
„Nem mintha önmagunktól … volnánk alkalmasak, …
ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van”

(2Korinthus 3,5).

Szűcs Laura
Bangladesh (Ázsia)

       2009-ben hallottam először a Wycliffe szervezetéről egy missziós napon. Nagyon megérintett,
hogy milyen sokan nem olvashatják Isten Igéjét az anyanyelvükön, vagy azért, mert még nem
létezik bibliafordítás azon a nyelven, vagy pedig azért, mert nem volt még lehetőségük megtanulni
írni és olvasni. Ettől kezdve szinte minden gondolatom a bibliafordítás szolgálata körül forgott.
Mivel korábban nem tanultam teológiát és a missziói munkáról sem tudtam sokat, három évig egy
angliai bibliaiskolába jártam. Ezalatt több gyakorlaton vettem részt, többek között Pápua Új-
Guineában, ahol betekinthettem a bibliafordítás és az írásolvasás-oktatás mibenlétébe.
      Felkészülésem ideje alatt a fenti és az alábbi igeversek bátorítottak: „Meg vagyok győződve
arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára” (Filippi 1,6).
Szavaival Isten felemelt és erősített a nehezebb időszakokban, megmutatta, hogy ki is az, akire
tekintenem kell életem minden területén, és biztatott, hogy még én is szolgálhatok neki azzal a
kevéssel, amim van.
      Isten az írásolvasás-oktatást helyezte különösen a szívemre. Az írni és olvasni tudás az alapja
minden további tanulásnak, ami az embereknek biztosabb megélhetést, önállósodást, fejlődést tesz
lehetővé és önbizalmat, méltóságot ad. Nem utolsó sorban pedig kulcs a Szentírás mélyebb
megismeréséhez. Éppen ezért szomorú, hogy még mindig nagyon sok olyan ország van, ahol a
gyermekek és a felnőttek vagy bizonyos népcsoportok nem járhatnak iskolába és nem képezhetik
magukat.
     A világ népességének több mint fele (kb. 4 milliárd ember) Ázsiában él, ahol a világ nyelveinek
közel egyharmadát beszélik (több mint 2000 nyelvet). Azoknak az embereknek a 80%-a is ott
található, akik még soha nem kerültek kapcsolatba az evangéliummal. Mindezek arra vezettek,
hogy Ázsiában szolgáljak írásolvasás-oktatóként. Ázsián belül pedig Bangladesre esett a választás. 

        A gyakorlati felkészülés részét képezte a vízum, az
oltások, a repülőjegy és további szükséges eszközök
beszerzése. Hálát adok, hogy ezeket mind megkaptam.
Így tavaly októberben megérkeztem Bangladesbe. Most
bengáliul tanulok, ismerkedem az itteni emberekkel, a
kultúrával, a szokásokkal. Ha kellő szinten
elsajátítottam a bengáli nyelvet, feladatom lesz majd
tanítók képzése, tankönyvek, munkafüzetek szerkesztése,
illetve a helyi keresztyén gyülekezetekkel és
szervezetekkel való együttműködés. 
       Izgatottan várom, hogy Isten mit tartogat még
nekem itt, Bangladesben. Nem mindig könnyű egy
idegen országban, kultúrában élni, de Istennel együtt
minden lehetséges!

Éneklő bangladeshi lányok


