
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
SZOLGÁLATA: 
2014 óta dolgozik az SIL Cameroon-nál. 
Eddigi munkakörei:  

 Community mobiliser (Közösségi motivátor) – Déli Régió, Campo 

 Scripture Use worker (Bibliahasználatot segítő munkatárs) - Déli Régió, Campo 
 

 
EZT ÍRJA MUNKÁJÁRÓL:  
"Rendszeresen találkozom a helyi egyházi vezetőkkel, hogy motiváljam őket a bibliafordításra, és 
segítsek nekik csapatként együtt dolgozni. Megpróbálok minél többekkel megismerkedni az adott 
nyelvi közösség tagjai közül, és beszélni velük arról, hogy az ő nyelvükön is szükséges a 
bibliafordítás, így ők is mindannyian erőfeszítéseket tehetnek ezért. Hálás vagyok, hogy a 
segítségemmel összeállt egy gyülekezetközi bizottság a bibliafordítás munkájának támogatására a 
térségben. Ezen kívül segédkezem imaalkalmak, bibliai történet-mesélő és bibliatanulmányozó 
összejövetelek megszervezésében... " 

 

EZ MOTIVÁLJA:  

„Ez a munka nagyon érdekes, hiszen Isten szaváról beszélhetünk, és tapasztalhatjuk annak életeket 

megérintő és átformáló hatását. Engem nagyon motivál az, hogy látom, ahogy az emberek 

befogadják Jézust, és ez az életüket teljesen pozitív módon változtatja meg.” 

 

EZT ÍRJA AZ I-DELTA KÉPZÉSRŐL:  

„Az i-DELTA segít nekem jobban megérteni a saját munkámat. Mostanra sokkal inkább értem, miért 

is fontos az embereknek az anyanyelven hirdetni az evangéliumot. Megértettem a kultúra 

létfontosságú szerepét is az evangelizációban. Ma már érzékenyebb vagyok ezekre a különbségekre, 

és bölcsebb módon tervezhetem meg tevékenységeim fontossági sorrendjét. Azt is megtanultam, 

hogyan hallgassam és támogassam az embereket jobban. A képzés segít nekem személyesen, hogy 

közel maradjak Istenhez, és megtanuljam jobban érteni Őt. Sokat tanultam a bibliai kultúrákról is.” 

 

EZT ÍRJA A SATS KÉPZÉSRŐL:  

„Tovább szeretném képezni magam, hogy még hasznosabb lehessek Isten Királysága számára. Már 

sokat tanultam az i-DELTA során, de a SATS sokkal mélyebb teológiai alapot kínál ahhoz, hogy még 

felkészültebben segítsek a közösségemnek, a családomnak és a barátaimnak a Biblia még 

személyesebb megismerésében. Biztos vagyok benne, hogy ez nekem is segíteni fog az Istennel való 

kapcsolatomban, és arra ösztönöz majd, hogy növekedjenek a hitemben. Biztos vagyok abban, hogy 

ezen a képzésen keresztül Isten további dolgokat fed majd fel előttem, amit eddig még nem 

értettem meg Róla és az Ő Igéjéről.” 

NÉVJEGY 

NÉV: Moise Owona 
LAKÓHELY: Kribi, Nyugat-Kamerun 
KOR: 33 év 
ÁLLAMPOLGÁRSÁG: kameruni  
ANYANYELV: ewondo  
CSALÁDI HÁTTÉR: egyedülálló 


