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MOSTANI ÖSSZEFOGLALÁSUNK TÉMÁJA A FÜLÖP-SZIGETEK.
A PÁR HETE TÖRTÉNT SZÖRNYŰ TERMÉSZETI KATASZTRÓFA, A HAIYAN TÁJFÚN TÖBBEZER EMBERÉLETET KÖVETELT
PUSZTÍTÁSA UTÁN MOST KÜLÖNÖSEN NAGY SZÜKSÉG VAN AZ IMATÁMOGATÁSRA A RÉGIÓBAN.
IMÁDKOZZANAK VELÜNK, HOGY HELYREÁLLJON A REND AZ ORSZÁGBAN, OTTHONOK ÉPÜLJENEK,
ÉS MÉG TÖBB EMBER JUTHASSON MEGBÉKÉLÉSRE ISTENNEL AZ IGE MEGISMERÉSE NYOMÁN.

Fülöp-szigetek

Ismert szigetek száma: 7107
Népesség: 92,340,000
Itt élő nyelvek száma: 192
Írástudás: 96%
Még nincs Szentírás 68 nyelven

NYELVEK ÉS ÍRÁSTUDÁS: A Fülöp-szigetek
nemzeti nyelve a filipino. Emellett az angol
nyelvet is széles körben használják úgy is, mint
az oktatás nyelvét, minden iskolában. Vezető
szerepet töltenek be az ázsiai régió oktatásában,
itt a legmagasabb az írástudók aránya.
VALLÁSI HÁTTÉR: A lakosság 90%-a római
katolikus, így a filippínók nagy többsége hallja az
egyház tanítását és aszerint él. A katolicizmus
mellett Mindanao egyes részein virágzó
muzulmán lakosság él, a hegyvidéki törzsi
csoportok pedig szintén fontos kulturális csoport
az országban. A több mint 100 hegyi törzset amelyek lélekszáma néhány száztól akár
százezerig is terjedhet - évszázadokon át
viszonylagos elszigeteltség jellemezte, így ezek a
csoportok
megőrizték
hagyományos
életmódjukat, sajátos kultúrájukat és az őshonos
hitrendszert, az animizmust.

A BIBLIAFORDÍTÁS HELYZETE: Az itt beszélt
nyelvek 7 különböző nyelvcsaládba tartoznak.
1953-tól napjainkig 57 nyelven készült el a
Szentírás, s emellett 22 újszövetségi fordítási
projekt jelenleg is folyamatban van. – Ezek a
tervek szerint 2018-ig elkészülnek.
Imádkozzunk a már elkészült fordítások
hatásáért az emberek, gyülekezetek életében!
Imádkozzunk azokért a munkatársakért és helyi
fordítókért, akik az újszövetségi fordításokon
dolgoznak, hogy lehessenek kitartóak és
odaszántak a következő 5 év során, s
munkájukat semmi külső ok ne akadályozhassa.
Adjunk hálát a helyi gyülekezetekért is, akiknek
hite, és kitartása példaértékű, és akik –
szegénységük ellenére – sokat áldoznak a
külmisszió céljaira. Az Úr áldja meg őket
munkájukban és tegye gyümölcsözővé az
életüket!

KATASZTRÓFAHELYZET A FÜLÖP-SZIGETEKEN
A Haiyan/Yolanda elnevezésű szupertájfún
november 8-án csapott le a Fülöp-szigetek
középső részére, hatalmas pusztítást és becsült
adatok szerint 10 000 ember halálát okozva.
Az SIL Fülöp-szigetek (a Wycliffe helyi fő
partnerszervezete)
minden
munkatársáról
tudunk, közülük néhányat a tájfún széle ért el, s
emiatt pár hétig nélkülüzniük kell az
elektromosságot.
Kérjük, imádkozzanak munkatársainkért, és a
sokezer érintettért, különösen azokért, akik
jelenleg
is
szenvednek
otthonuk,
megélhetésük és családtagjaik elvesztése
miatt!
Imádkozzon, adakozzon, tegyen ön is azért,
hogy a szupertájfún áldozatainak szenvedése
enyhüljön!

A MÉDIA IS JÉZUSRÓL BESZÉL
Nagyszerű hír, hogy nemrégiben elkészülhetett a
világszerte ismert Jézus Élete c. film a fülöpszigeteken élő Ayta Mag-Indi emberek nyelvén is.
Istennek adunk hálát mindenért, a felvételért, a
végső szerkesztésért és a minőségellenőrzésért.
A film hamarosan DVD-n is megjelenik. Az egyik
médiaszakember
így
nyilatkozott
erről:
“rendkívül felemelő volt látni, ahogy Isten
gondoskodik mindenről, amire vagy akire épp
szükségünk volt.”
A
felvételhez
keresztény
dalokat
is
megzenésítettek Ayta Ambala és Ayta Mag-Indi
nyelven, valamint egyszerű módszerekre is
megtanítottak néhány embert, hogy el tudják
készíteni saját felvételeiket. Két nappal később
a felvett dalok egyike hangosan hallatszott az
Ayta falu közeléből. Istené a hála!
Imádkozzunk az anyanyelven szóló film és a
keresztény dalok hatásáért, hogy azok által
is sokan hallhassanak a magváltóról, és
válasszák az életet!

Egy filippínó pásztor szavai: "Így tovább! Az Úr tegyen
képessé bennünket arra, hogy a szükségben levők
mindannyian időben kapjanak megfelelő segítséget általunk
– sorban, egyenként! Arra utasítok mindenkit, aki
önkéntesként az elpusztított területekre megy, hogy
végezzenek el bármilyen szolgálatot, amire csak szükség
van. Köszönet annak a több ezer - ha nem több millió –
embernek is a világ minden táján, akik felajánlották, hogy
imádkoznak szenvedő nemzetünkért. "

BUTBUT KALINGA FORDÍTÁS
A társadalmi nyomás ellenére a fülöp-szigeteki
Butbut népcsoport fontosnak tartja, és szívesen
használja saját nyelvét a társasági élet minden
területén, szemben a széles körben elterjedt
regionális Ilocano nyelvvel. A mintegy 8000
butbut beszélő lelki növekedését, Isten mélyebb
megismerését és a vele való szeretetkapcsolatot
segítheti elő a számukra készülő teljes
Újszövetség és az Ószövetség részleteinek
fordítása.
Hála Istennek a helyiek részéről érkező
folyamatos pozitív véleményekért, miközben a
csapat faluról falura osztja a Butbut Kalinga
Szentírást.
Kérjük, imádkozzanak a helyi csapatért, akik
elkötelezetten és állhatatosan dolgoznak az
Újszövetség fordításán a saját nyelvükön.
A feladat nehézségét figyelembe véve a
munka befejezésének határidejét 2016-ra
tolták.
Imádkozzunk azért, hogy a helyi fordítóknagy
legyen elegendő kapacitásuk és tisztánlátásuk
a fordítási munka jó befejezéséhez!
Imádkozzunk a terjesztés/ellenőrzés alatt álló
butbut nyelvű szentírás-részletek széleskörű
hatásáért, megtérésekért, odaszánásokért!
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