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Ecuador: 
Akik sírva vetnek

Japán: 
Sikergörbék és mérlegek 

Burundi: 
Hogyan lehet  

a sikert mérni? 



Amikor a száraz évszak után 
megjön az eső, az egész vidék olyan, mintha 

teljesen új lenne. Eltűnik a por, a levegő kicsit hűvösebb és 
„tisztább” illatú lesz. A teljesen kiszáradt, vöröses föld egy csa-
pásra kizöldül, mert mindenütt apró növények bújnak elő. Milyen 

szuperül kitalálta ezt Isten! Itt az esős évszakban, nálatok 
tavasszal a növények mindig újra fejlődésnek 

indulnak, megnőnek és kivirágoznak.  
Ez egy igazi csoda!

Szeretem az 
esős évszakot. 

Ilyenkor az anyukám-
mal és a nővéremmel 

mindenféle klassz dolgot 
csinálunk. Néha forró 
csokit főzünk magunk-
nak, és bentről figyeljük 
az esőt. Időnként úgy 
ömlik, mintha dézsából 

öntenék, és még az 
ég is dörög.

A Mushili-
Projektben minden 

évben ugyanúgy örven-
dezünk, amikor beköszönt 
az esős évszak. Mert akkor 
végre újra el lehet vetni a 

kukoricát és a szójababot. 
A zambiaiaknak ez a 

fő táplálékuk.

1. 2.

3.

GYERMEKSAROK
Zambia légvonalban 

kb. 7100 km-re  
van Tőled!

ZambiaZambia
(Afrika)(Afrika)

Benjamin és Debora Wagner gyerme-
keikkel, a négyéves Levivel és a kétéves Norával 2016 óta élnek Zambiában.  
A Mushili-Projektben dolgoznak, ahol 
sok gyermek és fiatal hallhat Istenről.

Mintha  
       minden  
           új lenne!

Sziasztok!  
A nevem Levi. Négy éves 

vagyok. Nem sokkal a szüle-
tésem után a szüleim Zambiába 

költöztek. Nem sokat tudtunk arról, 
hogy mi vár ránk itt. Minden olyan 

új és fura volt. Amikor megérkeztünk, 
rettenetes hőség fogadott, és a levegő 

tele volt porral. Éppen a száraz év-
szakban érkeztünk ide, ezért már 

rég nem esett az eső. A föld 
nagyon kiszáradt.

Zambiában  
nincs négy évszak, 

mint Európában. Nagy-
jából novembertől áprilisig 
tart a meleg, esős évszak. 
Ezután augusztusig előbb 
egy hűvösebb, majd egy 
nagyon forró és száraz 

időszak követ-
kezik.

A Mushili-Projekt 
Mushili egy zambiai városnak, Ndolának az egyik külterüle-
te. Sok szegény ember él itt. A Mushili-Projekt mindenben 
szeretne segíteni nekik. Például gyakorlati ötleteket kapnak 
ahhoz, hogyan művelhetik meg jobban a földjeiket. Aztán 
vannak olyan személyek, akiktől az emberek segítséget 
kérhetnek, és akiknek elmondhatják, ha gondjuk, bánatuk 
van. Van itt egy könyvtár, ahol a gyerekek és a fiatalok 
olvashatnak, tanulhatnak. De arról is hallhatnak különböző 
alkalmakon, hogy az Úr Jézus mennyire szereti őket.

Ugyanaz a ház a száraz évszakban  
és az esős időszakban

Tudjátok, mi 
az a négy dolog, 

amire a kukoricának 
szüksége van? Sok eső, 

sok napsütés, jó föld és kel-
lemes szellő. Így tudnak a ma-
gok jól meggyökeresedni és a 
növények kifejlődni. Szerintem 
Isten ezt igazán nagyszerűen 
kigondolta. Minden évben sok 
esőért imádkozunk. Nagyon 

érdekes figyelni, milyen 
gyorsan nő a kukorica,  

ha eleget esik.

Tudjátok, mit szeretünk nagyon a tesómmal 
az esős időben? A mély pocsolyákban gumi-
csizmában és kezeslábasban dagonyázni. 
Azt nagyon élvezzük. De utána anyának gyor-
san ki kell mosnia mindent, mert az afrikai 
földet nehéz lemosni, ha valamire rászárad.

Csak két egymás utáni nagy 
zuhét kell megvárni, és aztán hajrá: 

lehet is kiásni a kis gödröket, beleszórni 
a magokat, majd betemetni őket. Utána 

a következő nagy esőt várjuk, hogy 
mindent jól beáztasson.

A Feierabendhaus és a Pflegestation épülete.

Középen Annegret nővér, a bibliaiskola  
volt vezetője, aki december 12-én hunyt el
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Mondd! Hogy sikerült? Ezt a kérdést tesszük fel a barátunknak, miután kipróbálta a kedvenc receptünket. Ez az első 
mondatunk a telefonban, amikor a gyermekünk egy fontos vizsga után felhív minket, vagy amikor először beszélünk 
egy ismerősünkkel, miután műtéten esett át. A siker igenis az egyik kulcskérdése életünknek.

Mi, keresztyének a saját köreinkben nem szívesen beszélünk sikerről és sikertelenségről. Erre jó okunk van. Gyak-
ran az a benyomásunk, hogy korunkat leginkább a haszonelvűség jellemzi, és csak a számokban kifejezhető ered-
ményesség számít valódi sikernek. Ennek a szemléletnek két súlyos fogyatékossága is van: egyrészt figyelmen kívül 
hagyja az erkölcsi szempontokat, és ezzel árt a társadalomnak, másrészt figyelmen kívül hagyja az élet összetett-
ségét, és ezzel árt az egyénnek. A tünetek természetesen a gazdasági szférában a leglátványosabbak. Látunk nagy-
vállalatokat, amelyek szerint a törvényeket megszegni csak akkor aggályos, ha következményük jelentősen nagyobb 
kár lehet, mint rövid távú hasznuk. Továbbá látunk tehetséges és ambiciózus embereket, akik szakmai sikerükért a 
magánéletükkel fizetnek.

Mégsem felelhetünk a siker helytelen szemléletére pusztán a kérdés mellőzésével. Hiábavaló próbálkozás volna, 
ami a lelkiségünket elidegenítené a valós életünktől. A Szentírás egészen más utat mutat. A bibliai bölcsességiro-
dalom kiemelt kérdésként kezeli az emberi élet sikerét. Ez alól még az Ószövetség imádság- és énekgyűjteménye,  
A zsoltárok könyve sem kivétel. Mi több: már az első zsoltár is, amely ízelítőt ad a teljes mű mondanivalójából, azzal 
biztatja olvasóját, hogy ha Isten törvényére van a legnagyobb gondja, akkor minden munkáját siker koronázza majd 
(lásd Zsolt 1,3b)!

Aki csak a számszerűsíthető növekedést tekinti sikernek, az a bölcsességirodalom fogalmai szerint jobb esetben 
is bolond, rosszabb esetben pedig egyenesen bűnös. A siker kulcsa ugyanis a bölcsesség és a szorgalom. A bölcses-
ség kezdete pedig az Úrnak félelme (lásd Péld 1,7). Az eredményesség tekintetében ez annak a belátását jelenti, hogy 
„az Úr áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni” (Péld 10,22).

Minket ez a tanítás mindenekelőtt arra emlékeztet, hogy minden sikerünkért hálával tartozunk Istennek. Másrészt 
arra figyelmeztet, hogy ne feledkezzünk meg azokról, akiknek a hűséges támogatása nélkülözhetetlen volt a mun-
kánkhoz. Ezúton is szeretném megköszönni, hogy a kedves Testvérek a pandémia idején is töretlenül mellettünk 
álltak. 2019-ben 13 958 496 Ft adomány folyt be Alapítványunk számlájára a Kárpát-medencéből, Németországból 
és Csehországból. Ez jóval felülmúlta várakozásainkat a világjárvány és a gazdasági bizonytalanság idején! Hálásak 
vagyunk a Testvérek hűséges támogatásáért! Kiadásaink 9 226 589 Ft-ot tettek ki. Ez az összeg alacsonyabb a terve-
zettnél, hiszen több tervünket is meghiúsította a járvány: így el kellett halasztanunk Kevezsda Szilvia missziós körút-
ját, Misszói Napunkat csak online tarthattuk meg, és a liebenzelli vezetők konferenciája is a virtuális térbe szorult.  
A 2019. évi pénzmaradványunk 32 049 086 Ft lett.

A Liebenzelli Misszió szolgálatának támogatói között különleges helyük van a diakonissza nővéreknek. Nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy a 20. században missziós társaságunk megerősödött, és szolgálata lépésről lépésre kiter-
jedt. Amint arról az előző számban is szó esett, s amint azt Krisztina Gajan írása érzékletesen elénk tárja, a járvány 
olyan nehéz helyzetbe hozta a diakonisszák idősotthonának lakóit és dolgozóit, amelyhez hasonlóval annak fennál-
lása óta nem találkoztak. Kiváltságnak tekintettük, hogy a krízishelyzetben módunkban állt támogatni az intézményt: 
5000 EUR összegű segélyt utaltunk át, amelyet a gondozók munkájához szükséges segédeszközök (pl. betegemelő) 
beszerzésére fordítottak.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy Kevezsda Szilvia áprilisban hazaérkezik, és az év második felében beszámoló-
körutat tehet. További részleteket a hirdetésekben találnak. Szeretettel várjuk a gyülekezetek jelentkezését! Kérjük, 
imádkozzanak velünk együtt idei évünk sikeréért.

Minden kedves Olvasónknak Isten áldását és oltalmát kívánom.

Szerep, 2021 márciusában

Kedves 
Testvérek!

Török András, elnök

Tisztelettel:
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A Liebenzelli Misszió helyi partneregyháza a Malawi Evangé-
liumi Baptista Egyház (EBCM). Gyermekszolgálati koordiná-
torukkal, Maneno Mfungwéval egész jól összebarátkoztunk 
a közös szolgálat alatt. Ő szervezte meg a vasárnapi iskolai 
tanítóképző időpontjait négy egyházközpontban: Balakában, 
Nsanamában, a Zombához közeli Chinamwaliban és 
Liwondéban, ahol a székhely is van. Ezeken a helyeken elő-
ször volt ilyen jellegű képzés, és a résztvevők hálásak is vol-
tak, hogy új dolgokat tanulhattak. Összesen 26 gyülekezet-
ből 51 résztvevő érkezett az alkalmakra. Délelőtt 9-től 12-ig 
folyt a tanítás. A legtöbben késve érkeztek, mert a nagy esők 
sok helyen feláztatták az utakat, és elmostak néhány fahidat. 

A tanítást ketten végeztük. Maneno a bibliai történetet 
és a Szavak nélküli könyvet tanította, illetve sok gyakorlati 
dologról adta át a tapasztalatait. A történetekhez csapatver-
senyes ismétlő játékokat készítettünk, melyeket a résztve-
vők végig is játszottak. Én az igeverstanítás fontosságáról 
és azokról a szempontokról beszéltem, amelyekre tanítás 
közben érdemes figyelni. Szemléltetőeszközöket is készítet-
tem, és bemutattam, hogyan segíthetjük velük az igeversek 
memorizálását. A gyakorlásba a résztvevőket is bevontam. 

Hangsúlyoztam, hogy a gyerekekkel ne csak memorizáltas-
sák az igeverseket, hanem magyarázzák is el azok jelentését, 
ill. a nehezen érthető szavakat. Azt tapasztaltuk, hogy a kép-
ző segítette a résztvevők lelki épülését, és bátorította őket 
a gyerekek között végzett szolgálatra. Imádkozzunk értük, 
hogy a gyakorlatba is átültessék a hallottakat, és hűséggel 
végezzék ezt a fontos szolgálatot! 

Liwondében három alkalommal tartottunk vasárnapi is-
kolát a helyi EBCM-gyülekezetekben. Zákeus történetét ta-
nítottuk, és bevontuk a gyerekeket is. Próbáltam csicsevául 
elmondani a történetet, az alkalmazásnál pedig Maneno 
fordított. Az igeverstanulás a Lukács 19,10 alapján történt: 
„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az 
elveszettet.” A tanítás evangélizáló jellegű volt. Azért is imád-
kozzunk, hogy azok, akik még nem ismerik az Urat szemé-
lyesen a tanítók és a gyerekek közül, hitre jussanak! Akik 
pedig már hitben járnak, bátran tegyenek bizonyságot a kör-
nyezetükben, és hívják el a barátaikat is!

Nagy bátorításként éltem meg, hogy a Liwondében töl-
tött időm alatt egy ifjúsági találkozóra is sor került. Így 
találkozhattam a német impactes csoporttal és Sebastian 

Kedves Olvasók!
Szeretettel köszöntelek Benneteket ismét Malawiból! Ezúttal  
a Liwondében töltött 2,5 hetes gyakorlatomról szeretnék röviden  
beszámolni, melyre február 17. és március 8. között került sor.

Kevezsda Szilvia beszámolója Malawiból:

Hogyan tanítsunk aranymondást?  
– Livondei Központ

Memorizálás játékosan
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Pfrommerrel, az ifjúsági misszioná-
riussal, aki bátorító üzenettel készült 
a fiataloknak. Az egyik önkéntes a kö-
zös játék fontosságáról szólt az ifjúsági 
szolgálatban, és egy mozgásos játékba 
is bevont minket. Délután a fiúk fo-
ciztak, a lányok pedig netballoztak.  
A vírushelyzetre való tekintettel a talál-
kozóra csak korlátozott létszámban jö-
hettek fiatalok. 

Februárban a misszionáriuscsapat 
háromnapos kirándulásra indult. Jó 
volt együtt lenni. Az önkénteseket is 
jobban megismerhettük. Vendégelő-
adó tartotta a bibliaórákat, melyeknek 
témája Jézus az Ószövetségben volt.  
A Game Haven központban pihenhet-
tünk, szép zöld környezetben, ahol több-  
féle állatot is szemügyre vehettünk. 

Köszönjük szépen, hogy imádságai-
tokban gondoltok ránk. Mi is ezt tesz-
szük, különösen a jelenlegi szükség-
helyzet idején. Mi hála Istennek jól 
vagyunk, itt már lassan stabilizálódik a 
helyzet. Az Úr oltalmát, erejét, kegyel-
mét kívánjuk. 

Szerettel:  

Folyóiratunk mostani számában benne van a siker, és ezért egészen 
biztosan „sikeres” lesz. Már azért is, mert a következő oldalakon két 
alapszempontot mutatunk be.

Először is a siker vagy eredmény nagyon is isteni téma. Ezért csakis 
Isten döntheti el, hogy a végén mi volt sikeres, és mi volt sikertelen.  
Az Ézsaiás 52,13-ban ezt mondja: „Íme, eredményes lesz a szolgám!” 
Emellett azt is javasolja, hogy nézzünk az Ő Szolgájára: Figyeljétek meg, 
mit cselekszik! „Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt 
törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei 
árán gyógyultunk meg” (Ézs 53,5). Isten nagyszerű terve megvalósult 
(Ézs 53,10). A szenvedő és haldokló Jézusnak, aki emberileg nézve ak-
kor éppen minden volt, csak sikeres nem, Isten a következő bizonyít-
ványt állítja ki: Sikeresen helytállt. 

Isten az élő Krisztus által ér el sikereket mind a mai napig. Erre a 
legjobb példák misszionáriusnőink és misszionáriusaink konkrét ta-
pasztalatai, amelyekről ebben a számban, de jóval szélesebb körben is 
beszámolnak. 

És már meg is érkeztünk a második szemponthoz: Isten szemében 
akkor vagyunk sikeresek, ha követjük Jézust. (A sikeres szó egy kicsit 
magában is hordja a siker zálogát: az sikeres, aki keres, aki mindig min-
denben Jézus akaratát keresi.) Jézus követése lehet érdekes, izgalmas, 
de fárasztó és nehéz is. Ennek ellenére miközben Őt követjük, a siker 
nyomában is járunk. 

Még ha jó érzés is sikert elérni, és szeretnék sikeres lenni a mun-
kámban, a siker nem lehet a legfőbb mozgatórugóm. Azért nem, mert 
Isten minisztereként* szeretném végezni a munkámat. Hogy a végén az 
Úr ezt mondhassa: Sikeresek voltunk, mert mindaz, amit általad kimun-
kálhattam, örökre megmarad. 

Sikeres évet kívánok a kedves Olvasónak. Nem úgy, hogy minden  
csatát megnyerjen, vagy emelkedjen a fizetése. Hanem úgy, hogy Isten 
áldása Önön keresztül átáradhasson másokra. Ki tudja, talán még a világ  
legvégére is... 

Szívélyes üdvözletemet küldöm a Misszió hegyéről,

* Az eredeti latin minister szó lejentése: szolga.

Nem kérdés. Mindenki sikeres akar lenni. A játékban, 
a hivatásában, az életben. De igazán mikor vagyunk  
sikeresek? És miben mérik a sikert?

„Sikeresek vagyunk!”

Memorizálás játékosan

Johannes Luithle, lelkész, igazgató
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Közép-Ázsia:

Nem a siker parancsa  
     a legnagyobb!

Aztán egy éjszakai vihar levitte a tetőt. És végül úgy ala-
kult, hogy a házat el kellett adni. Az álom szertefoszlott.  
A pénz elfogyott. Most hogyan tovább? A család később tu-
dott ugyan venni magának egy kis házikót, de aztán meg 
kellett állapítaniuk, hogy az épület faszerkezete 
teljesen elkorhadt. 

Ilyen és ehhez hasonló történeteket gyakran 
hallunk errefelé. Valaki belevág valamibe, befek-
tet, és beleadja minden energiáját. De aztán vál-
toznak a dolgok, és egyszer csak azt látja, hogy 
minden romokban hever. Ez nagyon tud fájni! 

A gondok egyre súlyosbodnak, és végül már 
az ember létfenntartását fenyegetik. Errefelé 
senkinek sincs felelősség-, otthon- vagy beteg-
biztosítása. Mindenki maga viseli az összes koc-
kázatot. A valós élethez hozzátartoznak a súlyos 
veszteségek és a nagy csapások is. A legjobb 
esetben az ember mögött ott áll egy kiterjedt, 
működő család. 

Egyáltalán van-e bárkinek joga a bizton-
sághoz és a sikerhez?
Több mint hét éve élünk Közép-Ázsiában. 
Sok szenvedést és nyomorúságot láttunk 
már. Néha feltettem magamnak a kérdést: 
Hogyan tudják mindezt az emberek egyál-
talán elviselni? Óhatatlanul elgondolkozom 
azon, hogy én mit is várok személyesen az 
élettől, és milyen szerepet játszik az életem-
ben a siker és a sikertelenség. Úgy tűnik, 
mintha ebben a közép-ázsiai kultúrában, 
amelyben élünk, az emberek nem lennének 
annyira meggyőződve arról, hogy joguk van 
a biztonsághoz és a gyarapodáshoz, mint 
amennyire jómagam. A szenvedést és a ku-
darcot inkább úgy fogadják, mint az élet 

velejáróját. Itt nem annyira jel-
lemző, hogy minden ellen be-
biztosítják magukat, és minden-
nek az irányítását a kezükben 
tartják. 

A csecsemőkortól a felnőttko-
rig tartó időszak során minden 
ember egész sor életelvet fogad 
el. Ezek annyira magától érte-
tődőek, hogy általában nem is 
kérdezünk már rá a hátterükre. 
Ezek alapján döntjük el, hogy 
mi a helyes, és mi a helytelen, 
vagy mire érdemes töreked-
nünk, és mi az, ami nem kívá-

Olyan helynek kellett volna lennie, ahol a család 
otthon érezheti magát. Ahol a gyerekek kint játszhat-
nak a szomszéd gyerekekkel az udvaron, és a házat 
vendégek töltik meg. Olyan helyet akartak, ahol ke-
resztyének jöhetnek össze és közösségben lehetnek 
egymással. A hideg évszak beállta előtt felhúzták a 
falakat, a tető is felkerült, és a nagyja munkákat elvé-
gezték. Most, a téli időszakban állhatott a munka.

Azt, hogy nálam  
milyen szerepet  
játszik a sikerbe,  
a haladásba és  
a növekedésbe  
vetett hit, csak  

akkor veszem észre, 
ha sikertelenség, 
megtorpanás és  

kudarc jelentkezik  
az életemben.

A közép-ázsiai életkörülmé-
nyekről mindent mondhatunk, 
csak azt nem, hogy egyszerűek. 
Errefelé a rendkívüli hidegek  
és melegek, a mélyszegénység, 
a biztonság hiánya és az össze-
tört álmok a jellemzők.
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 ● azt hittem, hogy a sikertől leszek értékes;
 ● olyan jelentőséget tulajdonítottam a sikernek, ami nem 
illeti meg;

 ● a munkámmal és a teljesítményemmel akartam kielégíteni 
a pozíció, az elismertség és az értékesség iránti vágyamat; 

 ● magam akartam igazolni a saját értékeimet és létjogosult-
ságomat.

Milyen mérce szerint élek? 
Az ilyen időkben arra kérem Istent, hogy formálja az én 
életelveimet. Egészen tudatosan akarom átengedni Neki a 
terepet, hogy átitassa a gondolkodásomat az igazsággal, és 
megújítsa az ítélőképességemet. Azt hiszem, hogy erre gon-
dol Pál a Róma 12,2-ben, amikor ezt írja: „Ne igazodjatok  
e vi lág hoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, 
hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami 
neki tetsző és tökéletes.” Isten Igéje a mérce, amely szerint  
tájékozódom. Az Ő Lelke azért munkálkodik, hogy megért-
sem az Igét, és változni tudjak a hatására. És bizony arra 
is szükség van, hogy ilyenkor a bocsánatát kérjem, amiért  
nagyobb bizalmat szavazok az engem körülvevő kultúra és 
társadalom élet elveinek, mint Neki. 

Hogy tudom betölteni a megbízatásomat? 
A Biblia meglepően keveset beszél a sikerről és az eredmé-
nyességről! Tudomásom szerint maga ez a szó az itt használt 
értelemben nem is fordul elő benne! Isten nem azzal bízott 
meg minket, hogy sikeresek legyünk. A legnagyobb parancso-
lat sem a sikerre, hanem a kapcsolatra fókuszál: „Szeresd az 

Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből 
és teljes elmédből”, és: „Szeresd felebarátodat, mint 
magadat!” (Mt 22,37.39).

Jézus a János 14,21a-ban elmondja, hogyan 
szerethetjük Őt: „Aki elfogadja parancsolataimat, 
és megtartja azokat, az szeret engem.” Talán így 
lehetne összefoglalni: Isten nem azzal bízott 
meg, hogy legyünk sikeresek. Ő hűségre és en-
gedelmességre hívott el bennünket. A siker 

tehát sohasem lehet az a mérce, amelyen a saját értékessé-
gemet vagy hűségemet lemérem! Akkor teljesítem megbíza-
tásomat, ha Isten iránti szeretetemet az Ő Igéje és a hozzám 
intézett személyes szavai iránti hűséggel és engedelmesség-
gel mutatom meg. 

A két oldal! 
Annak a történetnek, amellyel írásomat kezdtem, még mindig 
nincs „hepiendje”. A család most egy olyan lakásban lakik, 
amely az egyik rokonuké. Igyekezetük, hogy életüket szilárd 
alapra helyezzék és a jövőjüket is bebiztosítsák, eddig nem 
járt sikerrel. Ez az egyik oldal. A másik oldalon viszont azt 
látom, hogy ez a család milyen aktívan veszt részt a gyüleke-
zet életében. Odaadóan törődnek a sérült emberekkel. Készek 
arra, hogy abból a kevésből, amijük van, másoknak is adja-
nak. Ez mély örömmel tölt el! Ez a család sokunk példaképe. 
Nagyon megerősítő látni nekem is, hogyan gondoskodik róluk 
Isten, és hogyan vezeti őket a Maga útján. 

Johannes

natos. Nem is vagyunk teljesen 
tisztában azzal, hogy milyen 
erőteljesen alakítják a társadal-
mi és kulturális normák ezeket 
az életelveket, amelyek gyak-
ran sokkal kevésbé biblikusak, 
mint azt mi szeretnénk.

Valóban mindig felfelé tartunk? 
Az eredményességbe, a növekedésbe és a 
haladásba vetett hit sokunknak egy ilyen 
alapelv. És mintha a tapasztalataink is ezt a 
felfogást igazolnák. Csak egy példa. Nagy-
apámnak még tárcsás telefonja volt. Én már 
vezeték nélküli telefonon nőttem fel. Most 
pedig már a harmadik okostelefonom van, és 
mindegyik többet tudott, mint az előző. Te-
hát akkor tényleg felfelé tartunk! 

Azt, hogy nálam milyen szerepet játszik a 
sikerbe, a haladásba és a növekedésbe vetett 
hit, csak akkor veszem észre, ha sikertelen-
ség, megtorpanás és kudarc jelentkezik az 
életemben. Amikor úgy tűnik, hogy nekem 
semmi sem sikerül, ezzel szemben a kollé-
gáim sikereket érnek el, akkor hamar kide-
rül, miben is hiszek igazán. Akkor felborul az 
addigi egyensúly. Csökken az önbizalmam. 
Már nem érzem magamat olyan fontosnak és 
értékesnek. Legkésőbb ilyenkor értem meg, 
hogy olyasmiben hiszek, ami nem lényeges, 
aminek nincs alapja, hiszen: 

Imádkozzunk, hogy ennek a közép-ázsiai 
gyülekezetnek a tagjait a nehézségek még inkább 
összekovácsolják és Jézus mellett tartsák!
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Isten nem azzal bízott 
meg, hogy legyünk 

sikeresek. Ő hűségre 
és engedelmességre  
hívott el bennünket.

„A misszionárius célja az, 
hogy teljesítse Isten akaratát, 
nem pedig az, hogy hasznos  
legyen és megnyerje a pogá-
nyokat. Persze hasznos, és 
meg is nyeri őket, de nem ez 
a célja. A célja az, hogy csele-
kedje Ura akaratát.”
(OSWALD CHAMBERS, 1874–1917)
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Ecuador:

Akik sírva vetnek
Öt éve járunk La Lomába. A kis település lakói szeretnek minket. Az összejö-
vetelekre van, hogy százan is eljönnek. Ám annak ellenére, hogy az embereket 
látogatjuk, sok programot szervezünk, barátkozunk a falubeliekkel, imádkozunk 
velük, és állandóan mondjuk nekik az evangéliumot, még senki sem jutott hitre. 
Pedig Isten világosan beszél a La Lomában élőkhöz.

A Liebenzelli Misszió 1989 óta 
tevékenykedik Ecuadorban. 
Az a munka, amely az awa 
indiánok között kezdődött, 
ma már 10 gyülekezetre 
terjed ki. Ezenfelül van egy 
konferenciaközpontunk, 
továbbá lelki munkásoknak és 
vezetőknek elindítottunk egy 
intenzív képzési programot is, 
amelynek része egy többéves 
bibliaiskola.

 i Egy hosszan tartó szárazság idején néhány 
héten belül Isten háromszor is adott esőt. 
Méghozzá mindig akkor, amikor a fél falu 
egy evangélizációs programra gyűlt össze.  
A közbeeső időkben soha nem esett. Akkor 
terjedt el a mondás: Amikor jöttök, akkor esik!

– Igen, Isten azt akarja mondani, hogy 
gondol rátok, Ő küldött minket, és azt akar-
ja, hogy hallgassatok a szavára!

Sok idő múlva ismét beállt a szárazság. 
Rainer beszélt egy idős emberrel, aki csaló-
dottan fürkészte az eget, majd megállapította: 

– Ma sem fog esni!
– Miért nem imádkozunk esőért? – java-

solta Rainer. Megtették. És még aznap este 
hatalmas eső kerekedett, ömlött, mintha dé-
zsából öntenék. Ennek ellenére La Lomában 
eddig még senki sem fogadta el az új élet 
ajándékát Jézusban. KÖNNYEK!

A fiatalembert a kezdetektől ismerjük. 
Minden alkalmunkra eljött, először a serdü-
lők, majd a fiatalok órájára és az istentisz-

teletre is. Megkeresztelkedett, és jó, tehetsé-
ges, lelkes munkatársunk lett. 

– Egyszer én is lelkipásztor leszek, mint 
te! – mondogatta. Majdnem egy éven át ná-
lunk lakott. Mintha a fiunk lett volna. De 
már három éve nem jön. Kettős élete egy-
re inkább eltávolította, míg egyszer végleg  
eltűnt a színről. KÖNNYEK!

– Egy nap neki kell majd átvennie az 
ibarrai gyülekezetet – jelentette ki a vezető 
lelkész. Nem kis kihívás egy olyan gyüleke-
zet vezetése, ahol 600-an járnak istentiszte-
letre. Sokáig keresték a megfelelő embert. 
Aztán a gyülekezet fizette a guatemalai, 
hároméves, teológiai tanulmányok nagy ré-
szét. Miután az illető visszatért és munkába 
állt, lassanként kiderült, hogy nem tud be-
illeszkedni, és nem tölti be a váradalmakat. 
Sokféle probléma jelentkezik. Beszélgetés 
beszélgetést követ, a gyülekezet megpróbál 
javítani a dolgokon, kész mindent a nulláról 
kezdeni, igyekszik segíteni a kölcsönös meg-

Ecuador népességének 5%-a afroecuadori.  
Az országban negritóknak nevezik őket.

Afroecuadori földműves  

szántás közben

FO
TÓ

: M
ON

IK
A 

W
EI

NM
AN

N

FO
TÓ

: R
AI

NE
R 

KR
ÖG

ER



7Külmissziói Híradó, 2021/2

értést. A végén az illető a feleségével mégis 
egy másik országba költözik. Nem csupán 
nekem, de a gyülekezetvezetésnek sem ma-
rad más, mint: KÖNNYEK!

Új diákváros épül! És szinte az ajtónk 
előtt! Yachay, a tudás városa – így nevezik 
a nagyberuházást. Ecuador jövőbeli elitjét 
képezik majd itt, sőt jönnek majd a határon 
túlról is. Minden nagyszerűen alakult, a vá-
ros fénysebességgel épült. A beruházók min-
denfelé alkalmas telkeket kerestek. Az első 
ezer fiatal meg is kezdte a tanulmányait. Itt 
ránk is vár feladat! Meg is találtuk a munka-
társakat és a szükséges helyet. Minden a ter-
vek szerint zajlott. De akkor beütött az olaj-
válság, azt követte a kormányváltás, majd 
a halálos döfést a koronavírus-járvány adta 
meg. Egy nagyszabású tervet és egy nagysze-
rű álmot kellett eltemetni. KÖNNYEK!

Akkor minden hiába volt? 
Helyek, amelyek nem nyílnak meg. Mun-
katársak, akik csalódást okoznak. Emberek, 
akik ismét elfordulnak Jézustól. Álmok, 
amelyek köddé válnak. Ez is a missziós mun-
ka valósága. Olyan szenvedések, melyek ér-
zelmileg kilúgoznak, sok erőt emésztenek 
fel, és kétségeket támasztanak. Mit tettünk 
rosszul? Délibábot kergettünk? 

Ezekkel a tapasztalatokkal nem vagyunk 
egyedül. Illés is élt át ilyet. Nagy erőbedo-
bás, nagy remények, csoda, Isten egyértelmű 
szava – és végül senki sem tér meg, minden 
marad a régiben. Illést még meg is fenye-
getik, ezért menekül. Ömlenek a csalódás  

könnyei (1Kir 18–19). És mennyi könnyet 
kell Elizeusnak Géhaziért hullatnia, aki sok 
évig volt a munkatársa, de aztán a pénz szere-
tete hazugságba vitte, és leprás lett (2Kir 5).  
Pedig Géhazi mennyit hallott Istenről, és lát-
ta a csodáit is! Pál is sírt bizonyára Démász 
miatt (2Tim 4,10). Maga Jézus is sírhatott 
Júdás miatt, akit a végén még barátjának  
is szólított (Mt 26,50). És sírt Jézus Jeruzsá-
lem népe miatt, mert nem akarták felismer-
ni azt, ami a békességet elhozta volna nekik 
(Lk 19,41k).

A szolgálat része
A könnyhullatás hozzátartozik azoknak az 
életéhez, akik emberekért munkálkodnak, és 
szeretik őket. Igen, az, aki a Jézusról szóló 
szabadítás üzenetét hirdeti, bizony sokat sír. 
Ez olyan, mint a vetés és az aratás. A mun-
ka kemény. Vannak félrehullott magvak. Az 
aratást a vihar is veszélyezteti. Nem lehet 
mindig mindent betakarítani. A könnyek 
hozzátartoznak a szolgálathoz. Azok esnek 
a legrosszabbul, és sokszor fel is emésztenek 
minket. Ez lenne a részesedés Krisztus szen-
vedéseiben (Fil 3,10)? 

Mindenesetre ettől a saját bőrünkön érez-
zük, mekkora erővel és milyen szenvedések 
árán küzdött Jézus a világért egészen a kese-
rű kereszthalálig. És hogy még mindig meny-
nyit szenved és mennyi könnyet hullat, mi-
közben kíséri utunkat. Így jobban megértjük 
Jézus gyászát és bánatát. 

Minden jó, ha a vége jó? 
Sajnos nem mindig. De azért az utolsó szó 
még nem hangzott el, és az utolsó oldal még 
nincs leírva. Kapaszkodunk a kijelentésbe: 
„Tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábava-
ló az Úrban.”  És: „Ezért, szeretett testvére-
im, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buz-
gólkodjatok mindenkor az Úr munkájában”  
(1Kor 15,58). 

Az aratás más fényben világítja meg a 
könnyeket. Jézust sem bátortalanította el a 
sikertelenség és elutasítás, hanem az „ara-
tásra” nézett. Arra, aminek majd a könnyek 
ideje után határtalanul örülhet majd: azokra 
a megmentett emberekre, akik mindörökre 
Vele lesznek (Zsid 12,3; Ézs 53,12). Nekünk 
is segítség és bátorítás, ha az aratásra tekin-
tünk. Örülünk azoknak, akik már hitre jutot-
tak, és hűségesen követik Jézust. És hálásak 
vagyunk azokért a gyülekezetekért, amelyek 
már létrejöttek Ecuador északi részén. „Akik 
könnyezve vetettek, ujjongva fognak majd 
aratni!” olvassuk a Zsoltárok 126,5-ben. 
Örömkönnyek? Igen, olyanok is vannak, 
hála Istennek!

Rainer és Katharina Kröger

Imádkozzunk, 
hogy a meghiúsult 

tervek helyett Isten új 
táv latokat nyisson meg az 
ibarrai és a környékbeli 
gyülekezetek előtt!

Rainer és Katharina Kröger 
2006 nyara óta élnek  
Ecuadorban, és a misszio ná-
riuscsoport vezetése mel-
lett Ibarrától északkeletre 
a fekete népesség körében 
gyülekezetépítő munkát is 
végeznek.

Az ország északi 
részének szép tájain 
afroecuadoriak és 
őshonos népek  
élnek, pl. az awák.
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Szerintem ezen a téren gyökeres válto-
zás tapasztalható. Egyeseknek a siker 
az emberek iránti nagyobb felelősség-
vállalást vagy egy magasabb költség-
vetést jelent, másoknak azt a szabadsá-
got, hogy maguk dönthessék el, mit és 
mennyit dolgozzanak. Alapvetően min-
denki maga dönti el, hogy neki mi a 
siker. Mint vállalati tanácsadónak az a 
feladatom, hogy sikeressé tegyek cége-
ket vagy embereket. A saját sikeremet 
azon mérem le, hogy valaki fejlődik-e 
az én ténykedésem által. 

A reálgazdaságban egy vállalkozás 
akkor maradhat talpon, ha gazdasá-
gilag sikeres. Ez logikusan hangzik, 
ám ha közelebbről megnézzük, nem 
is olyan egyszerű – most éppen nem, 
amikor sok gazdasági ágazatot súlyo-
san érint a pandémia vagy a technikai 
átállás. Ezért a múltban elért gazda-
sági eredményekkel most nem igazán 
lehet számolni. Ezzel fájdalmas szem-
benézni. A siker mindig különböző 
tényezők összessége. A jelenlegi vál-
ságból azok a cégek kerülnek majd ki 
megerősödve, amelyek más cégeknél 
gyorsabban tudnak alkalmazkodni az 
új gazdasági körülményekhez. 

Amit a méhektől tanulhatunk
Szabadidőmben szenvedélyes méhész 
vagyok. A szorgalmas méhecske míto-
sza, aki fáradhatatlanul robotol, nem 
a valóság. A méhek nagyon is érzéke-
nyen reagálnak az adott helyzetre. Ha 
túl kevés a táplálék a szabadban, egy 
méh sem repül ki a biztonságot jelen-
tő méhkasból! Különben elpocsékol-
nák a télire begyűjtött tartalékokat. 
Egy ilyen magatartás következtében 
az egész méhkolónia elpusztulna.  
Ehelyett az így fel-
szabadult időt arra 
használják, hogy 
regenerálódjanak (a 
szaknyelv ezt nevezi 
groomingnak). Köl-
csönösen eltávolítják 
egymásról az atká-
kat, vagy új lépsej-
teket építenek. Így 
fitten tartják magu-
kat ak korra, ami-
kor új „megbízások”  
jönnek.

Keresztyénként 
különösen a nehéz 
időkben szeretném 

Istenből meríteni az erőt. Ő éppen 
olyankor képes új lelkesedést adni, 
amikor kilátástalannak látszik egy 
helyzet. Függetlenül a gazdasági hely-
zettől a siker az, amikor Isten közelé-
ben maradok.

Én nem látok különbséget a gaz-
dasági életben és a misszióban elért 
sikerek között. Mert mindegy, hogy 
milyen hivatásról vagy milyen szolgá-
latról beszélünk, mindig az ember áll 
a középpontban. Legyen valaki gyer-
mekeket nevelő szülő vagy vállalati 
alkalmazott, misszionárius vagy ön-
kéntes: mindenhol emberekről van szó. 
Ugyanakkor egyetlen vállalkozás sem 
tud gazdasági siker nélkül fennmarad-
ni, és ez a feszültség szakítópróba elé 
állíthatja az embert.

Vajon egy misszionárius és egy üzletember máshogyan  
határozza meg a sikert? Vajon a misszióban mindig csak 
emberek jólétéről, a zord üzleti világban viszont min-
dig csak számokról van szó? Erről folytat eszmecserét 
Philipp Metzger (PM) üzletember és Lothar Sommer (LS) 
misszionárius.

Japán:

Sikergörbék  
és mérlegek

Függetlenül a gazdasági 
helyzettől a siker az, amikor 
Isten közelében maradok.

Philipp Metzger  (MBA, mérnök 
BA, Th.B.) és felesége, Andrea 
elvégezték a Liebenzelli Misz-
szió Teológiai Egyetemet. Három 
gyermekükkel Heilbronn körze-
tében laknak. Philipp egy neves 
tanácsadó cégnél dolgozik mint 
vállalati tanácsadó az áruforgal-
mazás, az üzleti  stratégia és a 
mesterséges intelligencia terüle-
tén. Amellett, hogy önkéntesként 
szolgál a helyi ificsoportban, 
szenvedélyes bioméhész, és  
ebben a minőségében igen  
népes családok feje.

Mit ért az üzleti világ siker alatt?
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Ezt a feszültséget mi, misszionáriusok sem 
tudjuk teljesen elkerülni. Az a küldetésünk, 
hogy elvigyük az emberekhez a Jézus Krisz-
tusról szóló örömteli és életmentő üzenetet. 
Ahhoz azonban, hogy ezt végezhessük, szük-
ségünk van kellő mértékű anyagi támogatásra. 

Egy olyan fejlett gazdasággal rendelkező 
országban, mint Japán, a siker és a számok 
már egészen korán jelentős szerepet játsza-
nak. Különösen fontosak a felvételi vizsgák 
a középiskolákba vagy az egyetemekre. Ha 
valaki elegendő pontszámot ér el, szinte biz-
tosra veheti, hogy sikeres lesz a hivatásában. 
Ezért reménykednek oly nagyon az istenek se-
gítségében. A sintó szentélyekben felakasztott 
imatáblácskákon gyakran olvasni iskolai vagy 
munkahelyi sikerekkel kapcsolatos fohászo-
kat. De mi van, ha a kérés nem talál meghall-
gatásra, vagy a pontszámok nem stimmelnek? 
Ez a félelem szükségszerűen oda vezet, hogy 
rendkívül nagyok az elvárások, és mindenkit 
nyom a teljesítménykényszer súlya. 

Az én tanuló éveim alatt sem stimmeltek 
mindig a számok, vagyis az osztályzataim. 
Jól emlékszem még az első nagy japán nyelv-
vizsgámra. Hiába számolgatták össze a pont-
jaimat, nem volt elég az összpontszám, így 
megbuktam. De a munkánk szempontjából ez 
mégsem a végállomást jelentette.

Amikor mérleget vonunk 
Mielőtt az új gyülekezetalapításra összpon-
tosítottunk, visszatekintettünk. Mi az, ami-
vel jól haladtunk az elmúlt években, és mi 
az, amiben nem sikerült előrelépnünk? Azon 
kaptam magamat, hogy megpróbáltam szá-
mokban mérni a sikert. Hány kitűzött célt 
tudtunk megvalósítani, mennyit erősödött az 
ifjúsági munka, hány embert tudtunk megke-
resztelni stb. Vannak persze mutatós számok, 
de azt, amit elértünk, a saját erőnkből értük 
el? Egyáltalán nem! Az Efezus 2,10-ben ez 
áll: „Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisz-
tus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, ame-
lyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint 
éljünk”. Mint misszionáriusok megtettük, ami 
tőlünk telt. De Isten készítette elő az embe-
reket és alkalmakat, amelyeket mi (emberi 
szemszögből nézve) sikerre tudtunk vinni. 

Vannak olyan esetek is, amelyek ronthat-
nának a látszólag sikeres mérlegemen. Most a 
fiatalok között szolgáló egyik munkatársunk-

kal folytatott beszélgetésre gondolok. Kertelés 
nélkül kijelentette: – Elegem van Istenből! 

Csalódottságában nemcsak a szolgálatnak, 
hanem sajnos a hitének is hátat fordított. Azt 
nem lehet éppen sikernek nevezni, amikor 
fiatal emberek, ahelyett, hogy lelkileg növe-
kednének, elfordulnak az Úr Jézustól. De hála 
Istennek nem az én sikermérlegem a lényeg! 
Bízhatom abban, hogy Isten továbbra is figye-
lemmel kíséri ezt a fiatalembert. 

Sok bibliai történetben látjuk, hogy a siker 
Isten szerint néha egészen más, mint szerin-
tünk. Különösen József története jelentett 
nekem sokat az elmúlt évek során. Azt olvas-
suk, hogy „szerencsés ember lett” (1Móz 39,2). 
Ám ha jobban megnézzük, kiderül, hogy si-
kergörbéje nem egyenletesen emelkedett. In-
kább egy magasságokkal és mélységekkel teli 
cikcakk vonalhoz hasonlított, és az „igazi si-
ker” leginkább a mélypontokon mutatkozott 
meg. József hűséges volt Istenhez, és minden 
helyzetben a közelében maradt. És Isten hűsé-
ge Józsefhez és hozzánk is az az állandóság, 
amely mind a sikerek, mind a kudarcok ide-
jén biztosítja a szükséges stabilitást. 

Ezért, visszatekintve sikerként könyvelhe-
tem el a japán nyelvvizsgát, amelyen meg-
buktam, és a többi sikertelenségemet is. Hogy 
miért? Mert minden bukásom Istenhez vitt 
közelebb, és megtanultam, hogy minden hely-
zetben számolhatok Vele.

Közös végkövetkeztetés
Mindegy, hogy valaki üzletember vagy misszioná-
rius, szeretnénk a látható sikereket hálás szívvel 
fogadni és örülni nekik. Nem akarjuk, hogy a ku-
darcok elvegyék ezt az örömünket, és a saját ér-
tékünket sem akarjuk azok alapján meghatározni. 
Isten nem fog minket lecsapni, ha nem stimmel-
nek a számok. Mert Ő hűséges!

Lothar Sommer és Philipp Metzger

Jobbra: Imatáblácskák egy sintó szentélyben
Balra: Túlzsúfolt metrókocsi a csúcsidőben

Lothar és Tabea Sommer 
2008 óta élnek Japánban. 
2020 júliusáig egy nagy 
gyülekezetben szolgáltak 
Jokohama-Hongodajban.  
Főleg ifjúsági munkát végez-
tek. Most Inagiban, Tokió 
90 000 lakosú elővárosában 
egy gyülekezet létrehozásán 
fáradoznak. A házaspárnak 
két gyermeke van.
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Imádkozzunk a 
Japánban működő 

liebenzelli gyülekezetekbe 
járó japán testvéreinkért, 
hogy amikor sikertelenséggel 
küzdenek a magánéletükben 
vagy a hivatásukban, 
felfedezhessék az evangé-
liumban rejlő kifogyhatatlan 
erőforrást!

Misszió Japánban:  
Amikor nem egyeznek 
a számok
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Franciaország:

Mennyit ér a siker? Egy sikerorientált társadalomban a siker hamar bálvánnyá válik.1 Akkor vagyok boldog, 
ha az életben, a hivatásomban és a kapcsolataimban mindig csak sikereket érek el. De mi történik akkor, ha 
nincs látható siker? Ha megéljük azt, ami a Példabeszédek 19,21-ben áll: „Sok szándék van az ember szívé-
ben, de csak az Úr tervei valósulnak meg.”

Ahhoz, hogy az eredményességet mérni 
tud juk, célra és mércére van szükség. Itt, 
Montpellier-ben minden évben SMART2-cé-
lokat tűzünk ki magunk elé. Az év elején vi-
lágosan láttuk, mit akarunk elérni 2020-ban. 
És akkor jött a koronavírus. Azóta minden 
terv elveszítette a jelentőségét. Először a 
karantén miatt nem csinálhattunk semmit, 
most pedig a szigorú gyülekezési korlátozá-
sok akadályoznak minket.  

Akkor tehát a 2020-as év sikertelen volt?
Elvégre azért jöttünk Montpellier-be, hogy 
egy gyülekezetet alapítsunk! Elveszítette vol-
na Isten az uralmat a pandémia fölött? Té-
vedett, amikor Dél-Franciaországba küldött 
minket? Nem, Ő mindent kézben tart, és a 
legnehezebb körülményeket is felhasználja 
az Ő országa építésére! Ezt látjuk mindenhol 
a Bibliában – és ma is világszerte. Vajon ak-
kor, amikor az első keresztyéneket Jeruzsá-

lemből kiűzték, üldözték és megölték, vagy 
amikor Pál börtönben ült, kicsúsztak volna 
a dolgok Isten kezéből? Nem! Épp ellenke-
zőleg! Azokat a helyzeteket arra használta, 
hogy az evangélium terjedjen, kapcsolata 
gyermekeivel erősödjön, terve pedig végbe-
menjen. Talán ezért kellett Pálnak annyi időt 
börtönben töltenie. Talán ezért korlátoz min-
ket most a pandémia által.

Istent nem kötik sem a mi elgondolásaink, 
sem a mi SMART-céljaink. Elsősorban nem a 
sikerességre, hanem a Vele való kapcsolatra 
teremtett minket. Vajon most mindenekelőtt 
nem oda akar eljuttatni, hogy minden hely-
zetünket tudjuk rábízni, és így Ő lehessen az 
erő minden gyengeségünkben?3 Hiszen Isten 
a mi segítségünk nélkül is elboldogul! 

A lelkem mélyén tudom, hogy az önazo-
nosságom, a boldogságom, a megtartatásom 
egyedül Istentől függ. És egészen addig tu-
dom is mindezt, amíg nem kezdek el sikere-

Isten a mi  
segítségünk nélkül 

is elboldogul

1A Lausanne-i Mozgalom Fokvárosi Állásfoglalásá-
ban ez áll: „A szinkretizmus bűnébe esünk, olyan 
bálványok által csábítva, mint a kapzsiság, a hata-
lom és a siker; inkább a Mammont szolgálva Isten 
helyett, bibliai kritika nélkül elfogadjuk az uralkodó 
politikai és gazdasági ideológiákat.” (1-2) 

2Angol mozaikszó, jelentése: eszes, okos, furfan-
gos (Specific, azaz konkrét; Measurable, mérhető; 
Achievable, azaz megvalósítható; Relevant, azaz 
lényegretörő; Time bound, azaz időhöz között)

Lisa Kimpel az érettségi 
után az Interkulturális  
Teológiai Akadémián (ITA) 
végzett Bad Liebenzellben. 
2017 januárja óta Francia-
országban él.  
A Párizs környékén folyta-
tott nyelvtanulás után a 
normandiai alençoni gyüle-
kezetben dolgozott.  
2018 ősze óta a Bolanz és 
a Dehner családdal szolgál 
együtt a Franciaország déli 
részén elterülő Montpellier-
ben. Szeretnének egy új 
gyülekezetet alapítani.
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ket elérni és azt hinni, hogy egész sok mindent 
elérhetek a saját erőmmel, tehetségemmel, 
erőfeszítésemmel. Milyen gyakran mondja el 
Isten a Bibliában, hogy az alázatosságot szere-
ti!4 Tanuljuk ezért az alázatosságot! Az aláza-
tosságot, amely megelégedetté tesz bennünket 
akkor is, amikor a körülményekről mindent el 
lehet mondani, csak azt nem, hogy elégedettek 
vagyunk velük. 

A sikert tehát másképp kell meghatároznunk 
Egy kultúrában, amely olyan megszállottan 
sikerorientált, mint a mienk, a keresztyének-
nek a sikert, vagyis az eredményességet újra 
kell definiálniuk. – Az életem akkor sikeres, 
ha Istennel élem – mondtam nemrég egy 
csendeshéten a hallgatóságnak. Vagy lehet így 
is fogalmazni: „A siker az, amikor következe-
tesen cselekszem Isten akaratát.”5 Nem a meg-
tértek vagy a templomba járók számán múlik, 
hanem az Istenhez való hűségemen. Hát igen, 
mennyivel egyszerűbb lenne, ha a lelki életün-
ket centiméterekben és Celsius-fokokban mér-
hetnénk. De gyengeségeink által egyre szoro-
sabban függünk Istentől, és egyre mélyebben 
bízunk Benne – és pont ezt a kettőt kell egyre 
inkább tanulnunk.   

Jézus útja a tróntól a jászolig, a teljhata-
lomtól a tehetetlenségig vezetett. „Szuper-
sztár” volt, de az akkori állam ellenségnek 
tartotta. Ez nem egy sikersztori, hanem a 
veszteségek, a megalázás és az önfeladás tör-
ténete. Ám a végén dicsőségesen feltámadt. 

Követői nem kaptak olyan ígéretet, hogy 
azonnal mehetnek Jézus után a dicsőségbe, és 
nem kell szenvedéseken keresztülmenniük!6 
Talán éppen azért vezet az utunk először ku-
darcokon át, hogy a végén meglássuk, milyen 
bölcsen használta Isten ezeket az időszakokat 
az Ő országa építésére. 

Mire vagyunk elhívva? 
Jézus arra rendelt el bennünket, hogy tanúi 
legyünk, nem pedig arra, hogy sikeresek le-
gyünk.7 Senkit sem tudunk meggyőzni, egyet-
len szívet sem tudunk megváltoztatni, nem 
tudjuk megítélni egy másik ember lelki álla-
potát – ezt csak Isten tudja. Viszont megélhet-
jük a szeretetet, beszélhetünk Jézusról, bemu-
tathatjuk a gyakorlatban az isteni értékeket 
és igazságokat, és imádkozhatunk az ember-
társainkért. 

Tulajdonképpen a tehetetlenség 
az, ami minket imádságra indít. 
Ezt gyakorolhattuk 2020-ban, és 
2021-re is betervezhetjük: olyan 
imádkozók leszünk, akik mindent 
Istentől várnak, hiszen mi (most) 
vajmi keveset tehetünk.8 Magam-
nak is nagyon kívánom, hogy ezt a 
lelkületet őrizzük akkor is, amikor 
„sikereket” érünk el. 

Az alázat boldoggá tesz
Ha nem csavarodom rá a saját sikereimre, fel-
szabadulok arra, hogy másokkal és másokért 
tudjak örülni. Akkor már nem az én szemé-
lyemről, nem az én gyülekezetemről és nem 
az én sikereimről van szó. Akkor már annak 
tudok örülni, ha valaki másnak mennek jól a 
dolgai, ha Isten országa valahol máshol vá-
lik láthatóvá, és ha másoknak sikerül valami.  
Ez is határozottan olyasvalami, amit 2021-ben 
jobban meg akarok tanulni!

Ez az új év is jó alkalom arra, hogy más-
képpen definiáljuk a sikert, és újra rábízzuk 
magunkat Arra, Akinek a tervei soha nem 
mennek füstbe. Hogy imádkozzunk, bízzunk 
és örüljünk, ha történik valami jó, még ha azt 
nem mi értük is el! 

Lisa Kimpel

Imádkozzunk, hogy 
a Montpellier-ben 

szolgáló misszionáriusok 
előtt új ajtók nyíljanak meg 
a járvány után!

3Filippi 4,11–13: „Nem a nélkülözés 
mondatja ezt velem, mert én meg-
tanultam, hogy elégedett legyek 
azzal, amim van. Tudok szűkölköd-
ni, és tudok bővölködni is, egészen 
be vagyok avatva mindenbe, jólla-
kásba és éhezésbe, bővölködésbe 
és nélkülözésbe egyaránt. Minden-
re van erőm Krisztusban, aki meg-
erősít engem.”

4Az alázat gondtalanná tesz, ahogyan az  
1Pt 5,5–7-ből kiderül: „Ugyanúgy, ti, ifjab-
bak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, 
egymás iránt pedig valamennyien legyetek 
alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellen-
áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. 
Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatal-
mas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket 
annak idején. Minden gondotokat őreá ves-
sétek, mert neki gondja van rátok.”

5Scazzero, P. 2015 The Emotionally Healthy Leader
6„Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és 
örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele 
együtt meg is dicsőüljünk. Mert azt tartom, hogy a jelen szenve-
dései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá 
lesz rajtunk.” (Róma 8,17–18)
„Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk meg-
romlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert 
a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meg-
haladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk.” (2Kor 4,16–17)

7„Ellenben erőt kaptok, amikor 
eljön hozzátok a Szentlélek, 
és tanúim lesztek Jeruzsá-
lemben, egész Júdeában és 
Samáriában, sőt a föld végső 
határáig.” (ApCsel 1,8)

8Jézus mondja: „…mert nélkü-
lem semmit sem tudtok csele-
kedni.” (Jn 15,5)
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Baloldali kép: Lisa Kimpel és 
Björn Dehner a tervezésnél 
2020 elején…
Jobboldali kép: …és röviddel 
utána Nikolai Bolanz a kijá-
rási tilalom idején

Egy parkban Montpellier-ben:  
a kapcsolatépítés új útjai
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Burundi:

Hogyan lehet a sikert mérni?
A beszélgetés talán 2009 őszén történt a Misszió hegyén, első kiutazásunk 
előtt. Készen álltunk az indulásra, és már előre örültünk mindannak, ami 
majd ránk vár. Akkor valaki megjegyezte: 

– Ha a ti szolgálatotok nyomán Burundiban csak két vagy három ember 
élete változik meg, már azt is sikernek könyvelhetitek el.

Két vagy három ember?! Ettől összezavarod-
tunk és egy kicsit elbizonytalanodtunk. De hát 
mi nem azért megyünk sok évre egy másik or-
szágba, hogy csak két vagy három ember éle-
tére legyünk hatással! Nagyon reméljük, hogy 
többen lesznek! Azóta jó tizenegy év telt el. 
De a szavak azóta is a fülemben csengenek. 
Vajon „sikerrel” jártunk?

Sok-sok évet fektettünk bele az anglikán 
egyház gyülekezeteibe: a bibliaiskolai okta-
tásba, a gyülekezeti és ifjúsági munkába, a 
BAHO-ba (hátrányos helyzetű gyermekeket  
és családokat segítő projekt). 2018 óta a 
CLM-mel dolgozunk együtt egy fiatal gyüle-
kezetben, Bujumbura szívében, amelyet egy 
kanadai házaspár egy afrikai lelkészcsoport-
tal közösen alapított 2013-ban. Az azóta már 
gyülekezetre duzzadt közösségben ma már kb. 
1300-an látogatják az istentiszteleteket, és ez 
a szám egyre emelkedik. Ez nem siker? 

A siker mértékegysége 
Az a kérdés, hogyan lehet mérni a sikert? Egy 
éve dolgozunk a CLM egyik leánygyülekezeté-
ben, amely Bujumbura Muha nevű déli város-
részében található, és egy év gyülekezetalapító 
ténykedés után ma már több mint 200-an láto-
gatják az istentiszteleteket. Ez siker? És a „mi” 
sikerünk, vagy valaki mást illet a dicsőség? 

A gyülekezet tanítványság-programjának 
egy részét én vezetem. Ezt mindenkinek el 
kell végeznie, aki szeretne a CLM-nél szolgál-
ni. Minden tanfolyamon 30–40-en vesznek 
részt. Sokan közülük később felelős tisztsé-
geket vállalnak a gyülekezetekben, mások 
viszont elmaradoznak. Ez vajon eredményes 
modell?

A tele templomok
A számokat nem igazán lehet fokmérőnek 
venni, hiszen Burundiban hozzátartozik az 

Imádság az ifjúsági gyülekezetben, Muhában

Egy nagy létszámú gyülekezet
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Hogyan lehet a sikert mérni?
élethez az is, hogy az ember vasárnap elmegy 
a templomba. Itt könnyű tele templomokról 
fotókat készíteni – a gyülekezetekben gyakran 
több százan is összejönnek egy istentisztele-
ten. Bujumburában, az anglikán egyházban, 
ahol korábban szolgáltunk, vasárnaponként 
400 ember is eljött, de a szerdai bibliaórán és 
imaórán szinte soha nem voltak tíznél többen. 
Az eredményességet nem is olyan egyszerű 
lemérni. Könnyen mondhatunk számokat a lá-
togatottsággal, a gyülekezeti tagsággal vagy a 
csendeshetek látogatottságával kapcsolatban, 
és ezek jól is mutatnak egy körlevélben. De 
vajon a valóságot mutatják?

Az elvárások
Van a dolgoknak még egy oldala. Az, hogy 
mit várunk? Vajon egy misszionárius sikeres-
ségét a templomba járók száma jelzi? Vagy 
az, hogy hány ember keresztelkedett meg? De 
vajon hogyan lehet mérni a hit mélységét, az 
Istennek való odaszánást vagy az imádságban 
való hűséget? Lehet-e egyáltalán? És ha igen, 
kinek a számláján írnák jóvá a sikert? A misz-
szionáriusén? 

Minden egyén számít
Az elmúlt napokban sokat beszélgettem az 
egyik CLM-munkatárssal, Daniellel (a nevet 
megváltoztattuk). Nősülés előtt áll. Ismerjük 
őt is és a menyasszony családját is. Daniel a 
gyülekezet egyik fontos munkatársa. Az apja 
ellenzi a házasságot, a család más tagjai támo-
gatják. Nem könnyű helyzet!

Amikor az apja nem ment el az első ta-
lálkozóra, amelyet a menyasszony családjá-
val szerveztek, Daniel megkért pár embert a 
gyülekezetből, köztük minket is, hogy kísér-
jük el „mint a családja”. Itt idővel nemcsak 
egy kapcsolat alakult ki, hanem a bizalom is 
elmélyült, különben nem nevezne minket a 
családjának. A bizalomnak ezt a mértékét va-
jon sikerként értékelhetjük? És Daniel, ez az 
egyetlen személy, nem fontosabb, mint a nagy 
számok?

Moses 2020-ban járt a tanítványság-tanfo-
lyamunkra, amelyet Discovery 1-nek (Felfe-
dezés 1-nek) neveztünk el. Körülbelül velem 
egyidős, és gyülekezeti közegben nőtt fel. Na-

gyon kedves ember, aki két 
lábbal áll a földön. A tan-
folyamon éppen az evan-
géliumot magyaráztuk és 
feltettük a kérdést, van-e 
valaki, aki még nem adta át 
Jézusnak az életét, de most 
szívesen megtenné. Senki 
sem jelentkezett. Ez akkor 
kudarc volt? 

Másnap az istentiszte-
leten az igehirdető feltette 
ugyanezt a kérdést, és elő-

rehívta azokat, akik döntést akartak hozni. 
Moses hirtelen felállt, kérte, hogy imádkozza-
nak érte, és átadta az életét Jézusnak. Később 
mesélte nekem, hogy évekig járt templomba 
anélkül, hogy Jézussal bármilyen kapcsolata 
lett volna. Addig az egész csak kultúrát, meg-
szokást és hagyományt jelentett neki. Akkor 
most haragudnom kellett volna, hogy nem az 
én tanfolyamomon döntött, hanem az isten-
tiszteleten?

Plántálás és öntözés
Az 1Korintus 3,5–8-ban azt írja Pál apostol, 
hogy az egyik feladata a plántálás, a mási-
ké az öntözés, de a növekedést Isten adja. És 
még ennél is tovább megy: azt mondja, hogy 
különböző emberek vagyunk, és „mindegyik a 
maga jutalmát kapja majd fáradozásához mél-
tóan”. Pál apostol nem az eredményességről 
beszél, hanem a munkáról, a befektetett ener-
giáról, a fáradozásról. 

Természetesen azért én is örülök, ha vala-
miben sikerem van – mármint emberi megíté-
lés szerinti sikerem. Hálás feladat valakit azon 
az úton kísérni, amelyen végül Jézushoz talál. 
Klassz dolog, ha az a gyülekezet, amelyben 
munkatárs vagyok, növekszik. De a lényeg 
nem abban van, hogy egy körlevélben milyen 
számokat tudok megemlíteni. A siker az, ha 
hűséggel végzem az Isten által rám bízott kül-
detést!

A Máté 25,21-ben Jézus a szolgákra bízott 
tálentumok példázatáról beszél. A sikerre ez 
a válasz: „Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen 
hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj, és osztozz 
urad örömében!”

Hűségesen Jézus rendelkezésére állni – ez 
felszabadít az összehasonlítgatás kényszere 
alól. Nem kell a CLM-gyülekezetek alapítójá-
hoz vagy a többi misszionáriushoz méricskél-
nem magamat. Egészen más a feladatom, mint 
nekik. De azért tanulhatok tőlük, és jó, ha az 
ő munkájuk engem is motivál, ösztönöz, új 
utakra indíthat. Persze a cél nem a nagy szá-
mok vagy a siker, hanem az, hogy Isten nevé-
re dicsőség szálljon, emberek találjanak Jézus-
hoz, és én soha ne fáradjak bele abba, hogy 
Vele és Érte szüntelenül úton legyek. 

Alexander Biskup

Adjunk hálát 
együtt Istennek, 

hogy a bujumburai 
gyülekezet dinamikusan 
növekszik! Imádkozzunk, 
hogy a gyülekezet veze - 
tőinek sikerüljön a gyüle- 
kezeti alkalmak palettájá-
nak szélesítése mellett a 
lelkigondozói szolgálatot is 
kiépíteniük!

Alexander és Tabea Biskup 
Burundiban élnek 3 gyer-
mekükkel. 2010-ben utaz-
tak ki először. Akkor fiata-
lok és gyermekek között 
tevékenykedtek, vala mint 
Muramvyában szolgáltak  
a bibliaiskolában. 2018  
augusztusától főként a tanít-
ványság-tanfolyamokon és  
a vasárnapi iskolában taní-
tanak, részt vállalnak a CLM 
(Keresztyén Élet Szolgálat) 
gyülekezetalapító munká-
jában, továbbá ők vezetik  
a misszionáriuscsoportot.

Alex tanítás közben a 
tanítványság-tanfolyamon 
(Discovery 1)
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Ígéretes és 
fenntartható

A hagyományos termesztési módszer korábban 
jól működött: a fákon és bokrokon keletkezett 
biomasszát levágták és elégették. A talajt egy 
idényen át művelték, majd több évig pihentet-
ték. Napjainkban a talajt minden évben telje-
sen fellazítják és a termésmaradványokat telje-
sen elégetik. Ez súlyos eróziót okoz, ami olyan 
mértékű talajlúgosodást eredményez, hogy az 
emberek átköltöznek egy másik földterületre, 
és az egész folyamat kezdődik elölről. 

Az alapelvek
Azt, amit mi, emberek teszünk, az határozza 
meg, hogy mit gondolunk, és mit tartunk igaz-
nak. Ezért az FfF más úton halad, mint a legtöbb 
fejlesztési projekt. Az elnevezés az 1Korinthus 
3,11-ből származik: „Mert más alapot senki 
sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus.”  
Nézzük meg tehát az FfF néhány alapelvét! 

1. Tégy mindent a maga idejében! 
A Prédikátor könyve szerint mindennek megsza-
bott ideje van. Ha kellő mennyiségű eső esett, a 
kukoricát – amely az alapélelmiszer Zambiában 
– november 24-én kell elvetni. Minden egyes 
nap késlekedés hektáronként mintegy 130 kilo-
grammnyi betakarítási veszteséget jelent. Ennek 
ellenére a legtöbb zambiai valamikor december 
második felében veti el a kukoricáját.
 
2. Csinálj mindent a legjobb minőségben!
Isten Becalélt isteni lélekkel töltötte meg (2Móz 
31,3), hogy a Szent Sátort a legjobb minőség-

ben tudja elkészíteni. Egy kézműves azért kapta 
meg a Szentlelket, hogy sikerüljön a munkája. 
Ez nekünk nagyon sokatmondó felismerés volt. 
A teremtésnél is látjuk Isten magas mércéjét és 
azt, ahogyan az egyes folyamatok kapcsolódnak 
egymáshoz. Isten szereti a minőségi munkát!

Itt a kistermelők gyakran nem tudják, me-
lyik föld mennyi vetőmagot és trágyázást igé-
nyel, és hogy az egyes növényeknél milyen 
vetési távolságot kell tartani. A legtöbben még 
egy egyszerű költségvetést sem tudnak elké-
szíteni. Ha közösen kidolgozunk velük egyet, 
gyakran döbbenten állapítják meg, hogy addig 
többnyire veszteségesek voltak.

3. Ne pazarolj! 
Habár Jézus több kenyeret és halat is tudott 
volna teremteni, valamennyi evangéliumban az 
5000 ember megvendégelésekor azt olvassuk, 
hogy a tanítványok gondosan összegyűjtötték 
a maradékot. Ugyanígy a víz és a szén körfor-
gásakor sem megy semmi veszendőbe. Mi, em-
berek azonban nagyon pazarlóan élünk. A zam-
biai gazdálkodásban a növényi maradványokat 
elégetik, a szén és az egyéb tápanyagok így nem 
hasznosulnak a talaj számára. Az esővíz lefolyik 
a szántóföldről, és magával sodorja a jó talajt is. 
És mi a helyzet Németországgal? Ott az ételnek 
legalább a 20%-a szemétbe kerül!

4. Végezz mindent örömmel!
Amikor tudunk Istenben örvendezni (Nehémiás 
8,10b), erőt kapunk a nehéz dolgok elvégzé-

Az özvegyeket megtanítják  
a biogazdálkodásra is

A zambiai lakosság majdnem 70%-a a saját földjéből él. Az alacsony terméshozam 
elméletileg hétszer magasabb is lehetne.

Zambia:

Az FfF-alapelvek  
összefoglalója  
a póló hátán

Imádkozzunk, 
hogy az FfF bibliai 

elvei a programban 
résztvevők egész életére 
kihassanak!
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séhez. Még azok is, akik nehéznek találják a 
dolgokat a megszabott időben elvégezni, ala-
csonyabb életszínvonalon élnek és pazarlóan 
bánnak a tartalékaikkal, Isten erejével és örö-
mével a szívükben meg tudják változtatni az 
életüket.
 
5. Adakozás
Isten áldásaira számíthat az, aki önzetlenül ad 
és nem vár ellenszolgáltatást (2Kor 9,7). Az, 
aki befektet a szántóföldjébe, rendszeresen 
gyomlálja, zöld trágyával és vegyeskultúrás 
termesztéssel óvja a termőföldet, nem azonnal 
érzékeli a pozitív változást. Meg kell tennie a 
második mérföldnyi utat is. Az itteni gazdálko-
dók másfajta munkamódszerhez vannak szok-
va: Invesztálj, tervezz és trágyázz a lehető leg-
kevesebbet, és várjál nagy eredményt! 

6. A hűség
Isten hűséges és állja a szavát (1Jn 1,9). Ezt itt 
gyakran megtapasztaljuk. Az emberek megmű-
velik a szántóföldjüket, ám amikor nehézsé-
geik támadnak, elveszítik a lelkesedésüket. De 
ha csak minimális mennyiségű gazt húznak ki, 
később a kultúrnövényeknek meg kell küzde-
niük a sok gyommal. Amikor az emberek azt 
látják, hogy a talaj kitartó gondozásának jó 
termés az eredménye, megérthetnek hasonló 
folyamatokat a hétköznapi életükből is. A hű-
ség táplálja a szép családi életet, elejét veszi 
sok konfliktusnak, és fontos a munkahelyen,  
illetve az üzleti világban. 

FfF a gyakorlatban 
l A növényi maradványokat nem égetik el és 
nem forgatják vissza a talajba. Így azok mulcs-
rétegként betakarják a földet. (Mi a mulcsot itt 
úgy emlegetjük, mint Isten takaróját.) Amikor 
sok eső esik, az esővíz leszivárgása elérheti a 
90 százalékot is (ami a mulcs nélkül mindössze 
10%!), ami óriási segítség a kultúrnövények-
nek, mert így a száraz időszakban is nedves-
séghez jutnak. Mindez ösztönzőleg hat a talaj-
életre, mivel a talaj magába szívja a növényi 
maradványokban található szenet. Az évek so-
rán kialakul így egy humuszréteg. A talajban 
található organikus massza minden további 
százaléka akár négyszer annyi vizet is el tud 
raktározni. Ezzel nő a víz szintje és a talaj el-
lenálló képessége is. A mélyebben fekvő terüle-
teken csökken a túláradás gyakorisága.
l Ne szántsunk! A szántóföldet csak ritkán és 
felületesen művelik meg. Ez kevesebb mun-
karáfordítást jelent, és az erózió is csökken.  
A talaj humusztartalmát hosszabb ideig lehet 
növelni, a vízleszivárgást pedig fokozni. 
l Azt is tanítjuk, hogyan lehet a bioszenet elő-
állítani és hasznosítani, és bemutatunk további 
egyszerű vízbeszivárogtatási módszereket is. 
l Lehetőleg szerves trágyát használjunk! Ami-
kor az FfF-projektet elkezdtük, a csirketrágya  

szemétnek számított, mára értékes anyag lett. 
A fák, levelek és füvek maradványát sem éget-
jük el, hanem komposztáljuk.
l Használjunk zöldtrágya növényeket! Ahhoz,  
hogy gyorsabban kifejlődjön a humuszréteg, és 
a nitrogént a levegőből a kultúrnövények meg-
köthessék, a kukorica mellé hüvelyes növé-
nyeket telepítünk. Így a galambborsó nemcsak 
nagyon fehérjegazdag, de nagy eredménnyel 
kecsegtet, ha a leveleit trágyázáshoz használ-
juk. Vannak más évelő növények is, amelyek 
Isten alkotta trágya alapanyagok. Ilyen például 
az afrikai parafa fa (vagy esernyőfa) is, amely 
megköti a levegő nitrogénjét, segít szinten tar-
tani a talaj semleges pH értékét, elraktározza 
a szenet, és egy idő után tűzifát ad. Magjai  
a kérődzők számára kitűnő fehérjeforrások a 
száraz időszakban. És ami a legjobb: a vege-
tációs időszakban a fák lehullatják leveleiket,  
így alattuk hektáronként akár 3 tonna kukori-
cát is betakaríthatunk – minden más trágya fel-
használása nélkül.

Egy lelkész, aki FfF-terjesztő lett
Szinte minden zambiai ember keresztyénnek 
vallja magát. Sajnos ez gyakran csak tartalom 
nélküli üres szólam. Amikor az említett alap-
elveket tanítjuk, sokan elcsodálkoznak azon, 
hogy Isten szavának még a mezőgazdasághoz 
is van köze. Az egyik hallgatónk, aki megér-
tette az összefüggéseket, Pensulo lelkész volt. 
A Fiwale Hill Bibliaiskolában tanult, ahol mi az 
FfF-et oktattuk. Ő az elméletet sikeresen meg-
valósította a gyakorlatban. Amikor megkezdte 
lelkészi szolgálatát, hamar átlátta, hogy a kö-
rülötte élő emberek éheznek. 

Hamarosan mindenki tudni akarta, miért 
csak a lelkész és a felesége ér el olyan magas 
terméshozamokat. Az állami mezőgazdasági 
tanácsadók elvitték a kisparasztokat a földjére, 
és Pensulo lelkész, miközben az új módszert 
magyarázta, mindig vissza tudott utalni az 
alapra, aki Jézus Krisztus. Azóta rendszeresen 
tanítja az FfF-módszert a helyi rádióban. 

Sérült emberek is járnak a gyülekezetébe, 
és még vakok is gyakorolják az alternatív gaz-
dálkodást. Amikor Pensulo lelkészt elhívták 
egy 70 kilométernyire fekvő helységbe, hogy 
magyarázza el a komposzt-előállítást, még egy 
kis háziközösség is alakult ott. Olyan sok fel-
kérést kap, hogy nem is tud már mindegyik-
nek eleget tenni. 

A zambiaiak nehezen szakítanak a régi szo-
kásokkal és hagyományokkal, és nem könnyen 
bízzák rá magukat Isten erejére. Ez még az új 
gazdálkodási módszerek esetében is igaz. Ezért 
nagyon reménykedünk abban, hogy egyre több 
zambiai alkalmazza majd az FfT-et olyan kö-
vetkezetesen és sikeresen, mint Pensulo lelkész 
és családja.

Dietmar und Katrin Brunner

Magvetés közben

Dietmar és Katrin Brunner  
a Segítség az élethez projekt-
ben vesznek részt Mushiliben, 
amely a zambiai Rézövezet-
ben elterülő Ndola közelében 
található. Míg Dietmar a me-
zőgazdasági terület és az  
infrastruktúra felelőse, addig  
Katrin a projekt gyakorlati 
munkáiban vesz részt, illetve  
az Amano Iskolának ő az 
egyik sofőrje. Négy gyerme-
kük közül ketten Németor-
szágban élnek.

Az FfF a Foundations for 
Farming elnevezés rövidítése. 
Magyarul így mondanánk:  
A gazdálkodás alapjai. Ez az 
alternatív földművelés bibliai 
elveken alapul. A módszert  
a zimbabwei Brian Oldrive 
fejlesztette ki. Az FfF régebbi 
elnevezése Farming God‘s 
Way volt (Isten szerinti 
gazdálkodás). A Mushiliben 
működő Segítség az élethez 
elnevezésű projektben nagy 
hangsúlyt kap az FfF elméleti 
oktatása, és még nagyobbat a 
gyakorlati megvalósítása.

 i
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Az öröm és  
a csalódás kéz a 

kézben járnak

Jézus adott egy megbízást tanítványainak: 
mint fényforrások világítsanak a világban, ad-
ják tovább a tanításait, beszéljenek a tetteiről, 
hirdessék a békét, gyógyítsanak, gyakorolják 
a könyörületességet, és szabadítsák meg az 
embereket kötözöttségeikből. Ők igyekeztek 
is mindezt teljesíteni, majd teljes örömmel 
tértek vissza és ezt mondták: „Uram, a te ne-
vedre még az ördögök is engedelmeskednek ne-
künk!” (Lk 10,17). Örvendeztek a szolgálatuk 
során elért eredményeknek. Ám valójában a 

sikerek záloga egy ajándék és egy áldás volt: 
Jézus volt az, aki felhatalmazta őket, és Ő is 
ajándékozta nekik a sikereket.   

Életünkben sok minden jelent sikert: a dip-
loma, a mesterlevél, egy képzettség megszer-
zése, egy kitüntetés, egy érem, méltatások 
vagy a kiterjedt kapcsolati háló, a hírnév vagy 
a népszerűség. Ezek gyakran járnak együtt 
örömmel, lelkesedéssel, megelégedettséggel, 
felbátorodással és motivációval, hogy az em-
ber növelje a teljesítményét. 

Egy sikertörténet
A Liebenzelli Misszió Bangladesben majd-
nem 50 eredményes évre tekinthet vissza. 
Mi 1985-ben csatlakoztunk a csapathoz, és a 
többiekkel együtt éltük meg mind az ország, 
mind pedig a missziómunka fellendülését.  
A keresztyének száma emelkedett, új gyüle-
kezetek jöttek létre, új országrészeket és nép-
csoportokat értünk el az evangélium üzeneté-
vel. Ajándék, hogy missziónk – a politikai, a 
vallási és a társadalmi változások ellenére is 
– mind a mai napig tevékenykedhet.

A gyülekezeti szövetségben és a szövet-
ség által támogatott szociális projektekben 
helybeliek töltik be a vezető tisztségeket. Ők 
irányítják a munkát. A misszionáriusok tá-
mogatnak, bátorítanak, felkészítenek és kor-
rigálnak, ha kell. A lényeg az, hogy partneri 
módon, egymásban bízva, egymást értékelve 
és kölcsönösen tisztelve, különböző adottsá-
gainkat használva együtt szolgáljuk Istent, 
osztozunk az örömökben és közösen hordoz-
zuk a kudarcok terhét.   

Azt is sikerként könyveljük el, hogy a helyi 
munkatársak és lelkipásztorok ma már az or-
szágban működő Keresztyén Teológiai Főiskolán 
(CCTB) szerezhetik meg képesítésüket. A táv-
oktatási rendszerben (TEE) pedig sok bangla-
desi tanulhat, akinek ég a szíve Jézusért. 

 
Sikeres élettörténetek 
Sok emberre hatott a gyülekezeti szövet-
ség keresztyén óvodáinak, iskoláinak, a 
Barisalban és Dinajpurban működő interná-
tusnak, vagy a khulnai gyermekfalunak a szel-
lemisége. Ők ma a társadalomban a maguk 
helyén árasztják a világosságot, vezetnek, irá-
nyítanak másokat, és gondoskodnak a család-
jukról. Évente egyszer összejövetelt tartunk a 
gyermekfalu egykori lakóinak. Olyankor ezek 
a fiatalemberek elmondják, hogyan élnek ma, 
és mi lett belőlük. Sokan egyetemre járnak és 
mellette dolgoznak. Néhányan megnősültek, 

A régi villanykörték cseréje egészen jól haladt, ám egy energiatakarékos égő nem 
akarta az igazságot. Michael többször is fel-lemászott a létrán, nyomogatta a kap-
csolót, többször ki-becsavarta, mindhiába. Amikor aztán hosszas hercehurca után 
a foglalatban valamit megpiszkált, erőfeszítéseit végre siker koronázta.

Banglades:

Egykori diákok találkozója  
a khulnai gyermekfaluban

Ez a lelkipásztor is a bang-
ladesi teológián szerezte 
meg teológiai képesítését. 
Most már a feleségével 
együtt Banglades északi 
részében szolgál.
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Keresztelés egy egyházi 
konferencián

Michael és Regine Kestner  
1985 óta élnek Banglades-
ben. Részt vesznek a gyüle-
kezeti munkában, a teológiai 
távoktatásban (TEE), a khul-
nai gyermekfalu hétköznap-
jaiban, és ők vezetik a misz-
szionáriuscsoportot. Négy 
felnőtt gyermekük van.

Imádkozzunk, 
hogy a bangladesi 

gyülekezetek szövetségében 
mindazok, akik tiszta 
szívvel szolgálnak, újra és 
újra megláthassák, miként 
viszi véghez Isten az Ő 
terveit minden külső és 
emberi nehezítő körülmény 
ellenére is.

és már gyermekeik is vannak. Egyikük főál-
lású gyülekezeti munkás, másikuk kórházi 
ápoló, egy harmadik szakács, egy negyedik 
pedig a nők és a gyermekek jogainak védelme 
mellett kötelezte el magát. Mások az ifjúsági 
munkában tevékenykednek, egy-egy cégnél 
dolgoznak, virággal, élelmiszerrel, hallal, ba-
romfival és hasonlókkal kereskednek.   

Fájdalmas tapasztalatok 
Bizony az öröm és a csalódás nincsenek mesz-
sze egymástól. Nagyon fáj, amikor egykori 
iskolásaink már nem akarnak tudni Jézusról, 
vagy rossz társaságba keverednek. Vagy ami-
kor néhányan elmaradnak a gyülekezetből, és 
kiállnak a szolgálatból. Az évek során néhá-
nyuknak felvettük a terhét, utánuk mentünk 
és bátorítottuk őket, hogy maradjanak meg a 
hitben és a szolgálatban még a nagyon nehéz 
körülmények ellenére is.

Egyszer ez egyik német nagykövet ezt 
mondta nekünk: – Nagy belső önmotivációra 
van szüksége annak, aki sokáig akar Bangla-
desben dolgozni. – Mi még magunkban hoz-
zátesszük: És egyértelmű elhívásra! Az életet 
és a munkát mind a társadalomban, mind a 
gyülekezeti szövetségben és annak projekt-
jeiben igen megnehezítik a viták, a széthúzás, 
a hataloméhség, a pozícióharcok és az irigy-
ség. Minket az is aggaszt, hogy elveszítettünk 
olyan munkatársakat, akik hosszú ideje szol-
gáltak a bangladesi misszióban, mert nem 
könnyű, új embereket munkába állítani.

Isten felhasználja a hibákat és tévedéseket
A sikert vagy sikertelenséget gyakran nem 
lehet sem felmérni, sem felbecsülni. Dietrich 
Bonhoeffer hitte, „hogy hibáink és tévedéseink 
nem hiábavalók, s Istennek nem nehezebb ezeket 
helyre igazítani, mint az általunk jónak vélt cse-
lekedeteinket.” Isten mindkettőt fel tudja hasz-
nálni a maga jótetszésére. Ez nagy vigasz a 
sikertelenségek idején.  

Ézsaiás próféciája is sokszor bátorított 
minket: „Én azonban ezt mondtam: Hasztalan 
fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erő-
met. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám 
jutalma Istenemnél” (Ézs 49,4). Itt van valaki, 
aki mindent beleadott, mégsem látta meg a 
kívánt végeredményt. Fáradtnak, üresnek és 
csüggedtnek érezi magát. Az Ézsaiás 49,6-
ban azt is megtudjuk, ki az, akinek Isten ezt 
mondja: „Kevésnek tartom, hogy Jákób törzsei-

nek helyreállításában és a megmentett Izráel 
visszatérítésében légy az én szolgám. A népek 
világosságává teszlek, hogy eljusson szabadí-
tásom a föld határáig.” Jézus Krisztusról van 
szó. Milyen vigasztaló, hogy emberként Ő is 
megtapasztalta a kimerültséget, az erőtlensé-
get és a kudarcot, pedig szoros kapcsolatban 
élt az Atyával, és folyamatosan rendelkezésé-
re állt ez az erőforrás!

Lehetőségek és határok között
Egyfelől mi is ismerjük Isten lehetőségeit, 
amelyekkel élhetünk. Másfelől viszont érzé-
keljük a határainkat és a kimerültségünket. 
Pont ilyenkor bátoríthat és vigasztalhat min-
ket az, amire Pál az 1Korinthus 15,58-ban 
emlékeztet: „Ezért, szeretett testvéreim, legyetek 
szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok min-
denkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy 
fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” 

Végül térjünk vissza a Lukács 10,20-ra! 
Jézus így válaszolt a visszatérő tanítványok 
lelkesedésére: „De ne annak örüljetek, hogy a 
lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak 
örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a menny-
ben.” Ezzel természetesen nem azt akarja 
mondani, hogy nem helyénvaló, ha örülünk a 
sikernek. Azt akarja megértetni velünk, hogy 
maradjunk alázatosak, és nézzünk mindig 
arra, ami a sikerek és a kudarcok idején is ál-
landó. Ez pedig az, amik Jézusban vagyunk, 
és amink Jézusban van: békesség az Atyával. 
Bűnbocsánatot kaptunk. Isten családjának 
tagjai lettünk, és az Ő népéhez tartozunk. Új 
jövő vár ránk, és örök életünk van. Ezért hát 
örvendezzünk! 

Regine és Michael KestnerFO
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A kérdés megválaszolása előtt tisztáz-
nunk kell, mit is jelent a siker szó maga.

Mi a siker? Mi a sikertelenség?
A magyar WikiSzótárban ezt olvassuk: 
„A siker kedvező végeredmény; olyan 
helyzet, állapot vagy következmény, 
ami korábbi elvárásainknak, tervünk 
elért céljaként megfelel, és amire tuda-
tosan törekedtünk, szándékunk irányult 
rá… A kudarc a sikertelenség ténye, 
állapota, amikor nem győzünk, vagy 
nem érjük el azt, amit szerettünk volna;  
a megvalósítandó cél, elérendő állapot, 
eredmény elmaradása; harc, háború, já-
ték elvesztése.” 

A siker tehát egy cselekvés pozitív 
és vágyott eredménye, a kudarc ebből 
következően negatív, nem kívánt ered-
mény. Másképp fogalmazva: Kitűzök 
egy célt magam elé, ha elérem, az siker, 
ha nem, az kudarc.

A cselekedeteknek vagy pozitív vagy 
negatív következményeik vannak. A cé - 
lokat vagy sikerül elérni, vagy nem. Ezt  
tudjuk, és nap mint nap át is éljük. 
Ezzel általában senkinek sincs problé-
mája. Ha azonban ezeket a mindennapi 
tapasztalatokat Isten országára akarjuk 
alkalmazni, sokan közülünk elkezdik 
kellemetlenül érezni magukat. Sike-
reket elérni keresztyénként? Ez vala-
hogy nem illik Isten országához. De hát  
miért nem?

Nekünk, embereknek szükségünk  
van sikerre…
A siker, vagyis tetteink pozitív ered-
ménye motivál minket. Mindannyian 
szeretnénk hatással lenni másokra, ala-
kítani a világot, hozzátenni a magunk 
részét a nagy egészhez. Mégpedig azért, 
mert Isten képmására teremtettünk 
(1Móz1,26–27). Az a vágy, az a szük-
séglet, hogy mi is beleadjunk valamit 
a nagy közösbe, mélyen belénk van 
kódolva. Ezért van bennünk jó érzés, 
amikor pozitív irányba tudjuk befolyá-
solni a dolgok menetét, és nincs az az 
érzésünk, hogy csupán csak a vak sors 
játékszerei vagyunk. Annál, aki nem 
tud hatást gyakorolni semmire, fennáll 
annak a veszélye, hogy megbetegszik. 
Tehát a siker és a siker utáni vágy is 
egészséges jelenség.  

…és kudarcra is 
Ugyanilyen szükséges sikertelenséget 
is átélnünk. A kudarcok feltárják a sa-
ját határainkat, általuk érthetjük meg, 

hogy nem mindenre vagyunk képesek. 
Ez elbátortalaníthat, de sok esetben 
olyan tanulási élmény is, mely rend-
kívüli módon tesz minket érettebbé. 
A kudarcra senki sem vágyik. Amikor 
azonban embereket kérdezünk az élet-
tapasztalataikról, sokan elmondják, 
hogy éppen a kudarcoktól váltak sok-
kal érettebbekké. Ez nem mindig és 
nem ugyanolyan mértékben igaz, de 
mégis a sikertelenség kemény időszakai 
azok, amelyek – a szenvedéshez hason-
lóan – különösen mély és meghatározó 
nyomot hagynak az életünkön. Ebből 
a szempontból tehát a kudarcok is fon-
tos elemei az életünknek, és magukban 
hordozzák annak a lehetőségét, hogy 
valami jó dolog jöjjön ki belőlük. 

Akkor vajon miért tartjuk keresztyén-
ként kényes témának a siker és a kudarc 
kérdését? Szerintem ez azokkal a gon-
dolatokkal van összefüggésben, ame-
lyekkel ezt a jelenségpárt összekötjük.  

A sikerről és a sikertelenségről  
alkotott elképzeléseink
Sokaknak megdöbbentő módon válto-
zik a belső hozzáállásuk, amikor a siker 
szót az áldás vagy a gyümölcs szavakkal 

helyettesítjük. Próbálja csak ki a kedves 
Olvasó! Ugye más érzés azt mondani, 
hogy az imádságaimnak meglett a gyü-
mölcse, mint azt, hogy az imádságaimat 
siker koronázta? Vagy azt, hogy nagyon 
áldott asszonyóránk volt, mint azt, hogy 
nagyon sikeres, eredményes asszonyóránk 
volt? Úgy tűnik, az áldás és a gyümölcs 
szavakkal ki vagyunk békülve, ám a  
siker szóval nem. A szó alapjelentésével 
ez nem magyarázható, hiszen mindig 
arra vágyunk, hogy az imádságainkkal 
és az asszonyórával valamit elérjünk, 
nem? De hát akkor miért nem veszi be 
a gyomrunk a siker szót? 

Véleményem szerint ez attól lehet, 
hogy a siker fogalmához sokkal több 
mindent kapcsolunk, mint csupán fára-
dozásunk pozitív kimenetelét. A siker-
hez rendszerint három olyan gondola-
tot társítunk, amelyek nagyon nehezen 
egyeztethetők össze Isten országával: 
(1) A siker valami olyasmi, ami látha-
tó. (2) A sikeren mérhető le annak az 
értéke, amit tettünk. (3) A sikert mi ma-
gunk értük el azzal, amit tettünk. 

Ezt a három gondolatot szeretném 
Isten országával kapcsolatban közelebb-
ről megvizsgálni.
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Vendégrovat:

Áldás és  
gyümölcs igen?  
Siker nem?
Vajon a siker illik a keresztyénséghez? Lehet 
Krisztus követésében sikereket elérni? Isten 
országában beszélhetünk-e sikertelenségről? 
Az ilyesfajta kérdések után az ember legszíve-
sebben egy kérdő- és egy felkiáltójelet tenne. 
Alaposan megnehezítjük a saját dolgunkat,  
ha Isten országával kapcsolatban sikerről  
és kudarcról beszélünk. De vajon miért?
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1. Isten országában a sikert gyakran 
nem lehet látni

Krisztuskövetésünknek nem célja  
a mindenki számára látható siker
Minden ember szeretne nyomot hagy-
ni a világban, ezzel mi, keresztyének is 

így vagyunk. Arra kaptuk elhívásunkat, 
hogy adottságainkat és képességeinket 
Isten országában kamatoztassuk, és így 
építsük Isten országát. És ebben mikor 
lehetünk „sikeresek”? Mikor érjük el a 
kitűzött célt? Ehhez előbb tegyük fel 
azt a kérdést, hogy mi is a keresztyén  

ember életének a célja! Az, hogy sok 
embernek beszéljen Jézusról? Az, hogy 
gyakorolja a felebaráti szeretetet? Az, 
hogy Istent tisztelje dicséretekkel és 
imádsággal? Mindezek valóban jó és 
fontos dolgok. Az életem értelmét azon-
ban mélyebben kell keresnem: akkor 
tudok sikeres keresztyén életet élni, ha 
Jézussal kéz a kézben járom az utamat, 
és eközben azzá leszek, akivé Isten el-
tervezte, hogy legyek. Akkor valóban 
Isten célja és terve szerint élem az  
életemet. 

Létezik egy másik valóság
Azt, hogy ez sikerül-e, itt és most még 
nehéz megmondani. Mégpedig azért, 
mert a mi valóságunk mellett, amel-
lett, amit itt, a földön magunk körül 
láthatunk és megtapasztalhatunk, léte-
zik Isten valósága, amely teljesen más-
milyen is lehet. Vannak olyan cseleke-
deteink, amelyeknek a mi világunkban 
igen csekély vagy éppen semmilyen 
látható következményük sincs – a 
Mennyben azonban örömünnepet ül-
nek a hatásukra (Lk 15,7). Máskor van 
eredmény, de azt mások tapasztalják, 
mi nem is látjuk. Megint máskor egé-
szen hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, 
hogy az eredmények megmutatkozza-
nak. Sok keresztyén a földi világban 
csak a töredékét érzékeli annak, amit 
a valóságban Isten országáért sikerült 
elérnie. 

Mindezek fényében azért esik ne-
hezünkre sikerről és sikertelenségről 
beszélni, mert a cselekedeteink pozi-
tív vagy negatív hatásait egyáltalán 
nem látjuk, és így nem is tudjuk azokat  
megítélni. 

Gyümölcseinkről kellene minket  
másoknak felismerniük 
Akkor ez azt jelenti, hogy Isten országá-
ban egyáltalán nem kellene törődnünk 
sem a sikerrel, sem a kudarccal? Igen is 
meg nem is. 

Igen, mert minket nem a látható si-
kerek utáni vágynak kellene vezérelnie, 
hanem Isten elhívását kellene követ-
nünk és azt a célt, hogy életünket az Ő 
terve szerint éljük. 

Nem, mert nekünk elsősorban nem 
az eljövendő világba, hanem a mostani-
ba kellene változást vinnünk. Gyümöl-
cseinkről ismernek fel minket, mondja 
Jézus (Mt 7,20). Gyümölcs pedig ott 
terem, ahol a szavak és a tettek össz-
hangban vannak, és mi jócselekede-
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Úgy tűnik, az áldás és  
a gyümölcs szavakkal  
ki vagyunk békülve,  

ám a siker szóval nem.
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„Imádkozzatok  
egyúttal értünk is,  

hogy Isten nyissa meg 
előttünk az ige ajtaját, 

hogy szólhassuk  
Krisztus titkát”  

(kolossé 4,3).

teink által a világ (látható!) világossá-
gává leszünk (Mt 5,16). Eközben persze 
a siker és a kudarc nem válhat életünk 
zsinórmértékévé. 

2. A siker Isten országában nem jó mérce

A siker mint külső mérce
Mi, nyugati emberek azt tanultuk, hogy 
a sikert számokkal kell kifejezni. Ezt a 
közgazdaság területéről örököltük, hi-
szen ott próbálják meg számokkal meg-
mutatni, hogy sikerült-e egy célt elérni. 
És innen már csak egy lépés, hogy az 
egész embert a sikerei alapján értékel-
jék. Ez szüli a teljesítménykényszert, 
azt a nyomást, hogy eredményt kell 
elérni. Ezt sok keresztyén is ismeri. Ez 
az, amikor az Istennek való szolgálat 
nem a hálát és az örömet növeli, ha-
nem nyomasztó teherré válik, mert az 
ember azt gondolja, hogy valamit fel 
kell mutatnia.  

A siker mint belső mérce 
Nem mindig azokban kell keresni a hi-
bát, akik eszerint értékelnek minket. 
Néha saját magunkban találjuk meg va-
lahol mélyen ezt a fajta gondolatmene-
tet: Ha annak, amit teszek, van valami 
eredménye, akkor ez azt jelenti, hogy 
Isten megáldott és szeret engem. Így 
születik az a mély és érthető vágy, hogy 
Isten látható módon áldja meg az éle-
tünket, hisz csak ez jelezheti, hogy sze-
ret minket. 

Isten szeretete azonban máshogyan 
működik. Az Ő szeretete ugyanis nem a 
látható áldásokban nyilvánul meg, ha-
nem a Vele való kapcsolatban mélyül 
el. Míg mi, emberek arra figyelünk, ami 
látható, addig Isten a szívünket figyeli 
(1Sám 16,7).

A jó sáfár felelőssége
Ez azonban nem jelenti azt, hogy Isten 
mély szeretetének a fényében a mi cse-
lekedeteinknek már nincs is jelentősé-
gük. A Biblia sok helyen beszél arról, 
hogy Isten adottságokkal és képessé-
gekkel ruház fel minket, és nekünk 
ezeket az Ő országa építésében kell 
kamatoztatnunk (Mt 25,14-30). Jó sá-
fároknak kell lennünk (1Pt 3,15). A jó 
sáfár azzal a tudattal él, hogy minden 
percben el kell tudnia számolni a rábí-
zott javakkal. Tehát egyszer nagyon is 
nagy jelentősége lesz annak, hogy mit 
tettem mindazzal, amit Istentől kap-
tam. Az örömhír azonban az, hogy vé-

gül nem a sikerek és a kudarcok alap-
ján mérettetünk meg, hanem Urunkhoz 
való hűségünk alapján (Mt 25,21.23).

3. Isten országában soha nem mi érjük 
el a sikert 

Amikor sikerről beszélünk, azonnal fel-
jön a gondolat, hogy az a mi teljesítmé-
nyünk. Ezért a Biblia azt, amikor mi is 
közreműködünk valamiben, ami ered-
ményt hoz, gyümölcsnek nevezi. 

A gyümölcsöt nem lehet csinálni 
A gyümölcs szónak Isten országában 
van egy különlegessége, amelyről oly-
kor hajlamosak vagyunk megfeledkez-
ni: a gyümölcsöt nem lehet csinálni.  
A földműves megtrágyázhatja ugyan 
a talajt, öntözheti a magot és irthat-
ja a kártevőket, a növekedést azonban 
nem tudja kikényszeríteni. A gyümölcs 
magától fejlődik, gyakran teljesen a mi 
közreműködésünk nélkül. De nem Isten 
közreműködése nélkül. Ő az, aki akara-
ta szerint érleli a gyümölcsöt.

A gyümölcshöz alázat kell
Túlságosan könnyen feledkezünk el ar-
ról, hogy a gyümölcsöt nem mi „izzad-
juk ki”, ezért bizonyos körülmények 
között elkezdünk büszkélkedni a saját 
teljesítményünkkel. Megtörténhet, hogy 
különbnek érezzük magunkat azoknál, 
akiknek talán sikertelenségekkel kell 
megbirkózniuk. Ez azonban egy zsák-
utca. Olyankor ugyanis fennáll annak a 
veszélye, hogy életünket a saját elkép-
zeléseink szerint rendezzük, és elme-
gyünk Isten terve mellett. 

Ha azt akarjuk, hogy mindazzal, 
amivel Isten az életünket meggazda-
gította, hatni tudjunk a világra, akkor 
alázatra van szükségünk. Az alázat az 
a meggyőződés, hogy minden lényeges 
dolgot Isten munkál ki, nem pedig én.  

A gyümölcshöz kell a mi közre - 
műkö désünk és bizalmunk is 
Tehát akkor üljünk ölbe tett kézzel, 
és egyszerűen hagyjuk Istent mun-
kálkodni? Bizonyos értelemben igen.  
A mi feladatunk, hogy bízzunk Benne, 
mert az Ő dolga gyümölccsel megaján-
dékozni minket. Ez a bizalom azon-
ban egy „tevékeny” bizalom, ahogyan  
Peter Scazzero is írja: „Aktivitás, aztán 
passzivitás, erőfeszítés, aztán elengedés,  
tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, de 
a végén tegyünk le mindent a kezünkből;  
Isten Lelke csak ebben a ritmusban való-
sít meg bármit”.1 

Akkor a keresztyén lét mégis  
összeegyeztethető a sikerrel és  
a siker telenséggel? 
A siker is és a sikertelenség is hozzá-
tartozik az élethez, még a keresztyének 
életéhez is. Kaptunk adottságokat és 
képességeket Istentől, amelyeket hasz-
nálhatunk az Ő országa építésére. Örül-
hetünk a sikereknek, és tanulhatunk a 
kudarcokból. De közben nem szabad a 
következőket elfelejtenünk: 

 ● Egyedül csak Isten látja, hogy a mi 
fáradozásainkból mi lett az Ő orszá-
gában.
 ● Jézus követésében nem a siker a leg-
fontosabb, hanem a Hozzá való hű-
ségünk. 
 ●A gyümölcsöt Isten érleli, nem mi. 
Aki ezeket észben tartja, felszaba-

dult életet él. Bátran haladhat az útján, 
hogy azzá legyen, akivé Isten szeretné 
formálni. Akkor a végén majd Isten ezt 
mondja neki: „Jól van, jó és hű szolgám” 
(Mt 25,21).

Dr. Annette Kessel, 
közgazdász és teológus  
Böblingenben él. A gaz-  
da sági életben eltöl-
tött néhány év után 
először a korntali Vi-
lágmissziói Akadémia  

ügyvezetője, majd a marburgi Bibliaiskola 
docense és adminisztrációs igazgatója volt. 
Ma az aidlingeni diakonisszaotthont veze-
ti és az LM Felügyelő Bizottságának a tagja. 
Szívügye az emberek lelki növekedése.
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Ha azt akarjuk, hogy  
mindazzal, amivel Isten az 
életünket meggazdagította, 

hatni tudjunk a világra, akkor 
alázatra van szükségünk.

1  Scazzero, Peter (2018): Glaubensriesen – Seelenzwerge? (Hitóriások – Lelki törpék?) 
A lelki növekedés és az érzelmi érettség, 9. kiadás. Gießen: Brunnen (175. o.)
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Németország:

Olyan eredményes, 
mint a való életben?
Mindig újra látom őket: a kedves és boldog fiatal családot az új lakásukban. Ter-
mészetesen – hogyan is lehetne máshogyan?! – vidám gyermekekkel, egy teljesen 
nyugodt, sohasem feszült anyukával és egy életerőtől majd kicsattanó apukával.

Ismét elhajtok a negy plakát mellett. Nem 
furcsa, hogy a hétköznapokban ritkán ta-
lálkozom ilyen családdal? Az élet gyakran 
nagyon másképpen fest a valóságban. Ezt 
tapasztalom a mi lakótelepünkön is. Látok 
családokat, amelyek mélyszegénységben él-
nek. Látom azt, hogy egyáltalán nem magá-
tól értetődő, ha valaki sikeresen elvégez egy 
képzést, vagy ha biztos munkahelyen dolgo-
zik. De még sorolhatnám, hogy mi minden 
nem magától értetődő. 

Tudatosul bennem: ha az igazi siker egyen-
lő az iskolai vagy a hivatásbeli karrierrel, a 
vidám és szilárd családi háttérrel, vagy azzal, 
hogy valaki megengedheti magának a drága 
élvezeti cikkeket, akkor bizony nagyon sokan 
vannak olyanok, akik csak igen keveset ta-
pasztalnak ezekből a „sikerekből”. 

De akkor mi az igazi siker? 
Jézus a János 15,5-ben ezt mondja: „Én va-
gyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem 
marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, 
mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” 
Egészen egyértelmű: egy szőlővessző nem ön-
magáért létezik. Nem a saját sikerét keresi. 
Teljesen a szőlőtő szolgálatában áll. Termést 
sem tud hozni a maga erejéből. Ez csak akkor 
történhet meg, ha összeköttetésben áll a sző-
lőtővel, és a szőlőtő ellátja mindennel, amire 
szüksége van. Akkor viszont lesz gyümölcs. 

A szőlővessző-lét meglepően távol áll attól, 
amit az óriásplakát akar sugallni. Milyen ha-
mar elhiszem – tudatosan vagy öntudatlanul 
– az üzenetét, miszerint, ha megszerzem ezt 
vagy azt, boldog(abb) leszek. De hát nem szo-
morú, ha elkezdek függeni a családi, a mun-
kahelyi vagy a gyarapodásbeli „sikereimtől”? 
Hiszen ha bármelyiket elveszítem, meg kell 
látnom, hogy milyen ingatag volt az az alap, 
amelyre a „sikerességemet” építettem. 

Jézus arra hív minket, hogy többé ne ma-
gunknak éljünk. Engedjük végre, hogy Ő 
kezdjen el bennünk és általunk nagy dolgo-
kat cselekedni! Amikor már nem ettől a vi-
lágtól várjuk a sikereket, hanem hagyjuk, 
hogy Isten használjon minket, és Általa,  

Őérte teremjünk gyümölcsöket, akkor lesz 
az életünk valóban sikeres. 

 
Mire vágyom? 
Amikor az életemre tekintek és látom azt a 
sok embert, akik a panellakásokban élnek kö-
rülöttünk, akkor arra vágyom, hogy lássam és 
átéljem, amint Isten sikeres munkája látható-
vá válik. Örülök, amikor megtörténik a cso-
da: valaki felismeri, hogy szüksége van Jézus 
Krisztusra, és hitre jut. Arra vágyom, hogy le-
lepleződjenek a hazugságok és lekerüljenek a 
terhek. Hogy emberek megbékéljenek Istennel 
és elfogadják a bűnbocsánatot, megragadják 
és továbbadják Isten szeretetét. Hogy a Szent-
lélek munkálkodása nyomán emberek élete 
változzon meg, és tudjanak sóként és világos-
ságként élni ebben a világban Jézusért. 

Nem szeretném, ha a hirdetésen látható 
szupersikeresnek tűnő emberek látványa elho-
mályosítaná a látásomat. Inkább akarok hálá-
val és várakozással Jézusra felnézni, aki a ke-
reszten legyőzte a bűnt, a halált és az ördögöt. 
Arra a Jézusra, aki ma és örökké az igazán si-
keres Győztes. 

Jonathan Nill
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Imádkozzunk,  
hogy az evangélium 

minél több neubranden-
burgi embert felszabadít-
son a hamis elvásárok és  
a kudarcok okozta bénult - 
ságból egy reményteljes 
életre!

Jonathan és Melanie Nill  
2019 óta él Neubrandenburg-
ban. Az Oázis csoporttal 
azon munkálkodnak, hogy a 
megalakótelepen gyülekezet 
alakulhasson. A házaspárnak 
egy kisfia van.

A zárt kapuk mögött tíz- 
tizenkét lakás van sok-sok  
emberrel, akik még semmit 
sem hallottak Jézusról
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Külmissziói Híradó – a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány lapja • Megjelenik évi hat számban.
Az újságot és külön kérésre a német nyelvű liebenzelli újságokat is (Mission Weltweit és Go! c. gyermeklap) térítésmentesen küldjük. 

A Külmissziói Híradót a misszióra szánt adományokból tartjuk fenn, állítjuk elő és juttatjuk el az olvasókhoz.  
Felelős kiadó: Török András • Főszerkesztő: Előd Erika, Tel.: 06 1 326-5494, E-mail: hirado@liebenzell.hu 

Szerkesztőség: 4220 Hajdúböszörmény, Újfehértói utca 20. • www.liebenzell.hu 
Az OTP-nél vezetett számla száma: 11738084-20011215-00000000 • Adószám: 18543494-1-09

Nyomdai előkészítés, kivitelezés: GEDEON Nyomdaipari Bt., Vác, Zrínyi u. 9. • www.gedeon.hu • Laptervezés: Győri Attila

Kriszta Gajan beszámolója Liebenzellből:

Jelenleg kb. 60 diakonissza él a négyemeletes épületben 
a Misszió hegyén, a Misszió központjában, Bad Lieben-
zellben (lásd jobbra a színes képen). Az itt élő nőtestvérek  
korábban különböző szolgálatokat végeztek: van, aki itt,  
a Misszió hegyén, mint Emma Hitter diakonissza is.  
Mások bel- és külföldön működő kórházakban dolgoztak 
ápolónőként vagy kórházi osztályok, öregotthonok veze-
tőjeként. Megint mások gyülekezetekben szolgáltak, de 
többen is voltak misszionáriusok különböző országokban.

A Feierabendhausban élő nővérek még nagyon aktívak, 
és segítenek, ahol szükség van rájuk. Én is gyakran meg-
hívom őket asszonyórákat tartani. 

Legnagyobb feladatuknak azonban az imádságot tart-
ják. Mint a „Misszió szíve” közösen is és egyedül is na-
ponta az Úr elé állnak a Misszió imakéréseivel, és hála-
adással is dicsérik Megváltójukat. 

A Pflegestation, vagyis az ápolási részleg az épület 
földszintjén található. Itt 13 ágy és 12 külön szoba áll 
azoknak a nővéreknek a rendelkezésére, akik állandó 
ápolásra és egészségügyi segítségre szorulnak. Így ke-
rült le hozzánk Emma nővér is élete utolsó heteire 3. 
emeleti kicsinyke szobájából. November 6-án még jó 

kedvvel és hálás szívvel ünnepeltük 92. születésnapját.  
Az Úr december 29-én hívta haza Magához. Emma nő-
vér az utolsó hetekben és napokban így imádkozott: 
Drága Megváltóm, jöjj és vigyél magadhoz engem! Igen, Ő 
most már otthon van, de nekem nagyon hiányzik. Olyan 
volt ő nekem, mint hűségesen imádkozó és gondoskodó  
„nagymamám”.

Tizenegy ápolónő dolgozik itt velem együtt. Én ötödik 
éve vagyok itt félállásban az Úr elhívása nyomán. Emel-
lett lelki munkát végzek asszonyok között, zenei szolgá-
lataim vannak, zongoraórákat adok, illetve előadásokat 
és csendesheteket tartok az Úr Jézus segítségével.

Ápolónőként nemcsak ezen a kórházi részlegen dol-
gozunk, hanem segítünk megoldani az egész öregotthon 
egészségügyi problémáit és kérdéseit. Nagy vágyunk, 
hogy itt fekvő betegeinknek az Úr szeretetével szolgál-
junk, és így készítsük fel őket a mennyei otthonba való 
hazaérkezésre. Nagy öröm, hogy ezt tehetjük is. 

Mégis sokszor úgy érezzük, hogy nehéz, roskasztó 
a teher, különösen most, a Covid-19 időszakában. Több 
mint 30 diakonissza betegedett meg fent, a házban, a 
kórházi részlegen minden diakonissza, és mi, munkatár-
sak is egymásután kaptuk el a fertőzést. 

Az Úr kegyelme, irgalma és a testvérek imádsága volt 
az, amely valóban hordozó szeretettel vitt át bennünket 
e „háborgó tengeren”! Milyen jó az Úr Jézus nagy család-
jához tartozni!

Nagyon köszönöm, köszönjük magyar Testvéreink hű-
séges imahátterét és áldozatot hozó adományozó kész-
ségét! Mint igazi fénysugár a sötétségben, olyan jézusi 
ajándék ez nekünk!

Sok szeretettel és imádkozó szívvel köszöntöm kedves 
Testvéreimet Németországból:

Krisztina Gajan

A Liebenzelli Misszió 
idősotthona
A Feierabendhausban, vagyis az idősotthonban a liebenzelli 
Schwesterek, vagyis a diakonissza nővérek kapnak helyet  
nyugdíjas éveikre.

Többek közt ezt a 
speciális betegemelő 
eszközt szerezték be  
a Feierabendhaus lakói 
számára Alapítványunk  
idei, 5 000 eurós  
adományából.
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ARRÓL, HOGY MI AZ

IGAZMONDÁS
Berci
& Barátai

Lili állandóan történeteket kreál, vicceket gyárt 
és hazudozik. A barátai már nem bíznak benne. 
Amikor látja, hogy kedvenc zenekarát, 

a Vízibogarakat elrabolják, segítségért szalad, 
de senki sem hisz neki, még Berci sem. Csak 

Isten segítségével tudja megmenteni őket és 
visszanyerni a barátai bizalmát.

Max Lucado Berci-sorozatának újabb része arra 
emlékezteti a gyerekeket, hogy mindig tartsák 

meg, amit ígértek, vegyék komolyan a saját 
szavaikat, és mondjanak igazat.

Lili
a hazudós légy
LiliLecke... a hazudozásról

Max Lucado
Zümi és a 

zsémbes méhek
40 oldal | 990 Ft | B5

ÚJDONSÁG!
Max Lucado
Mi tesz igazán
boldoggá?
200 oldal | 1900 Ft | A5

ÚJDONSÁG!

Nancy Leigh DeMoss
Hazugságok, 

amiket a nők elhisznek
304 oldal | 1900 Ft | A5

Robert Wolgemuth
Hazugságok, 
amiket a férfiak elhisznek
1900 Ft | A5

ÉPÍTSÜNK MÉLYEBB KAPCSOLATOKAT...
ÉS BESZÉLJÜNK A LEGFONTOSABB DOLGOKRÓL!

Éppen egyik barátunkkal, munkatársunkkal, családtagunkkal vagy egy friss ismerősünkkel 
beszélgetünk – és érezzük Isten ösztönzését, hogy mondanunk kellene valamit. De mit? 
S mi az, amit jobb, ha nem mondunk? Hogyan hozhatjuk szóba Istent anélkül, hogy ezzel 

véget érne a beszélgetés?

Isten hozott az Isten-térben!

Mi is ez az Isten-tér? Ahol a Szentlélek bámulatos dolgokat vihet végbe mindennapos beszél-
getések révén. Ahol az őszinteség és az átláthatóság utat nyit mások felé. Ahol az emberek 

élete kihívásokkal kerül szembe és megváltozik.

Ismerkedjünk meg az életből vett történetekkel, melyek hétköznapi emberekről szólnak, akik 
megtanulták, hogyan vonjanak be másokat gazdag lelki beszélgetésekbe – olyan beszélge-
tésekbe, amelyek ajtókat nyitnak meg. A könyv újfajta megközelítése és a felkínált gyakorlati 
eszközök segítségével tartalmas kapcsolatokat teremthetünk másokkal, miközben a legfon-

tosabb dolgokról beszélgetünk velük.

„Krisztus követői számára mindenütt kihívást jelent, hogy hogyan folytassa-
nak az ismerőseikkel lelki beszélgetéseket – s a bátorság és hozzáértés hiánya 
sok keresztyént elnémít. Az Isten-tér felbátorítja Isten gyermekeit, hogy ter-
mészetes és megnyerő módon vegyenek részt ezekben a beszélgetésekben.”

—Josh McDowell író és előadó

Doug Pollock az AIA, a „Sportolók akcióban” elnevezésű szervezet evangelizációs oktatója 
és az Irresistible Evangelism (Ellenállhatatlan evangelizáció) című könyv társszerzője. A lelki 
témákról folytatott beszélgetés a szerző fő szenvedélye, amely már 36 országba juttatta el. 

Szolgálatáról a GodsGPS.com webhelyen lehet többet megtudni.
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D o u g  P o l l o c k

Természetesen adódó
lelki beszélgetések

godSpace_cvr.indd   2-4 2018.06.22.   16:03:33Teljesíthető küldetés
190 oldal | 1900 Ft | 142 × 197 mm

Isten csodálatos kalandja egy 
Wycliffe fordítóval Pápua Új- 
Guinea őserdeiben.
A Teljesíthető küldetés Marilyn 
 Laszlo fáradhatatlan erőfeszíté-
seinek története, amellyel Isten 
igéjét lefor dította szepik ájvam 
nyelvre, és csaknem huszon-
öt éves munkája nyomán egy 
egész nép élete megváltozott.

Jim Petersen: 
Falak nélküli gyülekezet
272 oldal | 1900 Ft | 142 × 197 mm

Kihívással állunk szemben: 
 tudunk-e falak nélküli gyülekezet-
té válni, és rárakódott hagyomá-
nyoktól  mentes evangéliumot kí-
nálni az  embereknek, vagy foly-
tatjuk épületeink és megszokott 
kereteink építését, elrejtve az 
evan gélium lényegét. Ne hagyjuk, 
hogy vallásos tradícióink gátolják 
az evangélium terjedését!

Max Lucado:
Mi tesz igazán boldoggá?
200 oldal | 1900 Ft | 142 × 197 mm

Létezik egy nem várt út is a boldogság 
felé, ami inkább arról szól, hogy adunk, 
mint arról, hogy kapunk. Ha szeretnéd 
megismerni ezt a felemelő, szívet meg-
erősítő és békét hozó örömöt, vágj bele 
az olvasásba! A könyvben megtalálod 
az élet útját, ami tartós, megbízható örö-
möt hoz életed minden szakaszában.

Doug Pollock: Isten-tér
200 oldal | 1900 Ft | 142 × 197 mm

Mi is ez az Isten-tér? Ahol a Szentlé-
lek bámu latos dolgokat vihet végbe 
mindennapos beszélgetések révén. 
Ahol az őszinteség és az átlátható-
ság utat nyit mások felé. Ahol az em-
berek élete kihívásokkal kerül szem-
be és megváltozik. Ismerkedjünk 
meg az életből vett történetekkel és 
egy újszerű megközelítéssel!
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Marylin Laszlo és Luci Thomas:

A Feierabendhaus képei Liebenzellből

A Feierabendhaus és a Pflegestation épülete. Balról – Gertrud nővér, az idősotthon vezetője,  
Crista nővér, az ápolási osztály vezetője  

és Kriszta Gajan

Emma nővér 92. születésnapján

Középen Annegret nővér, a bibliaiskola  
volt vezetője, aki december 12-én hunyt el

Vacsora az idősotthonban Kriszta a 93 éves Waltrauddal,  
aki egykor Mánuszon szolgált



Kevezsda Szilvia képei – Malawi

Ifjúsági találkozó Igeverstanítás a vasárnapi iskolában Netballozás a találkozón

Maneno tanítása a képzőn Maszáj zsiráf Óriásantilopok

Időpont: 2021. augusztus 28. (szombat), 10.00 óra.

Helyszín: Békásmegyeri Református Gyülekezet (1039 Budapest, Csobánka tér 8.)

Reméljük, hogy idei Missziói Napunkat megtarthatjuk, ha az Úr engedi és élünk,  
és a járványhelyzet sem akadályoz meg bennünket.

Bővebb tájékoztatást a júniusi lapszámban és honlapunkon: www.liebenzell.hu közlünk.

Kevezsda Szilvia misszionáriusunk hamarosan hazalátogat Malawiból. 
Kárpát-medencei beszámoló körútjára 2021. október 9. és november 7. között kerül sor 

(a fent említett feltételek mellett).

Aki szeretné őt meghívni egy beszámolóra, kérjük, az info@liebenzell.hu e-mail címen  
jelentkezzen. A levél tárgyába kérjük beírni: Jelentkezés Kevezsda Szilvia beszámolójára.

A Molnár Mária Külmissziói Alapítvány szeretettel meghív minden érdeklődőt az idei

MISSZIÓI NAPRA

MEGHÍVÓ


