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Háttérszolgálatok és egyéb fontos hírek:
Nehéz döntéseket kell meghoznia Mozambikban egy fordítónak: 2 év tanulás után megszerezte a
képesítését a teológián, közben egy jó gyülekezetbe is sikerült beépülnie, a gyermekei pedig egy erős
iskolába jártak ez alatt az idő alatt. A házukba be volt vezetve a villany, és lehetősége lenne
továbbtanulni. Most viszont meg kell hoznia egy fontos döntést: visszamenjen-e abba a kisvárosba,
ahol most az ő távolléte miatt sokkal lassabban halad a Bibliafordítás? Imádkozzunk érte, a
családjáért, a kisváros fordítócsapatáért, hogy bárhogy is dönt ez a fordító, Isten akaratát
felismerhesse és követhesse.
Továbbra is hordozzuk imádságban Japánt, ahol az elmúlt hetekben több erős földrengés is volt.
Isten adjon a népnek és a vezetőségnek erőt és tisztánlátást, el tudják látni a sérülteket, ki tudják
elégíteni azok szükségeit, akik elvesztették az otthonukat vagy szeretteiket. Legfőképpen pedig azért
könyörögjünk, hogy minden mögött felismerhessék Isten szeretetét és azt, hogy mennyire Rá vannak
szorulva.
Továbbra is van lehetőség a japán keresztyének számára indított adakozásra, erről bővebben a Wycliffe
honlapján a kezdőoldalon lehet olvasni.

Az amerikai Wycliffe Associates (az egyik Wycliffe partner) két tagja március végétől május elejéig
több mint 20 előadást és bemutatkozást tart Floridában. Három imakérésük van: 1. minél többen
részt vehessenek ezeken az estéken, hogy a Bibliafordításról hallhassanak; 2. Isten adjon erőteljes
mondanivalót a két előadónak, Andynek és Kimnek, hogy ők maguk is épülhessenek abból, amit az Úr
rájuk bíz; 3. a résztvevők közül minél többen felismerhessék, hogyan vállalhatnának szerepet a
Bibliafordításban, akár tevőlegesen, akár a háttérmunkálatokban, akár ima- vagy anyagi
támogatóként.

Ahol a Bibliafordítás folyamatban van:
Dicsőség legyen az Úrnak, hogy már jónéhány pápua új-guineai nyelvre született bibliafordítás.
Azonban nem minden fordítás jelenhetett meg eddig, mivel a nyomtatás előtt még át kell néznie a
nyersanyagot egy konzulensnek, akikből jelenleg hiány van, annyi a munka. Imádkozzunk, hogy Isten
rendelje ki a szükséges számú és képzettségű konzulenst, hogy a lefordított Szentírási részek minél
hamarabb nyomdába kerülhessenek, azután pedig az adott nyelvcsoporthoz, és így minél hamarabb
megismerjék az Urat, Aki mindenkihez a saját nyelvén akar és tud szólni. Júliusban lesz egy képzés,
amelyen konzulenseket fognak arra tanítani, hogyan lehet ezt a fontos munkát jól végezni. Kérjük az
Urat, hogy mind a tanároknak, mind a résztvevőknek hadd lehessen nyitott a szívük és hadd
tanuljanak minél többet.

Geoffrey és Rosemary Hunt a 80-as években fordították le a hanga nyelvű Újszövetséget Ghánában.
Tavaly a helyi hívő közösség megkérte Geoffrey-t, hogy hadd fordítsák le az Ószövetséget is, ezért
2011 januárjában képzést tartott a hangáknak, ahol a Bibliafordításra készítette fel őket, először
írásos formában, majd hangfelvételen is odaadott nekik Ószövetségi részeket. Így mindenki épülhet,
hiszen a többség még nem tud olvasni. Hordozzuk imádságban a fordítócsapatot, hogy megmaradjon
az elkötelezettségük és egyre precízebben tudjanak dolgozni. Hadd teremjen Isten Igéje minél több
örömet és reményt a hanga gyülekezet számára!
Adjunk hálát az Úrnak, hogy Csádban az utolsó fázisba érkezett a kenga nyelvű Újszövetség
fordítása, május 3-án kezdik a szöveg szedését. Jelen időszakban a gyülekezetek vezetőivel is
találkoznak a fordítók, körbeutaznak a nyelvcsoport területén, újra átnézik a szöveget. Mind az
emberek, mind a számítógépek számára nehezíti a munkát a nagy meleg (40 fok körül) és a nagy por,
ami a száraz időszakra jellemző. Könyörögjünk azért, hogy a csapat minden tagja jól együtt tudjon
működni a többiekkel, érzékenyek legyenek minden felmerülő probléma megoldásánál, hogy Isten
kegyelme kísérje őket a munka során. Azt szeretnék, ha a fordítás végső változata nagyon magas
színvonalú lenne, és legyen kedves Istennek.

A magyar iroda imakérései:
Imádkozzunk a magyar iroda legfrissebb munkatársáért, Greizer Zsófiáért, aki a személyzeti munkát
fogja végezni közöttünk. Nagyon hálásak vagyunk, hogy az Úr rajta keresztül betölti a hiányt ezen a
fontos munkaterületen. Imádkozzunk, hogy áldás legyen Zsófi támogatásgyűjtésén, és minél
hamarabb teljes időben elkezdhesse szolgálatát a budapesti irodában, s hogy jól be tudjon illeszkedni
az itteni csapatba.
Imádkozzunk az idei évi Wycliffe missziós tábor előkészületeiért, és hogy Isten olyan embereket
indítson arra, hogy eljöjjenek, akiknek szíve már kész a szolgálatba való bekapcsolódásra.
A közelmúltban beadtunk egy NCA pályázatot az egyesületünk működési költségeire. Ez most van
elbírálás alatt. Kérjük, imádkozzanak a bírálókért, hogy számunkra kedvező döntés születhessen.
A közelmúltban több munkatársunkat érte hirtelen veszteség, egy szeretett személy elvesztése,
mások pedig komoly döntések előtt állnak. Imádkozzunk a Wycliffe Magyarország munkatársaiért,
hogy az Úr adjon vigasztalást és bátorítást a számunkra, s egyértelmű útmutatást a jövőre nézve.
Sokat jelent a testvérek kitartó imája értünk, enélkül nem lenne lehetséges a munka, amit végzünk.
Köszönjük.

