
Az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) beszámolója 2018. 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  a  vízkereszthez  legközelebbi  vasárnapot  a  külmisszió  vasárnapjának

nyilvánítsa.

Vízkereszt  napján,  a  külmisszió  vasárnapján,  2019.  január  6-án  az  angyalföldi

gyülekezet vendégei voltunk, B. Pintér Márta prédikált. Az istentisztelet keretében  Bálintné

Kis  Beáta vetített  képes  beszámolót  tartott  az  EKME  tevékenységéről,  kenyai  segítő

szolgálatáról.  Az  istentiszteletet  színesítette  a  rákoskeresztúri  Podmaniczky  János

Evangélikus Általános Iskola tanárainak zenei műsora. Az istentisztelet után az érdeklődők

sütemény és kávé mellett  beszélgettek a külmissziói munkáról.  Megvásárolhatták Bálintné

Bea  könyveit,  az  EKME  2019.  évi  naptárát  és  a  kenyai  özvegyasszonyok  által  készített

nyakláncokat.  Az alkalomról  Grendorf  Péter,  a  gyülekezet  lelkésze  egész oldalas  cikkben

számolt be az Evangélikus Élet 3‒4. számában.

Örömmel tapasztaljuk,  hogy a Bálint házaspár szolgálata elért  és áldozatvállalásra is

indított  testvéreket.  2018-ban  kilenc  beszámolót  tartottak  különböző  rendezvényeken,

gyülekezetekben, iskolákban és újságcikkben a Nairobiban folyó munkáról.

Nyáron Piliscsabán  újra saját szervezésű konferenciát tartottunk július 5. és 8. között

„Árral szemben...” címen („Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való

Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk.” 1Kor 2,12).

A konferencián összesen kb. 60 személy vett részt, többen csak egy napra jöttek. Ebből

külső előadók családtagjaikkal 16 fő, vetélkedő nyertesek 10 tanuló, 1 kísérő tanár.

A konferencia programjában B. Pintér Márta igehirdetéssel, Penga lelkész és Valinirina

Nomenjanahary,  a  Missio  EineWelt  munkatársai,  dr.  László  Virgil  és  Bálintné  Kis  Beáta

előadással  szolgált.  A  Greizer  házaspár  beszámolt  a  Wycliffe  munkatársaiként  Vanuatu

szigetén (korábban Új-Hebridák) végzett munkájukról.

A téma iránti érdeklődés felkeltésére egyesületünk külmissziói pályázatot hirdetett az

egyházi iskolák diákjainak. Az „elméleti” forduló helyes megoldásához elolvasásra ajánlottuk

Bálintné Kis Beáta Újra Afrikában című könyvét, amit honlapunkról szabadon letölthettek. A



második fordulóban a diákok maketteket készítettek egy elképzelt afrikai faluról, ezeket a

konferencián kiállították, s a konferencia résztvevői értékelték a pályamunkákat.

A konferencia idejére már elkészült a 2019. évi külmissziós naptár, melyet Bálintné Kis

Beáta tervezett, s szintén a figyelemfelkeltés célját szolgálja.

A  büki  Szélrózsa  találkozón  négy  felnőtt  és  négy  ifjú  szervezett  külmissziós

programokat az ifjúságnak.

Nairobiban továbbra is rendben működött a segítő szolgálat, folyt 35 gyermek ebédel-

tetése,  a  pártfogoltak  iskoláztatása  és  a  lehetőség  szerinti  lelki  és  szociális  gondoskodás.

Bálintné Kis Beáta sok elektronikus levelet váltott Nairobiban élő munkatársaival, s így meg

tudta hozni a szükséges döntéseket.

Örömünkre szolgál, hogy anyagi lehetőségeink lehetővé tették, hogy 2018-ban továbbra

is  tudtuk támogatni az ifjak tanulmányait.  A testvérek számára sem ismeretlen, hogy a havi

3.000  forintos  összeg  csupán  a  kisiskolások  költségeit  képes  fedezni.  A  támogatási

rendszerünkbe  bekerült  diákok,  amikor  magasabb  osztályokba  kerülnek,  a  megemelkedett

költségek, kollégiumi díjak miatt, értelemszerűen nagyobb pénzügyi támogatásra szorulnak,

ami általában több pártfogó adományából tevődik össze. 

Pártfogóink  száma  2018-ban  elérte  a  nyolcvanötöt,  és  tíz  gyülekezettől  is  kaptunk

anyagi  támogatást.  Sokan  több  egységnyi  támogatást  küldenek.  És  vannak  meglepetések,

amikor váratlanul adományoz ismerős vagy ismeretlen jelentős összeget.

A mozambiki lelkészképzés anyagi támogatását 2018-ban is folytattuk. Adományunkat

kicsi faépületeik tetőzetének rendbehozására fordították.

Érdekesen alakul Magyarország képviselete az indiai Kodaikanal keresztény alapítású

iskolájában  (amit  ma  már  szemérmesen  nemzetközi  iskolának  hívnak).  Jóék  egy  tanév

önkéntes  munka után fizetett  státuszba kerültek,  a  mostani  tanévben szintén  önkéntesként

kezdtek Mesterházy Balázsék, s visszatértek Koreából Szigetiék is Kodaikanálba.

Egyesületünk kapcsolatot tart  a Wycliffe Bibliafordítók Egyesületével.  Csépe Andrea

körlevelében  rendszeresen  beszámol  dél-ázsiai  missziói  területen  végzett  munkájáról.

Szolgálatát egyesületünk is évek óta támogatja. Greizer Miklósék február végétől folytatják

munkájukat  Vanuatu  szigetén.  Egyesületük  a  napokban  ünnepelte  magyarországi

működésének 20. évfordulóját. 



Támogattuk  dr.  Keszi  Krisztina  (Molnár  Mária  Külmissziói  Alapítvány)  afrikai

szolgálatát is.

Idén is tudtunk támogatni a fóti Kántorképző Intézetben tanuló, rászoruló határainkon

túli magyar fiatalokat tanfolyami tandíjuk kifizetésével.

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,

szolgálatunkról, s éleszteni a külmisszió iránti felelősséget.

A vezetőség  az  év  során  rendszeresen  összejött  megbeszélni  a  teendőket,  az  ülések

között pedig elektronikus levelezéssel tájékoztattuk egymást. 

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 …“.

B. Pintér Márta s. k. Zalán Péter
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