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Para a Hungria, Com Amor
Laurina Rinsma

E

u parti da Austrá lia para a l'lungria
com senti me ntos de entusiasmo c
apreensão. Eru us iasmo, porque em

pouco tempoeslari<l salisrazcndo ln lnha
curiosidade ao conlemplar IIqllito que
outrora fora a Cortina de Ferro.
ApreCIlSt'lo, porqu e, em csplrilo de

oração, tinha sido escolhida pelos
organ iz"'dorcs de "Jovens pam a Europa"
a fim de partilhar II fée oamor de erisl Q
naquele pafs long ínquo. Isso dcyc da

S(:I

feito alravés de um m in islói(lllilS ru,l!'>
_. algo totalmente desconhecido para
miuI, c COIIl o qual nlfo me. seul ia
confortável . Parti lhar minha fé c fal,u

do meu amor por Jesus seria algo
mar,wilhoso se eu tivesse de (1 fazer na

presença de colegas crist!1os num s{i\).1do
pela manhã. Mas para testemunhal

abcrt,une nte na preSCllça de estmnhos,
ou melhor, para uma llIu llitli10 hostjj
oornoeu a imaginava, era algo lo!a/mente
diferente.
Decid i escudar-me em mi nha
ignorância da língua IHín ga ra para
proteger-me do povo ao qual Deus me

havia en viado para evange liza r.
Felizmente que os planos (le Deus n1l0
foram afetados por meus senlimculos
de incapac idade. Deus reve lou -me
claramente, mesmo ames que chegasse
à Hungria, que este em um prOj clfl Seu,
e ugom cOIopreendo quemel! senti! 11el1\O
de insu fic ic nc ia e incilpilcilJade
pcnn itiram que Deus me uSllsscem Seu
ministério de modo muilo mais eficaz
do (tue eu poderia ler imagi nilcJo.
Nossa e q uipe de I I jov ens
adventistas austral iam)S enCOll (fOU -se 110
aeroportodeCingapurnem2 1deagos!o
de 199 1. Embom eSSil tivesse sido a
primeira vez Que a maiOJi a de nós se
enconl1<\Va, eu semi, como nunca anles
linha sentido com outfOS grupos, um
espírilo de fam ília. Todos scnham -se
em ramflia. T ínballlosque passar a noile
em Cingapurn, e no dia seguiruc tomar
um voo de conexão para MOS<'..QIJ e
Budapeste. No hotel, nós discutimos se
seria sábio voar para Moscou duran!e o

golpe do KGB . Tfn hamos ouv ido
repollagens de que não havia vôos
sai ndo de Moscou . Será {Iue develÍamos
conti nua r pe ra fé? Ou se rá q ue
eswíamos ,\\'ançando num teITCno em
que "os anjos não ousariam pisar"?
Passamos longos momcntosju nlos em
oração, suplicando a Deus que nos
moslrasse sua von tade. Ducalllc aque la
110ile, o golpe de estado foi aniquilado,

o poder foi r('"~!i tll fdo a (jorbachev e a
ordem voltou a reina r na União
Sov i ética. F icamos conlen tes e
marav i lhados ao vermos com que
rapide1.eeficácia Deustillha respondido
às 1l0S$<iS orações. Tomamo~ O voo SU
558 úil AcroOota, t.:Qm ii coofia nça de
que cllegarímnos s,'\os e sal vos ao nosso
desLino.
Quando chegamos fina lmente a
Buda l)eSle, exaustos c sem nossa
bagagem, len lhrci mellovameme deque
dependíamo!> de DeliS pam tudo. As
ressoas de N('me.';v<lIn~, um vilarejo
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A equipe austml iana em frente
do prêd io o nde a série de
co nfe rências te ve lu gar. A autora
encont ra--5e na fi le ira de trás, do
lado esquerdo.
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ao oeste de Budapeste. levou-nos para
suas ca~s e deu-nos comida, roupa, e
lugar de IX>Us,1daaté que nossa bagagem
fosse e ncontrada. No sábado, assistimos com eles tiO cu llO na nova igreja_ e
fi camos ac hn ifllcJos com o dom musia !1
que os hú nga ros têm. Eles eram
calorosos c hospi taleiros ao ponto de se
s..1.crifi C<lrenl r)()r nós, c já naquele fim de
se mana ami ~.adcs duradouras roram
e stahe lec id as. ESlil maravilh osa i ntroduç!lo fi Hungria aumentou nosso
descj o de chegai em Zalaegerszeg e
cOilleç;u· nosso m inistério.
Z:llacgers7.eg é lima cidade de
70.000 habi tantes na parte oeste da
Hung ria, e também a capital de um
distrit o dl:lInado Za l a. Até recenlelncnLC, esse diSlri lO era conhecido
dos ad vcnLi SI,1S de oulras denom i nações
pelo nome de "Zala Negra," por c.'lnsa
do dcsinleresse do povo por programas
eVélngcl ís!icos, c por leI" sido no paSS<ldo
ti m def cn sor do comu nismo. Q uando al i
chegamos. não havia nenhuma igrej a
adve ntista naqlJela área. Havia apen<lS
uma senhora que eSllldava a Bíblia 00111
o paslOrdll igrejade Nagykanisa, cidilde
silUad:l :l cerca de 50 quilômelros dali.
I ~o siglliricilva Quc recaía sohre nós a
tarefa de distribuir 25.000 convites para
a c.111l panhac vangcJísLica do paslOr Tony
Cam pbc ll , cujo início eslava previsto
para apc uas duas selllatlas após a nossa
chegada.
Cada 11I ,IIlhã nós nos ban queteá vamos j uOlOS com o cul to matinal,
passando às VC1.e.<; duas horas allles de
descemlOS para o café da manhã. l-lavia
duas mzi'ies para isso: nosso amor pelos
serviços do culto, e a necessidade de
lrlldu zir para o Iníngaro o que er a dito e
cantado <I fi m de beneficiarmos os
kolugandos ( j ue vi viam conosco e nos
ajudavam. A di fíci l tarefa de traduzir
ludo caiu naturalmente sobre os ombros
de Til>or Bcrellyi, o üder denossa equipe
h ÚIlgara-auslra liana.
Tod os n6s aprendemos a balbuciar
algumas palavras em húngaro, o que

I
nos pcnn ilia COIUtllar as

pcs.'Ioas nas ruas e nas portas
com nossos co nvi tes.
Depoi s de cu mprim en-

tarmos as pessoas e dizerlh es, cm húngaro, qu e
I.fnll:l11l0S vinduda I\ustráli,l
c quc nl\ofalávmllosa língua

húnga ra , nós ped íamos
desculpas num hlí ngaro

(Iuasc pe rfe itu, por não
falannos o idioma deles, e
cnHl.o es tendíamos, cm
húngaro, o convite panl 1I11C
eles viessem assi stir <lO
rrognuna. A resposta foi
cx traordinfu"ia. O falo de

sermos australianos constit ufa-se uma c tlriosidad(~, e

como Z'Ilaegerszcg não se

Dois

encontrava nos mapas lu -

rfsli cos, po ucos Ic riam sido os
estrange iros que invadiriam a cidade

como nós o li7.cmos. QuanlO mais
víamos as evidências de que O EspírilO

Santo. esta va al uando . tant o mais
cncor:lj ados nos senlimnos. O interesse
tias pessoas au menls.'1 v:1 quantia fi ca vam
f.<lbentlo qoc era um programa baseado
na Bfb l ia. (sso mOS tfava qu e
Zaluegerszeg estava preparada I)ara
ouvir as boa,> novas. Nosso traba lho
tornou -se assim um pr.t7.cr.
Quando a prQsl'ln para di!)lribuiJ
os folhelos co meçou a diminuir,
começamos a nos dcd ic<lr 11 pregação
Il<L'> ruas. Instalamos nosso lCatro de
fanloches na pra~a da cidade, e com
nosso mini slério de música. drama,
fantoches, c pall!<lços conseguimos
atingir todas as idades, das c rian ~~a s aos
velhos, os quais paredmn faJ.cr parte
integrante da praça. COIl!>cguimo!)
atingir tam bém tm1l0 os d ganos como
os comercianles. Nosso shaw era
dh'erlido e cr istão. Enquanto un s
aluavam, outros se mi stura vam com a
multid.'io. E.,,~s lillimos di stribuíam
cartOcs i.mpressoscm húng<U'o colltendo
seus IcstcnulIlhos pessoais, ao mesmo
tempo que obtinham inscrições para a
eursu bfblico por wll'cspondência. As
pessoas associavam imedialamellle
nosso trabalho com a série de conferência.., que estava sendo anunciada
cm toda fi citlade. Assim os contatos de
rua dermn-nas urna opol1un idade idea l
para fa1.eramigose convidá-los para as

imp li cavam um esforço
físico gigamesco. Numasal:l
dosubsolo. IlÓsorganizalllos
grupos de oraç.'io que se
alt erna vam dc sessao :1
sess!io, omndo cm fa vor do
cOnferend sw, do tmdulor t~
dos o uvintes.
Nós fi camos indeci·
sos cm louvar a Deus pe lo
sucesso exLraordin:lrio da
pr imeira noite. Fi 'l.emos
estimativas par;) metade do
número na noite seguinte.
Mas nossas I)mje~i''les for;un
esmagadas quando, na se·
gUllda noite, ti vemos mais
geme il indil . E assim foram
as noites St~g uill!es, com as
"pa l haços ~ da Austrália ajudando dois músicos
pessoas trazendo seus ami·
húngaros.
gos para ouvir as rnara
vilhosas profecias blblicas. Logo
conrcréllcias.
aprendemosa louvar a Dcuspornos lCl
Às 5 da wdedodia8 de selembro,
mostrado Sua vontade e pelo poder de
o salão que tfnll<llllO!) alugado para O
Seu Espilito. Elelambém pl'Ovidt nciou
progra lll <l evan gc Hslico de Ton y
um obreiro adventi sta para a conCampbe ll , com capacidade para 350
grcgaç.'io q ue ai ua (mcnte rellne-se cada
pesSO<lS, fi oou superlotado com qua<;e
sábado cm Za lacgerszcg, um outro
mil pcS!)oas . O mesmo aconteceu na
<lssunlOsobre o qual nao necessitamos
sessão das selC. Uma scssl'io das nove
foi enlãoadicionada a rim de at.:omodar
lias preocupar.
aqueles que, nas scssi'lcs alllcllort.:s, não
Em janeiro destc ano, 29 pessoas
formn batizadas c tornaram-sc mcm
tinham conseguido chegar ne m à pOfia.
bros da igreja. Eles fonnalll o nlíclco
Quando as três scssOes terminar<lm,
da 110V1l Igreja AdventiSI<i do Sétimo
Tony c Kli / ta - !--Cu intl'!rprcte estavam a ponlO de /Iesmaiar. O sa loo
Dia cm Zalacgcrszeg, que cout a
ritual mente com mai s de 50 I>CSSOOS
era pOuco arejado c sei s horas
freqüentandoos serviços da igreja cada
s.'i hado. M uitos aceitaram ii Cristo a
despeito da pressão da ramília eamigos.
" Jovens para a EurOI)lI" foi criado
Todavia, eles pennancceram finn cs na
pelo pillolor AlaI! Walshe, dirigente
fl'!. Umaj ovemchamada Jutlith, reúneda ju ve ntu de na Uni ao Traos·
seelll sua casa com um grufXI dc jovens
AUSlJ'aliana. Três equIpes, cada um a
cada sexta-feira ~ no ite.
composl a de I I j ove ns. foram
Estou agora convencida de tlue
fomos enviados par.! a Bungria oom
enviadas para a Polónia e Hungria
um propósi!o - partilhar o amor de
em agosto e sctcmbro de 199 1. para
Eu vi olrahal hopodcfoso dc Seu
Deus.
testemunhar nas ruas em fa vor de
Espirito
em Zalacgerszeg, e fui Ullla
Cristo. Cada cquipe foi acompanhada
das
poucas
privilegiadas a ser usada
por um evange lista, e séries de
por Ele. Naturdhnentc, i . . so foi ape nn~
conferências ti ve ram lu ga r em
o comet,-"O.
Varsóvia. S. . eged e Za laeger.<.l..eg.
Uma das equipes foi originalmente
Laurjl!a Rinsma trab a lha lia
destinada a Sar,ticvo, n:1loguslávia,
Unidade de Doenças /:'nl hicas no
mas <I s itu a~:1'io naquele país obrigou
QueclI Elizabeth /I Medical Cetllrt'.
o grupo a ser rcorien tado pam S7.cged,
em Perrh. naAustrália, curá eS(llLfando
na I~ullgria .
Psicologia e História Ml'f/iel'al no
Ullivenity o/ \Vestem AlIsrro{ia.
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