NÉVJEGY
NÉV: Oumarou Pierre
LAKÓHELY: Maroua, Észak-Kamerun
KOR: 37 év
ÁLLAMPOLGÁRSÁG: kameruni
ANYANYELV: guiziga
CSALÁDI HÁTTÉR: nős, egy gyermek édesapja

SZOLGÁLATA:
2013 óta dolgozik az SIL Kamerun-nál.
Munkakörei:
 Az SIL Kamerun Szentíráshasználati osztályának koordinátora az északi régióban
 „A hit hallásból van” (Faith Comes by Hearing) projekt és a „Kande” (AIDS prevenciós
program) projekt vezetője az északi régióban

EZT ÍRJA MUNKÁJÁRÓL:
„A régiónkban már több nyelven is létezik az Újszövetség. Az én feladatom az, hogy segítsem a helyi
gyülekezeteket és lelkészeket, hogy egyre többet és egyre jobban használják a nyelvükre lefordított
Szentírást. A munkám nagy részét személyes látogatások és kisebb-nagyobb megbeszélések teszik
ki. Sokat utazom vidékre, hogy buzdítsam az ottani hívőket arra, hogy olvassák vagy hallgassák a
nyelvükre lefordított Szentírást. Gyakran utazom veszélyes helyekre, ahol az utóbbi időben egy
terrorista csoport rettegésben tartotta a helyi lakosokat. A veszély nem tart vissza attól, hogy a
motorommal ellátogassak ezekbe a falvakba, mert szeretném, hogy minél többen meghallják,
megértsék és elfogadják az evangélumot. Azok is, akik nem tudnak olvasni. Számukra készült egy
hangzó újszövetség. Az a célom, hogy a helyi gyülekezetben kialakuljanak házicsoportok, amikben a
hangzó újszövetség alapján tartják a bibliaóráikat.”

EZ MOTIVÁLJA:
„Amikor jelentkeztem a SIL Kamerun által meghirdetett állásra, akkor az motivált, hogy minél több
ember megismerje Jézust. Tudtam, hogy az SIL Kamerun tevékenységein keresztül sok
népcsoporthoz eljut Krisztus üzenete, és szerettem volna én is részt vállalni ebben a nagyszerű
munkában. Isten arra hív mindannyiunkat, hogy hirdessük a jóhírt az embereknek. Nagy
megtiszteltetés a számomra, hogy munkám során sok embert megismerhetek és buzdíthatom őket
Jézus követésére. Mindig nagy öröm, amikor azt hallom, hogy a szolgálatunkon keresztül egyesek
igazán megértették az evangélium üzenetét, miután azt a saját nyelvükön hallották vagy olvasták.
Áldás azt tapasztalni, hogy most már ők buzdítanak minket arra, hogy a környező nyelveket is
segítsük hozzá a saját biblilafordításukhoz. Természetesen a mindennapi munkámban nem mindig
találok ilyen jó visszajelzésekre. Gyakran azzal a nehézséggel kell szembenéznem, hogy az emberek
nem értik még, hogy miért van szükségük a Bibliára. Ilyenkor azzal bátorítom magam, hogy az én
feladatom az, hogy beszéljek az emberekkel. A hitet és a növekedést egyedül Isten adja. Én Rá kell,
hogy bízzam magam és a szolgálatomat.”

EZT ÍRJA AZ I-DELTA KÉPZÉSRŐL:
„Az i-DELTA képzés Szentíráshasználati szakiránya nagyban segítené a munkámat és szélesítené a
látókörömet. Van néhány éves tapasztalatom, de eddig még nem volt lehetőségem ezen a téren
tanulmányokat folytatni. Két évvel ezelőtt a misszionárius kollégáinknak biztonsági okok miatt el
kellett hagyniuk a régiót. Azóta hiányzik az az értékes mentori segítség, amit tőlük kaptam. Meg
vagyok győződve, hogy az i-DELTA képzés alatt szerzett tudást kamatoztatni tudom majd és nem
csak szakmai téren fogok fejlődni, hanem lelkileg is.”

