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Háttérhírek:
Hordozzuk különösen is imádságban – akár egyéni csendességünkben, akár imacsoportunkban
vagy a Bibliatanulmányozó csoportunkban – a következı 20 ország valamelyikét, ahol a
legnagyobb szükség van a Bibliafordításra: Csád, India, Indonézia, Irán, Kamerun, Kína,
Kongói Demokratikus Köztársaság, Közép-Afrikai Köztársaság, Malajzia, Mexikó, Mianmar,
Nepál, Nigéria, Oroszország, Pakisztán, Pápua Új-Guinea, Szudán, Tanzánia, Vanuatu,
Vietnam. Imádkozzunk a választott ország(ok) jólétéért, és azért, hogy Isten teremtsen
olyan körülményeket, ahol szívesen fogadják az İ Igéjét és annak hirdetıit.

Ázsia egyik országában, ahol még mindig nagy szükség van több nyelven is Bibliafordításra,
változások történtek a vízumügyintézésben. Emiatt sokaknak el kell hagyniuk az országot egy
hosszabb idıre, ami különösen azoknak a családoknak okoz gondot, ahol a gyerekek emiatt
kimaradnak az iskolából. Mások esetleg egy szomszédos országban konferencián vettek részt,
mégsem tudnak akár hónapokig sem visszatérni a fı szolgálati területükre. Kérjük Isten
védelmét, hogy adjon az érintetteknek bizonyosságot, hogy Isten a látszat ellenére is a
helyzet Ura, Aki váratlan módon is közbe tud avatkozni.

Bibliafordítás:
Adjunk hálát az Úrnak, hogy épül Kenyában a siketek Bibliafordító és képzési központja. Ha
elkészül, akár 100 fıt is el tudnak szállásolni, akik résztvesznek a Bibliafordításban. Egyszerre
akár 10 jelnyelvi fordítás is folyhat párhuzamosan. Könyörögjünk elegendı vízért, a
szomszédokkal való jó viszonyért, valamint azért, hogy Isten véghezvihesse terveit ezen a
központon keresztül.

Istennek legyen érte hála, hogy a végéhez közeledik Pápua Új-Guineában 12 Újszövetség
fordítása. Jelenleg a végsı ellenırzéseken dolgoznak, döntenek a külalakról és az
illusztrációkról, nyomdai tennivalókról. Adjuk hálát az Úrnak mindazokért, akik több
évtizedet odaszántak Neki erre a munkára. Imádkozzunk azért, hogy készítse elı a helyiek
szívét az Ige befogadására a saját anyanyelvükön. Isten valóban igen jó!
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Ahol kész van a Biblia:
Január elsı hétvégéjén adják át Kamerunban a nomaande nyelvő Újszövetséget. Kérjünk
Istentıl származó bölcsességet az ünnepség szervezıinek, hogy ne csak ez az örömteli
esemény, hanem késıbb maga a Biblia is hadd játszhasson minél nagyobb szerepet az
emberek

életében.
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Szentírás

használatát

tanító

tanfolyamokért, hogy minél többek viseljék a szívükön az anyanyelvi Biblia tanulmányozását.
A fıvárosban, Yaoundéban is végére értek egy másik, a kenyang Újszövetség nyomdai
elıkészítésének. Adjunk hálát az Úrnak a munkatársak kitartásáért, hiszen a hosszú évekig
tartó munka során sok megpróbáltatás érte ıket. Hordozzuk ıket továbbra is imádságban,
különösen is azért, hogy minél többen Megváltójuknak ismerhessék meg az Úr Jézust a frissen
elkészült Szentírásfordításon keresztül.

Kenyában január közepén, Indiában pedig január végén tervezik, hogy átadnak 32 jelnyelvi
Bibliai történetet. Adjunk hálát Istennek, hogy eljutottak idáig, és a siketek is érteni fogják
a szívükhöz legközelebb álló nyelven az Igét. Kérjük az Urat, hogy óvja meg a fordítókat és a
népcsoportokat, gyógyítsa meg a betegeket: Juby, egy indiai munkatárs trópusi náthalázzal
került kórházba decemberben, Jim, egy amerikai munkatárs pedig vérmérgezéssel.
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