Hálás emlékezés Margaret Ann Bach szolgálatára
Úgy jött elő Margaret Ann Bach személye és szolgálata a magyar evangéliumi misszió,
közelebbről a gyermekek megmentését munkáló misszió sötét felhőkkel borított egére, mint
egy kedvesen és szerényen, de mégis erőteljesen világító kis csillag fénye.
A kommunista Magyarországon tilos volt a fiatalok felé, még inkább a gyermekek felé
evangéliumi missziót folytatni. Én nagyon komoly mértékben ismertem ezt a tényt. 1964-ben
azért tiltottak el a lelkipásztori és minden más egyházi szolgálattól, mert egy ifjúsági táborban
az üdültetés keretében hatékonyan evangelizáltunk, Jézus Krisztus befogadására kértük a
fiatalokat. Több hasonló, sőt súlyosabb ítéletek is születtek azokban az években azok ellen,
akik a fiataloknak, illetve gyermekeknek az Evangéliumot hirdették. Félelem, tartózkodás és a
megfelelő módszer és eszközök hiánya jellemezte akkor a gyülekezetek ilyen irányú
misszióját.
És akkor megjelent Margaret Bash a 70-es évek elején Magyarországon. Talán legelőször
Budafokon, a baptista gyülekezetben. Szerényen, csendesen érkezett, de határozott – az
egész magyarországi evangéliumi és felekezetközi missziót érintő gyermekmissziós
programmal jött.
Margaret missziójában a legjelentősebbnek azt a álláspontját és tanítását tartom, hogy
a gyermekek evangelizálhatók és ha értelmüket és szívüket a Szentlélek által megérinti az
Evangélium üzenete, megadatik nékik az őszinte és egész életükre szóló megtérés lehetősége.
Egyesekben ellenkezést is kiváltott ez a tanítás. Azóta sok száz megtérő gyermek hitben való
megerősödése és hűsége igazolja ezt az álláspontot. Én magam statisztikai kimutatást is
végeztem a gyülekezeteimben és magam is meglepődtem az eredményen. Azt találtam, hogy
a gyermekkorban őszintén megtérők buzgóbbak és szilárdabbak lettek a későbbiekben, mint
azok, akik a világ és a test örömeit megkóstolva jutottak megtérésre.
Jelentős szolgálatot végzett Margaret azzal, hogy a különböző gyülekezetekből és
felekezetekből csoportokat szervezett, akiket tanított és nevelt a gyermek-evangelizációs
szolgálat helyes gyakorlására. Olyan csendben és rejtetten szervezte ezeket a tanfolyamokat,
hogy elkerülte a hatóságok figyelmét. A 80-as évekvégétől pedig szabad lehetőség nyílt
ezeknek a felkészítő alkalmaknak a szervezett tartására.
Rendkívül nagy segítséget jelentett a gyermekmissziós munkában a megfelelő eszközök
elterjesztése. Ezek között talán legjelentősebb volt a flanelográfos ábrázolás elterjesztése. A
Biblia történeteit flanelra ragasztott képek segítségével megjelenítettük a gyermekek előtt.
Sok éven át nem csak a gyermekeknek, hanem a felnőttek számára is élményt jelentettek ezek
az életet és mozgalmasságot megjelenítő flanel - képes szolgálatok. Ezen kívül a bibliai
történetek megértését szolgáló sok más eszköz használatát is tanította Margaret. A
nagy segítség pedig leginkább abban nyilvánult meg, hogy tömegével hozta és osztotta szét
ezeket az ábrázoló, kisegítő eszközöket.
Jelentősnek mondható még, hogy Margaret Bach hozta és terjesztette el országunk
gyülekezeteiben a „Gyermekek öröme” című énekes könyvet. Nagy példányszámban
terjesztettük sok gyülekezetben. Eleven, kedves új és régi énekek vannak benne.
Mindezeken túl kedves emlék számunkra Margaret szelíd, csendes, ugyanakkor bátor és
határozott jelleme. Fáradhatatlan szorgalommal végezte munkáját. Nem csak lélekben, még
fizikailag is közel volt hozzánk, hiszen 1990 – 2003 között Budafokon, a Barbarics házban
lakott, itt rendezte be sok irányú, gazdag missziós szolgálatának a központját. Bécsben saját
kis lakása volt. Ezt azért ismerem, mert egy alkalommal gazdag vendéglátásában volt részünk,
amikor a feleségemmel és egyik fiammal és feleségével négyünket látott vendégül.
Nagy örömmel ajánlom tanulságul és példaképül a Margaret Bash életéről és munkásságáról
szóló könyvet.
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