2009. augusztus

Háttérszolgálatok és fontos hírek:
 A nyugat-afrikai Burkina Faso fıvárosában, Ouagadougouban július 29-tıl augusztus
26-ig emelet szintő írás-olvasásoktatási tanfolyamot tartottak. Adjunk hálát az 5
oktató és 24 résztvevı tanulmányaiért, hogy ezáltal is Isten nevére szálljon dicsıség.

 A felmérések szerint az afrikai Togo, Benin és Ghána országok területén összesen
177.000 láma nyelvet beszélı ember él. Kiderült azonban, hogy az írás-olvasásoktatás
és fordítás eddigi szponzora jövıre már nem tudja támogatni az ott folyó munkát.
Imádkozzunk azért, hogy továbbra is legyen elegendı anyagi forrás arra, hogy az
emberek a saját nyelvükön tudják olvasni a Szentírást; hogy a tanfolyamokon
résztvevık kitartsanak; és könyörögjünk azért, hogy a koordinátor, Gaston N’Fa a
rossz hírek ellenére se veszítse el a hitét.

 Kérjük Istent az Afrikában zajló H nyelvi projektért, és adjunk hálát James Naróért,
aki félállása mellett tanulmányozza a nyelv hangkészletét (melyet néhány ezer
ember beszél anyanyelveként). Könyörögjünk, hogy kapjon bölcsességet, erıt és
képességet Istentıl arra, hogy ki tudja fejleszteni a nyelv írásmódját (mely egyben a
saját anyanyelve is). Mivel két helyen dolgozik, imádkozzunk biztonságos utazásért
és megfelelı jármőért.

 Imádkozzunk Newton és Susan Hamlinért, akik a Pápua-Új Guineán zajló nai (melyet
amini vagy biaka néven is ismernek) nyelvő Lukács evangélium-fordítás koordinátorai.
Adjunk hálát azért, mert a fordítás az átolvasási szakaszba érkezett, melyet
Hamlinék július 16–augusztus 25-ig a helyszínen tudtak elvégezni a barátaik
társaságában, akik lakóhelyük javítási munkáiban nyújtottak jelentıs segítséget.
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Bibliafordítás:
 Három csapat munkálkodik azon, hogy a kameruni kenyang és denya nyelvekre
elkészült Újszövetség nyomtatási elıkészületei elkészüljenek. Imádkozzunk a
nemrég meggyógyult Tarh lelkészért és Gabriel Besongért, Pa Ashuért, aki nemrég
elveszítette a fiát, és Daniel Eyongért, akinek az édesapja halt meg nemrég –
mindannyian a csapat tagjai. Könyörögjünk még Bony Guiblehonért és Pierre Bahért,
akik Elefántcsontparton szerkesztik a wobe nyelvő Újszövetséget. Kérjük Isten
áldását rájuk, hogy ırizze meg életüket, családjaikat és a nyomda felszerelését,
adjon nekik kitartást, jó egészséget és szakértelmet ehhez a létfontosságú
munkához.

2

