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halad előre,

ha
imádkozunk!

A Wycliffe munkájában és a szervezet életében az imádság kiemelt helyen áll.
Ebben az évben pedig különös hangsúlyt igyekeztünk helyezni a közbenjárásra,
bevonni minél többeket - egyre mélyebben - ebbe a nélkülözhetetlen szolgálatba.
Eseményeken, imakártyákon, különféle egyéb kiadványokon és kétheti rendszerességgel megjelenő ImaMorzsák elektronikus hírlevelünkön keresztül
sokezren értesülhettek 2017-ben is arról, hogy Isten milyen munkát végez
világszerte az ige terjedése által, és hogyan lehetséges Hozzá kapcsolódni
leghatékonyabban imádságainkon keresztül. - Egyre világosabban látjuk mi
is, hogy milyen igaz az ImaMorzsák minden számában szereplő jelmondat:
„A bibliafordítás ügye akkor halad előre, ha imádkozunk.”
Köszönjük Önnek is, aki kezébe vette ezt a kiadványt, és már jóideje, vagy
most először ad hálát Isten munkájáért, az ige terjedéséért és ebben magyar
munkatársainkért. A jövőben is számítunk az Ön és közössége partnerségére!

Idei nemzetközi imanapunk mottója ez volt: „Isten a lehetetlen
dolgok Istene”. - Milyen igaz! - Mennyi átélt tapasztalatot tudnánk ehhez felsorolni
csupán a saját életünkből is! Ha azonban szívesen olvasna néhány ilyen „lehetetlenül lehetséges” történetet, magyar Wycliffe-munkatársaink tollából, a szolgálatuk során történt átéléseikről,
akkor látogasson el honlapunkon a wycliffe.hu/ima_morzsak címre és olvassa el a novemberi számokat. - Ezek a „házunk tájáról” származó történetek is a lehetetlen helyzetek Urát mutatják be, aki
bármire, bármikor képes. Emeljük magasra az Ő nevét, aki maradéktalanul méltó minden

ember és minden nép csodálatára és imádatára!

Azzal a vággyal a szívünkben készítettük el ezt a kiadványt, hogy
a 2018-as év során mozgósítsa mindazokat a közbenjárásban, akik a missziót,
és az ige terjedését hozzánk hasonlóan fontosnak tartják.
Adjunk hálát és imádkozzunk közösen magyar munkatársainkért!

A lehetetlen
dolgok
Istene

J CSAL D:

“URam, Istenem!
Sok csodás tervet
,
vittél véghez értünk
nincs hozzád
fogható.”

ANDRÁS ÉS ANGELIKA, KÉT GYERMEKÜKKEL (BARBARA ÉS ÁDÁM) JELENLEG DÉL-ÁZSIÁBAN SZOLGÁLNAK. EGY NEMZETKÖZI KERESZTÉNY ISKOLÁBAN TANÍTJÁK A RÉGIÓ JÖVŐBELI VEZETŐIT.

A Jó
Jó család júliustól új szolgálatot kapott, így csatlakozta
ak a magyar Wycliffe külmisszionáriusainak csapatához.
tak
A korábban
k
Magyarországon végzett ismeretterjesztő, kapccsolatépítő és mobilizáló háttérmunka után most ázsiai
fiatalok életében használja őket az Úr. Ezek nagyrészt
hindu és muszlim diákok, de vannak köztük buddhista,
szikh és sokféle más vallást és kultuszt követő fiatalok is.
Nagyon hálásak, hogy ott lehetnek és a maguk módján szolgálhatják Isten országának ügyét annak ellenére,
hogy az országban a keresztény misszió egyre nagyobb nehézségekbe
ütközik, külföldiek alig kapnak vízumot, és a helyi egyház képviselői
is komoly korlátok között gyakorolhatják hitüket. Ez a helyzet ma már
jellemző szinte egész Ázsiára és a Közel-Keletre.
Hálásak azért a csapatért is, amiben a magvetés szolgálatát végezhetik.
Az iskolalelkész, hittantanárok, keresztény kollégiumi nevelőtanárok
- „kollégiumi-szülők” és szaktanárok együtt dolgoznak és imádkoznak
a diákokért. Külön ajándék, mikor időnként meg is láthatják a magvetés eredményét. Bár a Krisztus melletti döntés és tanítvánnyá válás
természetesen hosszabb folyamat ezeknél a tanulóknál, nagyszerű
látni, ahogy egyre növekszenek és érettebbé válnak. András és Angelika nap, mint nap érzi, milyen fontos a közöttük végzett szolgálat és
boldogok, hogy a helyükön lehetnek.
Imádkozzunk velük azért, hogy a kezdeti érdeklődés a tanulókban a
mostani téli szünet és a családdal való találkozás mellett is megmaradjon; hogy a szolgáló közösség szeretetben és egységben végezhesse a munkáját minden kulturális és dogmatikai eltérés ellenére. Nem
utolsó sorban pedig járjunk közben a Jó család lelki, testi, szellemi
egészségéért, hitéért, a gyerekek beilleszkedéséért, és a januárban
újra kezdődő félévben is az Úr vezetéséért.

J ZSA CSAL D:
GERGELY ÉS TÍMEA GYERMEKEIKKEL (LÍDIA - 6, PÉTER - 4, HANNA- 7 HÓ)
PÉCSETT ÉLNEK, ÉS A BEÁS CIGÁNYOK KÖZÖTT SZOLGÁLNAK. GERGŐ A
BEÁSOK LAKTA FALVAKAT LÁTOGATVA A SZENTÍRÁS HASZNÁLATÁBAN SEGÍTI AZ ÉRDEKLŐDŐKET, MÍG TIMI A CSALÁDI ELFOGLALTSÁGOK MELLETT
AZ ADMINISZTRÁCIÓBAN ÉS A KÖNYVKIADÁSBAN SEGÍTI A ROMA BIBLIASZÖVETSÉG MUNKÁJÁT.

Nagyon hálásak, hogy Isten munkatársai lehetnek, és
Nagyo
hogyy immár háromgyermekes nagycsaládként is egyre
jobban
megszokják az ezzel járó életformát.
jo
ob
Kérjük, imádkozzanak azért, hogy jól tudjanak
K
sáfárkodni a rájuk bízottakkal és a mindennapokban
is a szemük előtt legyen a cél.
A Gergő által látogatott falvak között az egyik
kulcsszerep Pálmajoré. Hálásak, hogy ott egy
kedves beás asszony a házából két helységet felajánlott gyülekezeti teremnek. A felújítási munkálatok még folynak,
de sok minden már elkészülhetett. Imádkozzunk Pálmajor lakóiért,
megtérésekért, ébredésért, odaszánt életért, valamint azért is, hogy
megteljen a gyülekezeti ház Isten gyermekeivel.
Kérjük, imádkozzanak a pécsi munkatársi csoportjáért, a hamarosan
induló új szolgálati területekért, jó döntésekért és a vezetőik egészségi állapotáért.
A Józsa család nagyon hálás, hogy közel két éve van egy kicsi házuk,
állandó otthonuk. Most épp a szükséges - és nagyon időszerű - felújítási
munkák kellős közepén vannak. Előreláthatólag a munkafolyamatok a
nyár közepéig elhúzódnak majd, de imádkozzunk a legsürgősebb munkálatok mihamarabbi elkészültéért!

KOV CS HELEN:
AZ SIL EURÁZSIAI TERÜLETÉNEK SZEMÉLYZETI VEZETÉSÉBEN SZOLGÁL.

Adjunk hálát, hogy Helen nemrégiben részt vehetett egy, a menekültügy kapcsán Görögországban rendezett konzultáción. A
programon több mint 120 szervezet volt jelen, és indított el egy

(Zsoltárok 40:6)
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együttműködést. Az esemény rendkívül hasznos volt Helen számára a
kapcsolatépítés terén.
Attila, Helen férje nemrégiben új részidős állásokat kapott, amelyek
változatossága üdítően hat, ám ugyanakkor időnként nehézséget is
jelent. Imádkozzunk, hogy Attila jól helyt tudjon állni mindenütt.
Helen nagyon hálás, hogy középső fiuknak, Aronnak jó lehetőségei
adódnak a továbbtanulásra pszichológia szakon. Imádkozzunk érte,
mert az elkövetkezendő hat hónapban keményen helyt kell majd állnia a tanulásban és a munkában is!

SZ. LAURA:
SZEPTEMBERTŐL BIRMINGHAM-BEN FOLYTATJA - DÉL-ÁZSIÁBAN MEGKEZDETT - ÍRÁSOLVASÁS-OKTATÓI SZOLGÁLATÁT.

Valószínűleg nem gondolnánk, hogy egy olyan nyugat-európai
országban, mint Anglia, szükség lehet erre a szolgálatra.
A valóság azonban mást mutat, mivel az ország bizonyos
területein mellőzött, marginalizálódott népcsoportok laknak,
akiknél mind az írástudás, mind pedig az angol nyelv ismerete hiányzik, és különösen igaz ez a nőkre.
Laura szeptember és december között feltérképezte a környezetében tapasztalt írásolvasás-oktatási szükségeket,
emellett pedig igyekezett tapasztalatra és gyakorlatra
szert tenni olyanoktól, akik már egy ideje tevékenykednek
ebben a szolgálatban. Reményei szerint 2018 elején a saját környezetében levő nők között kezd majd el egy írásolvasási csoportot, amelyre a felmérések szerint nagy szükség van. Mindehhez, újra és újra,
Istentől való bölcsességre és bátorságra van szüksége, de meg van
győződve arról, hogy Istenünk megadja a feladathoz szükséges erőt
és képességet.
Emellett kéri, hogy hordozzák imáikban mindazon munkatársak életét és szolgálatát, akik szintén Birmingham-ben dolgoznak. Kemény
szolgálati terep ez, és nagy a szellemi harc, de Istenünk hatalmasabb
és kezében tartja a dolgokat. Rövid ottléte alatt is már sok jelét látja
Isten munkájának, és hiszi, hogy ezen a még reménytelennek látszó
helyen is Isten fénye fog világítani, és sokan fogják Jézust egyedüli
Úrként imádni.

GARDNER CSAL D:
A ROMA BIBLIAFORDÍTÁS MUNKÁLATAIT KOORDINÁLJÁK ROMÁNIÁBAN.

Sári és David gyermekeikkel (Márk, Anikó,
nikó,
Emma és Erik) a Marosvásárhely melletti
t
tti
Somosdon élnek és romáknak segítenek
k
lefordítani a Szentírást a saját nyelvükre.
Hálát adnak Istennek, hogy végre az
interneten is elérhető lett az elkészült

MINDEN MUNKATÁRSUNKNAK SZÜKSÉGE VAN ÚN.
SZOLGÁLATI PARTNEREKRE.
ILYEN MÓDON - ITTHONRÓL - ÖN IS HOZZÁJÁRULHAT
ÚJABB NÉPCSOPORTOK ELÉRÉSÉHEZ.
CSATLAKOZZON HOZZÁNK ÉRDEKLŐDÉSE, BÁTORÍTÁSA,
TÁMOGATÁSA ÁLTAL!

Ha szeretne TÖBBET HALLANI munkatársaink szolgálatáról,
jelezze azt irodánk elérhetőségein. (lásd 4. oldal)
IMATÁMOGATÁSHOZ ugyanitt kérhetik rendszeres
beszámolóikat, hírleveleiket!
Ha szeretné munkatársainkat ill. szolgálatukat ANYAGILAG
IS ELKÖTELEZETTEN TÁMOGATNI, azt a magyar szervezet
bankszámlaszámán keresztül teheti meg legkönnyebben
(K&H Bank 10201006 - 50070046; FONTOS!: a közleményben
tüntesse fel, hogy milyen konkrét célra szánja adományát!

munka: ashunledevles.duckdns.org.
Szeretnének segíteni azoknak a romáknak is, akik nem tudnak írniolvasni. Kérjük, imádkozzanak azért, hogy a télen Sári jól tudjon
haladni egy roma olvasókönyv elkészítésével és kipróbálásával.
Járjunk közben azért is, hogy a Szentírást minél több roma olvassa,
hallgassa és használja fel életében; és hogy Dávidék jól együtt
tudjanak dolgozni különböző szervezetekkel, gyülekezetekkel, egyénekkel, akik mind szívükön viselik a romák sorsát.

FERREIRA EMESE S RIAAN:
EMESE ÉS RIAAN A DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁGBAN SZOLGÁLNAK, HOGY
AZ AFRIKA DÉLI RÉSZÉN LÉVŐ BIBLIAFORDÍTÁSI ÉS AHHOZ KAPCSOLÓDÓ
SZÜKSÉGLETEK EGY RÉSZÉT BETÖLTSÉK.

Emese fordítói konzulensként különböző zambiai bibliafordító
projekteknek segít jelenleg, Riaan pedig a Global Recordings
Network (Globális Hangfelvevő Hálózat) munkájában vesz
részt adminisztrációs és technikai feladatok elvégzésével.
Kérjük, imádkozzanak, hogy a kommunikáció a zambiai
munkatársakkal zökkenőmentes legyen, és ne legyenek
szükségtelen késedelmek a munkában ennek hiánya miatt. Emese a
nkangala fordítókkal készül dolgozni Lukács evangéliumán januárban,
de még semmi nincs véglegesítve. Kérjük, imádkozzanak, hogy Emese
jól fel tudjon készülni a munkára még otthon, és ehhez időben megkapja a fordítói csoporttól az anyagot. Kérjük, imádkozzanak, hogy az
utazás és azzal kapcsolatos előkészületek rendben menjenek, és az
ottlét alatt se akadályozza semmi a munkát.

KOML SIN S MEGI N RA:
BIBLIAFORDÍTÓI KONZULENS A BEÁS CIGÁNYOK KÖZÖTT.

A már türelmetlenül várt első muncsán nyelvű evangéliumi
füzet elkészülte és használatba kerülése, és harmadik gyermekük
születése után Nóri az elmúlt egy évben főleg anyai feladataira koncentrált. Időszerű volt ez, hiszen mind Nóriék családja,
mind közvetlen munkatársai a Roma Bibliaszövetségnél komoly
átszervezési és egészségügyi kihívásokon mentek keresztül.
Imádkozzunk erőért és bölcsességért a jövőt érintő döntésekben,
és jó egészségért, a pihenés és feltöltődés lehetőségéért Nóri egész
családja számára!

GREIZER CSAL D
MIKLÓS ÉS ZSÓFIA NÉGYÉVES IKREIKKEL (NOEL ÉS MÁLNA) A CSENDESÓCEÁNI VANUATUN SEGÍTIK A BIBLIAFORDÍTÁS MUNKÁJÁT.

Munkájju meglehetősen szerteágazó. Felveszik hallgatható
Munkájuk
formában
forr
a már elkészült Újszövetség-fordításokat,
nyelvészeti
elemzést végeznek a helyi nyelvekről,
ny
n
mobiltelefonra
készítik el a helyi nyelvű Bibliák és
m
énekeskönyvek olvasható-hallgatható változatát,
segítik az általános iskolai tanárok munkáját, vasárnaponként végiglátogatják a nyelvterületük
gyülekezeteit, igét hirdetnek, bibliaórákat tartanak,
szabadidejükben pedig a volt és a jelenlegi van
nuatui köztársasági elnöknek sütnek finom tortát.
Hálásak Istennek azért, hogy egy ilyen távoli országban hirdethetik
az evangéliumot. Hálásak a falubeliekért, a vanuatui „családjukért”,
barátaikért. 2018-ban készülnek három év után először hazalátogatni,
és azért kérnek imádságot, hogy megértsék Isten akaratát a további
terveikkel kapcsolatban: visszatérjenek-e Vanuatura vagy inkább Magyarországon maradjanak.
Legfőbb vágyuk pedig, hogy Isten formálja át azoknak a vanuatuiaknak
az életét, akik már a saját nyelvükön hallhatják az evangéliumot!

Az i-DELTA kurzusok főiskolai szintű képzést biztosítanak a frankofón
afrikai országokból érkező diákoknak. A három szakirány: bibliafordítás, nyelvfejlesztés és alkalmazott teológia. A képzés vezetése mellett,
Andreas és Eszter tanítanak is, amit mindketten nagyon élveznek.
Jelenleg 23 diákjuk van 8 országból. - Imádkozzunk az i-DELTA képzésen részt vevő diákokért, hiszen mind aktívan részt vesznek saját
közösségük bibliafordítási és a nyelvfejlesztési szolgálatában. Sokan
veszélyes, háború sújtotta helyeken dolgoznak.
Nagy hálaok, hogy a tokomberei keresztény rádióállomás továbbra
is jól működik. Minden nap sugároznak és a heti műsor több mint tíz
helyi nyelven tartalmaz műsorokat. Adjunk hálát Istennek azért, hogy
kirendelte a rádióállomás működtetéséhez szükséges anyagiakat és
hogy az önkéntesek odaadóan dolgoznak a projektben.
Szeptemberben Eszter egy csendes hetet vezetett, amin három fordító
csapat vett részt, akik friss motivációval és új erővel tértek haza.
Imádkozzunk értük, hogy jobban tudjanak együtt dolgozni és hogy
egyre nagyobb helyet adjanak a Szentlélek átformáló munkájának az
életükben!
Andreas és Eszter 2018 első felében Magyarországon lesznek majd.
Imádkozzanak azért, hogy a következő néhány hónapban tudjanak
majd pihenni, kikapcsolódni, feltöltekezni és beszámolni a magyar
gyülekezeteknek a kameruni munkájukról.

CS. ANDREA
DÉL-ÁZSIÁBAN ÍRÁS-OLVASÁS SPECIALISTAKÉNT DOLGOZIK A M. NÉPCSOPORT KÖRÉBEN.

Andrea a helyi tanítókat felkészítő és mentoráló szolgálatát
jellemzően m. faluközösségekben végzi, miközben a tankönyveken a technika segítségével inkább a fővárosban
dolgozik. Hálás azért, hogy 2017-ben több helyszínen
- falusi és gyülekezeti közösségekben egyaránt - elkezdődhetett felnőttek körében a m. anyanyelvi írásolvasás-tanítás.
Annak a néhány hónapnak az áldásaiért is hálás, amelyet
2017 végén Magyarországon tölthetett. Imádkozzunk,
hogy meglássa, miként segítheti a m. közösséget, hogy
az anyanyelvi oktatást ők maguk akarják és tudják tovább folytatni!
Imádkozzunk továbbá a dél-ázsiai ország keresztényeiért, hogy a
vallás- és szólásszabadságot súlyosan csorbító törvény elfogadása
után »életük beszédét« tartsák a Megváltót még nem ismerő embertársaik elé!

HORV TH ÁD M:
ÁDÁM TELJES IDEJŰ MUNKÁJA MELLETT A MAGYAR JELNYELVI BIBLIAFORDÍTÁSBAN VESZ RÉSZT. A FORDÍTÓ CSOPORTBAN AZ ELŐZETES
BIBLIAÉRTELMEZÉST VÉGZI ÉS A JELNYELVI FORDÍTÁSHOZ SPECIÁLIS
LIS
SEGÉDLETEKET KÉSZÍT A FORDÍTÓKNAK.

Már négy éve, hogy elkezdődött ez a projekt és idén végre meggjelenhetett az első újszövetségi könyv, a Márk evangéliuma,,
amelyet a magyar bibliatársulat honlapjáról az interneten is
elérhetnek a siketek.
Több technikai nehézséggel is meg kellett küzdeniük, de most
nagyon hálásak Istennek ezért a sikerért. Ádám idén már az Apostolok
Cselekedeteihez készít segédleteket és szeretne a továbbiakban is
folyamatosan kapcsolatban lenni a fordítókkal, akik közben néhány
Márknál nem szereplő evangéliumi történet rögzítésén dolgoznak.
Imádkozzunk, hogy ezek a történetek még karácsony előtt elkészülhessenek, az újévben pedig megújult erővel tudják elkezdeni az
ApCsel. szövegének véglegesítését és a felvételek elkészítését.

ERNST-KURDI ESZTER S ANDREAS:
KAMERUNBAN A FRANCIA NYELVŰ I-DELTA KÉPZÉST VEZETIK, KERESZTÉNY
RÁDIÓÁLLOMÁSOKAT TÁMOGATNAK ÉS SEGÍTIK A KAMERUNI FORDÍTÓK ÉS
NYELVFEJLESZTŐK SZAKMAI, SZEMÉLYES ÉS LELKI FEJLŐDÉSÉT.

Andreas és Eszter hálásak azért, hogy az elmúlt két és
fél évben sokféle szolgálatban segíthettek az ország
több részén. Képzéseket, workshopokat szerveztek,
amelyek mindegyike a kisebbségi nyelvi munkát és
az ige terjedését segíti. Legfőbb személyes imatémájuk, hogy legyen elegendő bölcsességük a rájuk
bízott feladatok elvégzéséhez.
Az egyik legnagyobb és legkedvesebb feladatuk a
francia nyelvű i-DELTA képzés vezetése Yaoundéban.

Segítse
munkánkat
Ön is

1%-kal!

82-1-43
ADÓSZÁMUNK: 185808

MARTIN ROBB

ZENTAI ZSUZSA

A MAGYAR SZERVEZET PÉNZÜGYI KOORDINÁTORA

A MAGYAR SZERVEZET IGAZGATÓJAKÉNT A VEZETŐI FELADATOK MELLETT
JELENLEG ELLÁTJA A KOMMUNIKÁCIÓ, PR, ÉS SZEMÉLYÜGY TERÜLETEIT IS.

Martin rendkívüli hűséggel és odaszántsággal végzi a munkáját,
mindig a megfelelő megoldásokat keresve az időnként igencsak
kihívásos pénzforgalmi és hivatali adminisztrációs ügyekben.
Fogadja, feldolgozza és továbbítja a beérkező adományokat,
a munkafolyamat részeként pedig tárgyal a támogatókkal, bankokkal és ha kell, az adóhatósággal is. Martin a technikai feladatok egy részébe is besegít: például szerkeszti a weblapot.
Ő látja csak igazán, hogy a magyar Wycliffe-szolgálat elképzelhetetlen lenne több száz egyén és gyülekezet áldozatos adománya nélkül.
Közel két évtizede, nap mint nap tanúja annak a csodának, ahogy
Isten adakozókon keresztül kirendeli mindazt, amire szükségünk van
a ránk bízott munka elvégzéséhez. Ez idő alatt Martin olyan csodákat látott, amelyekről álmodni sem mert. - Adjanak vele, és minden
munkatársunkkal együtt hálát támogatóinkért, és kérjük rájuk Isten
áldását! - Imádkozzunk Martinnal azért, hogy a Wycliffe tagjai az elkövetkezendő évben is megtapasztalhassák Isten anyagi gondoskodását;
és akár külföldön, akár a hazai irodában szolgálva, továbbra is megláthassák Isten hűségét és csodáit!

BARTHA KATA
A MAGYAR SZERVEZET IMAKOORDINÁTORA ÉS IRODAMENEDZSERE

Kata továbbra is hűségesen végzi háttérszolgálatát félidőben a
budapesti irodánkban, ahol az adminisztrációs munka mellett
igyekszik bátorítani és rendszeresen tájékoztatni a bibliafordítás munkájáért közbenjárókat. Ennek részeként szerkeszti
a kéthetente megjelenő ImaMorzsák kiadványunkat. - Bár
munkája egyáltalán nem látványos, mégis rendkívül szükséges; enélkül ugyanis akadályokba ütközne az iroda működése, a hírek
megfelelő helyre való továbbadása, sok rendezvény és nem utolsó
sorban az imaháttér szervezése is. Imádkozzunk Katával azért, hogy
a továbbiakban is rendelkezésre álljon minden feltétel ennek a szolgálatnak a végzéséhez.
Kata különösen hálás azért, hogy az elmúlt időszakban megtapasztalhatta Isten megtartó és üdvözítő kegyelmét idős szüleivel kapcsolatban. Testvéreivel együtt ott állhatott mellettük a betegágyuknál, és
láthatta azt is, ahogyan befogadták Jézust az elmenetelük előtt. Ez
az időszak mind testileg, mind lelkileg kimerítő volt Kata számára, így
imádkozzunk felfrissülésért az elkövetkezendő időszakban.
Kata a Wycliffe-szolgálat mellett nyelvet tanít, tolmácsol és fordít.
Imádkozzunk, hogy Isten mindig időben küldjön tanítványokat és
lehetőségeket a munkára!

Friss STATISZTIKA

Az elmúlt időszakban Zsuzsa kiemelkedően sok meghívást
st kapott
országszerte, különféle rendezvényekre, képzésekre. Ezeken
zeke
en a
programokon a misszió és a bibliafordítás ügyét olyanokhoz
kho
oz is
melllett
közelebb vihette, akik arról még nemigen hallottak. Emellett
kel,,
egyre több lehetőség adódik az egyházakkal, partnerekkel,
gyülekezetekkel közös együttműködésre is.
Imádkozzunk, hogy a magvetés gyümölcsöt hozzon, és
minél több magyar testvér és gyülekezet találja meg a helyét Isten
missziójában! - Kérjük az Urat azért is, hogy a megnövekedett információ-igény ellátásához rendeljen ki minden szükségest, Zsuzsa mellé pedig állítson további támogatókat, hogy szolgálatát zavartalanul
végezhesse tovább.
Zsuzsa nagyon hálás azért is, hogy 2017 júniusában Kenyában tölthetett egy kis időt egy képzési program keretében. Szolgálatában
felfrissülve, sok új ismerettel és jó kapcsolatokkal térhetett haza
Afrikából. Szeretné tovább képezni magát és növekedni, fejlődni abban
a munkában, amivel Isten megbízta. Imádkozzunk számára vezetésért
és bölcsességért mindehhez.
Egyúttal járjunk közben további irodai munkatársakért, akik
- Zsuzsától átvéve munkája egy részét - a kommunikáció és személyügy
terén erősítik majd a szervezetet küldetése betöltésében!

VICTOR J NOSN „MOMO”
A WYCLIFFE BIBLIAFORDÍTÓK MEMBER CARE MUNKATÁRSA.

Momo júniustól új feladatkörben koncentráltabban foglalkozhat
zhat
hat
munkatársaink „jól-létével”. Képzett lelkigondozóként, minden
de
en
tagunkkal igyekszik a rendszeres kapcsolattartásra; érdeklődik
d
dik
hogylétük, életük, szolgálatuk, családjuk iránt. Meghallgatja,
a,,
ha kell, bátorítja, tanácsolja és lelkigondozza őket; szükség
szerint utána néz kérdéseiknek, problémáiknak, s megkeresi
a megfelelő embereket, lehetőségeket, válaszokat számukra.
Egy egy-szülős nagycsalád vezetőjeként két részidős munkahelyen is
szolgál. Imatémája, hogy jól tudja beosztani az idejét és energiáját
az élete különböző színterei között. Imádkozzanak vele együtt azért,
hogy az előtte álló képzési lehetőségeket (szakirányú konferenciák,
találkozók) jól fel tudja használni a szolgálatában, és így még inkább
áldás lehessen azok számára, akik felé elhívást kapott!
Adjunk hálát Momoval együtt családjáért, barátaiért, a szolgálati
lehetőségekért, ima-, és anyagi támogatóiért!

A BIBLIAFORDÍTÁS JELEN HELYZETE A VILÁGON:

Világszerte 7099 NYELV VAN HASZNÁLATBAN.
Ebből összesen mintegy 2584 nyelven van folyamatban bibliafordítási vagy egyéb, azt támogató
munka a világon.
Mintegy 1,5 MILLIÁRD EMBER számára még mindig nem elérhető a teljes Biblia. Jelenleg 1636
NYELVEN LÁTSZIK SZÜKSÉGESNEK a bibliafordítási
projekt elindítása.
A Wycliffe Világszövetség látása, hogy 2025-ig
minden olyan nyelven elkezdődik a bibliafordítás,
amelyen az még szükséges.
Imádkozzon Ön is velünk ennek, az egyelőre
csak hitben látható célnak a megvalósulásáért!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
PRAYER@WYCLIFFE.HU
A W YC L I F F E B I B L I A FO R D Í TÓ K EGY E S Ü L E T E A W YC L I F F E
V I L ÁGSZÖV E T S ÉG ( W YC L I F F E G LO B A L A L L I A N C E)
TAG JA , A M I A Z EGY I K L EG N AGYO B B N E M ZE T KÖZI É S
F E L E K E Z E T KÖZI K E R E SZ T Y É N SZÖV E T S ÉG A V I L ÁG O N. M AGYA RO R SZ ÁG O N H I VATA LO S A N B E J EGY ZE T T,
KÖZH A SZN Ú M U N K ÁT V ÉGZŐ EGY E SÜ L E T K ÉN T M Ű KÖ DIK;
A M AGYA R E VA N G É L I U M I A L I A N SZ TAG JA .
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