
Az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) beszámolója 2017. évi szolgálatáról

Keressük  azokat  a  módokat,  amelyekkel  új  emberek  is  bevonhatók  a  külmisszió  iránt
érdeklődők  körébe.  Ennek  a  törekvésnek  a  jegyében  kezdeményeztük  néhány  éve,  hogy  a
püspöki tanács nyilvánítsa a vízkereszthez legközelebbi vasárnapot a külmisszió vasárnapjának.

A külmisszió vasárnapján, 2017. január 8-án a pesterzsébeti gyülekezet vendégei voltunk,
B.  Pintér  Márta  prédikált.  Az  istentisztelethez  csatlakozóan  Trifán  Krisztina  vetített  képes
beszámolót tartott  az EKME tevékenységéről és a Bálintné Kis Beáta által  szervezett  kenyai
segítő munkáról.

Örömmel  tapasztaljuk,  hogy  a  Bálint  házaspár  szolgálata  elért  és  áldozatvállalásra  is
indított  testvéreket.  2017-ben  kilenc  beszámolót  tartottak  különböző  rendezvényeken,  illetve
gyülekezetekben, iskolákban a Nairobiban folyó munkáról.

Nyáron Piliscsabán az Evangélikus Missziói Központ „Reformáció ‒ ma” címen rende-

zett konferenciájába kapcsolódtunk be, mert ennek a hétnek a második felében ‒ amikor a Béthel

Missziói  Otthon  bennünket  fogadni  tudott  volna  ‒  egyházunk  Bonyhádon  rendezett bajor–
magyar testvérkapcsolati találkozót, s nem akartunk ugyanabban az időben konferenciát tartani.

A konferencia programjában a Külmissziói Egyesület részéről B. Pintér Márta áhítattal,
Bálintné Kis Beáta, Jó András és Angelika előadással szolgált.

Bálintné Kis Beáta részletes ‒ 10 oldalas  ‒ ismertetőt állított össze a kenyai munkáról, s
személy szerint bemutatja a 40 támogatott gyermek, illetve fiatal felnőtt élettörténetét, jelenlegi
körülményeit.  A konferencia  résztvevői  egy  tesztlap  18  kérdésének  megválaszolásával  képet
kaphattak arról, milyen figyelmesen olvasták el a kenyai ismertetőt.

A konferencián  29  olyan  személy  vett  részt,  aki  máskor  is  jár  alkalmainkra.  A közös
konferencia  alkalmat  adott  számukra  más  szolgálati  területek  megismerésére,  személyes
bizonyságtételek meghallgatására is.

Igyekszünk évközi programjainkkal is megszólítani egyesületi tagjainkat és a misszió ügye
iránt  érdeklődőket.  Missziói  estünkön a  szabadságát  Magyarországon  töltő  Csépe  Andrea
számolt  be  dél-ázsiai  missziói  munkájáról,  melyet  a  Wycliffe  Bibliafordítók  Egyesületének
munkatársaként  végez.  Jelenleg  a  helyi  nyelv írásmódjának  kialakításán  dolgozik  helybeli
munkatársaival.  Szeretné  elkezdeni  a  bibliafordítást  is. Szolgálatát  egyesületünk  továbbra  is
támogatja.

Külföldi testvérszervezeteink közül a bajor Mission EineWelt meghívásának eleget téve a
Bálint házaspár részt vett az Afrikában végzett munkát támogató német gyülekezetek rendes éves
megbeszélésén. Egyesületünk a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a Tanganyikai Egyház-
kerületben több mint tíz éve százötven kisdiák iskoláztatási költségeihez járult hozzá a Mission
EineWelt közvetítésével. Ezt a közvetítő szerepet bajor testvéreink javasolták és nyomatékosan
kérték,  mert  így  megbízhatóan  ellenőrizni  tudják  adományunk  felhasználását.  Elképzelhető
Bálinték  meglepődése Neuendettelsauban  (és  a  miénk  is  itthoni  beszámolójukat  hallgatva),
amikor a bajor illetékesek közölték, hogy az általunk támogatott program megszűnt, az utolsó
négy évben átutalt  támogatásunkat  ők őrzik,  s  szívesen felhasználnák  afrikai  rabok, elítéltek
élelmezésének javítására. Erre azt a hivatalos választ írtuk nekik, hogy adakozóink gyermekek
segítésére szánták a forintjaikat, ezért keressenek afrikai programjaik között olyat, ahol a náluk
összegyűlt pénzt gyermekek javára lehet fordítani. Még nem kaptunk a bajoroktól javaslatot.



Nairobiban továbbra is  rendben működött  a  segítő  szolgálat,  folyt  35 gyermek ebédel-
tetése, a pártfogoltak iskoláztatása és a lehetőség szerinti lelki és szociális gondoskodás az Uhuru
sugárúti evangélikus gyülekezet szervezeti keretei között. Bálintné Kis Beáta sok elektronikus
levelet váltott Nairobiban élő munkatársaival, s így meg tudta hozni a szükséges döntéseket. Az
első  negyedévben  bizonyos  megtorpanást  éreztünk  a  kenyai  munkában,  ezért  áprilisban
célszerűnek láttuk, hogy Beáta személyesen informálódjon, hogy a dolgok rendben folynak-e.
Módja volt az ottani munkatársakkal mindent megbeszélni, találkozni pártfogolt gyermekekkel,
meggyőződni arról, hogy nincsen lényeges probléma, a kisebb korrekciókról pedig békességben
meg tudott állapodni. Meg kell jegyeznünk, hogy útiköltségét maga fizette.

Örömünkre  szolgál,  hogy  anyagi  lehetőségeink  lehetővé  tették  2017-ben  a  tanulmá-
nyaikban támogatott ifjak számának további növelését 34-ről 40-re. A „felvett” kisdiákok most
kevesebbe kerülnek, mint majd néhány év múlva. A pártfogók által küldött havi 3.000 forintos
összeg csupán a kisiskolások költségeit képes fedezni. A támogatási rendszerünkbe bekerült új
diákok, amikor magasabb osztályokba kerülnek, a megemelkedett költségek, kollégiumi díjak
miatt,  értelemszerűen  nagyobb pénzügyi  támogatásra  szorulnak,  ami  általában  több  pártfogó
adományából tevődik össze. 

Régi  és  új  pártfogóink  száma  elérte  a  nyolcvanat,  sokan  több  egységnyi  támogatást
küldenek. És vannak meglepetések, amikor tavaly valaki átutalt hétszázharminchatezer forintot
kenyai felhasználásra, vagy idén az erdélyi Barcaságból küldött egy testvér háromszáz eurót.

Bálint Zoltán 2016-ban előadást tartott a növekvő mozambiki evangélikus gyülekezetekről.
Tőle  értesültünk  a  mozambiki  lelkészképzés  megindulásáról,  s  ennek  anyagi  támogatásáról
döntöttünk. Ezt tavaly folytattuk. A német származású, brazil állampolgár Winterle lelkész, aki
ennek  a  lelkészképzésnek  a  vezetője,  októberben  németországi  szabadságáról  hazatérőben
Magyarországra is  ellátogatott.  Nyíregyházán szolgált,  és Budapesten,  az Üllői úton missziói
esten  találkozott  az  egyesületünk  vezetőségével  és  a  megjelent  érdeklődő  testvérekkel.
Megerősödött az a meggyőződésünk, hogy ezt az ügyet támogatnunk kell.

Idén is tudtunk támogatni a fóti Kántorképző Intézetben tanuló, rászoruló határainkon túli
magyar fiatalokat tanfolyami tandíjuk kifizetésével.

Egyesületünk életének fontos eseménye volt  július  16-án a külső-kelenföldi  református
templomban tartott ökumenikus áldó és kibocsátó istentisztelet, amelyen az indiai Kodaikanal
nemzetközi  iskolájába  missziói  szolgálatra  induló  Jó családot  búcsúztattuk.  Ők egyesületünk
misszionáriusai is a távoli Ázsiában.

Az  év  során  rendszeresen  jelent  meg  beszámoló  rendezvényeinkről  az  Evangélikus
Életben, hogy azok is  tudomást szerezhessenek az ott  elhangzottakról,  akik nem tudtak részt
venni azokon. Ezen a módon is igyekszünk tájékoztatni egyházunk népét munkánkról, szolgála-
tunkról, s éleszteni a külmisszió iránti felelősséget.

Egyesületünk  tevékenységéről  információk  találhatók  új,  korszerűsített  honlapunkon
(kulmisszio.hu). Él a régi honlapunk is (ekme.lutheran.hu).

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik imádságos szeretettel, tevékenységükkel, anyagi
áldozatukkal  segítették  az  Egyesületet  célkitűzéseinek  megvalósításában,  ami  Jézus  Krisztus
missziói parancsa szerinti munkálkodás azért, hogy „… tegyetek tanítvánnyá minden népet …“.
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