„Számomra az, hogy tudok írni és olvasni, azt jelenti: jobban tudok
gazdálkodni, egészségesebb vagyok, be tudok kapcsolódni a közösségi
életbe, és jobban törődöm a termőföldemmel.”
—Egy ghánai irásolvasás-oktatásban résztvevő felnőtt tanuló

„Az írásolvasás-oktatásnak megvan az ereje arra, hogy felruházza
az embereket egy teljesebb és felvilágosultabb élettel, ezáltal
elismerve és felemelve az emberi méltóságot.”
—Jey, malajziai írásolvasás-specialista

„Az a nő, aki a saját anyanyelvén egyedül el tudja olvasni a
Szentírást, másoktól való függés nélkül képes felismerni Isten
akaratát. Megnő az önbecsülése, tisztelet veszi körül, és a
közösségébe is jobban be tud kapcsolódni, egyben ezeket az
értékeket gyermekeinek is továbbadja.”
—Barbara, promóciós munkatárs az írásolvasás-oktatás terén

„Ha belegondolok, mit végzett el Isten rajtam keresztül annak
a jópár népcsoportnak az életében, akiknek segíthettem felkészülni a saját nyelvükre lefordított Ige fogadására, akkor azt kell
mondanom mindazoknak, akik talán épp most gondolkodnak a
missziós szolgálat lehetőségén: minden egyes percért megérte.”
—Gertrude, írásolvasás-specialista, Pápua-Új-Guinea
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Vállalj nélkülözhetetlen szerepet
a bibliafordítás mozgalmában!

Az írni és olvasni tudás
azonban nemcsak Isten
Igéjéhez kulcs, hogy elérhető
legyen, hanem a közösségek
és egyes emberek előtt olyan
lehetőségeket is megnyit,
amelyek jelenleg nem állnak
rendelkezésükre.

Szenvedélyed az olvasás?
Szeretnéd megosztani képességedet másokkal is úgy,
hogy megtanítod őket olvasni? Szeretnél más országokbeli írásolvasás-oktatókat megtanítani arra,
hogyan oszthatják meg tudásukat saját közösségükkel?
Szeretnéd egy örökkévaló cél érdekében kamatoztatni
a tudásodat? Akkor a bibliafordítás csak Rád vár!
A Wycliffe elkötelezte magát, hogy segítsen
minden olyan nyelvre lefordítani Isten Igéjét, amelyre
szükséges. Fordítók, pilóták, orvosok, menedzserek és
még sokan mások közösen, egy tettre kész csapat
részeként szolgálnak, hogy elérhessék ezt a célt. A
Wycliffe szolgálata azonban nem áll meg a fordításnál,
ugyanis az írni és olvasni tudás lehetővé teszi, hogy
Isten Igéje mindenki számára elérhetővé váljék azon a
nyelven, amely megérinti a szívét.

Néhány példa:
Biztosabb megélhetés
Fejlettebb oktatás
Nagyobb önbizalom
Gazdasági növekedés
Lehetőség, hogy
vezetővé váljanak
Betegségmegelőzés
Egészségügy
… és még sok más!

Ezek a pozitívumok is mutatják, hogy az
írni-olvasni tudás az egyik legfontosabb készség,
amit továbbadhatunk.
Az írás-olvasás területén dolgozók nagyon
különbözőek lehetnek, ám az Ige, az emberek és az
életfogytig tartó tanulás iránti szenvedélyük közös.
Sokan más munkaterületen is jártasak, például az
angol nyelv tanításában, a tanárképzésben, a
könyvkiadásban, a tanmenet- és tananyagtervezésben, a programfejlesztésben, az oktatással
kapcsolatos kutatásokban, vagy éppen a többnyelvű
oktatásban…stb.

Tanár, egészségügyi dolgozó, szociális munkás,
friss diplomás…? – mind alkalmasak az írás-olvasás
oktatására! Bármivel is foglalkoztak korábban,
azok lesznek a legeredményesebbek ezen a
területen, akik rugalmasak, és hajlandók
folyamatosan tanulni.
Lehet, hogy Isten épp téged választott
arra, hogy megoszd írni-olvasni tudásodat
másokkal. Azon tűnődsz, hogy neked
való-e ez a feladat? Egyben biztos lehetsz:
ha részt veszel ebben a munkában, azzal
nemcsak örömet okozol magadnak és
azoknak, akik felé szolgálsz, hanem
munkádnak örökkévaló értéke is lesz!

Csatlakozz a csapathoz!
Oszd meg a tudásod!
Változtasd meg a világot!
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