KREATÍV VÁROSI BIZONYSÁGTÉTEL:
BESZÁMOLÓ A MOVEIN PROJEKTRŐL
BAJI PÉTER

Keresztények újabb és újabb nemzedékei szembesülünk azzal a kihívással, hogy a világ körülöttünk folyamatos változásban van. A társadalom és politikai rendszer átalakul, a gazdaság és kultúra változik és reagál
egymásra, és az épített környezet, sőt közvetlen lakóhelyünk is sok szempontból változáson megy keresztül.
Az ipari forradalom óta a városodás (a városok számbeli, és lakosságszámbeli hatalmas bővülése) és
a városiasodás (a nagy népsűrűséghez és jó minőségű infrastruktúrához szokott városi életforma elterjedése)
folyamatosan, újabb és újabb lépcsőfokokban tör előre, átalakítva társadalmunkat. Már-már közhellyé
vált megállapítás, hogy a 21. századi globális népesség több mint fele városokban él, és ennek az aránynak
a növekedését prognosztizálhatjuk a jövőre nézve. Ebből azonban az is következik, hogy egyre több keresztény szervezet és gyülekezet ismeri fel, hogy a nagyvárosi missziót, a városban élő emberek elérését az
evangéliummal újra kell gondolni.
Egy több milliós nagyváros élete azonban bonyolult, és sokszor úgy működik, mint egy élő organizmus,
melyben minden mindenre hatással van. A városi társadalmi egyenlőtlenségek vonzzák, vagy éppen taszítják a beruházásokat, ez megjelenik az épített környezetben a megújuláson, vagy épp leromláson keresztül,
nem is beszélve a munkahelyek, közlekedés, légszennyezés és egyéb városi jelenségek hatásáról az emberekre.
A hívő emberek Jézus missziós parancsát követve szeretnék megtalálni a lehetőséget, hogy nem hívő
embertársaikkal kapcsolatba lépjenek, és elvigyék hozzájuk az örömhírt. Ebben a misszióban azonban mindig felmerül a kérdés: hogyan kezdjük el egy ekkora és ilyen bonyolult városban?
A nemzetközi MoveIn1 szervezet projektje erre a kérdésre ad egy nagyon speciális, és gyakorlatban alkalmazható választ. A projekt mottóigéje: „Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az Ő dicsőségét, mint
az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.” (Jn 1,14) A szervezők víziója
szerint, ahogy Jézus a maga hús-vér valójában „beköltözött” a Földre 2000 éve, és az akkori emberek életének szerves részévé vált, úgy kell a tanítványoknak is beköltözniük olyan városi közösségekbe, területekre,
ahol még nem ismerik Őt.
A beköltöző önkéntesek általában fiatal, pályakezdő hívők, akik egyébként is adott városokon belül keresnek új lakhelyet. De vannak fiatal, kisgyermekes családok is, akik úgy döntenek, hogy az adott városrészben szeretnék felnevelni a gyermeküket, és feladva a kényelmet és biztonságot, beköltöznek. Mivel a projekt
fontos része, hogy olyan területekre költözzenek be a nagyvárosokon belül, ahol amellett, hogy magas a népsűrűség a jövedelmek alacsonyak, az épületállomány sem a legkiválóbb és akár a bűnözési ráta is magasabb
az átlagnál. A szolgálat elindítói szerint e területeken van a legnagyobb szükség, és itt lehet legerősebben
megmutatni Jézus inkább adni, mint kapni vágyó hozzáállását. Fontos ez azért is, mert sok misszió ugyan
megjelenik egy-egy programot szervezve ezeken a helyeken, de aztán tovább áll, az emberek pedig újra
magukra maradnak. A beköltöző önkéntes csapatok viszont együtt szeretnének élni a városi szegényebb
emberekkel, megtapasztalva a szomszédjaik hétköznapi nehézségeit, örömeit és bánatát. És természetesen,
1 A szervezet tevékenységével kapcsolatos részletes információért érdemes ellátogatni honlapjukra:
https://www.movein.to/
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ha egy olyan személy költözik be egy ilyen helyre, akinek a jövedelmi státuszához mérten nem kellene itt
laknia, a szomszédokban felmerül a kérdés: Miért éppen itt akarsz élni? És ez a pillanat lehetőséget ad
megosztani az evangéliumot és Jézus szeretetét az ottani emberekkel, hiszen Ő is letette mennyei dicsőségét
és gazdagságát, hogy szegénnyé legyen értünk (Fil 2,5–7; 2Kor 8,9).
Ahhoz, hogy elképzeljük a beköltöző misszió alapjait érdemes megemlíteni azokat a kritériumokat illetve
értékeket, amiket megfogalmaznak már a beköltözés előtt az önkéntesek számára. Ilyen például az, hogy
minden csapat a beköltözés után heti rendszerességgel imádkozik a helyért, és az ott élő emberekért. Elkötelezik magukat amellett is, hogy mindenképpen jelen kívánnak lenni a szomszédok életében, így igyekeznek
beszélgetni velük, és megnyitni életüket, ahogy csak tudják. Az evangéliummal még kevésbé elért helyekre
beköltözők azt is vállalják, hogy hétköznapi dolgozóként, vagy diákként vesznek részt a projektben, azaz
a missziós szervezet nem támogatja anyagilag őket, mint misszionárius. A csapat pedig mindenképpen keres
egy helyi gyülekezetet, amihez csatlakoznak, és így elszámoltathatóvá válnak a szolgálatukkal a gyülekezetük felé. Ha pedig a szomszédjaik megismerik az evangéliumot, és döntenek Jézus Krisztus mellett, akkor őket
vagy a helyi gyülekezetbe vagy a lakóhely környékén plántált új gyülekezetbe integrálják, és segítenek nekik
tanítvánnyá válni.
A missziós projekt fontos értéke, hogy Jézus Krisztus személyét és hozzáállását szeretné az adott környék
lakosságának megmutatni. Mindemellett pedig a beköltöző csapat tagjai elismerik, hogy egy megtört és
szenvedő világban élnek, sőt ők maguk is megtört emberek. Ez pedig arra sarkallja őket, hogy közösséget
vállaljanak megtört szomszédjaikkal és keressék a lehetőséget arra, hogy szeressék őket, vagy éppen tanuljanak
tőlük. Fontos, hogy az önkéntesek jó példát mutassanak az életükre nézve, ezért dolgozó emberekre van
szükség ehhez a misszióhoz, hiszen ha misszionáriusi támogatással költöznének be, akkor ha megszűnik
a támogatás, akkor el is költöznének, így viszont tényleg hitelesen, munka mellett a teljes életüket itt akarják
élni a projekt megvalósítói. Ebből az is következik, hogy semmilyen különösebb előképzettségre nincs
szükség a beköltözéshez, csak egy döntésre és hívásra az Úrtól. Kiemelt érték számukra még, hogy a szomszédokkal valódi emberi közösséget és egyre mélyülő kapcsolatokat építsenek ki, amit nem lehet programokkal
helyettesíteni, ezért egyáltalán nem szerveznek programokat. Természetesen a közös beszélgetések után,
közös bibliatanulmányozásra is van lehetőség az otthonokban, de nem hivatalos, hanem családias körülmények között. Mindemellett a projekt a szó szoros értelmében az evangéliumi mozgalom része, hiszen
a Bibliát látják az egyedül tévedhetetlen tekintélynek, és az alapján igyekszenek élni és tanítvánnyá tenni
másokat. A Szentírás igazságainak való engedelmesség fényében pedig a helyi gyülekezettel is valódi kapcsolatot
ápolnak, de elsősorban a szomszédokat nem oda hívják, hanem otthoni terepen igyekeznek megosztani az
örömhírt.
A szervezetnek már több sikeres beköltöző programja indult a világ különböző városaiban, ahol már
vannak olyan szomszédok, akik megtértek. Érdemes ellátogatni a MoveIn Youtube csatornájára, ahol beköltöző
csapatok és ezen keresztül Istent megtaláló emberek is megosztják tapasztalatukat. Egy víziós csapat a szervezeten
belül pedig újabb és újabb területeket igyekszik feltérképezni a nagyvárosokon belül minden kontinensen.
Ha az európai térképükre tekintünk, akkor láthatjuk, hogy a legtöbb város nyugat-európai, azonban
térségünkben már egy román (Bukarest) és egy ukrán (Lviv) város is szerepel. Budapest azonban ezidáig
„nyitott missziós mező” a MoveIn számára, ezért érdemes őket felkeresni, ha van ilyen törekvésünk.
A misszióhoz való csatlakozás a következő lépésekben történik:
1. Keresni kell egy városrészt, amit a szervezet támogat, ahová szívesen beköltöznénk.
2. Fel kell venni a kapcsolatot a szervezettel, és ők segítenek a kezdeti lépésekben.

57

3. Barátokat kell keresni, akivel együtt szeretnénk költözni.
A szervezet minimum 3 elkötelezett beköltözős csapatokat indít.
4. Ezután érdemes az adott területen belül lakást venni, vagy kibérelni, lehetőleg közel egymáshoz.
5. Majd a beköltözés után heti rendszerességgel imacsoportot tartani a szűk csapattal,
esetleg más gyülekezeti segítőkkel.
6. Érdemes részt venni a MoveIn projekt összejövetelein, illetve kapcsolatot tartani a központtal.
Ennek célja a misszióban való támogatás, képzés, mentorlás és tapasztalatok megosztása.
Ha valakit érdekel a projekt minden információt megtalál a www.movein.to honlapon.
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