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Ezt a kis köszöntést már Németországból 

írjuk. Hàlásan tekintünk vissza öthetes ma-

gyarországi körutunkra. 

E rövid idõ alatt az országot szó szerint 

keresztül-kasul bejártuk. Több mint 30 gyü-

lekezetben volt alkalmunk szolgálni mind 

felnõttek, mind gyermekek között.

Nagy öröm volt négy év után viszontlátni 

családunkat, barátainkat, lelki testvéreinket. 

Örömmel tapasztaltuk a gyülekezetekben a 

misszió iránti érdeklõdést, biztató volt hal-

lani, milyen sokan hordozzák imádságban 

szolgálatunkat. Meghatott bennünket a gyü-

lekezetek, egyes személyek nagylelkû ado-

mánya, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy 

tovább folytathassuk ecuadori szolgálatainkat. A sok szolgálat és beszélgetés közben tapasztaltuk az 

ige valóságát: „aki mást felüdít maga is felüdül”.

Szintén hálásak vagyunk, hogy gyeremekeink jól érezték magukat a nagyszülõknél. Programban 

bõven volt részük a sok nagynéni, nagybácsi és unokatestvér között. Potyogtak is a korokodil kön-

nyek a búcsúzkodáskor!

Most Németország útjait koptatjuk még szeptember közepéig. Itt is gyülekezetekben, csendeshe-

teken, ifjúsági táborokban szolgálunk. Kérjük a testvéreket, hogy imádságban kísérjenek bennünket 

ez idõ alatt, hogy Isten õrizzen bennünket a sok utazás közben, és adjon naponta friss erõt és örömöt 

a szolgálatainkhoz.

Ede és Gyöngyvér Luz

Ez év szeptemberében a Luz házaspár újra visszatér Ecuadorba. Kiutazásuk elõtt egy újabb kibo-

csátó, missziói konferenciát tartunk, ahol lehetõség lesz a találkozásra, beszélgetésre, és hogy újra 

megerõsítsük õket szolgálatukban! Szeretettel hívunk minden érdeklõdõt erre az alkalomra!

A konferencia programja az újság hátoldalán olvasható.

Sípos Alpár Szabolcs

Kedves Testvérek! 
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Magyar Misszionáriusok – Múlt és jelen 

Torró Miklós és a Magyar Önkéntes Missziói Mozgalom
A protestáns egyházakban 

végbemenõ 19–20. századi ébre-
dések idején számos evangéliumi 
egyesület keletkezett, amelyeket leg-
inkább fiatalok hoztak létre. Külö-
nös ismertetõjelük volt, hogy nem 
kötõdtek egy adott felekezethez, sõt 
tagjai olykor nem is voltak egyházta-
gok. Az egyesületi mozgalmak létre-
jötte és elterjedése jellemzõ volt mind 
az európai, mind az amerikai keresz-
tyénségre.

Az egyik legismertebb volt az Evan-
gelical Alliance. Az 1846-ban életre 
hívott mozgalom megalakulásával nem 
új egyházat kívánt létrehozni, inkább a 
már meglévõ egyházak munkáját sze-
rette volna segíteni. Mindezt azzal a 
céllal tette, hogy segítse a visszatérést 
az evangélium igazságához, elõsegítse 
a keresztyének nevelését és segítse azo-
kat, akiket hitükért üldöznek.

A Young Men’s Christian Asso-
ciation (YMCA) megalapítója George  
Williams volt 1855-ben. Williams 
kereskedõként egy nagy cégnél dol-
gozott, ahol nagy megbecsülésnek ör-
vendett. Maga köré gyûjtötte a züllés 
kísértésének kitett fiatal munkatársa-
it, lelki beszélgetésre. Egyre többen 
lettek, így terebélyesedett ki mozga-
lommá. Hazánkból is sokan felvállal-
ták célkitûzéseit, így jöhetett létre a 
Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE), 
illetve Erdélyben az Ifjúsági Keresz-
tyén Egyesület (IKE).

A World Student Christian Fede-
rationt (WSCF) szintén keresztyén di-
ákok hozták létre, amelynek vezetõje 
J. R. Mott amerikai jogász lett. Isten 
õt evangélizációs szolgálatra hív-
ta el, és egyike lett a legáldottabb 
igehirdetõknek. Sokfelé utazott, és 
óriási hatással evangélizált az egyete-
mi ifjúság körében. Magyarországon 
1909-ben járt elõször, egyházaink 
késõbbi vezetõi közül többen az õ ige-
hirdetései nyomán jutottak döntésre.

A Student Volunteer Mouvement 
(SVM) diákmozgalom lelki atyja az 

ismert amerikai igehirdetõ, Dwight L. 
Moody volt. Egy evangélizációs össze-
jövetel után többen jelentkeztek, hogy 
külmisszióba szeretnének menni, s ez 
indította õt arra, hogy szervezetbe tö-
mörítse a tettre kész fiatalokat. 

Ez utóbbi két mozgalom hazánkban 
különösen a Magyar Evangéliumi Ke-
resztyén Diákszövetség (MEKDESZ) 
munkájára volt nagy hatással. Számos 
lelki konferenciát tartottak, ahol egy-
re gyakrabban került sor a külmisszió 
kérdésére is. Az egyik ilyen találkozó 
után a pataki fiatalok egy csoportja 
megalakította a Magyar Önkéntes 
Missziói Mozgalmat (MÖMM). A 
szervezet „motorjai” Csillik Bertalan, 
Sallay István és Szõnyi Sándor voltak, 
de a támogatók között megtalálhatók 
voltak többen a Bethánia CE Szövet-
ség és a korábbi Magyar Evangéli-
umi Keresztyén Missziói Szövetség 
(MEKMSZ) vezetõi közül is.

A Magyar Önkéntes Missziói Moz-
galom munkatársai nagy elánnal fog-
tak munkához, és mindent megmoz-
gattak a külmisszió népszerûsítése 
érdekében. A MEKDESZ lapja, a 
Diákvilág sorra közölt beszámolókat, 
cikkeket, és megkezdõdött a misszio-
náriusjelöltek toborzása is. Nagyon 
sokan jelentkeztek, de végül egyedül 
csak Kunst Irén jutott ki a misszióba. 
Illetve…

Torró Miklós egyike volt a MÖMM 
alapítóinak. Sárospatakon tanult teo- 
lógiát, és tanulmányai végeztével visz- 
szatért Erdélybe, ahol az újcsanálosi 
és ikefalvai gyülekezeteket pásztorol-
ta. 1921-ben a kerület püspöke kine-
vezte missziói lelkésznek Brailába és 
Galacba, arra a vidékre, ahol szüle-
tett. Szolgálatának elvállalásával vol-
taképpen Czelder Márton nyomdokai-
ba lépett, aki éveken keresztül végzett 
missziói munkát. Különösen is nehéz 
idõszak volt ez, amikor a trianoni bé-
kediktátum következtében nehéz volt 
a határon túlra szakadt magyarság 
sorsa.

Torró elsõsorban a magyar refor-
mátusok gondozására kapott megbí-
zást, de célja az volt, hogy a románok 
között is hirdesse Isten evangéliumát. 
Ifjúsági szervezetet alakított, ahova 
nemzeti és vallási különbség nélkül 
tömörítette az ottani fiatalokat. Mun-
kája kiszélesítéséhez segítséget kért 
az anyaországból, és kérése meghall-
gatásra talált. Többen is imádságban 
hordozták az ottani munkát, mások 
adományokat gyûjtöttek.

A következõ esztendõben megala-
pították a Missziói Társaságot, amely-
nek tagjai igen tevékenyen kivették 
részüket a munkából. Közülük néme-
lyek vasárnapi iskolát vezettek, mások 
varrni tanították a helybeli lányokat. 
A résztvevõk között vegyesen voltak 
magyarok, románok, sõt törökök is. 
Torró bibliaiskolát kezdeményezett, 
amely akkora népszerûségnek örven-
dett, hogy hamarosan újabbakat kel-
lett indítani. Közben a felesége külön 
foglalkozott a vakokkal, siketekkel és 
az idõsekkel. A munka annyira kiszé-
lesedett, hogy két év múlva egy diako-
nisszát kellett beállítani a szolgálatba.

A virágzó munkának, sajnos, ha-
marosan vége szakadt. Torró Miklós 
váratlanul – feltehetõen betegségben 
– fiatalon elhunyt. A „megverik a 
pásztort, szétszélednek a juhok” mon-
dás itt is beigazolódott. Amikor 1928-
ban a szintén missziói lelkületû Babos 
Sándort nevezték ki Brailába lelkész-
nek, már szinte nyoma sem volt a ko-
rábbi lelkesedésnek.

Torró törekvései azonban nem vol-
tak hiábavalók. Egyrészt sikerült más 
népek számára is közvetíteni az evan-
géliumot, másrészt felhívta a figyel-
met a balkáni misszió fontosságára. 
Talán ennek is köszönhetõ, hogy né-
hány esztendõ múlva Döbrõssy Lajos 
útnak indulhatott Bulgáriába a törö-
kök közé, majd pedig Parragh Lajos 
Albániába.

Margit István
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Két feladat áll most elõttem: az 
orvosi vizsga és a nyelvtanulás. Ez 
idõ alatt igyekeztem egy kicsit bemu-
tatni azokat a körülményeket, ame-
lyek között az itteniek élnek. Most a 
mindennapi életükbõl szeretnék egy 
kis ízelítõt adni.

 Zambia nagy ország. Nemcsak a tá-
volságok nagyok, hanem a különbségek 
is, például: az ország középsõ része, az 
úgynevezett „Copperbelt” (Rézöv), és 
az itteni úgynevezett „remote” – távoli 
vidék között, ahol én is élek.

A fõvárosban és a középsõ részen, 
a nagyobb városokban az emberek 
egyre inkább az európaihoz hasonló 
körülmények között élnek. 

 Az északi, távolabbi vidéken az 
élet még a régi kerékvágásban folyik. 
Az itteni kis, erdõben álló falucskák-
ban nincs áram, vagy ahol van is, ott 
sokszor nem mûködik. Ezért nagyon 
igaz, amit  az Úr Jézus mondott: „va-
jon nem tizenkét órája van-é a nap-
nak?”

Itt ugyanis valóban tizenkét órája 
van a napnak. Reggel hattól este hatig. 
Reggel hat óra körül lesz világos, és 
akkor indul az élet, és este hat órakor 
sötét este van. A napi idõszámítást a 
bibliai minta szerint itt is reggel hat 
órával lehetne kezdeni.

 Az emberek a napot a ház kö-
rüli söprögetéssel kezdik. Erre egy 
kisméretû seprût használnak, és csak 
egyik kezükkel söpörnek, a mási-
kat közben hátul a derekukra teszik  
(1. kép: Reggeli sepregetés).

De ugyanígy csak az egyik kezü-
ket használják, ha például locsolnak, 
és gyakran éneklés közben is, a má-
sik kéz hátul, a derékra téve pihen. 

A teljesen simára söpört föld 
elsõsorban a kígyók elleni védelmet 
szolgálja, de természetesen a higié-
niát is, hogy az egy nap alatt a szél 
által odahordott szeméttõl, portól 
megtisztítsák a lakóteret. Érdekes 

módon azonban a szemetet csak ar-
rébb söprik, nem gyûjtik össze egy 
helyre. Így aztán érthetõ, hogy más-
nap elölrõl lehet kezdeni.

 Mivel nincs áram, a mindenna-
pi életet megkönnyítõ gépesítés sem 
létezik. Sem a háztartásban, sem a 
földeken.

Mindent kézi erõvel végeznek. Itt, 
az északi országrészben nincsenek 
gyárak vagy üzemek, az emberek 
foglalkozásként csaknem mindig azt 
a szót adják meg, hogy farmer.

Kapálásra nem hegyes, hanem 
szögletes fejû kapát használnak, ami 
olyan nehéz, hogy ha valaki a lábára 
ejti, akkor bizonyosan eltöri. Az esõs 
évszakban használt fûvágó szerszám 
is eltér a miénktõl. A mi fûvágásra 
alkalmas kaszánkkal egy húzással 
legalább hetven centimétert lehet 
fogni, de az itteni kasza vágófelülete 
egyrészt egyenes, másrészt nem több 
tíz centiméternél. Becsületesen meg-
dolgoztatja a hátizmokat, a gerincet.

 A háztartásokban nincs mosógép. 
A mosás kézi erõvel történik. Mivel a 
család nagy, általában 5–8 gyermek 
egy családban, ezért az anya csak a 
férjre és a kisebbekre mos, kilenc-tíz 
évesen már mindenki maga mos ma-
gára (2. kép: Hétvégi nagymosás).

 A következõ képek is a bibliai 
idõket juttatják eszembe. Az itt élõk 
azokat a dolgokat tudják használni, 
hasznosítani, amelyek körülöttük 
vannak (3. kép: a., b.: Téglagyártás 
a kerti agyagos földbõl).

Az így készült téglákból ház és a 
melegben felfrissülést adó, árnyékos-
szellõs pihenõhely, „inszaka” készül.

 A mindenütt bõven burján-
zó fûbõl pedig kiscsirke-keltetõt, 
háztetõt, kerítést csinálnak (4. kép: 
Csirkekeltetõ; 5. kép: Kerítés fûbõl, 
bambuszból).

 Az itteni gyermekkor na-
gyon hasonló a mi háború utáni 

idõszakunkhoz. Együttes, közös 
játék, fogócskázás az udvaron, ke-
rékpározás és futball, természetesen 
házilag készített labdával, ami úgy 
készül, hogy nejlon zacskókat jó 
erõsen összenyomkodnak és egy erõs 
madzaggal átkötnek (6. kép: Maxwell 
a saját maga gyártotta labdával).

 Ha az itteniekre gondoltok imád-
ságban, kérlek, imádkozzatok azért, 
hogy a közép- és idõsebb korosztály 
ne keseredjen bele a nehéz életkörül-
ményekbe, és a kiutat jó helyen ke-
resse.

A fiatalabb korosztályért pedig 
olyanképpen, hogy az igazán tehet-
ségeseknek sikerüljön támogatót ta-
lálni, hogy tanulhassanak. Ugyanis 
a középiskolában és felsõoktatásban 
tandíjat kell fizetni, és a kicsit jobb 
iskolákban magas a tandíj.

 
Imakérések:
1.  A Klinikáról készült felmérés 

június végével a LM-Germany 
asztalára kerül. A döntéshozók 
Istentõl kapott bölcsességgel 
döntsenek a Klinika további 
jövõjérõl, támogatásáról.

2.  Hogy tanárom vallásos hitébõl élõ 
hitre jusson Jézus Krisztusban.

3.  Hogy sikerüljön megfelelõ fa-
lut, helyet találni a nyelvtanu-
lás gyakorlati folytatásához.

 
Hála:
1.  A tanár készségéért, a lelkiis-

meretes oktatásért
2.  Isten változhatatlan hûségéért, 

testi-lelki megtartatásért.
 
Köszönök minden imádságot és 

anyagi támogatást!

Testvéri köszöntéssel: 
dr. Keszi Krisztina

Dr. keszi krisztina beszáMolója, zaMbia

Mindennapi élet Zambiában
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Az újságcikkek elolvasása után a kedves Olvasó meg-

állapíthatja, hogy a vidékrõl való menekülés és az ur-

banizáció (elvárosiasodás) nekünk, németeknek (és talán 

a magyaroknak is) nem olyan egzisztenciális probléma, 

mint más nemzeteknek. Bár nálunk is sok végzõs diák 

és munkavállaló tekintget a nagyváros felé, de minden 

faluban van elektromos áram, jó utak kötik össze a vá-

rosokkal és egész nap folyik a csapból az ivóvíz . Míg 

a világ kétharmadának országaiban hatalmasak lehet-

nek a különbségek város és falu között, a Mikronéziáról 

szóló két beszámoló egészen más problémákat is felvet. 

Elõrejelzések szerint a jövõben csak a gazdagok enged-

hetik meg maguknak, hogy félreesõ szigeteken éljenek. 

Tragikus, hogy az emberek ezekkel a fejleményekkel 

szemben tehetetlenek, kiszolgáltatottak. Senki sem tud 

mit kezdeni ezekkel a kihívásokkal. A Liebenzelli Misz-

szió által alapított mikronéz gyülekezetek a missziótól 

várnak segítséget. Nehéz itt jó tanácsot adni.

Olvasás közben talán feltûnik Önöknek, hogy az 

elvárosiasodás eredeti okai fõleg anyagi természetûek. 

Fontos szerepet játszik ebben az, hogy az emberek hely-

zetüket  a látszólag jobb sorban élõkkel hasonlítják ösz-

sze. A jobb életre vágyódás okai gyakran a megszépítõ 

hamis hírek, ami elkerülhetetlenül csalódással jár. A 

cikkekbõl az is kiderül, hogy a városba menekülésben 

mozgás, átalakulás, kalandvágy és egyfajta népvándor-

lás játszik szerepet. Mindez fáradsággal jár és hatalmas 

változásokat hoz. Akár tetszik, akár nem – nekünk, ke-

resztyéneknek felelnünk kell ezekre a kérdésekre.

Feladatunk, hogy minden embernek – a gyökerü-

ket vesztetteknek és a meggyökerezetteknek – elmond-

juk Jézus evangéliumát. Olyan emberekre van szüksé-

günk, akik elmennek és olyanokra, akik maradnak – ez 

Joachim Kümmel nagy felfedezése. Traugott Ockert 

megállapítja, hogy a nagyváros is otthonná válhat. Nem 

vagy-vagyról van szó. Malawiról és Japánról, Quitóról és 

Torontóról, Pápua Új-Guineáról és Németországról be-

szélünk. Waldemar Jesse találóan állapítja meg: „Falun 

a missziói munka se nem könnyebb, se nem nehezebb, 

egyszerûen más”.

Nagyon örülünk annak, hogy a Liebenzelli Misszió-

ban Isten olyan emberekkel ajándékozott meg, akik a föld 

legkülönbözõbb tájaira engedik magukat kiküldeni.

Kérem, imádkozzanak velünk együtt további misszio- 

náriusokért, akik helytállnak saját nemzedékük nagy 

átrendezõdésében, Önök pedig támogassák munkánkat, 

hogy a jövõben is kiküldhessük és elláthassuk az Úr Jé-

zus követeit. Az emberek üdvössége és a reménységünk 

forog kockán.

Az Úr Jézus tart meg és tesz képessé arra, hogy nap-

jaink minden változását követni tudjuk. Szívbõl köszön-

töm minden kedves Olvasónkat.

Martin Auch

missziós igazgató

az aktuális téMa - a városi élet álMa

A városi élet álma
Mi áll a vidékrõl való menekülés és az urbanizáció mögött?

A missziói munka lehetõségei
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Hová menekülnek az emberek?
Japán

„Most pedig hallgassák meg köz-
lekedési híreiket: Tokió és környé-
kének autópályáin, információink 
szerint, máris óriási a forgalom. A 
visszautazók hulláma holnap dél-
után éri el csúcspontját. Nagy for-
galmi fennakadásokkal és hosszabb 
dugókkal kell számolni. A Tomei 
autópályán Tokió irányában 17 és 
23 óra között 40 kilométeres dugók 
várhatók. Az ország északi és nyug-
ti része felõl bevezetõ autópályákon 
kb. 30 kilométeres dugókkal szá-
molhatunk. A pihenõk és a benzin-
kutak várhatóan túlzsúfoltak lesz-
nek. Kérjük, tervezzenek elegendõ 
idõt a hazautazásra, és vezessenek 
óvatosan.”

Évente kétszer prófétai képesség 
nélkül is elõre megmondhatjuk, hogy 
szólnak  ezek a jelentések. Az ilyen és 
hasonló hírek az újév és az augusztusi 
halotti ünnepségek velejárói. A japá-
nok csaknem fele vidéki látogatások-
ra használja ezeket az alkalmakat. A 
forgalmi dugókat elõre be lehet prog-
ramozni. A milliós japán városokhoz 
vezetõ autópályák áteresztõ képessé-
ge behatárolt. Ezt a határt már közön-
séges napokon, egészen átlagos forga-
lom mellett is elérik.

A sok hegytõl alig férnek el az 
emberek
Elõször nézzük a Népességstatisz-
tikai Hivatal néhány adatát (2005-
ös állapot): Japán területe 377 000 
km2, ennek 70%-a erdõs, sziklás 
hegyvidék – nem alkalmas sem 
mezõgazdasági mûvelésre, sem vá-
rosok építésére.

A népesség száma 127 millió. 
Csak a fõvárosban, Tokióban 8,5 
millióan laknak. A milliós városok 
száma összesen 12, és 50 város lakó-
inak száma meghaladja a 400 000-et.  
A lakosság majdnem fele él nagyvá-
rosokban vagy azok vonzáskörzeté-
ben. 

Nekünk, akik falun nõttünk fel, 
ahol mindenki mindenkit ismer, 

teljesen elvontak ezek a számok. A 
helyzetet valahogy így érzékeltethet-
jük: bárhová megyük, bárhol állunk, 
mindenütt sok – túl sok (?) – embert 
látunk. Egyetlen nyomasztó kivétel-
lel: a keresztyén gyülekezetek alkal-
main mindig marad hely még több 
látogató számára.

Tehén vonta szekerek és poros 
sóderutak
A Kanto-síkságon a liebenzelli misz- 
szionáriusok a II. világháború óta 
majdnem 50 gyülekezetet alapítot-
tak. Ez a terület Tokiótól 80 kilomé-
teres körzetben terül el déli, nyuga-
ti és északi irányban. A liebenzelli 
misszionáriusok az Ibaraki-körzet 
parasztjainak és  halászainak szeret-
ték volna hirdetni az evangéliumot 
(Tokiótól 50 kilométerre északkelet-
re). Ezért magában a nagyvárosban 
nincs liebenzelli gyülekezet. A vá-

roslakókkal más missziók törõdtek. 
A cikk témája szempontjából azon-
ban még fontosabb, hogy a háború 
utáni idõk fejleményeit senki sem 
láthatta pontosan elõre. Japán még 
a XX. század elsõ felében agráror-
szágnak számított, egészen kevés 
iparral. Sinjukuban, Tokió egyik leg-

népesebb városrészében, amelynek 
„fõpályaudvarán“ naponta 3 millió 
ember fordul meg, 50 évvel ezelõtt 
még tehenek vontatta szekereket le-
hetett látni, és az ország északi ré-
szébe vezetõ fõ összekötõ út az I. 
világháború utáni misszionáriusok 
idején poros sóderút volt.

Vidéki hangulat helyett 
csúcsforgalom
Mi indította a tömegeket arra, hogy 
a Japánba látogató turisták által any-
nyira vonzónak és szépnek talált vi-
déki környezetet felcseréljék a városi 
élettel? 

Senki sem menekül szívesen vagy 
önként. „Menekülés vidékrõl” – ez 
a kifejezés valamit sejtet. Aki csak 
egyszer is átélte Tokióban a csúcs-
forgalom idejét, alig tudja elképzel-
ni, hogy bárki is önként választja ezt 
a környezetet a vidéki élet helyett.

Egy meghatározott embercsoport-
nak a város a maga vonzerejével és 
kínálatával bizonyára ideális menedé-
ket nyújt: nincsenek kitéve az állandó 
megfigyelésnek, és kimenekülhet-
nek a korlátok közé szorítottságként 
megélt vidéki élet hagyományaiból. 
A fiatalabb nemzedék, amely egyre 

Japán lakosságának majdnem a fele él városokban
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„Falun minden nagyszerû, rá-
adásul élvezzük a szabadságot!”
Ezt a mondatot egy helybeli munka-
társ Robert Oeka új-guineai énekes 
dalából idézte, amikor megkérdez-
tem tõle, melyek a falusi és a városi 
élet elõnyei. 

A Szepik-vidéken a „falu” fogal-
mát kicsit jobban meg kell vizsgál-
nunk. Mi itt, Ambuntiban élünk, a 
Szepik-folyó melletti kormányzati 
állomáson. A környezõ falvakban 
élõ embereknek Ambunti város. Ha 
azonban a megye fõvárosába, We-
wakba megyünk, gyakran „õserdei 
kanaká”-nak tekintenek minket 
– még a többi misszionárius is. Az 
„õserdei kanaka” az õserdõben élõ 
ember nem éppen hízelgõ megjelö-
lése.

Eddigi megállapításaim szerint 
tény, hogy Pápua Új-Guineában 
sincs másként, mint a világ legtöbb 
részén. A vidéki ember a városba 
szeretne költözni, mert ott jobb éle-
tet remél. Különösen a fiataloknál jól 
érzékelhetõ ez a törekvés.

A város csábítása
Társszervezetünk fiatal munkatár-
sának egyértelmû: „Ha lehetõségem 
nyílik a városba költözni, élni is fo-
gok vele.” A városban ugyanis sok 
bolt, autó és olcsó étel található. Az 
infrastruktúra jónak tûnik, mert jó 
a tömegközlekedés (a tömegközle-

kedés túlzsfolt autóbuszokat jelent, 
amelyekbe addig zsúfolnak be em-
bereket, amíg egyszer csak átszakad 
az elrozsdásodott padló. Megtörtént 
eset!)

Amikor megkérdeztem, mit 
gondol, milyen munkát kaphatna 
a városban, csak annyit mondott: 

Hol jobb az élet? 
Pápua Új-Gunea

fogékonyabb a nyugati individualiz-
mus iránt, a városban sokkal több 
kibontakozási és alkotási lehetõséget 
talál, mint egy félreesõ kis paraszt-
faluban. Valószínûleg mégsem ez a 
fõ oka annak, hogy milliók hagyják 
el  otthonukat, és a városi élet min-
dig nyüzsgõ forgatagába, mindent 
felõrlõ hajszájába vessék magukat. 
A háttérben gazdasági okok állnak; 
az embereket rendszerint az iskolai 
elõmenetel, a munkahelyi karrier és a 
kényelem indítja költözésre.

Menekülés a zöldbe
„Japán új valósága” azonban meg-
lepõ. Tíz év óta egyes japán nagyvá-
rosok növekedése visszafejlõdik. A 
japán milliós városokból hármat „las-
san haldoklónak” tekintenek (ez talán 
kissé túl drasztikus megállapítás). 
Tény azonban, hogy a metropolisok-
tól kb. 1,5 órányira, zöldövezetekben 

új települések jönnek létre, amelyek 
német igényeknek is megfelelnének. 
A vasúttársaságok reklámhadjáratot 
indítottak, hogy nagysebességû vona-
taikat ajánlják a városból menekülõ 
ingázóknak. A vidékrõl való mene-
külés, úgy látszik, a városból való 
menekülésre változik.

Misszió az ajtónk elõtt
Még egy személyes megjegyzés: 
Mint falusi fiú meglehetõs tisztelet-
tel gondoltam a nagyvárosra. Most 
már majdnem 28 éve körülbelül 30 
millió szomszéd vesz körül bennün-
ket. A nagyváros pedig – minden fé-
lelmünk ellenére – kedves hazánkká 
lett. A missziói munkához nem kell 
áldozatkészen õserdei utakat vállal-
nunk. „Elveszettek” után kutatnunk 
sem kell. Közvetlenül a házunk aj-
taja elõtt 126 millió ember várja az 
evangéliumot.

Legalább még egy misszionári-
us-nemzedék számára óriási kihívás 
marad: Japán nagyvárosainak milliói 
(a parasztokról és a halászokról se 
feledkezzünk meg). Hálásan köszön-
jük, ha imádsággal és anyagi támo-
gatással részt vesznek ennek a nagy 
feladatnak a teljesítésében!

Talán még lenne is olyan olva-
sónk, aki engedi, hogy a „misszió 
Ura” elhívja ebbe a munkába?

Traugott és Dorothea Ockert,  
két felnõtt fiuk van. Traugott a 
Liebenzelli Misszió Teológiai 

Szemináriumának elvégzése elõtt 
iparcikk kereskedésben, Dorothea 
nevelõnõként dolgozott. 1980 óta 

Japánban gyülekezetalapító mun-
kában vesznek részt. 1997 nyara óta 
területi vezetõk, ezen kívül 2006 óta 

vezetik az okutamai konferencia-
otthont. 

Új-Guineai halászó nõ a Szepik folyón
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nincs szüksége sok pénzre. Például 
eltakaríthatná a szemetet az utcán. 
Egy másik munkatárs is hallgat-
ta beszélgetésünket és hozzáfûzte: 
„Én is szeretnék a városba költöz-
ni, mert ott autóval közlekedhetek.” 
Arra nem gondolt, hogy Pápua Új-
Guineában a gépjármûvezetéshez 
jogosítvány kell, azután egy jármû, 
amit vezethet.

Egy mindenkiért
A városban természetesen jobb is-
kolákba járhatnak a gyerekek. Itt 
az õserdei iskolákban a tanítók nem 
veszik túl komolyan a feladatukat. 
Gyakran elõfordul, hogy a tanító a 
szünidõkön kívül „rövid”, egy-két 
hónapos szabadságot enged meg 
magának. Lehet, hogy itt egyfajta 
„szombatévrõl van szó olyanoknak, 
akik gyors elhatározásra jutnak”? A 
szülõknek elég magas tandíjat kell 
fizetniük, így érthetõ, hogy a tandí-
jért lehetõleg sok tanítási napot sze-
retnének kapni. Beszélgetõtársam 
azt is megemlítette, hogy ha a város-
ban lakna, a rokonság is kissé távo-
labb lenne. Errefelé ugyanis sokszor 
az a jelszó járja: „Egy ember végez 
mindent, éspedig mindenkiért!” Mit 
is jelent ez? Ha jó a foglalkozásom és 
pénzt keresek, akkor jön a „kedves” 
rokonság és annyira kiszipolyoz, 
hogy már nekem sem lesz pénzem. 
Az egészet kedvesen „Wantok-rend-
szer”-nek nevezik. A „wantok” szó 
„egy nyelv”-et jelent.

Legföljebb egy hónapig
Egy fiatalasszony is csatlakozott a 
beszélgetéshez. Véleménye szerint 
nagyon jó, ha az ember csak egy hó-
napig tartózkodik a városban. Min-

den, ami tovább tart, túl hosszú. Így 
folytatta: „Hol aludjak ott? Nem lak-
nak rokonaim a városban, akikhez 
mehetnék.” (A figyelmes olvasónak 
feltûnhet, hogy itt megint a „Wantok-
rendszer”-rõl van szó. Nincs házam, 
tehát a rokonokhoz megyek.)

Az „étkezési technikáról” is na-
gyon pontos elképzelései vannak. 
A városban eléggé nehéz „saksak 
wantaim pisz”-hez jutni, ezért ott 
csak egy hónapig lehet életben ma-
radni. (A „saksak”  a szágópálma 
fûrészpora. Ezt leforrázzák és forró 
vízzel felöntik, szilikonszerû masz-
sza keletkezik belõle, amit legszí-
vesebben „pisz”-szel fogyasztanak. 
A „pisz” a közkedvelt Szepik-hal. 
A hal jóízû, de annyi szálkája van, 
hogy még a bennszülöttek is azt 
mondják, evés közben ne beszéljen 
az ember, mert különben lenyeli a 
szálkákat.)

Csak a munka kedvéért
Az ifjabb nemzedék véleményé-
nek begyûjtése után szerettem vol-
na tudni, hogyan gondolkoznak az 
elõrehaladottabb korú munkatársak. 
Ezért meglátogattam mindig vidám 
barátomat, Mózest, aki már „lapun 
pinisz”. „Lapun” minden, ami öreg, 
„pinisz” pedig „kész”-t jelent, tehát 
Mózes „kész öreg”. (A pidzsin nyelv 
egyszerûen gyönyörû!)

Megkérdeztem tõle, hogy õ is szí-
vesen költözne-e a városba. Rövid 
gondolkozás után így szólt: „Nem, 
nem szeretnék a városba menni. A 
város a fiataloknak való. De ha itt, 
Ambuntiban nem lenne munkám a 
misszónál, valószínûleg a fiamhoz, 
Lae-hoz kellene költöznöm, hogy a 
feleségemmel együtt eltartson.” A 

városban egy kis üzletet alapíthatna, 
hogy azzal keressen egy kevés pénzt. 
Vagy kertet telepítene és zöldséget 
árulna a piacon. Mégis azt remélte, 
hogy még sokáig dolgozhat a misz-
sziónak és itt maradhat Ambuntiban, 
mert itt jól él.

Meglepõ válaszok
Utojára egy fiatal munkatársat 
kérdeztem, aki a „Falun minden 
nagyszerû és élvezzük a szabadsá-
got!” dalt idézte nekem. Leszögezte, 
hogy nem szeretne a városba költöz-
ni, mert ott nehezen kapna munkát. 
Mégis megérti a többi fiatalt, akik 
szívesen mennének a városba, mert 
a jó állás és a jó képzés vágya és 
lehetõsége oda vonzza õket.

„Miért mennék a városba?” – kér-
dezte. Hiszen itt, Ambuntiban min-
denem megvan. Van munkám, és 
ha éhes vagyok, kimegyek a kertbe, 
behozok valamit enni. Ha el akarok 
menni valahová, nincs szükségem 
autóra. A piacon alacsonyak az árak 
és egész családom itt él. Nincs okom 
arra, hogy a városba menjek.”

Kijelentése kissé mégis meglepett, 
mert nagyon okos fiatalember és a 
városban biztosan jobb munkát kap-
hatna. De kifejtette: „Itt a misszióval 
dolgozom és Istennek végzem a mun-
kámat. Van-e annál jobb, mint Isten-
nek dolgozni és országa terjedésérõl 
gondoskodni?” Ebben teljesen egyet-
értek vele.

Johannes és Carolin Wälde, 
Johannes asztalos, Carolin pedig 
mûszaki rajzoló. 2007 óta tartóz-

kodnak Pápua Új-Guineában mint 
mûszaki misszionáriusok és a Sze-

pik-vidék gyülekezeteit segítik. 

Pálmák, homokos part, tenger és 
napsütés: sokan ilyennek képzelik 
el a „déli tengert”, a csendes-óceáni 
szigetvilágot. Ez sok szigetrõl csak- 
ugyan elmondható, míg másokat 
mangróve-mocsarak öveznek. Itt 

azonban nem a természet a legfon-
tosabb, hanem a szigeteken élõ em-
berek. A szigetállamok (a Mikronéz 
Államszövetség összlakossága ke-
reken 110 ezer, Palaué kb. 19 ezer) 
esetében a városiasodásról aligha 

lehet szó. Ha azonban Mikronézia 
népsûrûségét vesszük figyelembe, 
egészen más képet látunk: Mikro-
néziában egy négyzetkilométeren 
157-en laknak, sõt Csuukon 422-en 
(összehasonlításul: Németország-

„Elvárosiasodás” még a szigeteken is? 
Mikronézia
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ban ez a szám 232). Guam a maga 
280-as km2-nyi területével középen 
helyezkedik el, míg Palaun csak 41 
ember él egy km2-en. Ám még ezek 
a számok sem jelentenek sokat, 
mert a zátonyokon elhelyezkedõ kis 
homokszigetek lakatlanok. A na-
gyobb szigeteken a lakosság zöme 
a part közelében él, miközben a ne-
hezen megközelíthetõ belsõ terüle-
tek csak szórványosan lakottak.  

A kormányzati központok rá-
adásul mágnesként hatnak. Palaun 
a lakosság többsége a fõvárosban, 
Kororban él, pedig a hozzá csatla-
kozó Babeldaob sziget idõközben 
jó minõségû utakkal könnyen 
megközelíthetõ lett. Az okok 
egyértelmûek: a kormányzat, a hi-
vatalok, a szállodák, a bevásárló 
központok, a magasabb iskolák és 
egy fõiskola – tehát a munkahelye-
ket biztosító intézmények – mind 
Kororban helyezkednek el.

Még kirívóbb a helyzet Csuukon, 
ahol kizárólag a kormányzati szék-
helyen, Weno szigetén építettek ki 
utakat, csak itt található nyilvános 
telefonhálózat és áramszolgáltatás 
(bár sok megszakítással). A többi 
szigeten csak általános iskolák ta-
lálhaltók és kis vegyesboltok.

Wenón is csak néhány többeme-
letes házat látni. A lakosság fõleg 
egyszerû hullámlemezes tetejû 

faházakban él. Vannak azonban 
olyan gazdagok is, akik megenged-
hetik maguknak, hogy lyukacsos 
téglából és betontetõvel épült, klí-
maberendezéssel ellátott házakban 
lakjanak. A legtöbb házban nem 
csupán egy kiscsalád lakik, ha-
nem a nagybácsik, a nagynénik és 
az unokatestvérek is szeretnék, ha 
tetõ lenne a fejük fölött. Ha vala-
ki továbbtanulás, munkahely vagy 
egészségi problémák miatt Wenón 
szeretne élni, rokonoknál keres me-
nedéket, akiknek ott házuk vagy 
telkük van.

A lagúnán belüli szigetek lakói 

közül egyesek hétvégi ingázók is. 
Hétközben Wenón élnek és dol-
goznak, hétvégén pedig a hazai 
szigeten. Az ingázás azonban drá-
ga, mert nincs tömegközlekedés. 
Nekünk például 60 dollárba kerül 
az oda-visszaút Weno és Tol között, 
ahol a bibliaiskolánk van. 

A vidékrõl való elmenekülés 
másik oka az, hogy sok mikronéz 
már nem is Mikronéziában él. Kü-
lönösen a fiatalabbak magasabb 
képzettségre, jobb munka- és élet-
körülményekre vágynak. Elõször is 
fõiskolára vagy egyetemre járnak 
Guamon, Hawaiin vagy az Ame-
rikai Egyesült Államokban, aztán 
gyakran ott is maradnak, mert ott-
hon, Mikronéziában nem találnak 
képzettségüknek megfelelõ mun-
kahelyet. Csuukon például ezért 
fogy a lakosság, pedig a népesség 
növekedése a születések folytán 3% 
körül mozog.

Ezek a fejlemények rendkívü-
li mértékben hatnak az egyházi 
munkára. A gyülekezetek a lelké-
szeknek nem tudnak fizetést adni, 
családjuk eltartásáért más munkát 
kell vállalniuk. A jobb képzettség-
gel rendelkezõk ezért gyakran a 
hétvégi ingázók közé tartoznak. Ez 
azzal jár, hogy hét közben a gyü-
lekezetekben gyakran csak „segéd-
lelkészek” vagy idõsebb lelkészek 

A „Truk Királynõje 7.” közlekedik a szigetek között

Fiatal mikronéz nõk, akik továbbtanulni vagy dolgozni elhagyják otthoni szigetüket
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Sabine Matthis

Harc a mindennapi kenyérért 
Banglades

Kénytelen-kelletlen megállok a 
keresztezõdésnél, mert a forgalom 
is leállt. Tíz perc késésért most 
fél órás közlekedési dugóval kell 
bûnhõdnöm. Egy lány kopogtat 
az autóm ablakán. Letekerem  és 
megkérdezem, hogy hívják. „Silpi” 
– válaszolja. „Szép név” – mon-
dom a tíz éves lánynak, mert a 
neve „mûvésznõ”-t jelent. Min-
dennap látom, amint a különbözõ 
keresztezõdésekben kéreget. A 

kislány a városiasodás egyik nagy 
áldozata. Szülei Dakkába jöttek, 
mivel az édesapjának, a föld nél-
küli földmûvesnek nem volt rend-
szeres jövedelme. Dakkában egy 
ideig riksát hajtott, azután elhagyta 
a családját. Ki találná már meg a 
nyomornegyed lakói között? Most 
feleségének és kislányának magá-
nak kell gondoskodnia a mindenna-
pi kenyérrõl.

Silpi nem kivétel. Sok ezer olyan 

gyerek él itt, akik legfeljebb a nyo-
mornegyed iskolájába járhatnak, 
ha nem a háztartásban, vagy va-
lamilyen gyárban, vagy üzletben 
kell szabadnap nélkül napi tíz órát 
dolgozniuk. Mindössze két étkezést 
és némi zsebpénzt kapnak. 1976 és 
2001 között a városok lakossága 
8,2%-ról 23,4%-ra növekedett. Ez 
a 130 millió bangladesibõl 21 mil-
liót jelent (mármint a növekedés). 
Az elõrejelzések szerint 2025-ig a 

vannak jelen. Természetesen sok 
munkát elvégeznek õk is a gyüleke-
zetben, de a mélyrehatóbb lelkigon-
dozás sok kívánnivalót hagy maga 
után.

A külsõ szigeteken, ahol az ingá-
zás nem lehetséges, csak idõsebb lel-
készeket találhatunk, vagy olyanokat, 
akik az ottani iskolákban tanítói állást 
töltenek be. A külsõ szigetekrõl álta-
lánosságban elmondható, hogy fõleg 
idõsebb emberek lakják és gyerme-
kek, akik nagyszüleiknél maradnak. 
A fiatalok és a középkorú nemzedék 
máshol él, hogy képzést és munkát 
találjanak. A gyülekezetekben ezért 
hiányoznak a legfontosabb munka-

társak. Erre egy példa: bibliaiskolán-
kon sok fiatalt képeztünk ki a külsõ 
szigetekrõl. Tanulmányaik befejezése 
után néhányan egy-két évre visszatér-
tek szigetükre, jó ifjúsági munkát vé-
geztek és egyéb gyülekezeti feladato-
kat vállaltak. Közülük néhányan már 
Wenón élnek, sõt többségük Hawaiin 
és az Amerikai Egyesült Államokban 
keresi kenyerét. Elvándorlásukkal az 
egyházközségekben szinte megállt az 
élet.

Másrészt viszont Guamon, Ha-
waiin és az Egyesült Államok több 
városában csuuki gyülekezetek ala-
kultak. Rendszerint egy-egy telepü-
lés Csuuk szigeti lakosai alkotnak ott  

gyülekezetet. Így sok kisebb csuuki 
csoport létezik, amelyek mind saját 
istentiszteletet tartanak, mert ér-
zelmileg még a honi gyülekezethez 
kötõdnek. Úgy látszik, idegen nekik 
az a gondolat, hogy mindannyian 
Krisztus testének tagjai vagyunk, 
Õ kapcsol össze és egyesít minket. 
A csuuki gyülekezet vezetõ lelké-
sze felelõsnek érzi magát a Guamra, 
Hawaiira vagy USÁ-ba kivándorolt 
csoportokért, ismételten odarepül 
hozzájuk, pedig már ott is csuuki 
lelkészek szolgálnak.

Az elvárosiasodás és a vidékrõl 
való menekülés a helyi gyüleke-
zetnek nagy lelki és szervezeti 
feladatot jelent. Sajnos, csak na-
gyon kevesen kérdezik, hogy Isten 
az egyháznak mindezzel milyen 
feladatokat és lehetõségeket ad. 
Legtöbben ragaszkodnak a régi 
hagyományokhoz – és aki külföl-
di „leánygyülekezet” gondját vál-
lalta magára, mindig újra örül a 
repülõutaknak, amelyek költségét 
ezek a gyülekezetek állják.

Siegbert (lelkipásztor) és Bär-
bel Betz, két lányuk van. Siegbert 

1990–1991-ig továbbképzésen vett 
részt az USÁ-ban, 1992 óta Csuu-

kon (Mikronézia) a Csendes-óceáni 
Bibliaiskola (PIBC) tanára és az 

egyházvezetésben a Liebenzelli Misz- 
szió képviselõje, tanácsadó szerep-
ben. Bärbel iparcikk-kereskedõnõ.

Mikronézia lakosságának fele 21 évesnél fiatalabb
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lakosság fele városokban fog lakni.
A falvakban a legalább közép-

fokú vagy magasabb végzettség-
gel rendelkezõ fiatal férfiaknak és 
nõknek a száma rohamosan csök-
ken, hiszen 15–21%-uk a városba 
költözik. A városokba költözõk 
túlnyomó részt fiatal emberek, 
20–29 évesek. A földmûvesek pe-
dig arra kényszerülnek, hogy több 
lovat üljenek meg egyszerre, mert 
a rizstermelés egyedül nem fedezi 
a szükségleteket. A halõrzés és a 
pásztorkodás két jó kiegészítõ tevé-
kenység. Egyébként pedig az egyre 
növekvõ bûnözés a falvakban sem 
garantálja többé, hogy a munkás le-
arathatja munkája gyümölcsét.

A fiatalok gyakran rokonok és 
barátok segítségével keresnek mun-
kahelyet a városokban. Így tudnak 
maguknak és a falvakban vissza-
maradt szüleiknek némi pénzt biz-
tosítani. Dakkában a jó munkahely 
csaknem olyan fõnyeremény, mint a 
kivándorlás.

Több bibliaismeret a halászok 
és a földmûvesek számára
A Liebenzelli Misszió az egyedüli 
misszió Bangladesben , amelynek 
legtöbb munkatársa, tehát külföldi-
ek, vidéken él. Miért dolgozunk mi 
vidéken? A gyülekezetek nagy része, 
partner egyházunk gyülekezetei is 

falusi környezetben mûködnek. A la-
kosság ezen részének a TEE program, 
az „Iskolán kívüli teológiai képzés” 
a megfelelõ módszer. Egy földmûves 
vagy egy halász a nehéz munkanap 
után is mindig tud találni egy félóra 
idõt a Biblia tanulmányozására. Vi-
szont nemcsak a bibliaismeretet lehet 
ilyen módon gyarapítani. Az „Open 
University” – „Nyitott Egyetem” mo-
dellen keresztül a fiatalok lehetõséget 
kapnak, hogy egyetemen tanuljanak 
anélkül, hogy elhagynák a falujukat. 
Egyszer egy héten elõadásokon vesz-
nek részt és a kiadott anyagot otthon 
sajátítják el.

Vidéken nagy lehetõségek kí-
nálkoznak az iskolai képzés terén, 
hiszen még csekélyebb anyagi rá-
fordítással is lehetséges a magasabb 
iskolai színvonal biztosítása. Ezzel 
tovább lehetne adni a keresztyén 
gondolkodást más hívõknek is. Sok 
szülõ nem engedheti meg magának, 
hogy gyermekét Dakkába küldje jobb 
iskolába. Szívesen küldenék a gyer-
mekeiket egy városon kívül fekvõ 
internátusba. Ott a külsõ biztonság 
mellett még a levegõszennyezettség 
is kisebb, csekélyebb a zajártalom és 
kevesebb a bûnözés.

Kihívás a gyülekezetek számára
Amikor a fiatalok egyre nagyobb 
számban költöznek a városokba, 
fontos, hogy felkészüljenek a sza-
badságban és a névtelenségben való 
életre. A városba költözés után a jó 
alap, a szilárd hit és a helyi gyüleke-
zettel való kapcsolat tud segíteni ab-
ban, hogy minél elõbb megvessék a 
lábukat. Mindenekelõtt az egyetemi 
hallgatók között növekszik a kábító-
szer-kereskedelem, terjed az alkoho-
lizmus és a féktelen szexuális élet. 
Az újak számára a jó ifjúsági mun-
ka, az élõ gyülekezet és az intenzív 
segítség biztos környezetet, szük-
séges tartást és biztonságot kínál. 
Azzal, hogy a fiatalok a városokba 
költöznek, a vidéki gyülekezetek és 

Wolfgang Stauß misszionárius látogatáson egy faluban

Forgalmas utca Dakkában
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Hosszú az út 
Ororszország

Néhány éve Jekatyerinburgban la-
kom. Ebben a városban majdnem 
olyan jók az életkörülmények, mint 
Németországban: sok ajánlattal ke-
csegtet és számtalan lehetõséget 
kínál. Az evangéliummal szemben 
azonban elég bizalmatlanok és kö-
zömbösek az emberek, csak sok 
munkával és fáradsággal lehet kap-
csolatokat kiépíteni. Egyesek gyak-
ran hosszú utat tesznek meg, mire 
eltalálnak a gyülekezetbe.

Mégis sok itt a lehetõség. Az 
emberek mûveltek és érdekli õket 
a kultúra. Az egyházi hagyomá-
nyok is felkeltik az érdeklõdésüket, 
szívesen engednek a meghívásnak 
egy-egy különleges rendezvényre. 
A rendszeres istentiszteletre és bib-
liaórákra csak akkor jönnek el, ha 
valóban fontos nekik a hit. Egészen 

másként fest az élet falun vagy a ki-
sebb településeken, ahol sok a gond 
és nagy a szegénység, de az embe-

rek segítenek egymásnak és örülnek 
a gyülekezeti közösségnek. 

Elvira
Két évvel ezelõtt gyakorlaton jár-
tam egy kb. 11 000 lelkes telepü-
lésen. – Jekatyerinburgól vonattal 
utaztam 400 kilométert északra. Az 
olvasót most erre az utazásra szeret-
ném elvinni:

Elvira már nyugdíjas – gyerme-
kei más városokban laknak. Hívõ 
asszony, és szívügye a gyülekezet. 
Néhány éve úgy alakította ki kicsi, 
egyszobás lakását, hogy  istentisz-
teleti helyiségre hasonlítson. Isten-
tiszteleteket is tartottak nála, még 
keresztelõt és úrvacsorai alkalmat 
is. Oroszországban gyakorolják a 

tagjai nehezebb anyagi helyzetbe ke-
rülnek. Némelyek már felismerték, 
hogy a városi, anyagilag erõsebb 
gyülekezetek a felelõsség egy részét 
átvállalják és segítenek ezeknek a 
vidéki gyülekezeteknek. A városi 
gyülekezeteknek feltétlenül szüksé-
gük van jól képzett lelkészekre, akik 
a tanult közép és felsõ réteget is meg 
tudják szólítani. 

A gyülekezetek számára újabb 
kihívást jelent a névleges keresztyé-
nek és mohamedánok között a vá-
rosiasodással járó elvilágiasodás és 

liberalizáció. Egy olyan országban, 
ahol a péntek és a szombat a hivata-
los hétvége, lehetõséget kell találni 
a vasárnapi istentiszteletek számára. 
Egy feszített munkahét után pénteki 
családi istentisztelet kínálatával le-
hetne a látogatókat visszanyerni.

Vidéken a jövõben a fiatalokat 
még inkább az „Iskolán kívüli teoló-
giai képzés” és más képzési módsze-
rek segítségével kell a hit útján ve-
zetnünk, hogy meg tudjanak felelni a 
nagyvárosok kihívásainak. A vissza-
maradt idõsebb és kevésbé képzett 

rétegek közül kell a lehetséges lelki 
vezetõket kiválasztani és alternatív 
módszerekkel a falusi gyülekezetek-
ben való feladatokra felkészíteni.

Waldemar és Olga Lies: mind-
ketten Oroszországban születtek 
és nõttek fel, 2 gyermekük van. 
Waldemar beteggondozó, Olga 
ápolónõ. A Liebenzelli Misszió 

Teológiai Szemináriumának elvég-
zése, 1998 óta szolgálnak Bangla-

desben, 2005 márciusa óta területi 
vezetõkként.

Sybille Tüngler (középen) Elvirával és szomszédasszonyával

Falusi istentisztelet
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vendégszeretetet, ezért a háziasz-
szony istentisztelet után teát fõzött 
és mellé süteményt vagy fánkot 
kínált. Barátságos légkört terem-
tett. Idõvel azonban szûknek bizo-
nyult a hely. Vasárnap délelõttre 
az iskolától béreltek egy termet, 
ahol asszonyok és gyermekek jön-
nek össze. Az istentisztelet nagyon 
nyitott és közvetlen. Térdenállva 
imádkoznak, és az énekléshez nem 
használnak hangszert – Isten imá-
datának különleges alkalmát terem-
tik meg így. Ezen a településen a 
gyülekezet még nagyon kicsi. Nincs 
lelkész, de Elvirát társegyházunk 
igehirdetõnek képezte ki, és most õ 
vezeti a gyülekezetet. Örült, hogy 
kis idõre a gyülekezetébe jöttem és 
segítettem neki.

Az ott töltött 14 nap alatt meg-
tanultam, hogy a falusi élet egészen 
másképpen mûködik, mint a városi. 
Itt az ember nem hagyatkozhat sem 
a saját képességeire, sem a pénzére, 
hanem minden a kapcsolatokon és a 
bizalmon múlik.

Csak ne add fel!
Amikor mínusz 40 fokos hidegben, 
ragyogó napsütésben és sziporkázó 
hóban megérkeztem a településen 
kívül lévõ pályaudvarra, senki sem 
várt rám. Mi történt? Elvírának itt 
kellett volna lennie, de azt gondol-
ta, hogy ilyen hidegben Sibylle biz-
tosan nem jön el. Bár püspökünk a 
közelben lakott, nem tudott kijönni, 

mert autójában megfagyott az olaj. 
Most mi legyen? Várjak estig és 
utazzak vissza a városba? Semmi-
képpen sem akartam visszamenni. 
Hiszen Isten velem van! Ha leg-
alább tudnám Elvíra címét vagy 
telefonszámát...! Enélkül helyzetem 
kilátástalannak tûnt. 

A pályaudvaron állt egy kisebb 
állomásépület, amelyben két asszony 
dolgozott. Vázoltam nekik helyzete-
met. Nem tudtak segíteni, de meg-
kínáltak egy csésze fekete teával. 
Ez kicsit felmelegített. Mindent el-
mondtam nekik, amit Elvíráról tud-
tam, és hallottam, amint különbözõ 
számokra telefonáltak. Kiderült, 
hogy Elvíra az egyik munkatársnõ 
házában lakik, és szomszédok ré-
vén kapcsolatba kerültek egymás-
sal. Várnom kellett. Csak ültem és 
imádkoztam. Nem akartam dolgom 

végezetlenül visszamenni a város-
ba. Szerettem volna megfelelni a 
falu várakozásának. Egy óra múlva 
hirtelen fiatalok léptek az épületbe, 
szó nélkül felkapták az utazótáská-
mat, egy autóhoz futottak, én meg 
mögöttük rohantam. Most mi lesz? 
Kérdéseimre nem kaptam választ. 
Oroszországban nem magyaráznak 
hosszasan, csak cselekszenek és 
hallgatnak.

Féltem, de tudtam, hogy Jézus 
velem van. Imádkoztam és feszülten 
figyeltem, merre tart az utunk. A fa-
luba mentünk és megálltunk egy új 
ház elõtt, ahol a fiatalok letették a 
táskámat és továbbhajtottak.

Tökéletes szervezés
A szokásos üdvözlések után megis-
merkedtem Szvetával. Velem egyko-
rú lehetett és nagy családja volt. A 
gyülekezetben õ a gyermekmunka 
felelõse. Elvíra meghallotta, hogy 
megérkeztem, és mindent tökélete-
sen megszervezett. Nála otthon el-
romlott a fûtés és nagyon hideg volt, 
ezért vittek Szvetához, ahol meleg 
volt és együtt ebédeltünk. Micsoda 
szívélyes közösség! Elvíra megkért, 
hogy a reggeli istentiszteleten én 
hirdessem az Igét. Ezt nagy feladat-
nak éreztem. Oroszul még sohasem 
prédikáltam, de némi gondolkozás 
után beleegyeztem.

Átmentünk Elvíra hideg lakásá-
ba. Készülésem kellõs közepén ki-
aludt a villany és vaksötét lett. Nem 

Jekatyerinburgtól 400 km-re levõ falu

Matthias Schindler és Waldemar Jesse istentiszteleten
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„Eltûntek” – lehetett nemrég az új-
ságban olvasni. Mármint a szverd-
lovszki vidék öt faluja, amelyek 
2007-ben tûntek el a térképrõl. 
Eltûntek, mert már hosszú idõ óta 
senki sem lakott házaikban. A 
szakemberek az Ural-vidéken 800 
faluról és településrõl számolnak 
be, amelyek az elmúlt 40 évben 
eltûntek a térképrõl. Az elmúlt 15 
évben 80 település tûnt el. Mi le-
het ennek az oka? Igen, léteznek 
okok: például a munkahelyek hiá-
nya (a megmûvelhetõ területek par-
lagon hevernek), csekély kereseti 
lehetõségek, kilátástalan a jövõ a 
fiataloknak... Mindez az embere-
ket a nagyobb városokba ûzte. Az 
Ural-vidéken 40 nagyobb és ki-
sebb város található. Legnagyobb 
köztük Jekatyerinburg a maga 1,5 
millió lakosával, lüktetõ életével. 
A falvakban minden visszafejlõdik. 
Az emberek elszegényednek, egyre 
elégedetlenebbek, életminõségük 
romlik és az alkoholfüggõség roha-
mosan növekszik. Sokan a kiútta-
lanság miatt isznak.

A vidékrõl való menekülés min-
den érintett ember életében negatív 
hatást vált ki. Kevesen akarnak fa-
lun élni és dolgozni. Még az orvo-
sok és a tanítók sem készek csekély 
fizetésért falun lakni. Már régen 
nem építenek utakat a falvakba, a 
mezõgazdasággal felhagytak. Élel-
miszert a szomszédos országokból 
hoznak be, amitõl égbe szöknek az 
árak. 

A Liebenzelli Misz-
szió munkája 2001-ben 
Jekatyerinburgban, a 
nagy városban (1,5 mil-
liós) kezdõdött, majd 
Cseljabinszk (1,1 millió) 
következett, hogy az-
után Nyizsnyij Tagilban 
(400 000) folytatódjon. 
Terveink szerint elõször 
a nagyvárosokat sze-
retnénk elérni és utána 
a falvakat. A falusi és 
városi gyülekezetek kü-
lönböznek egymástól. 
A városokban többnyi-
re mûvelt emberekkel 
– orvosokkal, tanítók-
kal, diákokkal – van 
dolgunk ... Sokkal ma-
gasabbak az igények 
is, mint falun. A falusi 
missziói munka sem 
nem könnyebb, sem 
nem nehezebb, csak 
más. Falun minden csa-
ládiasabb. Kapcsolatok 
révén könnyebb eljutni 
az emberekhez. A falusi 
lakosság jobban ráér. A 
városokban sok a kul-
turális program, ezért 
többet kell fáradozni 
azért, hogy az emberek 
eljöjjenek az istentisz-
teletre. Mindez mégsem 
ok arra, hogy különb-
séget tegyünk falu és 
város között. Mindenütt 

Egyszerûen eltûntek! 
Oroszország

volt gyertya, se zseblámpa, se fûtés, 
se világítás vagy forró tea. Kabát-
ban, sapkában feküdtünk le aludni. 
Imádkoztam és abban bíztam, hogy 
az Úr Jézus reggel velem lesz. Ezen 
az istentiszteleten Isten munkálko-
dott. Mindenki nagyon figyelmesen 
hallgatott. Közben észre sem vet-
tem, hogy majdnem egy órán át be-
széltem oroszul! Megköszöntem az 
Úrnak, és szívem megtelt örömmel.

Falun így tanul meg az ember 

teljesen az Úr Jézustól függni. Elví-
ra örült, hogy eljöttem. Nem szá-
molt azzal, hogy ebben a hidegben 
a fûtetlen lakásában maradok. Na-
gyonis megértette volna, ha visz-
szautazom a városba. Én azonban 
másképpen döntöttem, és emiatt a 
problémáinkkal egymásra voltunk 
utalva. Minden este együtt imád-
koztunk és énekeket énekeltünk. 
Tudtuk, ha Jézusnak engedelmeske-
dünk és Istennek adjuk a dicsõséget, 

nagy dolgokat élhetünk át.
Nem volt könnyû az ott töltött 

idõ, de csak ámulhatok azon, amit 
az Úr Jézus cselekedett ebben a kis 
faluban a kemény télben!

Sibylle Tüngler, ápolónõ és dip-
lomás teológus. 2003 óta tartózko-

dik Oroszországban, a nyelvtanu-
lás után gyülekezeti- és asszonyok 

közötti munkát végez, látogat és 
diákoknak német klubot tart.

Ország A falvak lakossága Kereset falun

összesen 
milliókban
2003-2005

átlagos 
növekedés
1990-2005

az összlakosság 
százalékban
2003-2005

dollár/fõ 
2003-2005

Fehér-oroszország 2,8 -1,5 28,2 1.797

Kazahsztán 6,4 -0,7 42,9 1.137

Ukrajna 15,3 -0,9 32,3 1.035

Oroszország 38,7 -0,1 26,9 2.037

Lengyelország 14,5 -0,1 38,0 1.627

Svédország 1,4 -0,1 15,8 16.600

Hollandia 3,3 -2,5 20,5 23.396

USA 57,4 -0,5 19,5 23.066

Kína 784,5 -0,4 60,5 292

Modern toronyház Cseljabinszkban
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Különleges karácsonyi ajándék Japnak
Mikronézia

A jap bibliafordítás több mint 30 
éves története lezárult. 2007. decem-
ber 19-én  a gyülekezet különleges 
ajándékot kapott: Anafel kormányzó 
és a közélet további képviselõi rész-
vételével ünnepség keretében átadták 
a teljes jap nyelvû Biblia elsõ 50 pél-
dányát.

Kicsiny kezdetek
1974-ben egy kis fordítói csoportnak, 

Hilde Thiem missziós nõvérrel és in-
formátorával (nyelvi segítõ), Yillibuw 
Waath-tal, sikerült hosszú, türelmes 
munka után átadni az egyháznak az 
Újszövetséget.

A következõ szakaszban az Ószö-
vetség 40%-ának fordítását végezték, 
ami 1981 decemberére készült el. 
Hilde Thiem missziós nõvér számára 
ez jelentette egyúttal a fordítási mun-
ka befejezését is Palaun és Japon. 

Ünnepélyes befejezés
Ezek után egy új csapat dolgozott 
az Ószövetség további 60%-án. Ha 
meggondoljuk, mennyi nehézséggel 
kell megküzdeni, amíg elkészül egy 
fordítás, csak ámulhatunk ezen a 
munkán.

A mikronéz népcsoportok nyelveit 
nem rögzítették írásban. Mielõtt hoz-
zálátnak egy fordításhoz, elõbb meg 
kell fontolni, milyen rendszerbe fog-
lalják egy adott nyelv írásmódját és 
nyelvtanát. A jap nyelv esetében egy 
új-zélandi nyelvész évekig dolgozott 
azon, hogy a nyelvet tudományosan 
feldolgozza és meghatározza helyes-
írását. Miután befejezte munkáját és 
elhagyta a szigetet, senki sem tudott 
mit kezdeni bonyolult írásmódjával. 
A lakosság és a kormányzat nem fo-
gadta el munkáját, hanem egyszerûen 
elégették.

Hálásan tekinthetünk vissza a 
bibliafordítás egész hosszú munkájá-
ra, amely alakította a japi evangéli-
kus egyház történetét is.

Nagy az érdeklõdés
Japon a keresztyének jelenleg nagy 
érdeklõdést mutatnak az új Biblia 
iránt. Észre lehet venni az amerikai 

élnek emberek Krisztussal való élõ 
kapcsolat nélkül. Mindannyiuknak 
szükségük van az evangéliumra, 
ezért is vagyunk itt.

Waldemar és Katharina Jesse, 
mindketten Kazahsztánban szület-
tek és nõttek fel, és késõbb Német-
országba települtek át. Waldemar 

a Liebenzelli Misszió Teológiai 
Szemináriumának elvégzése elõtt 

iparcikk-kereskedõként, Katharina 
orvosasszisztensként dolgozott. 

Négy gyermekük van és 2001 
január óta tevékenykednek Orosz-

országban területi vezetõként és 
gyülekezetépítésben.

Falusi élet

A yapi Evangélikus Egyház elnöke büszkén adja át a Bibliákat
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Enrique Palacios, Washington Pozo, Diego Galarza

Egy beteljesedett gyermekkori álom és következményei 
Malawi

Vajon nem minden gyermek álma-e 
az, hogy megmondhassa tanítójá-
nak, mit szeretne tenni az életben? 
Én is mindig errõl álmodoztam. 
Most azonban, amikor valóban meg-
mondhatom tanárnõmnek, mit sze-
retnék tenni, nem is találom olyan 
nagyszerûnek.

Végülis most mindig fel kell ké-
szülnöm a tanításra, és meg kell fon-
tolnom, mit szeretnék tanulni. Mivel 

azonban a Malawiban 
beszélt csicseva nyelv 
semmiben sem hason-
lít a németre, gyakran 
egyáltalán nem tu-
dom, mit tanulhatnék. 
Csak annyit tudok, 
hogy még nem tudom 
helyesen beszélni a 
nyelvet. Ezenkívül 
nagyon sok önfegyel-
met igényel, hogy ne 
keressek minden al-
kalommal olyan té-
makört, amiben már 
valamelyest biztosan 
mozgok. A piaci be-

vásárlásokhoz már elég gazdag szó-
kinccsel rendelkezem. Ahhoz azon-
ban hiányoznak a szakkifejezések, 
hogy például elmagyarázzam, mit 
kellene megjavítani az autón, vagy 
hogy bibliaórát tartsak.

Itt nincs nyelviskola, ezért meg-
kérdeztem egy asszonyt, nem tudna-
e segíteni nekem a nyelvtanulásban. 
Nem könnyû olyan asszonyt találni, 

aki jól tud angolul és rá is ér engem 
tanítani. Az itteniek vagy nem tud-
nak elég jól angolul, vagy munkába 
járnak, és nem sok idejük marad a 
tanításra. 2007 decemberéig volt egy 
jó nyelvtanárnõm. Sajnos, férjét át-
helyezték és elölrõl kellett kezdenem 
a keresést. Hálás vagyok, hogy újra 
találtam valakit, aki kész segíteni 
nekem a nyelvtanulásban, és délutá-
nonként tud rám idõt szánni.

Egyévi nyelvtanulás után több-
ször felkerestem egy falusi családot. 
Malawiban a falusi élet egészen más, 
mint Németországban. Az emberek 
sokáig ülnek a ház elõtt az árnyékban 
és beszélgetnek. A száraz évszakban 
a háziasszonynak a vízhordáson és a 
fõzésen kívül nem sok dolga akad... 
Így az emberek nagyon ráérnek, és 
az élet sem olyan zaklatott. Nekem, 
a németnek ezt néha nem könnyû el-
viselni.

Minden más
Vannak dolgok, amiket vagy le kell 
nyelni, vagy egy mosollyal tudomásul 

jellegû államigazgatás és iskolai ok-
tatás hatását, ugyanis a legtöbb japi 
ember már elég jól beszél angolul. 
A fiatal és középkorú nemzedéknek 
nem okoz nehézséget az angol Biblia 
olvasása. Egyesek mondják is, hogy 
az angol Biblia szövegét könnyebben 
megértik. Akik azonban Isten Igé-
jével élnek, szívesebben olvassák a 
Bibliát saját nyelvükön. A Szentírás 
szavai anyanyelvükön a szívükig ha-
tolnak. Ez a Biblia tulajdonképpeni 
célja: megtalálni és megváltoztatni 
az emberek szívét. Ezt kívánjuk mi is 
Japnak: olvassák az új Bibliát és vál-
toztassa meg a szívüket!   

 Harald und Hannelore Gor-
ges, három felnõtt gyermekük van. 

Harald a Teológiai Szeminárium 
elvégzése elõtt gépmûszerész volt, 

Hannelore könyvelõként dolgozott. 
1978–1988-ig Jap-on (Mikronézia) 

gyülekezeti munkát végeztek. Harald 
1990–2004-ig Németországban a 

Liebenzelli Misszió missziói titkára, 
2004 óta Guamon területi vezetõ, a 

PIBC (Csendes-óceáni Biblia- 

iskola) elnöke és tanára, Hannelore 
a misszionáriusok számára végzi a 

bevásárlásokat és a vendégek ellátá-
sáról gondoskodik.

A Biblia-fordítói csapat

Játszó gyerekek
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venni és tanulni belõle. Egyik nap pél-
dául látogatóm érkezett, akit néhány 
keksszel kínáltam meg. Különbözõ 
fajta kekszeket raktam a tányérra, 
hogy a vendég válogathasson. Egy 
nagy mennyiség elfogyasztása után 
kért egy zacskót, és a maradékot be-
csomagolta. Eléggé elcsodálkoztam! 
Vagy amikor megkérdeztem, hogy 
Colát, Fantát, vizet, teát vagy szirupot 
kér, a vendég visszakérdezett, hogy 
ezekbõl egyet kell-e választania.

Gyakran elõfordul, hogy pénzt 
kérnek tõlem. A gyerekek ilyenkor 
egyszerûen így szólnak: „Adj nekem 
pénzt!” Megütköztem azon, hogy 
még azt sem mondják: „kérem”. 
Késõbb megtanultam, hogy csicse-
vában nincs „kérem” szó.

Váratlan látogató
Amikor Marion Engstlerrel szabadsá-
gunk után visszajöttünk, úgy fogadtak 
az emberek, mintha egy évig lettünk 
volna távol. A falubeli asszonyok kü-
lön azért több órát gyalogoltak, hogy 
üdvözöljenek minket. Amikor Mari-
on kinyitotta az ajtót, és a nyolc as-
szony bejött, tudtam, hogy az aznapi 
terveinkbõl nem lesz semmi. Így aztán 
elõször is kecskehúst, paradicsomot 
és szírupot kellett vásárolnunk, hogy 
jó ebéddel kínálhassuk meg vendé-
geinket. Az asszonyok ugyanis éppen 
jókor, ebédidõben jöttek. Marionnal a 
konyhába vonultunk, hogy nagy ha-
lom ennivalót fõzzünk. A kész ételt az 
asszonyok elé tettük és malawi szokás 
szerint a háttérbe húzódtunk. Mituán 
mindannyian jóllaktak, még fél órát 
beszélgettünk, aztán útrakeltek, hogy 
hazamenjenek. Az asszonyoknak volt 
egy jó napjuk, útközben jókat beszél-
gethettek, láttak valami mást, és ami 
a legfontosabb, jót ettek!

Hogyan bánjunk a „kedves” 
pénzzel?
Malawiban nagy gondot jelent a bi-
zalmatlanság, az irigység és a va-
rázslás. A malawiak nem bíznak 
meg egymásban. Ezért nem is na-
gyon segítõkészek. Ha valaki egy kis 
pénzhez jut, szomszédai gyanakod-
va figyelik és éreztetik vele irigysé-
güket. Az emberek attól félnek, hogy 
valaki a varázslódoktor erõi segítsé-
gével valami rosszat tesz. Még sok 
gyülekezeti tag is fél ettõl!

A malawiaknak a takarékosság is 
nehézséget okoz. Ha a pénzük otthon 
van, elköltik. Ha valakire rábízzák, 
hogy õrizze meg, akkor az költi el. 
Ha pénzre van szükségük az iskolára 
vagy mûtrágyához a földekre, adós-
ságba kell verniük magukat. Szinte 
mindenkinek van adóssága, és csak 
ritkán fizetik vissza pontosan, ami 
természetesen nemigen erõsíti az 
egymás iránti bizalmat!

Malawiban ilyen helyzetekkel 
szembesülök. Néha nehezemre esik, 

hogy ne veszítsem el az emberek irán-
ti bizalmamat, és ne adjam fel velük 
kapcsolatos reményeimet. Amikor 
azonban a várakozásteljes gyermeksze-
mekbe tekintek, újra tudok örülni, mert 
megértem: van remény. Pontosan nekik 
van szükségük Jézusra! Õbenne meg-
bízhatunk. A gyerekeknek szeretném 
megmutatni, hogy lehet másképpen is 
élni, és nem kell elkövetniük ugyanazo-
kat a hibákat, mint szüleik. Imádkoz-
zunk egy új nemzedékért Malawiban, 
amelyben a bizalom, a segítõkészség és 
az egymás iránti szeretetet uralkodik! 
Mi, az új misszionáriusok hálásak va-
gyunk, ha imádkoznak értünk, hogy ne 
bántsuk meg ezeket az embereket.

Damaris Rostan, a Liebenzelli 
Misszió Teológiai Szemináriuma 
Bibliaiskolájának elvégzése elõtt 
gyermekápolónõ, egy évig a LM 

gyermek- és ifjúsági referense volt, 
2006 nyara óta Malawiban tar-
tózkodik, és a nyelvtanulás után 

gyermekek között szolgál.

A száraz évszakban az asszonyoknak nem sok munkájuk van


