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HÁTTÉRSZOLGÁLATOK ÉS EGYÉB FONTOS HÍREK
VILÁGSZERTE: A fordításon dolgozó csoportok, a
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Mikor a Wycliffe Bibliafordítók küldetése útnak indult,
azt feltételezték, hogy kb. 1000 nyelvet beszélnek

ÁZSIA: Imádkozzunk a Jézus film projektért, mely egy

világszerte. Mostanra már közel 7000 nyelv létezéséről
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Istent, hogy adjon számukra bölcsességet, hogy hol és

A bibliafordítóknak támogatásra és munkatársakra van
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problémák merülnek fel, amelyek akadályt jelentenek
a munkában, és így nagy elvárások nehezednek rájuk.

AHOL FOLYAMATBAN VAN A BIBLIAFORDÍTÁS
PÁPUA ÚJ-GUINEA: Uneapa nyelvet kb. 10 000 ember

DÉLKELET-ÁZSIA: Miután megünnepelték az

beszéli. Ezen a nyelven még nem létezik Szentírás.

Újszövetség kiadását, az egyik fordító csoport az

Imádkozzunk azért, hogy az uneapa közösség hallhassa

Ószövetség fordításához kezd hozzá. Imádkozzunk az

Istent szólni az anyanyelvén. Imádkozzunk azért, hogy

ezt a nyelvet beszélő hívőkért, hogy egységesen

Isten hívjon el embereket erre a fordítói munkára.

támogassák ezt a projektet, és a hogy a más
országokban, ezt a nyelvet beszélő gyülekezetek
hosszútávon támogassák a fordító csoportot. Kérjük
Istent, hogy hívjon el pásztorokat és vezetőket ennek a
nyelvnek a közösségéből.

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

A MAGYAR IRODA HÍREI
Hálásak vagyunk a július végén megrendezett
Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó Lehetőségek
Piacán adódott személyes beszélgetéseinkért és sikeres
programjainkért. (Vezettünk egy társasjátékot és egy
kis előadást is). Nagyszerű volt látni az érdeklődést az
ott jelenlevő – határon innen és túlról érkező - fiatalok
vagy akár gyülekezeti elöljárók részéről a külmissziós
küldetés iránt. Imádkozzunk, hogy az elvetett jó magok
mindenütt kikeljenek a maga idején.
Hálásak vagyunk az önkéntesekért is, akik
részvételükkel és/vagy az előkészítő munkában
segítettek minket. Nélkülük ez a program nem lett
volna lehetséges! Köszönjük Ádám, Laura, Hajni és
Bogi!

›››››
Imádkozzunk a Greizer házaspárért, akik októberre
várják ikreiket. Kérjünk a Mennyei Atyától jó
egészséget és áldást a család életére, miközben
továbbra is rendszeresen tartják bemutatóikat az
ország különböző pontjain.

Néhány munkatársunk és önkéntesünk hamarosan a
Balaton NET felekezetközi rendezvényén is képviselni
fogja a Wycliffe és az Interserve szolgálatát augusztus
21 és 25 között. Imádkozzunk azért, hogy az Úr
használjon minket és az eszközeinket, programjainkat.
Lesz egy szeminárium-sorozatunk is, aminek témája
küldetésünk megtalálása és betöltése. Imádkozzanak
velünk azért, hogy idén is még többen megértsék, hogy
hol kapcsolódhatnak be Isten munkájába.

Imádkozzunk a Gardner családért, akik augusztus
során itthon számolnak be munkájukról. Kérjük az
Urat, hogy ebben az időszakban is legyen egészségesek
és az Úr buzdítson és szólítson meg másokat is általuk a
bibliafordítás mozgalmában való részvételre.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Balaton-NET során
is standunknál és programjainkon!

Továbbra is égetően nagy szükség van az irodában új
munkatársakra (adminisztráció, kommunikáció,
személyügy). 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.
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!

Hálásak vagyunk Selmeczi Ottiliáért, aki közel egy
éven át végezte önkéntesen imakoordinátori
szolgálatát. Ez a fontos feladat most gazdát cserél,
mivel Otira új szolgálati feladatok várnak. Átmenetileg
korábbi imakoordinátorunk, Greizer Zsófia veszi át tőle
ezt a feladatot. Imádkozzunk egy új
imakoordinátorért, aki hosszú távon és elkötelezetten
bátorítja majd a magyar testvérket az ima
nélkülözhetetlen szolgálatára.
A nyár folyamán több munkatársunk is hazalátogat
majd a missziós mezőről. ›››››

Kora Tibor és a Józsa család jelenleg partnerkapcsolatokat próbálnak kiépíteni ahhoz, hogy szolgálatuknak
legyen egy biztos lelki és anyagi háttere. Nem kis
kihívás ez, de mindannyian tapasztalják ennek áldásait
is. Imádkozzunk azokért, akik szívügyükként
felvállalják, hogy az új és régi munkatársak partnerei
lesznek. Nagyszerű szolgálat ez!

Ha Ön is szívesen meghívná a Gardner családot egy bemutató
megtartására, azt kérjük, hogy a wo_hungary@wycliffe.org címen
jelezze felénk.

Imádkozzunk Szűcs Lauráért is, akivel a közeljövőben
több rendezvényen is találkozhatnak majd. Kérjük az
Urat Laurával, hogy Ő rendelje ki a bibliaiskola 3.
évére a tandíj fedezetét. A harmadév befejezése után
Laura a Wycliffe hivatalos képzésében fog részt venni,
majd megkezdheti külmissziós szolgálatát.
Ha Ön is szívesen találkozna Laurával vagy hallana felőle, azt a
wo_hungary@wycliffe.org címen jelezheti felénk.

Láng (Ferreira) Emesével a Balaton NET folymán
találkozhatnak az érdeklődők (aug. 24-én) egy
szeminárium alkalmával, amire várunk minden
érdeklődőt. Imádkozzunk Emeséért és férjéért, Riaanért, miközben családjukkal töltenek egy kis időt
szabadáguk ideje alatt; legyen számukra az felfrissülés
az itthon töltött idő.

Végül – de nem utolsó sorban – kérjük, vigyék velünk
közösen az Úr elé jelenleg is külföldön tartózkodó és
szolgáló munkatársainkat: Cs. Andreát, Ernst-Kurdi
Esztert és Andreast, Kovács Helent és Attilát. Az Úr
őrizze és vezesse, bátorítsa, tisztítsa és használja őket,
adjon melléjük testvéreket, jó barátokat; és tegye
őket eredményessé a szolgálatukban. Nagyszerű
emberek ezek, akik a legnagyszerűbb ügyért
dolgoznak. - Köszönjük, hogy Ön is része a munkánknak
imádságai által.

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

