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HÁTTÉRSZOLGÁLATOK ÉS EGYÉB FONTOS HÍREK
NYELVÉSZETI SZOFTVERFEJLESZTÉS: Imádkozzunk
bölcsességért, az áprilisban megrendezésre kerülő,
nyelvészeti
szoftverek
fejlesztésével
foglalkozó
konferencia tervezésében. A konferencia témája
információk, és látások megosztása, a technológiával
kapcsolatos hírek ismertetése, és a technikai kihívások,
akadályok legyőzésében való együttmunkálkodás.
Mindezzel együtt egy olyan konferenciát akarnak
megszervezni, mely a bibliafordítás szükségeit
szolgálja és segíti.
MEGAVOICE: A MegaVoice iroda olyan kézi,
napelemmel működő készülékeket alkotott, melyekkel

Szentírás hangfelvételeit lehet hallgatni. Az egyik
fordító csoport a következőről számol be a MegaVoice
Újtestamentumot tartalmazó egységeinke szétosztása
után: "Óriási ez a készülék! 50 darabot szeretnék
minden egyes gyülekezeti tagom részére."- mondja egy
helyi lelkész. Egy anyuka így mesél: "Szeretik a
gyerekeim. Esténként, lefekvés előtt velük együtt
hallgatom
Isten
Igéjét."
Egy
egyetemista
a
következőről számol be: "Ez az első alkalom, hogy az
Evangéliumot anyanyelvemen hallom!" Imádkozzunk
értük és velük együtt sokakért, hogy Isten Igéjéből
áldást nyerjenek.

AHOL FOLYAMATBAN VAN A BIBLIAFORDÍTÁS
PÁPUA ÚJ-GUINEA:
Adjunk hálát a kela
nyelvcsoportért
Pápua
Új-Guineában,
morobe
tartományban, akik vágynak arra, hogy anyanyelvükön
olvashassák Isten Igéjét. Háromezren beszélik a kela
nyelvet. Steven Ttopoqogo John és Amy Lindstrom
novemberben ellátogatott és találkozott ezzel a
népcsoporttal. Kérjük az Úr bölcsességét az egyházi, és
közösségi vezetők részére, ahogy előkészítik és
megteszik a fordításhoz szükséges első lépéseket.
Imádkozzunk a Bibliafordítók Szövetségéért (Bible
Translation Association) és a SIL (a Wycliffe fő
partnerszervezete) morobe tartományában dolgozó

vezetőkért, ahogy világos útmutatást és tanácsokat
adnak a kela embereknek.
KAUKÁZUS: Egy kaukázusi nyelvcsoport szeretné
megalkotni anyanyelve írott formáját. Egy nyelvész
csoport segít feltérképezni a hangzókat, és létrehozni
az ábécét. Imádkozzunk azért, hogy tanárok, és más
közösségi vezetők át tudják tekinteni az előzetes
ábécét, és visszajelezzenek. Imádkozzunk néhány
probléma effektív megoldásáért, különösen azért, hogy
miként írjanak le néhány különleges hangzót.

AHOL KÉSZ A BIBLIA
KÖZÉP-ÁZSIA: Az egyik közép-ázsiai nyelvcsoport
részére célegyenesbe ért a teljes Biblia kiadása. Egy
csoporttag ezt írja: "Örüljetek velünk együtt, mert
október 16-án befejeztük a 2. Korintus első
piszkozatát, ami az utolsó fordítandó rész volt." A
csapatnak át kell nézni a legutoljára elkészült
piszkozatokat egy fordító tanácsadóval. Ezután sok
munka lesz a kiadás előkészítésével. Imádkozzunk
bölcsességért, védelemért és kitartásért, és minden
szükségért, mely ennek a projektnek a célbaéréséhez
kell.

CSÁD: Február végén elkezdődik a csádi kuo nyelvű
Újszövetség gépelése Kamerunban. Addig is az utolsó
simításokat, ellenőrzéseket végzik, például a
kulcsszavak következetese használatát, képeket és
térképeket választanak a könyv illusztálásához, és
ellenőrzik, hogy a helyesírás megfelel-e. Sok munka
van még. Imádkozzunk kitartásért és bölcsességért,
mely ehhez az aprólékos munkához kell, hogy mindez
időben elkészülhessen.

A korábbi számok megtalálhatók a www.wycliffe.hu/ima_mindenkiert.html címen.
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A MAGYAR IRODA HÍREI
Az utóbbi hónapokban Isten nagyszerű lehetőségeket
tárt elénk új kapcsolatok kiépítésére új szolgálatok
felvállalására itt, Magyarországon. Az ezzel kapcsolatos
feladatok ellátásához és a továbbfejlődéshez pedig
nagy szükség van új teljesidejű munkatársakra az
adminisztráció és kommunikáció terén. - Imádkozzunk,
hogy az illetékesek bölcs döntéseket tudjanak hozni,
miközben ismerkednek a jelentkezőkkel vagy más
potenciális munkatársakkal találkoznak. Isten hívja el
és állítsa szolgálatba a megfelelő munkatársakat!
Hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy 2012-ben egy
nagylelkű támogatónk átvállalta az iroda bérleti
díjának kifizetését, ezzel is hozzájárulva munkánk
eredményességéhez. Januártól azonban ezt már nem
tudta vállalni, így ezt (a számunkra tetemes összeget)
ismét ki kell gazdálkodnunk. Emellett egyéb, új
kiadásokkal is növekszik az iroda anyagi terhe (pl.
könyvelő díjazása). Tudjuk és tapasztaljuk azonban,
hogy Isten gondoskodik. Kérjük, imádkozzanak velünk
azért, hogy anyagi kérdések ne álljanak útjában
annak a munkának, amit az Úr rajtunk kersztül akar
elvégezni, mi pedig továbbra is jó sáfárai legyünk a
ránk bízott anyagi eszközöknek. Köszönjük, hogy
mellettünk állnak!
A Greizer házaspár január végén visszatért Angliába,
ahol áprilisig bibliafordítói képzésben vesznek részt.
Imádkozzunk számukra hasznos időért, s hogy az Úr
készítse fel őket az előttük álló küldetésre a CsendesÓceáni Szigetvilágban.
Kora Tibi munkatársunk december közepén fejezte be
Wycliffe-es tanulmányait Angliában, ahol a nyelvészeti
felmérő munkára készült fel. Tibi pillanatnyilag
szolgálata anyagi hátterének összegyűjtésével

foglalkozik, ehhez keres partnereket. Májusra tervezi
utazását Nigériába, ahol hosszútávú szolgálatát
tervezi. Imádkozzunk érte, hogy az Úr állítson mellé
rendszeres ima- és anyagi támogatókat, és időben
rendelkezésére álljon minden, ami szükséges.
Imádkozzunk Ernst-Kurdi Eszter szüleiért, (János és
Etelka), akik február 14-én indulnak haza
Kamerunból. Több mint egy hónapos látogatásuk során
sok élményben, s egyben izgalomban is volt részük, s
nagy bátorítás, hogy láthatták Eszter és Andreas
szolgálati helyét és otthonát Afrikában.
Józsa Gergő munkatársunk épp egy rövidtávú missziós
úton vesz részt Ázsiában. Imádkozzunk, hogy áldás
legyen számára az ott szerzett önkéntes tapaszalat, és
ő is áldás lehessen a helyiek számára. Imádkozzunk
családjáért is, miközben felesége Timi itthon maradt
kislányukkal, s mellette a személyzeti munka
felelősségét is viseli.
Hálásak vagyunk, hogy egy újabb önkéntes
jelentkezett irodánkba. Fekete Hajni rendszeresen és
hosszú távon szeretné támogatni munkánkat gyakorlati
részvételével. Máris nagyszerű látni a lelkesedését és
hűségét, kompetenciáját! Dicsőség érte Istennnek!
Március 23-ra Debrecenbe tervezünk egy újabb
rendezvényt GO (Globális Orientáció) néven az OM, az
Interserve, a Wycliffe és a Debreceni Baptista Ifjúság
közös szervezésében. Terveink szerint kb. 100
környékbeli fiatalt várunk a rendezvényre. Kérjük,
imádkozzanak a szervezés folyamatáért, és hogy ez a
nap sokak számára jelenthessen bátorítást a misszió
felé.
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