Krisztusról szóló evangéliumnak egyetemes je
lentősége és jelentése van minden emberre nézve. Ily módon 
Jézus testi feltámadása, amely adott időben és térben tör
tént, a misszió legsarkalatosabb pontjává válik. Pál ezt írja a 
korinthusbelieknek: „Ha pedig Krisztus nem támadt fel, ak
kor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is” 
(1Korinthus 15,14). Vagyis: ha Krisztus nem támadt fel, akkor 
értelmét veszti az, hogy én minden reménységemet Jézusba 
helyezem. Akkor a Bibliára sincs többé szükségem, és minden, 
amit misszionáriusként tettem, hiábavalóság volt, csupán pénzt 
és időt pazaroltam. De mivel a názáreti Jézus a 33. év táján 
Jeruzsálemben feltámadt és a sír üres, az 
evangélium az az örömhír, amely minden 
embert érint. Minden perc, minden fillér, 
amelyet odaáldoztunk, jobb befeketés volt, 
mint amiről valaha is álmodhattunk volna.

A misszió ezáltal a vallásszabadság élhar
cosa lesz. Mert csak az az ember tud valóban 
dönteni, aki tájékozott. A három gyűrű pél
dázatánál maradva: egyik fiúnak sem volt 
választása, így mindegyiknek a saját vallásában kellett maradnia. 
A misszió ezzel szemben lehetővé teszi a döntést – a hit mellett 
vagy a hit ellen. 

Ez azonban tovább vezet egy következő vádhoz, amely szin
tén a misszió tartalmát veszi célba. 

3. „A cselekedetek fontosabbak az igehirdetésnél.”
Ezt az érvelést gyakran egy Assisi Szent Ferenctől vett idézettel 
szokták alátámasztani: „Hirdesd az evangéliumot minden időben, és 
– ha kell – használj hozzá szavakat is!” Ez logikusan is hangzik. 
Keresztyénként azt szeretném, ha az életem megerősítené azt, 
amit mondok. A kettőnek összehangban kell lennie egymással. 
Nem akarok szélhámos lenni, aki vizet prédikál és bort iszik. És 
szeretném komolyan venni azt is, hogy van társadalmi felelős
ségem ebben a világban. Nem akarom, hogy szemrehányás ér
jen, amiért az emberek lelki üdvösségével törődtem ugyan, de 
figyelmen kívül hagytam annak a kornak minden gondját-baját, 
amelyben éltem. A missziónak válaszokat kell adnia a klímavál
tozás kérdéseire, de a menekültáradat problémáira is. 

Amikor Tokió Ome negyedében szolgáltunk egy gyüleke
zetben, feltették nekem a kérdést, hogy tartanéke alkalmakat 
olyan gyermekeknek, akiknek a szülei délután nincsenek otthon. 
A város vezetése kért meg arra, hogy az általuk biztosított hely
színeken szervezzek labdajátékokat és egyéb játékos programo

kat. Megkérdeztem, hogy taníthatoke a gyermekeknek bibliai 
történeteket is. Ám erre nem adtak engedélyt, és a város világ
nézeti semlegességére hivatkoztak. Ez nagyon elkeserített, mert 
én az evangéliumot akartam hirdetni! De vajon ez nem önzés 
volt a részemről? Fel kellett tennem magamnak a kérdést: Kész 
vagyok-e akkor is segíteni a körülöttem élőknek, ha nem tudom 
azonnal az evangéliummal „elárasztani” őket?  

Végül úgy döntöttem, tettekkel mutatom ki a szeretetemet 
az embereknek, és nem szabom feltételként, hogy eljöjjenek a 
gyülekezetbe, vagy hogy keresztyénekké legyenek. Mert Jézus 
gyülekezetének cselekvő szeretettel kell bemutatnia Isten feltétel 

nélküli nagyvonalúságát, nem törődve az
zal, hogy mi lesz az eredménye. Segítenünk 
és szeretnünk kell – akkor is, ha az istentisz
teletre járók száma nem növekszik.   

Örülök, hogy annak idején elfogadtam a 
felkérést és három éven át minden szerdán 
játszottam a gyermekekkel, akik egyébként 
egyedül lettek volna otthon. Jézus gyüleke
zeteként azt a felszólítást kaptuk, hogy ad

juk meg az embereknek az élethez szükséges kenyeret. De nem 
akarok itt megállni. Környezettudatosan élni, törődni a mene
kültekkel, kórházakat építeni, a nagyvárosi szociális problémá
kon enyhíteni és cunami sújtotta embereket meghallgatni, nos, 
mindezt a buddhisták, a muszlimok, sőt még az ateisták is meg 
tudják tenni. Jézust azonban csak a keresztyének tudják hirdet
ni a világnak. Mi nemcsak az élethez szükséges kenyeret tudjuk 
megadni az embereknek, hanem az élet Kenyerét is. A teljeskörű 
misszió ez: igyekszünk javítani az életkörülményeket a világban, 
ugyanakkor beszélünk mindenkinek a halálon is túlmutató re
ménységről. Az elsőhöz kellenek a cselekedetek. A másodikhoz, 
ahhoz, ami örök, a missziónak Isten Igéjét, az evangéliumot kell 
szavakkal hirdetnie. 

Ám ez soha nem steril körülmények között történik, mert a 
misszionáriussal mindig együtt „jön” a saját kultúrája és világ
látása is. Pontosan ehhez kapcsolódik az előítéletek negyedik 
fajtája.  

4. „A misszió rombolja a kultúrát.”
Mint Japánban élő német misszionáriusok sokszor a mi német
ségünket használtuk „csalinak” ahhoz, hogy a körülöttünk élő 
emberekkel kapcsolatba kerüljünk. Ennek sajnos az lett az ered
ménye, hogy az evangéliumot egy olyan, jellemzően német va
laminek látták, amihez a japánok nem tudnak kapcsolódni. 

Minden kívülről jövő befolyás 
rombolja az adott kultúra 

elemeit. Ez azért van, mert a 
kultúrák állandóan változnak..
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Sintoista szertartás: A pap megtisztítja a szentélybe  
látogatókat, hogy találkozhassanak az istenségekkel.
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Ezzel nem feltétlenül tettük tönkre a japán kultúrát, de a japá
nok, akik keresztyének lettek, nehezen tudták egységbe hozni 
azt, hogy keresztyének is és japánok is egyben. Ezért jogos a 
kérdés: Nem kultúrarombolók-e a misszionáriusok, amikor Jé
zushoz vezetnek embereket?  Erre a kérdésre nem lehet egyér
telmű igennel vagy nemmel válaszolni. A misszió természetesen 
rombolja a kultúrát. Minden kívülről jövő befolyás rombolja az 
adott kultúra elemeit. Ez azért van, mert a kultúrák állandóan 
változnak. Statikus kultúra nem létezik. Gondoljunk csak bele, 
milyen változásokat hoztak az okostelefonok német társadal
munk életébe: jókat és rendkívül rosszakat. De ki az, aki csak 
azért visszaadná az okostelefonját, mert az rombolja „a német 
kultúrát”? Ezt azért szeretném én magam eldönteni. A misszió 
pontosan ezt a választási lehetőséget adja meg az embereknek, 
mert megelőlegezi nekik azt a bizalmat, hogy el tudják dönteni, 
jóe nekik az evangélium, vagy sem.  

Az egyháztörténetben megfigyelhető, hogy az emberek több
nyire nem az evangéliumot utasították el, hanem sokkal inkább 
a nyugati hatalmak gyarmatosítási és gazdasági törekvéseit, 
amelyeket sokszor a misszionáriusok megérkezése után szin
te azonnal érzékeltek. Így fogadta be Japán az evangéliumot a 
16. században Xavéri Szent Ferenc 1549-es érkezése után. Sok 
japán megkeresztelkedett. Később azonban jelentkeztek a konf
liktusok, mivel az európai országok elkezdtek érdeklődni Japán 
iránt, mert egy lehetséges gyarmatot láttak benne. Japán a szó
ban forgó államokat összekapcsolta a keresztyénséggel, és 1600
tól 1868ig lezárta határait. Ez a példa is jól mutatja, miként 
védekezett egy ország az ellen, hogy a „keresztyén” hatalmak 
lerombolják önazonosságát és kultúráját. 

Más helyeken a misszió a kultúra őrzője lett, mert a misszió 
egybeforrt a fordítói szolgálattal. A Bibliát régen is és ma is „be
lefordítjuk” az emberek nyelvébe. Ez a Reformáció öröksége, 
amely tudvalevően egy bibliafordítással kezdődött. Teológiai 
alapelv, hogy Isten minden nyelven beszél, és egy adott nyelv 
által az adott kultúra mellé is odaáll. Lamin Sanneh, a nemrég 
elhunyt ghánai missziológia professzor így fogalmazott: „A for
dító misszió bátran arra az álláspontra helyezkedik, miszerint 

Isten üdvígéreteinek a tényleges célja a mindenkori befogadó 
kultúra. Ebből egyenesen következik, hogy Isten az Ő jóságából 
kifolyólag tiszteletre méltó helyre emeli azt a kultúrát, és kizár 
mindenféle kulturális abszolutizmust.” 

Sanneh elmondta, hogy azért talált rá a Biblia Istenére, mert 
Istennek az ő anyanyelvén is volt egy neve, amelyet Sanneh a 
saját kultúrájában tudott értelmezni. A misszió tehát őrzi is a 
kultúrákat. A Biblia beszél arról, hogy „a népek az ő világossá
gában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket” 
(Jelenések 21,24). A mennyei Jeruzsálemben a kultúrák újra vi
rágzani fognak. A különféle kultúrákban nyoma sem lesz többé 
a ma oly jellemző emberi ellenségeskedésnek, és az emberiség 
a maga sokszínű egységében azt a pompázatos dicsőséget fogja 
tükrözni, amelyet ma még nélkülöznie kell.  

Isten nem akar keresztyén „egyenkaját”, amikor mindenki 
ugyanazokat az énekeket énekli. Isten sokféleséget akar. Isten 
országát nemcsak a német, a japán, az amerikai stb. kultúrák 
alkotják, hanem minden időben minden kultúra. Ha ebből in
dulunk ki, akkor a missziónak egyetlen kultúrát sem szabad 
abszolutizálni, hanem azon kell igyekeznie, hogy a kultúrák 
fennmaradjanak. 

A 21. század missziójának új arculata 
A legtöbb misszionárius ma már nem Európából vagy az USA
ból jön, hanem Afrikából és LatinAmerikából. Ez hosszú távon 
is jellemzi majd az Egyház misszióját világszerte. Ezeknek a 
misszionáriusoknak másféle előítéletekkel és vádaskodásokkal 
kell majd szembesülniük. Tekintetem újra a hirdetőtáblánkra 
esik. Végignézek a „mi” misszionáriusainkon. Mindannyian né
metek. Vajon milyen mértékben érintik munkájukat a most fel
sorolt kritikák? És vajon a dél-amerikai és az afrikai misszioná
riusok milyen előítéletekkel találkoznak majd? Nyilván lesznek 
olyanok, amelyeknek van alapja, és lesznek olyanok, amelyek
kel nem kell foglalkozni. Egy biztos: Pünkösd óta (ApCsel 2)  
a misszió Jézus nevében folyik. A Szentlélek azóta olyan em
bereket használ, akik hibáznak, akik veszekszenek egymással, 
és akik kulturálisan érzéketlenek. A Szentháromság Isten arra 
használja az Ő gyenge és esendő Egyházát, hogy továbbvigye 
a missziót – egészen addig a napig, amelyen befejezi munkáját 
az Ő országán. Addig a napig a missziónak meg kell küzdenie 
az előítéletekkel és a beskatulyázással. Azon a napon azonban 
mindenki előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a misszió valódi Ura 
minden időkben Jézus volt.

Dr. Tobias Schuckert

Dr. Tobias Schuckert az érettségi után 
elvégezte a Liebenzelli Misszió Teoló giai 
Szemináriumát. 2000-től 2013-ig Japán-
ban szolgált egy ottani gyülekezetben 
és egyetemisták között. Miután az USA-
ban doktori képzésen vett részt, 2015-től  
oktat a Liebenzelli Nemzetközi Főiskolán. 
Feleségével, Sabine-vel három gyermeket 
nevelnek.
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A misszió az egész emberrel  
foglalkozik: Regine Kestner  
meglátogat egy beteg fiút  
a khulnai gyermekfaluban,  
Bangladesben.



amelyen hálaadó istentisztelet keretében köszönetet mondunk  dr. Keszi Krisztina  
misszionárius szolgálatáért. Ezt követi Hartmut Wacker (Németország) előadása,  

aki a Liebenzelli Misszió világszerte végzett munkájába ad újabb betekintést. 

Helyszín: Pasaréti Református Templom (1026 Budapest, Torockó tér 1.)

Időpont: 2019. augusztus 24., szombat, délelőtt 10 óra.

Az ebéd regisztrációhoz kötött. Jelentkezés: 2019. augusztus 16-ig e-mailben az  
info@liebenzell.hu címen vagy telefonon a +36 20 822-8658 számon (Pistai-Király Erika).

„Krisztusért járva követségben”
A Molnár Mária Külmissziói Alapítvány szeretettel hív minden kedves érdeklődőt 

Missziói Napjára,

„…arra kaptam Istentől a kegyelmi ajándékot, hogy  
a népekért legyek Krisztus Jézusnak szolgája…” (Róma 15,15b)

Elisabeth Elliot: A Mindenható árnyékában 
Primo Evangéliumi Kiadó – 1991      
1956 januárjában, Ecuadorban Jim Elliot éle-
tét négy misszionárius társával együtt auka 
indiánok lándzsái oltották ki. Özvegye, Elisabeth 
Elliot férje naplójegyzeteiből állította össze  
e könyv első kötetét.
„Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Min-
denhatónak árnyékában nyugoszik az.” (Zsoltárok 91,1)

Elisabeth Elliot: Győztesen a gyöngykapun át 
Primo Evangéliumi Kiadó – 1991      
Elisabeth Elliot a könyv második kötetében megírja az auka 
missziós expedíció egész történetét. 
„Nem bolond, aki odaadja, amit úgysem tarthat meg, hogy 
megnyerje, amit nem veszíthet el.” (Jim Elliot)

Elisabeth Elliot: Rokonaim, a vademberek 
„Jó Hír” Iratmisszió Alapítvány      
A könyv fotókkal illusztrálva számol be 
Elisabeth Elliot vállalkozásának történetéről, 
aki behatolt az aukák földjére, eljutott ugyan-
azokhoz az indiánokhoz, akik a férjét három 
évvel korábban meggyilkolták. Férje halála az 
ő számára nem értelmetlen tragédia volt, mint 
aminek sokan hitték, hanem égő vágyat keltett benne, hogy 
Krisztus megváltásának üzenetét elvigye az aukákhoz.

Beliczay Angéla: 
„Engem várnak a szigetek”  
Tizenöt év a pápuák között – Molnár 
Mária élete és vértanúhalála
Református Zsinati Iroda Sajtosztálya, 
Budapest, 1987      
E könyv megjelenésének közvetlen oka 
két kerek évforduló: 1986-ban emlékez-
tünk meg Molnár Mária születésének 100. évfordu-
lójáról, és akkor volt 60 éve, hogy felszentelték és 
kiküldték a misszióba.

Dr. Judson Edward: Judson Adoniram 
élete – Hátsó-India apostola  
Budapest „Magvető” kiadás      
Az amerikai Boston város egyik előváro-
sában, Maldenben látható egy szép, régi 
baptista templom. Az előcsarnok falán 
egy márványtábla látható a következő 
szöveggel:

Judson Adoniram misszionárus emlékére
Született: 1788. aug. 6.
Meghalt: 1850. ápr. 12.

Malden volt a szülőhelye, az óceán a temetője.
Emlékét hirdeti a burmai Biblia és a megtért burmaiak.

Kitüntetését a Mennyben kapja majd meg.

Könyvajánló


