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Drága imatársaink,
Az Úr kegyelmes volt hozzánk, és, ahogy az
előző levelünkben is említettük, sok kihívás után,
aránylag jó befejezése volt az elmúlt évnek. Az Úr
megengedte, hogy lássunk pár villanást az Ő
munkájából, amit az emberek szívében és
elméjében végzett. Mindezek igen bátorítóak
voltak számunkra, ezért szeretnénk ezek közül
párat megosztani, hogy bátorításul szolgáljanak
5 órai napfelkelte Madang-ban
önöknek is.
A bibliatanulmányi képzésen Mózes V. könyvét tanulmányoztuk, melyet „szerződés-könyvnek” is
nevezhetnénk. A következőkre jutottunk: a szövetség megkötése előtt Isten bemutatja, hogy mit végzett Ő
népe megváltásáért (kihozta őket az egyiptomi fogságból), ezután eléjük tárja, hogy Ő mit vár el népétől,
(hogy megtartsák az Ő rendeléseit, s hogy mik azok), majd a nép lehetőséget kap, hogy igent vagy nemet
mondjon az Isten elvárására (szövetségre lépjenek az Úrral). Átbeszéltük, hogy az újszövetségben is
ugyanez a helyzet: megváltattunk a Bárány Jézus vére által, ugyanakkor Isten, az Ő Igéjében elénk tárja,
hogy mit vár el azoktól, akik szövetségre akarnak lépni Vele, és ezután döntés elé állíttatunk, hogy igent
vagy nemet mondjunk erre. Az egyik parancsolat, amelyet Krisztus mindannyiunkra bízott, akik Őbenne
hiszünk, az, hogy tegyünk az Ő tanítványaivá minden népeket (Máté 28:19,20). Az egyik patep férfi, aki
rendszeres résztvevője a képzésnek, miután megértette, hogy mi is, az új szövetség alatt, igent vagy nemet
kell mondjunk Isten ajánlatára, és vele együtt az Ő parancsolataira, meghatódva ismerte be, hogy a patep
nép nem törődik azzal, hogy tanítványokká tegyen embereket, úgy, ahogy Isten azt szeretné. Vajon mi,
magyar evangéliumi hívők, mit fogunk válaszolni az Úrnak erre a parancsolatára (nem
opcionális!!!)? Igent vagy nemet?
Íme, pár vallomás a résztvevők szájából, melyek azért bátorítóak, mert hisszük, hogy a megtérés és
megújulás a bűn felismerésével és megvallásával kezdődik:
Yakiving: „Úgy hittem, hogy csak a vallási vezetők felelőssége a bűnbeesettekkel foglalkozni, de most
megértettem, hogy nemcsak a vezetőké ez a feladat, hanem minden keresztyéné, hogy a többieket
megtérésre bátorítsa és segítse.”
Yasasa: „Eddig azt hittem, hogy minden jó, amit megvalósítottam, és mindenem, amim van, az én erőm,
képességeim és jóságom eredménye. De most már megértettem, hogy minden jó dolog, beleértve a
megváltásomat is, az Úr ereje, nagysága és jósága/kegyelme által valósul meg, és csak erre
támaszkodhatom.” (Mózes V. könyve 7-9. fejezetek)
Egy fiatal férfi a következőket mondta: „A múltban mindenféle haszontalan dologra gyűjtöttem össze a
fiatalokat, de ezentúl szeretném az Úrnak tetsző dolgokra bátorítani őket.” Örömmel tapasztaltuk, hogy
Amoa ezt a vágyát elkezdte gyakorlatba ültetni, és sikerült pár fiatalt hívnia a denglui bibliaórákra és a
buloloi képzésre is. Hálásak vagyunk érte, és a többiekért, akiket az Úr Igéje megérintett és változást
szült az életükben. Imádkozzunk, hogy mindezek ne csak szalmalángok legyenek, ahogy már
sokszor történt ezelőtt, hanem legyen mély és maradandó változás a patep emberek életében! Az Úr
nyissa meg szívüket, adjon igaz megtérést, és tegye erős oszlopokká őket a gyülekezetben!
Pár nagyon áhított szabadnap után, melyet részben Madangban töltöttünk, többek között meglátogatva
“wasfemili”-nket, részben pedig
“Wasfemili”-nket most sem hagytuk
Ukarumpában, a központban, januárban
teljes gőzzel kezdtünk neki ismét a
Igei üzenet nélkül
munkának. Január 7-én érkeztünk
Bulolóba, és öt napig vendégül láttunk
egy fiatal holland házaspárt, akik
ugyancsak a Biblia használatának
elősegítésében szolgálnak PÚG-ban, de
most azért jöttek, hogy gyakorlati
segítséget nyújtsanak. Willem nagyon
ü g y e s e z e r m e s t e r, é s s e g í t e t t
„helyrepofozni” egy kicsit a házat,
amelyet Bulolóban bérelünk. Szinte
minden területen szükség volt
segítségre. A legtöbb munka a
vízvezetékekkel, csapokkal, víztartállyal
volt. Végre van meleg vizünk is, egy
instant elektronikus zuhany segítségével. A falon lévő lyukakat is sikerült befedni, ahol a nem kívánt
rágcsálók látogattak hozzánk időnként. Az elektromos vezetékeken is volt munka, így nem sok időnk jutott
arra, hogy minőségi közösségi időt töltsünk velük. Ennek ellenére hisszük, hogy az Úr időben küldte őket,
mert sok minden a használhatóság határán volt. Az Úr áldja meg őket áldozatukért!

Miután útra keltek, egy hétvégénk volt helyrejönni kissé a nagyon fárasztó napok után, és előkészíteni az
idei év első, öt egész napos képzését. Nagyon
rosszul esett, hogy a levelünk első felében leírt
„eredmények” után, az első nap csak három
résztvevő jelent meg. Több mindent hallottunk,
hogy mi volt ennek az oka, de csak az Úr
tudja, mi az igazság. Az Úrnak adunk hálát a
meghallgatott imákért, s hogy a többi napokon
heten jöttek. Hisszük, hogy „növekedtek”.
Elkezdtük tanulmányozni az Ézsaiás könyvét,
és bízunk benne, hogy befejezzük, mielőtt
hazalátogatunk. Február 11-én kezdtük el az
idei második képzést (az Úrnak hála a 9-13
résztvevőért!), és március 4-re tervezzük a
harmadikat. Imádkozzunk továbbra is, hogy
az Úr hozza az embereket a nehézségek/
kísértések ellenére is, és tegye mindinkább A 2018-as év utolsó kurzusának résztvevői az
nyitottá elméiket és szíveiket, hogy
első Patep nyelvű Biblia tanulmánnyal
felfogják és befogadják az Igét!
Egy újabb hálaok, hogy januárban sikerült kinyomtatni, és részben kiosztani az első kétnyelvű (PatepTok Pisin) bibliatanulmányozó anyagot (Mózes V. könyvéből), melyet együtt hoztunk létre a kurzusok
résztvevőivel, és a falun töltött időnk alatt az együttműködő emberekkel. Sokan örültek neki és értékelték.
Nekünk még nem volt időnk felfogni és örülni neki. Imádkozzunk, hogy ne csak dísz és presztízs legyen
számukra, hanem hasznos eszköz is a saját maguk, és mások képzésében!
Az első képzés után két hetet ismét Dengluban töltöttünk, a szokásos elfoglaltságokkal: nyelvtanulás,
kurzus anyagának fordítása, bibliatanulmányok heti két alkalommal, melyet ez alkalommal is a kurzus
résztvevői tartottak, gyakorlatként. Hajni ismét
tartott áhítatot az iskolásoknak egyik reggel, amely
a lelki javak mellett mindig hoz magával valami
kellemes meglepetést is. Így például, Hajni cukorkát
oszt minden gyereknek, és igyekszik valami
hasznos eszközt adni a tanároknak, amit a tanítás
során használhatnak, a gyerekek pedig a föld
gyümölcseivel örvendeztetnek meg minket (édes
banán, sütő banán, sütő tök, paradicsom, uborka,
cukornád, zöld levelek, kókuszdió, édes krumpli,
zöld paszuly, földi mogyoró). Sokszor jól jön az
iskolások ajándéka, ugyanis Dengluban nem
tudunk ételt vásárolni. Arra kell hagyatkoznunk,
amit a városból hozunk, (friss dolgokat itt csak pár
napig tárolhatunk, mivel nincs áram, tehát hűtő
sincs), és arra, amit az emberek ajándékoznak (ha
éppen van mit, vagy ha eszükbe jut). Az emberek most jobban odafigyeltek ránk, valószínűleg azért is, mert
tudják, hogy egy időre hazamegyünk, és nem tudhatják biztosan, hogy visszatérünk-e még valaha.
Az SIL márciusi munkakongresszusa után (melyet minden második évben szerveznek meg, és a különböző
területi találkozókkal együtt közel három hétig tart), lesz pár napunk összecsomagolni, és (újból) kiköltözni
az aktuális ukarumpai házból. Igen, bizony, januárban volt két éve annak, hogy itt vagyunk, és április 11-én
tervezünk hazautazni 4,5 hónapra. Imádkozzanak velünk, hogy tudjunk mindent, főleg kapcsolatokat, jól
hátrahagyni! Szükségünk van extra energiára, hogy ezt az intenzív időszakot egészségben és jól
tudjuk végig vinni. Nagyon sok mindent kell elvégezni, előkészíteni és rendben hagyni, mely nagy
odafigyelést igényel. Imádkozzunk, hogy az elvetett Ige-magvak gyümölcsöt teremjenek azalatt is, míg
távol leszünk, és a Sátán ne tudja kikapkodni őket az emberek szívéből, se ne tudjon konkolyt vetni
a jó magvak közé! Ugyanakkor imádkozzanak, hogy találjunk lakóhelyet is erre az időszakra! (Ha
tudnak egy helyet Nagyváradon, ahol lakhatnánk ebben a rövid időszakban, kérjük, jelezzék!)
Köszönet minden imáért, bátorításért és a kitartó adományért! Szeretettel,
Ha szeretné ANYAGILAG TÁMOGATNI ezt a szolgálatot, megteheti a következő módokon:

• Személyesen a szervezet irodájánál (Oradea, Str. Grădina de Fragi nr. 5)
• A szervezet bankszámláin keresztül: (Az utalásnál írják oda: “Pt. fam. Dumitriu”)
Asociația Wycliffe România (tel. 0774642146) Oradea, CIF 24990606
LEI RO24BTRL00501205N34078XX
EUR RO96BTRL00504205N34078XX
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• Más országban lévő Wycliffe szervezeten keresztül is utalhat, ebben az esetben tüntesse
fel a belső kontó számot: 249261.
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