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Háttérszolgálatok és egyéb fontos hírek:
A Last Command Initiative (magyarul kb. Utolsó Parancs Kezdeményezés) egy olyan terv, amely felméri, hogy
mennyi fordítanivaló van még Indiában. Könyörögjünk a különböző missziós szervezetek közötti megfelelő
kommunikációért és csapatmunkáért, valamint türelemért és bölcsességért. A tájékoztatókat akkora érdeklődés
kísérte, hogy már a tervezés szakaszában elkezdődhetett több fordítói projekt is, legyen Istené a dicsőség
ezért!
Bambalangban, egy kameruni városban ha meghal egy hívő keresztyén, a gyülekezet virrasztást tart a temetés
előtti éjszaka. Egy idős hölgy, aki amikor megkeresztelkedett, már annyira gyenge volt, hogy ölben vitték be és
hozták ki a vízből, novemberben hunyt el. A virrasztáson a tshirambo nyelvű Lukács evangéliumából olvasták fel
a Jézus feltámadásáról részt a fordítócsapat tagjai, akik ezen az eseményen keresztül ismét bizonyságot kaptak
afelől, hogy mindannak, amit csinálnak, mekkora értéke van. Adjunk hálát az Úrnak a Benne hívőkért!

Ahol a Bibliafordítás folyamatban van:
Könyörögjünk a Paraguayban, az aché nyelvcsoport között folyó fordításért, ahol most jutottak el a négy
evangélium nyomtatásáig. Kérjünk Istentől támogatókat, akik anyagilag is hozzá tudnak járulni a nyomtatás
költségeihez, és akik kitartóan imádkoznak azért, hogy a helyi oktatásért felelős hatóság elfogadja a benyújtott
írás-olvasás-oktatáshoz készített segédanyagokat.
Hat különböző Mexikóban beszélt nyelvre van folyamatban a Bibliafordítás, amelyek Isten segítségével idén és
2012-ben már nyomdába is kerülhetnek. Kérjük az Úr áldását és gondviselését mindegyik fordításra, hogy akik
ezeken dolgoznak, minél alaposabb munkát tudjanak végezni, hogy a leendő olvasók minél jobban megérthessék
Isten hozzájuk szóló Igéjét. Kérjük azt is, hogy Isten Szentlelke minél nagyobb éhséget támasszon az emberek
szívében, hogy megismerjék az Urat, és az Ő dicsőségére át tudja őket formálni.

Ahol kész a Bibliafordítás:
Istené a dicsőség, hogy 39 év munka után tavaly nyár elejére elkészült Dél-Ázsiában a mai nyelvű Újszövetség,
melyet 5 helyszínen, 2 ország területén adtak át. Mivel ezt a nyelvet 30 millióan beszélik, ez volt Ázsiában az
egyik legnagyobb nyelvcsoport, amely számára csak most került lefordításra a Szentírás. Imádkozzunk azért a
2000 Újszövetségért, amelyek egyelőre a vámon vesztegelnek. Könyörögjünk azért is, hogy az Ószövetség is
minél hamarabb lefordításra kerülhessen, de addig is növekedjenek lélekben, akik az Újszövetséget életükben
először az anyanyelvükön olvassák.
Adjunk hálát az Úrnak, hogy 2010 márciusában került nyomdába a nigériai tsikimba nyelvű Újszövetség. Sok
testvér böjtölt és könyörgött azért, hogy mindez megvalósulhasson. Most azért imádkozzunk, hogy a januárra
tervezett szállítás és kiosztás gond nélkül folyhasson, hogy minél többekhez eljuthasson az evangélium.

A magyar iroda imakérései:
Imádkozzunk továbbra is a Gardner család előadásaiért, balesetmentes utazásokért, egészségért. Kérjük
Istent, hogy adjon a hallgatóságnak országszerte nyitott szívet, hogy bárhol is járjon Sári és David, általuk az Úr
Lelke sokakat tudjon bekapcsolni a Bibliafordítás mozgalmába.
Imádkozzunk Láng Emeséért, aki február elején tér haza hosszabb időre nigériai szolgálatából. Jos-ban, ahol
Emese jelenleg szolgál, az utóbbi hónapokban meglehetősen ingatag a közbiztonság, ahogy arról a hírekben is
tájékozódhattak már. Kérjük Istent a helyzet rendeződéséért, valamint az itt szolgáló számos Wycliffe/SIL
munkatárs védettségéért.
Emese Magyarországon töltött ideje alatt - rövig szabadság után - előadásokat fog tartani és támogatóival
találkozik. Imádkozzunk számára megfelelő pihenésért és áldott szolgálatokért, hogy hazai jelenléte szintén
buzdítólag hasson mindazokra, akik szolgálatában itthonról mint ima- és/vagy anyagi támogatóként vesznek
részt.
Kérjük az Urat a Kovács családért, miközben Helen édesanyjának elvesztését gyászolják. Patricia hűséges
támogatója volt a Magyar Wycliffe szolgálatának. Rövid idővel ezelőtt felfedezett komoly betegségben hunyt el a
napokban, ami hirtelen érkezett megrendítő hír volt a magyar iroda számára is. Imádkozzunk a hozzátartozók
számára vigasztalásért, s hogy ebben a nehéz időszakban még inkább tapasztalják Istenünk gondoskodó
jelenlétét.

