2008. március

Háttérszolgálatok és fontos hírek:
 Csád (Afrika): A fővárosban, N’Djamenában kitört február elejei zavargások miatt az
ország déli részében fekvő Wycliffe-irodát ideiglenesen be kellett zárni, a más
állampolgárságú munkatársakat pedig kitelepítik. Kérés: helyreálljon az országban a
békesség, hogy tovább folyhasson a munka.
 Misszionáriusok

gyermekei:

sok
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felnőtt
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visszamentek a saját országaikba. Kérjük az Urat, hogy adjon bölcsességet a
gyermekeknek, hogy jól be tudjanak illeszkedni az új kultúrába, könnyen találjanak új
kapcsolatokat, iskolát, munkahelyet; a szülőkért, hogy a távolból is gyermekeik mögött
tudjanak állni, és az Úr Jézusra bízzák felnőtt gyermekeiket és azok szükségleteit.
Kérjük a Szentlélek támogatását, hogy a magányosak mellett álljon.
 Orissza (India része): Karácsony óta több mint 90 keresztyén gyülekezetet és intézményt
ért fizikai támadás: templomokat gyújtottak fel, több száz család otthonát dúlták fel, és
még mindig nem lehet tudni, hány lelkészt és keresztyént öltek meg. – Kérés:
könyörögjünk azokért, akik elvesztették mindenüket, azokért, akik félnek gyülekezetbe
járni. Imádkozzunk azért, hogy minél hamarabb visszaállhasson a rend és a béke. Viszont
adjunk hálát Istennek azért, hogy Indiában mindenkinek joga van a saját vallását
gyakorolnia.
 Joseph Koabike, egy togoi bibliafordító 2008 januárja óta Európában mesterképzésben
vesz részt, fordítói tanulmányokat folytat. – Kérés: Joseph annak ellenére is jól tudjon
tanulni, hogy a felesége több hónapos várakozás után sem kapta még meg a vízumát,
hogy férje után utazhasson, valamint kérjük Istent a vízum-ügyintézés felgyorsításáért.

Bibliafordítás:
 Elefántcsontpart (Afrika): új Bibliafordítói szolgálat indult be, melyet február közepén
több felekezet képviselői alakítottak meg, a hivatalos nyitóünnepélyre pedig júniusba
kerül sor. A Wycliffe munkatársai már a kezdetektől támogatták a folyamatot, amely a
jövőben lehetővé teszi, hogy Afrikának a még Szentírás-fordítás nélküli, francia nyelvű
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területeire is eljusson az evangélium. – Hála: a felekezetek együtt vesznek részt ebben a
mozgalomban; Kérés: a fordítási munka zökkenőmentesen folyhasson.
 Egy másik afrikai országban nehézséggel küszködnek a fordítók: vezetőváltás történt
tavaly, ráadásul az országban egyre nagyobb nyomás nehezedik a keresztyénekre. –
Kérés: a Bibliafordító csapat jól együtt tudjon működni az új vezetővel, az Úr óvja meg
mindannyiukat, és adjon bátorságot folytatni ezt a fontos munkát a veszélyek ellenére is.

Ahol készen van a Biblia:
 A Biblia Éve – Magyarország, és a Salamon-szigetek (Csendes-óceáni térség): A magyar
Wycliffe partnerszervezeteivel, mint pl. a Magyar Baptista Egyház és az OM Magyarország
(Operation Mobilization), együtt arra törekszik, hogy 2008-ban minél elterjedtebbé
tegyék a Bibliát. A Salamon-szigeteken pedig, azon kívül, hogy a gyülekezetek hirdetik a
Biblia fontosságát, több nagy rendezvény is lesz. A fővárosban, Honiarában többek között
Biblia-felvonulást tartanak. – Hála: van lehetőség megtartani a Biblia évét; Kérés:
mindkét országban felismerje a lakosság, milyen fontos Isten Igéjével élniük, a Salamonszigeteken különösen is azért, hogy a folyamatban levő három Bibliafordítás (Pijin, Wala
és Natugu) befejeződhessen, és át tudják adni a népcsoportoknak.
 Mexikó (Közép-Amerika): Márciusra több Bibliafordítás is befejeződött, és a hónap közepe
táján kerülnek átadásra. A legutóbbi fordítást Robert és Katherine Earl végezték. – Hála:
az elkészült Bibliafordításokért, hogy Isten Igéje Mexikóban is egyre több nyelven
hozzáférhető; Kérés: rendben tudjanak lezajlani az átadások, a fordítócsoportoknak,
helyi vezetőknek és más, a folyamatban résztvevőnek továbbra is legyen bölcsessége, az
ott élők élete pedig hadd változzon meg az Ige hatására.
Ugyancsak március közepén adják át Togoban (Afrika) a Moba nyelvű Újszövetséget, amely
a hónap eleje óta Dapaong városában várja az átadási-hálaadó ünnepséget.

 Közép-Ázsia: az egyik fő nyelven már az Újszövetség átdolgozásával is készen vannak,
most pedig elkészült az Ószövetség fordítása, és azt tervezik, hogy 2008 folyamán a
teljes Bibliát kiadják. – Kérés: Isten készítse elő ennek a Bibliának az útját, hogy minden
pontosan érthető legyen benne, és a magas színvonalú fordítás segítségül szolgálhasson
több környező nyelv számára történő Bibliafordításban is.
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