
 

 

 Hajni és Mihai hír- és imalevele Pápua Új Guineából – 2023. január 

Kedves testvéreink az Úrban, 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy november 28. és december 9. között megtarthattuk az Idővonal elnevezésű 

bibliatanulmányi sorozat második részét Ukarumpában. A tanfolyam résztvevői: három bibliaiskolai tanár, egy 

helyi bibliahasználati lelkimunkás, aki gyakorlatra jött missziós szervezetünkhöz és egy fiatalember, akit az egyik 

faluban megválasztottak lelkipásztornak. Igaz, hogy csak 5 embernek tartottuk ezt a képzést, de az odaszánásuk és a 

hálájuk azt éreztette velünk, hogy érdemes volt időt és fáradtságot szánni erre. Imádkozzanak értük, hogy 

megőrizzék elméjükben és szívükben a tanultakat, és hogy a jövőben továbbadják másoknak is! Néhányan 

közülük már meg is tették ezt az előző tanfolyam után, aminek nagyon örülünk. 

A legutóbbi levelünkben ígértük, hogy részletesebben írunk majd a hazalátogatásunkkal kapcsolatos tervekről, de 

azóta több szomorú esemény történt, ami valamelyest megváltoztatta ezeket. 

Decemberben Mihai nagymamája hirtelen nagyon rosszul 

lett, és az állapota hétről hétre romlott. Sokáig nem tudtuk, 

hogy mi a baja, mivel a nagymama nem akart kórházba menni. 

Azelőtt nagyon önálló volt, jól tartotta magát korához képest (90 

éves). Ezért is, ez a változás nagyon váratlanul jött. Különösen 

Mihai édesanyját sújtotta ez a helyzet, aki szintén több komoly 

egészségügyi problémával küszködik. Ő gondoskodott a 

nagymamáról, Mihai nővérével együtt, akinek sikerült külföldről 

haza utaznia pár hétre, hogy segítségükre legyen. Január 11-én 

az Úr úgy döntött, hogy véget vet a nagymama földi 

szenvedéseinek. Nehezünkre esett, hogy nem tölthettünk időt 

vele, mielőtt elhunyt, de örülünk, hogy legalább az interneten 

keresztül beszélhettünk és imádkozhattunk vele. Kérjük, 

imádkozzanak velünk együtt a gyászoló családért, hogy 

megtapasztalhassák Isten békéjét és szeretetét, és különösen 

Mihai édesanyjának gyógyulásáért! 

Ezzel a helyzettel sok vívódáson mentünk keresztül, ami eléggé megviselt. Sok mérlegelés után, egy nappal a 

nagymama elhunyta előtt megváltoztattuk repülőjegyeinket, hogy egy hónappal korábban érkezzünk haza 

(február végére), de sajnos ez az időpont is túl későnek bizonyult. Mivel úgy érezzük, hogy több változtatás minden 

szempontból megterhelő lenne, a következő tervnél maradtunk: szeretnénk befejezni ennek a turnusnak az 

utolsó bibliatanfolyamát Maposban (Közép-Buangban), ahol jelenleg tartózkodunk (január 6-21.). Innen, két 

és fél hétre Lae-be utazunk, hogy segítsük a bibliafordító műhelymunka megvalósulását. A legtöbb kollégánk 

országon kívül tartózkodik, ezért fontos, hogy jelen legyünk, hogy a műhelymunkát meg lehessen tartani. Onnan, 

Ausztrálián keresztül indulunk haza, ahol tervezzük, hogy meglátogatjuk a Melbourne-i Magyar Baptista 

Gyülekezetet, és ha Isten ajtókat nyit, más gyülekezeteket is. Reméljük, hogy találkozhatunk Mihai néhány rokonával 

is. Horváth Ferenc lelkipásztor testvér és családja lát minket vendégül. 

Az ukarumpai képzés 
résztvevői köszönet 
bilumokat adnak át 



 

 

Bár korábban úgy reméltük, hogy december második felében végre lesz egy kevés időnk pihenni, az említett 

változások miatt az elmúlt hetek még kimerítőbbek voltak. Össze kellett csomagoljuk személyes tárgyainkat, hogy 

jöhessenek mások a házba, amíg távol vagyunk. Emellett elő kellett készíteni csomagjainkat a Mapos-i, Lae-i, 

ausztráliai és romániai utazásunkhoz is. Ezért még inkább időszerű a korábbi imakérésünk, hogy az Úr erősítsen 

meg minket az életünk minden területén. Hálásak vagyunk Istennek, hogy erőt adott elvégezni a 

többletfeladatokat, miközben igyekeztünk együtt ünnepelni a kollégáinkkal a karácsonyi és újévi ünnepek alatt. 

Kérjük, imádkozzanak továbbra is, hogy az Úr őrizzen meg minket testileg és lelkileg, amíg Mapos faluban 

tartózkodunk! Imádkozzanak, hogy az Úr nyissa meg az emberek elméjét és szívét, és hárítsa el a Sátán 

cselszövéseit! Hálát adunk Istennek, hogy az első 

nap kivételével elég sokan vettek részt (naponta 

50 körül), és hogy a résztvevőknek sok kérdésük 

van. Hálásak vagyunk azért is, hogy sok téves 

felfogás került mérlegre az Ige fényében, és az 

embereknek kezd nyílni a szemük. 

Az elmúlt hónapokban Isten valami nagyon 

fontos dolgot helyezett a szívünkre, de mivel ez egy 

különleges dolog, és még nagyon bizonytalan, nem 

érezzük úgy, hogy itt lenne az ideje konkrétan 

beszélni róla. Ha hazaérünk, szeretnénk 

megvizsgálni a lehetőségeket, hogy miként 

valósítható meg. Még ha nem is tudják, hogy miről 

van szó, kérjük, hogy imádkozzanak, hogy az Úr 

vezessen minket ebben a dologban, és az Ő 

akarata legyen meg!  

Kérjük, továbbra is imádkozzanak egy megfelelő lakhelyért a romániai tartózkodásunk idejére! Ez is 

kapcsolódik némiképp a korábban említett titokzatos témához, miként az otthoni látogatásunk időtartama is. 

Nagyon várjuk már, hogy újból találkozzunk. Ebben az időszakban szeretnénk meglátogatni testvéreinket és a 

gyülekezeteket, akik kitartóan szolgálnak velünk a Pápua Új Guinea-i emberek felé. 

 Köszönettel és szeretettel, Mihai és Hajni 

 

Ha szeretné ANYAGILAG TÁMOGATNI ezt a szolgálatot, megteheti a következő módokon: 
•Személyesen a szervezet irodájánál: Oradea, Al.Peneș Curcanu, Nr.30, Bl.QB1, Sc.B, Ap.12 

•A szervezet bankszámláin keresztül: (Az utalásnál írják oda: „Pt. fam. Dumitriu”) 
Asociația Wycliffe România (telefon: 0774 642146)    Oradea, CIF 24990606 

LEI   RO24BTRL00501205N34078XX 
EUR RO96BTRL00504205N34078XX 
USD RO48BTRL00502205N34078XX 

•Más országban lévő Wycliffe szervezeten keresztül is utalhat, ebben az esetben tüntesse fel a 

belső kontó számot: 249261. 

 BÁTORÍTSON MINKET! 

Van helyi postacímünk! 

Mihai and Hajni Dumitriu 
PO Box 1 (25) 

Ukarumpa EHP 444 
Papua New Guinea        

  mihai_dumitriu@wycliffe.ro 

Szabadtéri istentiszteleti alkalom a buangok 

között. A markológépen ülő gyerekek és 

felnőttek is részt vesznek. 

Gyalogtúra a szomszédos 

faluba istentiszteletre 
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