
Ukarumpa, PNG, 8.12.2022
Ahojte, milí priatelia,

chvála Pánovi, v ktorom máme pevný základ, ktorý sa neotrasie. Od posledného
zemetrasenia sme tu mali už len malé záchvevy a aj ja s Božou pomocou
prechádzam cez všetko, čo ma tu stretáva. Pijem dažďovú vodu zo strechy, no
niekedy mám pocit, že keď sa napijem, môj žalúdok mi chce povedať: „Toto už
viac nerob!“ :) Studená voda je tu dažďová, a teplá je z potoka, ktorý je len
povrchový a pramení z akejsi mokradi. Nakoniec sa to všetko mieša vo
vodovodnej batérii. Pritom mi viackrát napadli Pavlove slová:

„Nepi už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby
užívaj trochu vína.“ 1. Tim 5,23

Ja som si to previedol na naše pomery a sem tam si kúpim malú kolu alebo sprite a keď je najhoršie, mám bylinkové
kvapky na žalúdok s obsahom etanolu, ktoré zatiaľ tiež zaberajú. Hádam si postupne zvyknem. Niektorí zahraniční
služobníci kvôli dezinfekcii namáčajú zeleninu na 15 minút do roztoku bielidla (Savo), keďže zelenina na trhu je často
pred predajom umývaná v potoku. Takto vydezinfikovanú zeleninu potom opláchnu filtrovanou vodou a až potom ju
jedia.

Vďaka Bohu, je veľa miestnych ľudí, ktorí prichádzajú, aby pracovali na
preklade Božieho slova. Dokonca aj na vedenie tímu prekladateľov sú
vystrojovaní už aj Papuánci. Už chýba len to, aby sami aj viedli školenia
a prekladali. Nech Pán požehnáva ich prácu v ich domácej krajine.
Jeden papuánsky kazateľ ma prosil o modlitby za mladých študovaných miestnych
obyvateľov, ktorí by mohli pracovať na prekladoch Biblie.

Totižto keď rodina podporí niekoho, aby študoval, tak mladí
majú potom záväzok túto podporu rodine vynahradiť.

Preto si častokrát vyberajú radšej prácu, ktorá je lepšie platená, ako prácu na preklade Biblie. Túžim po tom, aby tí, ktorí
sa zapoja do prekladu, boli aj so svojimi rodinami viac požehnaní, aby si nemuseli hľadať inú sekulárnu prácu.
SIL má za cieľ nielen prekladať, ale aj trénovať a pomáhať lokálnej kultúre, aby prekvitala vo všetkých oblastiach. Na
UNESCO konferenciu, ktorá sa konala asi pred týždňom, tentokrát v hlavnom meste PNG, pozvali aj tímy prekladateľov
z našej organizácie pre etnografický prínos prekladu Biblie v jednotlivých jazykoch. Vďaka tomu sa mohli podeliť o
svoje skúsenosti. Miestni zamestnanci, ktorí pracovali v SIL nielen ako prekladatelia, ale aj ako stavbári, stolári, IT
pracovníci, údržbári, tlačiari atď. majú veľmi dobré referencie a pracovné návyky pre ďalšie zamestnanie.
Je zaujímavé, že táto krajina je rozlohou 9,5x väčšia ako Slovensko, pričom do roku 2000 mala len niečo cez 5 mil.
obyvateľov. Rodiny tu mávali bežne aj 15 detí a jeden muž mal aj viacero manželiek. Vďaka priaznivej klíme sa tu
pestuje celý rok. Hlavnými dôvodmi nízkeho počtu obyvateľov boli choroby a vojny medzi jednotlivými etnikami.
Existuje obraz namaľovaný na základe miestnej tradície, že ak boli dva kmene v konflikte, potrebovali niekoho, kto
mohol tieto dva znepriatelené kmene zmieriť. Tento obraz sa stal naplno realitou v evanjeliu – skutočné zmierenie nastalo
v Tom, ktorý zomrel nielen za odpustenie a zmierenie znepriatelených susedov, ale aj za to, aby títo ľudia našli odpustenie
všetkých svojich hriechov, zmierenie s Bohom a večný život s Ním.

Vďaka Bohu, aj naše odborné práce postupujú. Dokumentáciu na
stavebné povolenie generátorovej stanice sme zaniesli s kolegom do hlavného
mesta tohto regiónu, vzdialeného asi 3 hod. cesty malými autobusmi. Regál na
drevo v stolárskej dielni už realizujeme. Popritom pracujem na novej mape
Ukarumpy v merítku, ktorá bude mať široké využitie. Ďalej ma čaká úprava
miestnej kliniky, do ktorej by sme sa mali pustiť ešte tento týždeň. Od 16. 12. do
začiatku januára tu bude celostredisková odstávka. Niektorí odchádzajú
z Ukarumpy preč. Vraj sa tu dá ľahko pracovne vyhorieť. Hlavne sa to stáva
zahraničným pracovníkom, čo som trochu v tvárach niektorých ľudí aj pobadal.
Možno nepoznajú Maxov šesťsten. Max Kašparů, český kňaz a psychiater, zo

svojej praxe opisuje, ako si udržať 6 stien, vďaka ktorým sa bude triasť každé vyhorenie :). Veľmi rád by som to tu s
niekým zdieľal. Niekedy mám pocit, že z Božej milosti aj naša kultúra má v medzinárodnom prostredí veľa čo odovzdať.
Zatiaľ to len tak okrajom sledujem, a túžim po tom aby to bola Pánova služba, nie len moje myšlienky.

https://biblia.sk/citanie/seb/1tim/5


V pondelok a vo štvrtok ráno v rámci práce mávame hodinu biblického zamyslenia.

Niekedy cez prestávky papuánski chlapci vezmú gitaru a hrajú staré pesničky.

Ich nápev je až nápadne rezonujúci s tými, ktoré sme hrávali dávnejšie v našich kostoloch a spoločenstvách. Je to veľká
príležitosť sa navzájom povzbudiť a buduje to aj naše vzájomné vzťahy s kolegami. Dnes, ako každý štvrtok, sme mali na
našom stavebnom oddelení biblickú hodinu, kde som mohol zdieľať svoje osobné svedectvo a krátke biblické zamyslenie.
Bolo to veľmi požehnané a mal som z toho radosť. Mohol som smelo povedať evanjelium a potom som ešte púšťal krátke
reklamné video o Slovensku. Teraz by všetci chceli prísť na Slovensko 😀. Možno Pán bude vysielať služobníkov
z Papuy Novej Guiney do svojej vinice po celom svete a k tomu im aj žehnám a povzbudzujem ich v tom. Okrem
osobného svedectva som už predtým mal príležitosť povedať svedectvo o tom, ako Pán Boh zachránil môjho ocka pred
smrťou a bolo to pre všetkých povzbudením. No nechcem, aby to ostalo len tak, a preto sa modlím aj za ďalšie
príležitosti. Preto som sa aj učím miestny úradný jazyk tok pisin. Občas sa mi už podarí sformulovať aj vlastnú vetu.
Ďakujem za vaše modlitby.

Pred asi dvoma týždňami sme sa stretli s bratmi a sestrami z
neďalekého cirkevného spoločenstva v dedine Kamanankera vzdialenej odtiaľto
približne 4km. Rozprávali sme sa o službe cez dramatické umenie (scénky),
pričom sme si nechali čas na modlitby. Po dvoch týždňoch modlitieb sme sa včera
znovu stretli a dohodli sa, že to vyskúšame.

Pozvali ma v sobotu k nim, a ak nám Pán dovolí, budeme spolu
nacvičovať evanjelizačné scénky.

Môžete na nás myslieť na modlitbách, aby sa nám podarilo vymyslieť scénky,
ktoré sa hodia do kontextu miestnej kultúry a aby sa nám ich podarilo dobre

nacvičiť. Modlite sa, aby si ich Pán požehnal a nás vystrojil Svojím slovom a Jeho mocou. Cez Vianoce toto cirkevné
spoločenstvo plánuje evanjelizáciu vonku, nakoľko tu je stále 26 stupňov aj cez vianoce. Chceli by, aby som išiel s nimi.
Ešte neviem, čo to bude znamenať, ale povedal som na všetko: No problem, mi olrajt :).

Verím, že ste pri čítaní týchto riadkov boli povzbudení.
Ak by ste sa chceli pridať do modlitebného tímu, kliknite na nasledujúci odkaz vo svojom mobile a vďaka tomu získate
prístup do WhatsApp skupiny: https://chat.whatsapp.com/HvyOiTUpm5TA2BlYs1Jooq, 
Ďalej prikladám odkaz na FB stránku: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080982069638.

bankové spojenie pre účely tejto služby:
Prima banka, Číslo účtu: 4440006607/3100, IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607, VS 271
Fio banka, Číslo účtu: 2600711171/8330, IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171, VS 271

Ďakujem Vám za Vašu podporu a povzbudenie,
s prianím Božieho požehnania 
Pali

https://chat.whatsapp.com/HvyOiTUpm5TA2BlYs1Jooq
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080982069638

