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Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? 

 Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Zsolt 121,1-2 

 

1. Vezetés 

A vakmisszió szolgálatának évek óta nehézsége a vezető személyének kérdése. Hack János mellett 

mindig állt egy látó vezető, aki őt kiegészítve mind technikai, mind lelki szempontból összefogta a 

vakmissziós feladatokat. Sosem volt egyszemélyes feladat, de János életének átalakulása 

(betegségek, költözések) következtében a vakmissziós közösség tagjai is valamelyest eltávolodtak 

egymástól. Bánki Horváth Györggyel együtt igyekeztünk egymást támogatva helyt állni ebben a 

szolgálatban, ami azonban megújulásra vár.  

 

2. Vakmisszió munkaterületei 

2.1. Táborok, találkozók, segítők 

A vakmisszió hosszú éveken át „nyári vaktáborok” megszervezését jelentette, valamint egyes 

években tábortalálkozókat is. Ezek komoly előkészületekkel folytak, és nagy apparátust, sok 

önkéntes segítőt mozdítottak meg. A Szélrózsa éveiben egy kisebb csoport mindig részt vett a 

találkozón.  

Sajnos az is előfordult, hogy önkéntesek nem megfelelő odaszánással és felelősséggel indultak a 

szolgálatba, ez bizonytalanságot is jelentett a nemlátók számára, ill. a felelősséggel szolgálók egy- 

egy ilyen találkozó során túlterheltek voltak. Aki szolgálatot vállal vak testvéreink mellett, az teljesen 

háttérbe kell szorítsa saját érdeklődését, hiszen ő ilyenkor segítőként van jelen. A régi önkéntesek 

tudják, hogy ez egész embert kívánó, teljes időben történő szolgálat. Nagy odaszánást kíván. Ami 

egyetemistaként még vállalható volt, felnőtt életet élő, családos, lelkészi hivatásban állók számára 

munkájuk, szeretteik miatt nehezen kivitelezhető. Az új segítők keresése, potenciális önkéntesek 

érzékenyítése nagy kihívás. 

 

2.2. Személyes kapcsolatok, lelkigondozás 

A vakmissziós levelezőlista elindítása jó ötlet volt, mára azonban már a facebook oldalt sem nagyon 

követik nemlátó testvéreink. Ugyanakkor jó néven veszik a személyes megkeresést, telefonos 

beszélgetést, chat-en történő kapcsolattartást. A volt vaktáboros fiatalok ma már munkában álló 

felnőttek. Szinte mindannyian önálló, hasznos életet élnek, helyet találtak maguknak 

gyülekezetekben, szolgálatban, szeretetkapcsolatokban. Sokukkal tartok kapcsolatot, mert 

nyilvánvaló, hogy nehezebben találnak rájuk barátságok, és örömmel ápolják a meglévőket is. 

Hálásan tapasztalom, hogy ők is keresnek, akár közösségi oldalon, akár telefonon, ismerőseik 

segítségével. 

 

2.3. Szervezési kérdések 

2017. május 8-án Szeverényi János kezdeményezésére Budapesten az Üllői út 25. alatti irodaház 

találkoztunk egy tervező, előre tekintő beszélgetésre. Jelen volt Szemerei János püspök úr és 

felesége Szigethy Enikő, aki vak szakos tanár. A Bartimeus Egyesület egy látó és egy nem látó 

munkatársa is közöttünk volt, akik megismertettek bennünket küldetésükkel. Mindenkinek 

ajándékoztak egy speciális mp3 lejátszót, amin a teljes hangzó Újszövetség és néhány igehirdetés 

van feltöltve. Látássérült testvéreinknek- akár időskorúak számára is- nagy segítség ez az eszköz, 

melyet a Bartimeus Egyesületen keresztül ingyenesen lehet igényelni.  

A találkozó során újra felvetődtek az evangélikus vakmisszió alapvető kérdései: vezető személye, 

szolgálati területek és önkéntes segítők, találkozók szervezése.  
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2.4. Őszi vakmissziós napok 

2017. október 22-25 között szerettük volna megszervezni az újabb találkozót. Hack János ösztönzése 

sokat jelent egy ilyen program előkészítésében. Tudatosan a Békéscsabai Kolbászfesztivál napjaira 

gondoltunk, hiszen ez egy kulturális lehetőség is a távolból erre érkezőknek. A Mezőberényi 

Evangélikus Gimnázium kollégiumában biztosították volna a csoport számára a szállást. Sajnos az 

egész találkozóra hárman jelentkeztek.  

 

3. Összegzés 

Ennek a missziói területnek valóban egy látással és missziói tervvel rendelkező erre a területre 

elhívott missziói vezető adhatna új súlypontokat, lendületet. Nem elégedhetünk meg egy valaha 

összetartozó kis közösség pásztorlásával. Sok nem látó testvérünk él gyülekezeteinkben, akik felé 

ugyancsak szolgálni kell. Lelkésztársaknak segítséget adhatna a hangzó Bibliák eljuttatása, ill. fontos 

lehetne akár a Bartimeus Egyesülettel, akár a területükön működő Vakok Egyesületével történő 

kapcsolatfelvétel. 

 

Kérem a beszámoló kiegészítésének elfogadását! 

 

Erős vár a mi Istenünk! 

 

 

Mezőberény, 2018. február 22. 
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