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Ezután bejárta a városokat s a falvakat, ta-
nított, és hirdette az Isten országát. Vele
volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket
a gonosz lelkektől és a különféle betegsé-
gektől megszabadított: Mária, melléknevén
magdalai, akiből hét ördög ment ki, Johan-
na, Heródes intézőjének, Kuzának a felesé-
ge, Zsuzsanna és még sokan mások, akik
vagyonukból gondoskodtak róla. • Lk 8,1–3
„ ”

Hogy
minden
katolikus
hívő és
evangelizátor
legyen.

Kedves Testvérem az Úrban! Azért szólítalak meg, mert az
örömhír továbbadásában jelentős állomáshoz érkeztünk el és a
továbbiakhoz szükségünk van a te segítségedre is.
Az egyetemes egyházban 30 éve, hazánkban 15 éve működik

a Szent András Evangelizációs Iskola. Az iskola jelentőségét és
hatását a magyar új evangelizációra neked nem szükséges be-
mutatnunk: 12N 500 óra szervezett evangelizáció, 440 kurzus,
230 önkéntes, 22 csapat, 3 teljes idejű szolgáló, 1 iroda. Álmunk
minden magyarul értő embernek meghirdetni Krisztus öröm-
hírét, halálát és feltámadását; álmunk minden plébánián látni
egy evangelizáló közösséget. Ettől ma még messze vagyunk, de
ha visszaemlékezem a magyar iskola alapítására és kezdeteire,
akkor nem győzök hálát adni az Úrnak, milyen csodás módon
kihajtott ez a kicsiny, de igen-igen bátor, sőt, szinte vakmerő
mustármag és milyen hatékony eszköz lett Isten kezében.
Az elmúlt évek eredményeihez nagyban hozzájárult az, hogy

voltak olyan teljes idejű szolgálók az iskolában, akik minden
idejüket és tehetségüket az iskolába fektethették. De erre azért
nyílt lehetőségük, mert voltak mások, akik felismerték: nekik
az is feladatuk Isten Országában, hogy folyamatos anyagi tá-
mogatásukkal lehetővé tegyék a teljes idejű szolgálatot, időt
vásároljanak az evangélium szervezett hirdetésére. Úgy csele-
kedtek, mint a Lk 8,1–3-ban olvasható asszonyok, akik levették
Jézus válláról a terhet a nyilvános szolgálata alatt, hogy anya-
giakról gondoskodjon a maga és a tanítványai számára. Mos-
tanra azonban ez a csak néhány testvér támogatásán nyugvó
lehetőség erősen beszűkült. Ahhoz, hogy irodánk fennmarad-
jon, ahhoz, hogy továbbra is legyenek teljes idejű, főállású
munkatársaink, akik egész idejüket az Úr szolgálatára tudják
szentelni, szükségünk van a te anyagi támogatásodra is.
Tudom, idehaza ma legtöbben nehezebben élünk, mint a

gazdasági válság előtt. Nagyon sokan csak „erőnkön felül” tu-
dunk támogatást adni, mint a korintusiak (2Kor 8,1–5). Mégis
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Tudtotokra adjuk, testvérek, Isten kegyel-
mét, amelyetMakedónia egyházai kaptak,
hogy a nyomorúság sok megpróbáltatása
között bőséges lett az örömük, és igen nagy
szegénységükből megszületett jószívűségük
túláradó gazdagsága. Mert tanúskodom
róla, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül
is önként adakoztak, és kérvén-kérve igye-
keztek meggyőzni minket, hogy részük le-
hessen a jótékonyságban és a szentek
javára végzett szolgálatban. És reményün-
ket felülmúlva önmagukat adták oda elő-
ször az Úrnak, aztán pedig nekünk, Isten
akarata szerint. • 2Kor 8,1–5
„

”

Vásárolj időt az
evangélium szervezett
hirdetésére!

És semmiképpse feledd, hogyIsten szerettéged!

felteszem a kérdést: gondoltál-e már arra, hogy a kereseted egy
része szolgálhatná az evangélium terjedését, mások megtérését?
A szektásoknak kikiáltott kisegyházakban a tized gyakran

egyszerű, hétköznapi valóság: a gyülekezet felnőtt tagjai jöve-
delmük tizedével támogatják az egyházat. A nagy egyházak-
ban nem vagyunk ehhez hozzászokva, mert régebben, pl. a
bencés rendnek is több ezer hold földje volt, amiből el lehetett
tartani az apátságokat, iskolákat, lelkipásztorokat… Noha a va-
lóság 60 éve már egészen távol áll ettől, mégis annyira beleivó-
dott a köztudatba, hogy mi katolikusok, még mindig úgy
érezzük, az anyagiak kívül esnek a hit körén. Hadd mondjak
egy példát: Van egy kis falu az apátágunk gondjaira bízva. A
perselypénzből a templom villanyszámláját is alig tudjuk kifi-
zetni és hogy a plébánost eltartsa a falu, az szóba sem jöhet.
Ugyanakkor a helyi református gyülekezet számára természe-
tes, hogy eltartsa a gyülekezeti házat, a parókiát és a lelkészt
családostul.
Testvérek, látom, hogy amióta vannak főállású szolgálók az

iskolában, sokat haladtunk előre. Nagy munkát végzünk, szük-
ségünk van rájuk. Úgy gondolom vagyunk is annyian, hogy
együtt lehetővé tegyük a működésüket. Hívlak és kérlek, rend-
szeres, havi adományoddal járulj hozzá a főállású szolgálók és
az iroda fenntartásához. Az apropó, amiért most kérlek az az,
hogy idáig hárman dolgoztak teljes időben, de mostantól kezd-
ve csak egyikük folytathatná tovább. Ha sokan összefogunk,
akkor egy év múlva is lesz Szent András Iroda Magyarorszá-
gon.
Azt kérem tőled, hogy rendszeres, havi átutalással támogasd

az evangelizációt a Szent András Evangelizációs Alapítványon
keresztül. Arra lenne szükség, hogy amit tudsz, azt rendszeres-
séggel vállald. Ha 100 Ft, akkor száz, ha 1000, ezer, ha 10000,
akkor tízezer. Szabadon, amit szívedből tudsz adni, azt add.
Annyi teljes idejű szolgálót tud adni a Szent András Evan-

gelizációs Iskola a magyarországi új evangelizációhoz a továb-
biakban, amennyit most anyagiakkal közösen lehetővé teszünk.
„Nekünk szükségünk van Rád!”
Gondold meg: anyagi támogatásod emberek megtérését se-

gíti elő. Én ennél jobb üzletet nem tudok. Sokszorozza meg az
Úr azt a magot, amit adományoddal elültetsz!

Az Úr áldása legyen rajtad, védelmezzen téged
minden utadon!
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