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Imádkozz jó kapcsolatokért  

a bibliafordítás mozgalmában! 
 

A misszionárius is ember, ugyanolyan sebezhető és tökéletlen, mint bármelyikünk. A szerve-
zetek, a gyülekezetek és a népcsoportok is mind emberekből állnak, kegyelemre szorulókból, 
esendőkből. A célok, a szokások, a gondolkodásmód különbözhet, nem beszélve arról, hogy 
mind - szó szerint - más nyelvet beszélünk. Isten mégis használni akar minket, munkatársai 
lehetünk Üzenetének terjesztésében, az Ő missziójában.  
Gyakran megengedi, hogy „a vas formálja a vasat”, megpróbálja a kitartásunkat, tanít minket 
bocsánatot kérni és megbocsátani, előrébb helyezni a másik érdekeit. Segít tisztelni és sze-
retni egymást a nézetkülönbség ellenére is, hordozni egymás terheit, együtt mozdulni a közös 
cél felé. - Nem egyszerű, de nem lehetetlen. Ő így tervezte, így látja jónak, így dicsőíti meg 
magát általunk - és segít betölteni küldetésünket.

KAPCSOLAT A HELYIEKKEL   -   Imádkozz azért, hogy munkatársaink és család-
tagjaik egészséges, bátorító, őszinte és bizalmon alapuló személyes kapcsolatokat, 
barátságokat tudjanak kötni az általuk szolgált helyi közösség tagjaival! Találjanak 
otthonra, bármilyen távol éljenek is az itthontól!  
Imádkozz, hogy képesek legyenek jól megérteni, tisztelni egymást és együttműködni 
a helyi közösségek világi és gyülekezeti vezetőivel, kulcsembereivel!
 
KAPCSOLAT A HAZAIAKKAL   -   Nem egyszerű dolog hosszú évekre búcsút 
mondani az otthonnak, a rokoni vagy gyülekezeti kapcsolatoknak; de fontos is ezek 
ápolása a megfelelő szinten. Imádkozz velünk bölcsességért és kreatív megoldásokért, 
hogy a távolság ellenére munkatársaink hazai kapcsolatai is egyre mélyülhessenek, 
és tapasztalhassák a mögöttük álló, támogató hátteret! 
 
KAPCSOLAT A MUNKATÁRSAKKAL   -   Munkatársaink általában nagyon vegyes, 
nemzetközi csapat tagjaiként végzik a szolgálatukat. Emellett a hazai irodával is 
rendszeres kapcsolatban állnak, amiben a távolság és az időzónák eltérése gyakori 
nehézség. Imádkozzunk olyan gyümölcsöző együttműködésért, ahol a különbségek 
előnnyé válhatnak! A tapasztalat szerint sajnos a munkatársak közötti konfliktus a 
leggyakoribb oka annak, hogy valaki elhagyja a missziói szolgálatot. Imádkozzunk 
őszinte, bátorító kapcsolatokért, jó kommunikációért!

KAPCSOLAT A SZERVEZETEK KÖZÖTT   -   Imádkozz velünk, hogy mind a gyüle-
kezetekkel, mind a hasonló gondolkodású egyéb szervezetekkel világszerte egészséges, 
jó gyümölcsöket termő partnerség alalkuljon ki; s ezáltal is jó bizonyság lehessünk! 
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