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HÁTTÉRSZOLGÁLATOK ÉS EGYÉB FONTOS HÍREK
ÁZSIA
Imádkozzunk azokért a testvéreinkért, akik a bibliai
történeteket a saját anyanyelvi közösségeikben
mondják el Indiában. Adjunk hálát a megváltozott
életekért, és imádkozzunk védelemért azok életében,
akiket fenyegetnek és üldöznek. Imádkozzunk azért a
konzulensért, aki most képzésen vesz részt, hogy
teljesen felkészülhessen a feladatára, hogy több ember
tudja
ellenőrizni
a
történeteket,
és
több
történetmondót tudjanak képezni.

Dél- Ázsiában egy népcsoport még mindig fejlődésre
vár. Egy patkó alakú völgyben élnek, kietlen
természeti adottságokkal. A tradicionális gyógyítóik
ismerik a helyi gyógynövényeket, de a legtöbb ember
nem vesz részt formális oktatásban. Imádkozzunk
azért, hogy egy olyan odaszánt életű házaspár kerüljön
hozzájuk, akik segítségével elkezdődhet a nyelvészeti
munka, amely a Biblia fordításához vezet majd.
Kérjünk Istentől bölcsességet a közösség más irányú
fejlesztéseiért is.

AHOL FOLYAMATBAN VAN A BIBLIAFORDÍTÁS
PÁPUA-ÚJGUINEA
Adjunk hálát az Úrnak a Morobe Provinciában folyó
munkálatokért. Becslések szerint csak ezen a
területen is több mint száz nyelv van jelen, és ebből
harminc egyáltalán nem rendelkezik a Szentírás egy
részével sem. Kérjük az Urat, hogy hívjon el
embereket, akik készek ezt a kihívással teli szolgálatot
ellátni, hogy azok a népek, amelyek még mindig
várakoznak anyanyelvükön Isten Igéjére, megkaphassák
azt. Imádkozzunk a Morobe Provinciában munkálkodó
gyülekezetekért, ahogy a Bibliafordító társaságok
munkáját partnerként segítik.

Bár sok kihívással és problémával kell szembe nézniük,
az aman fordítói csoport Awi Manga vezetésével,
halad a munkával, bár a törzsi harcok négy törzs között
tovább folytatódnak a nyelvi területen. Adjunk hálát
Urunk védelméért a fordítási munkálatok felett, a
csoport tagjai felett, és a tulajdonaik felett.
Imádkozzunk a férfiakért és családjaikért, hogy
tartsanak ki és reménykedjenek az Úrban.
Imádkozzunk azért is, hogy az egymással harcoló
emberek között a békét tudják közvetíteni.

AHOL KÉSZ A BIBLIA
INDIA
Az egyik helyi vezető nemrégiben így nyilatkozott: “
Tavaly márciusban volt a húsz eves évfordulója annak,
hogy a bibliafordítás küldetésében szolgálok. Hezitálás
nélkül kijelenthetem, hogy ez Isten szolgálata. Ő a
görbe utat kiegyenesíti, hogy a világon élő népeknek
lehetősége legyen arra, hogy Isten Igéjét olvassák és

hallgassák anyanyelvükön. 1993-ban még több mint 250
olyan nyelv volt Indiában, ahol még szükség volt a
Biblia fordítás megkezdésére. Ma, húsz évvel később,
már csak 100 ilyen nyelv van. Ezt a munkát Isten végzi,
és csodálatos a mi szemeink előtt.”

A korábbi számok megtalálhatók a www.wycliffe.hu/ima_mindenkiert.html címen.

A MAGYAR IRODA HÍREI
Nagy örömmel adjuk tovább a hírt, hogy Komlósi Péter
és Komlósiné Sümegi Nóra munkatársunk első
gyermeke épen és egészségesen érkezett meg közénk
május 17-én. Az édesanya és a Nóra Mária nevet viselő
kislány is jól vannak. Köszönjük mindazoknak, akik
eddig is imádkoztak velünk értük.
Imádkozzunk a beások közötti munkáért, ahonnan
Nóri most egy időre kiesett, de ahova hamarosan teljes
időben csatlakozik Józsa Gegely munkatársunk. Gergő
egy régi hiányt fog bepótolni munkájával, aminek egyik
legfőbb része, hogy feltérképezze a Magyarországon
élő beások elhelyezkedését, nyelvhasználati szokásait.
Rendkívül fontos kérdésekre adhat majd választ
munkájával. Mielőtt azonban ezt teljes időben
végezhetné, támogató partnerekre van szüksége,
hogy
munkájának
anyagi
fedezete
teljesen
rendelkezésre álljon. Imádkozzunk Gergőért és
családjáért, miközben hittel tesznek lépéseket arra,
amerre Isten küldi őket.
Kérjük az Urat, hogy indítsa minél több elkötelezett
gyermekét arra, hogy a Józsa család mellé partnerként
odaálljanak imádságban és anyagi támogatásukkal, s
így Gergő mihamarabb el tudja kezdeni a munkát.
Ha a Józsa család szolgálatáról többet szeretne hallani, vagy
meghívni őket egy bemutató előadásra, azt jelezze a
wo_hungary@wycliffe.org címen.

Továbbra is nagy szükség van az irodában
adminisztrációs és kommunikációs munkatársakra.
Köszönjük, hogy velünk imádkoznak azért, hogy Isten
helyezze sokak szívére az Ige terjedésének ügyét és
hívjon el, illetve tegyen alkalmassá új munkatársakat a
háttérben
zajló teljes idejű
szolgálatra is.
Jelenleg is vannak jelentkezők, akikkel folyik az
egyeztetés – az Úr vezesse őket is, hogy megtalálják a
helyüket.
A külföldi és hazai szolgálati lehetőségek iránt a következő
elérhetőségen érdeklődhet: wo_hungary@wycliffe.org, vagy az
(1) 203-4781 telefonszámon. Ha nem vennénk fel, bátran hagyjon
üzenetet!

Május 27-31 – ebben az öt napban vehetett részt
néhány kiváltságos munkatársunk és más érdeklődő az
ún. Kairos kurzuson, ami első alkalommal került
megrendezésre
Magyarországon.
A
résztvevők
egyöntetű véleménye alapján kijelenthetjük, hogy egy
olyan szemléletformáló programról van szó, amit
mindenképp szeretnénk megismeretetni a magyar
testvérekkel, gyülekezetekkel, ifjúsági csoportokkal.
Nagyszerű segítség lesz ez abban, hogy egyszerű,
mindenki által érthető formában buzdítson bennünket
a missziós életvitelre, rendeltetésünk betöltésére.
A tervek megvalósításához szükségünk van még
fordítókra és anyagi forrásokra. Imádkozzanak az első
kurzus kis csapatával együtt azért, hogy Isten rendelje
ki a szükségeseket és vezessen minket a tervezésben.
A programmal kapcsolatos további információt
http://minap.eu/minap.eu/Kairos_Kurzus_-_HU.html

itt

talál:

A nyár folyamán több munkatársunk is hazalátogat
majd a missziós mezőről. Külön imádkozzunk a
Gardner családért, akik jelenleg Angliában, majd
augusztusban
Magyarországon
számolnak
be
munkájukról. Kérjük az Urat, hogy ebben az
időszakben is legyen egészségesek és az Úr buzdítson
és szólítson meg másokat is a bibliafordítás
mozgalmában való részvételre, miközben bizonyságot
tesznek szolgálatukról.
Ha Ön is szívesen meghívná a Gardner családot egy bemutató
megtartására, azt kérjük, hogy a wo_hungary@wycliffe.org címen
jelezze felénk.

Néhány munkatársunk és önkéntesünk több keresztény
fesztiválon is képviselni fogja a Wycliffe szolgálatát a
következő hetekben. Imádkozzunk azért, hogy mind a
Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón, mint a
Balaton NET felekezetközi rendezvényén az Úr
kezében lehessenek alkalmas eszközök, és jó
beszélgetéseik legyenek, aminek nyomán aztán még
többen bekapcsolódhatnak Isten munkájába.
A Csillagpont dátuma: július 23-27, A Balaton-NET –é pedig
augusztus 21-25. Szeretettel várunk mindenkit a standunknál és
programjainkon!

A korábbi számok megtalálhatók a www.wycliffe.hu/ima_mindenkiert.html címen.

