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Hirdesd az igét! Ál lj elı 
vele, akár alkalmas, akár 
alkalmatlan! Ints, kérj, 
buzdíts nagy türelemmel 
és hozzáértéssel!”  

 (2Tim 4,2)  
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Összeállítás a Centro Gen3 

gondozásában. 
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Az élet igéje sokszor buzdít, hogy éljünk, 
hogy legyünk szeretet. Ugyanakkor át is 
kell adni másoknak az igét, hírét vinni, 
kommunikálni, egészen addig, míg be nem 
vonjuk ıket abba az életbe, mely csupa 
önajándékozás, élı testvériség. 
Jézus utolsó szavai így szóltak: 
„Menjetek el az egész világra és 
hirdessétek az evangéliumot…” 
Ez a szenvedély sarkallta Pált arra, hogy 
bejárja az akkor ismert világot, és 
beszéljen a különbözı kultúrájú és hitő 
embereknek: „Ha ugyanis az 
evangéliumot hirdetem, nincs mivel 
dicsekednem, hiszen ez a 
kötelességem. Jaj nekem, ha nem 
hirdetem az evangéliumot!”  
 
Hogy beszédünk hatékony legyen, 
elıbb építenünk kell a kapcsolatot – 
amikor csak lehet ıség adódik – 
azokkal, akikhez szólni akarunk. 
Akkor is, ha az ajkunk nem, a szívünk 
mindig beszélhet.  Elıfordulhat, hogy 
szavunk csak a tiszteletteljes csöndben 
vagy mosolyunkban nyilvánul meg, vagy 
úgy, hogy érdeklıdünk a másik világa 
iránt, keressük, mi foglalkoztatja, mik a 
problémái. Kifejezésre juthat abban is, 
ahogy nevén szólítjuk, hogy észrevegye, 
mennyire fontos számunkra. És csakugyan 
fontos: soha senki iránt nem lehetünk 
közömbösek. 

Szavaink talán nem keltenek 
feltőnést, de ha jól választjuk meg 
ıket, rést ütnek a szíveken, és 
gyakran a másik kezd érdekl ıdni 
irántunk, ı fog kérdezni. Ekkor van 
itt a hírüladás pillanata!  
Szükségtelen tovább várnunk, 
világosan kell beszélnünk ; ha néhány 
szóban is, de át kell adnunk keresztény 
életünk miértjét. 
 
Hogyan éljük ezt az igét, hogy akár 
puszta megjelenésünk is az 
evangéliumról szóljon? Hogyan 
ajándékozzuk mindenkinek? 
Úgy, hogy különbségtétel nélkül 
szeretünk minden egyes embert. 
Ha hiteles keresztényekként éljük az 
evangélium tanítását, akkor nem csak 
üres szó, amit mondunk. 
Még fényl ıbb lesz a hírüladásunk, 
ha tanúságot tudunk tenni az 
evangélium lényegér ıl, az egységr ıl 
közöttünk, hiszen tudjuk: „err ıl 
fogja mindenki megismerni, hogy 
tanítványaim vagytok, hogy 
szeretettel vagytok egymás iránt”. 
Ez az egyenruhája minden 
kereszténynek, amit magukra ölthetnek 
férfiak és nık, házasok és nem 
házasok, felnıttek és gyermekek, 
betegek vagy egészségesek, hogy 
mindig és mindenütt életükkel 
tegyenek tanúságot Istenr ıl, akiben 
hisznek, és akit szeretni akarnak. 

Ez itt Kigali, a mi városunk. Van itt 
egy intézet sok-sok árva részére, 
melyet néhány szerzetes tart fenn. 
Mikor megérkeztünk oda, a 
legfontosabb volt számunkra, hogy az 
egységünkrıl tegyünk tanúságot. Volt 
mit tennünk bıven. Nemcsak játszani 
kellett a gyerekekkel, hanem etetni és 
fürdetni is ıket…  
Ugyanez történt, amikor a város egyik 
gyermekkórházát látogattuk meg.  
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 Az elızıeken kívül elvégeztük a 
gyermekek ruháinak és lepedıinek 
mosását is. Utána imádkoztunk a 
gyerekekkel együtt, kértük Istentıl, hogy 
adjon erıt a szülıknek a nehézségek 
hordozásához és kértük a gyógyulást a 
gyerekeknek. Ugyanebben a korházban 
volt fertızı osztály is, és vettük a 
bátorságot, hogy meglátogassuk az AIDS-
ben szenvedıket is. Néhányukat nagyon 
rossz állapotban találtuk, lelkileg padlón 
voltak. Látva helyzetüket önkéntelenül is a 
keresztre feszített Jézusra gondoltunk. A 
köztünk lévı egységbıl merítve tudtuk 
emlékeztetni ıket, hogy Jézus képes volt 
meghalni az üdvösségünkért. Az İ 
szeretetének köszönhetıen nekik sem kell 
elveszíteni a reményt. Ettıl a tekintetük 
kezdett átváltozni és egyikük megköszönte 
ezeket a szavakat és szeretetünket. 
(Ruandai gyerekek) 
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