
Ugye mekkora áldás az, hogy hazánkban hétről hétre jól felkészült igehir-

detők szólhatják Isten Igéjét a gyülekezeteinkben? Ugye milyen jó lehető-

ség, hogy ha van egy kérdésed a Bibliából, akkor van, akitől kérdezhetsz, 

vagy olvashatsz kommentárokat, könyveket magyarul a témában, hogy 

jobban megértsd, mit akar üzenni Isten? Vagy ha még jobban elmélyülnél, 

több iskola közül is válogathatsz, ahova beiratkozhatnál? 

A világon sok országban nincsenek ilyen lehetőségek. 

Kilenc éve ismerkedtem meg a Rwanda Challenge 

nevű szervezettel, akiknek szívügyük a ruandai 

lelkészek bibliai képzése. Akkoriban adták ki ruandai 

nyelven (kinyarwanda) az első NIV Magyarázatos 

Bibliát, ami óriási ünnep volt az ottani 

gyülekezetekben. Néhány éve azonban Ruandában a 

kormány hozott egy törvényt, amely szerint 2023-tól a 

helyi gyülekezetek lelkipásztorai csak felsőfokú 

teológiai végzetséggel végezhetik a szolgálatukat. Ez 

nagy érvágás a ruandai egyháznak, hiszen az ottani 

körülmények miatt a lelkészeik jelentős részének még 

az alap- vagy középfokú képzéseket sem volt 

lehetőségük elvégezni. El tudod képzelni, mi történne 

ezekkel a gyülekezetekkel, ha életbe lép ez a törvény? 

A Rwanda Challenge és a Mid Atlantic Christian 

University (egy amerikai teológiai egyetem) 

összefogtak, hogy létrehozzanak egy képzést, ami 

lehetővé teszi a ruandai lelkészeknek, hogy 

megszerezzék az igehirdetés szolgálatához 

szükséges végzettséget. Ahhoz, hogy a képzést 

elkezdhessék, szükségük van egy angol 

nyelvvizsgára és számítógépes ismeretekre, hogy 

használhassák a tanulmányaikhoz szükséges 

bibliaszoftvert.  

További információkat találsz itt: 
www.rwandachallenge.com  és www.igeidok.hu/

globusz/rwanda-challenge-lelkipasztorok-bibliaismeret-

nelkul  

Kedves Barátom! 

http://www.rwandachallenge.com/?fbclid=IwAR0JqWenkB56DOBT26f869n71jDPuMSWcltzf87Pmcdc4kyheHtaia9Duak
https://www.igeidok.hu/globusz/rwanda-challenge-lelkipasztorok-bibliaismeret-nelkul?fbclid=IwAR04HW18DQohXgdGRIQ-px0Y4pOpowc7bQfiTujInCi6FHFyeNcQjgdUAT4
https://www.igeidok.hu/globusz/rwanda-challenge-lelkipasztorok-bibliaismeret-nelkul?fbclid=IwAR04HW18DQohXgdGRIQ-px0Y4pOpowc7bQfiTujInCi6FHFyeNcQjgdUAT4
https://www.igeidok.hu/globusz/rwanda-challenge-lelkipasztorok-bibliaismeret-nelkul?fbclid=IwAR04HW18DQohXgdGRIQ-px0Y4pOpowc7bQfiTujInCi6FHFyeNcQjgdUAT4


Feleségemmel, Petrával meghívást kaptunk, hogy idén 

nyáron, június 29. és július 17. között egy kéthetes missziós út 

keretében segítőkként részt vegyünk a ruandai lelkészek 

számára létrehozott intenzív képzéseken. Egy kezdő és egy 

haladó csoportnak fogunk segíteni az angol nyelv 

megismerésében. 

Én, mint lelkipásztor-szakos teológiai hallgató, szolgatársaimként 

tekintek az ottani testvéreinkre és a saját tanulmányaimból tudom, 

milyen sokat jelent az, ha az ember lehetőséget kap arra, hogy 

jobban megismerhesse Isten Igéjét. Ezért akarunk részt venni ebben 

a munkában, hogy a ruandai egyház lelkipásztorai is szabadon 

hirdethessék az evangéliumot hazájukban! 

Az M28 Baptista Külmissziós csapat tagjaival együtt reméljük, hogy 

ez az út akár egy hosszabb távú együttműködés kezdete is lehet! 

Ha felkeltettük az érdeklődésedet, és szeretnél minket támogatni ebben a 

munkában, kérlek, imádkozz értünk és a ruandai egyházért, hogy Isten 

országa erősödjön és épüljön ott is! Az elmúlt években sokat dolgoztunk és 

fáradtunk azért, hogy ez az út létrejöhessen. Ha szeretnél minket anyagilag 

is támogatni, kérlek, küldd adományodat közösségünk, a Kiskőrösi Baptista 

Gyülekezet számlaszámára (10400621-50526769-78481000) és a 

közleménybe írd: „Ruanda”. 

Ha szeretnél többet megtudni a ruandai misszióról, vagy szívesen hallanád, 

olvasnád az útról való beszámolónkat, keress minket bátran! Megtalálsz 

minket a Facebook-on, emailen (selmeczin07@gmail.com), vagy telefonon 

(06204094939). 

Köszönjük szépen! Isten áldjon. 

Testvéri szeretettel, 

Selmeczi Nimród és Petra 

mailto:selmeczin07@gmail.com

