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Stăpânul său i-a zis: „Bine, 
rob bun și credincios; ai fost 
credincios în puține lucruri, te 
voi pune peste multe lucruri; 
intră în bucuria stăpânului tău” 
(Mat. 25:21). În anul 2021, 
mai mulți robi ai Domnului au 
fost chemați acasă de Stăpânul 
lor, unii mai tineri, alții mai 
în vârstă. Fiecare am putea 
da câteva nume de oameni 
apropiați care au plecat deja. 
Unii dintre noi, robi rămași pe 
acest pământ, vor fi chemați 
acasă în anul 2022. Zilele 
acestea, mai mult ca oricând, 
ne amintim că suntem trecători 
în lumea aceasta, și trebuie 
să ne întrebăm, care va fi 

evaluarea Stăpânului pentru 
viața și slujirea noastră, atunci 
când ne va veni rândul să ne 
întâlnim cu El? Fiecare rob 
a primit o slujbă și resurse 
pentru îndeplinirea misiunii 
lui Dumnezeu pe pământ. 
Ne-am făcut partea? Cum 
folosim resursele Stăpânului? 
Noi suntem robii Domnului 
cu tot ce avem. Nu slujim 
statului, nici patronului și nici 
nouă înșine. Evaluarea finală 
va fi făcută de Marele Stăpân. 
Unii vor fi răsplătiți mai mult, 
alții mai puțin, iar alții vor fi 
pedepsiți pentru necredincioșie 
și irosirea resurselor Stăpânului. 
Misiunea Lui trebuie îndeplinită 

cu orice preț. Alții au suferit 
mult și au dat totul în slujba 
Stăpânului. Mai mult decât 
confortul nostru, Stăpânul caută 
mântuirea oamenilor. Modelul 
robului credincios îl oferă 
Însuși Stăpânul nostru care s-a 
sacrificat pe El însuși pentru 
salvarea noastră și a omenirii. 
Robii Lui sunt chemați să-I 
urmeze exemplul de slujire cu 
sacrificiu. Să ne ajute Domnul, 
ca la chemarea Lui acasă, fie că 
va fi în 2022 sau mai târziu, să 
fim găsiți robi buni și credincioși 
în slujirea pentru misiunea 
Marelui Stăpân.

Ruben Dubei, Director Executiv

„Cu ajutorul lui Dumnezeu și al partenerilor, dorim să vedem 
un proiect de traducere a Bibliei început în toate limbile care au 

nevoie de aceasta până în anul 2025.”



Mihai și Hajni Dumitriu slujesc în Papua Noua 
Guineea (PNG) de 5 ani în domeniul Promovării 
Folosirii Scripturii. În ultimii 4 ani au lucrat la 
ucenicizarea câtorva lideri sau potențiali lideri 
din poporul patep, și în acest sens, au dezvoltat 
un material de studiu biblic exegetic și cronologic 
în limba tok pisin, o limbă de circulație largă din 
PNG. Acesta l-au folosit în cadrul seriei de cursuri 
de studiu biblic, pentru a ajuta biserica existentă dar 
imatură din mijlocul lor, să crească în cunoașterea 
Cuvântului și a lui Hristos. În octombrie a avut loc 
absolvirea participanților. Cursurile s-au întins pe 
parcursul a 630 de ore de studiu, în decurs de trei 
ani și jumătate.
Așa ne relatează ei despre cele întâmplate și despre 
viitor: 
„Deși câțiva localnici, au fost împotriva lucrării 
din cauza geloziei sau a crezurilor strămoșești, iar 
războiul spiritual l-am experimentat și mai mult în 
ultimul an, mulțumim Domnului că cel rău nu a 
putut boicota ceremonia de absolvire și nu a putut 
doborî lucrarea. Invitat special la absolvire a fost 
pastorul lor (pastorii normal vizitează satele cam de 
2 ori pe an). După ce i-am explicat lucrarea noastră 
în mijlocul lor, el a fost foarte apreciativ, și în timpul 
predicii, și în discursul de după, a exprimat cât de 
valoroase consideră el aceste cursuri. Mulțumim 
lui Dumnezeu că l-a folosit în mod minunat pentru 
a reechilibra atitudinea comunității, în ciuda 
gândurilor negative care au fost răspândite de cel 
rău. 
Studenții (aprox. 18) care au participat regulat la 
cursuri în ultima vreme, au organizat masa festivă. 

Au dormit doar câteva ore noaptea, astfel încât 
mâncarea să fie gata la timp (pe foc deschis, fără 
frigider). Cineva a donat o parte dintr-un porc 
sălbatic pe care l-a vânat. A fost un eveniment 
înălțător. În cele din urmă, chiar și cei doi lideri 
împotrivitori au venit să se așeze la masă. Unul 
dintre ei a avut chiar și câteva propoziții de 
mulțumire.
Rugăciunea noastră este ca cei care au devenit 
ucenici ai lui Hristos, să facă alți ucenici la rândul 
lor din poporul patep, dintre popoarele învecinate, și 
de ce nu, până la marginile pământului. Ne rugăm 
ca Duhul Sfânt să le aducă constant aminte de ce au 
învățat și să nu dea înapoi.
În procesul de transformare al inimii oricărui om 
nu este nimic mai important decât înțelegerea 
Cuvântului. Am văzut asta și în lucrarea cu patepii. 
Bineînțeles, înțelegerea Cuvântului include și 
aplicarea, altfel nu este înțelegere adevărată. Dar 
și rugăciunea și încrederea în Domnul, chiar și în 
circumstanțele grele, sunt esențiale. Depindem de 
El în întregime, și putem avea deplină încredere, că 
El ne iubește. Dovada dragostei Lui este întruparea 
Lui.
Dacă Domnul va îngădui, în 2022 am vrea să 
începem același program de ucenicizare cu un alt 
popor (buang). Însă Mihai are probleme de sănătate 
de un timp mai îndelungat și nu s-a găsit cauza încă. 
Dacă lucrurile nu se îmbunătățesc curând, va trebui 
să ne reîntoarcem în România pentru investigații 
și recuperare, după care sperăm să ne întoarcem la 
planurile menționate. Ne rugăm ca voia Domnului 
să se facă în toate!”

Vești din Papua Noua Guinee



Dicționarele sunt instrumente valoroase pentru 
orice comunitate lingvistică. În cazul limbilor 
vorbite, s-a constatat adesea că un dicționar într-o 
limbă minoritară este un însoțitor important al 
Scripturilor traduse. De exemplu, printre vorbitorii 
limbii huave din Mexic, folosirea Scripturii nu a 
luat avânt decât după publicarea unui dicționar; 
publicarea dicționarului a dus la epuizarea rapidă 
a Noului Testament tipărit. Mai mult, în procesul 
de elaborare al dicționarului, au fost descoperite 
multe cuvinte noi în limba huave care puteau fi 
folosite mai eficient în traducere decât cuvintele 
împrumutate din spaniolă pe care oamenii din 
comunitate nu le înțelegeau bine.
Deși activitatea în limbile semnelor este prea nouă 
pentru ca ceva similar să se fi întâmplat, există toate 
motivele să ne așteptăm ca dicționarele în limbile 
semnelor să fie un avantaj pentru o folosire mai 
largă și mai eficientă a Scripturilor traduse. Mai 
mult, astfel de dicționare pot fi folosite pentru a 
răspunde nu numai nevoilor spirituale, ci și unor 
nevoi educaționale și sociale mai largi.
Din nefericire, mulți utilizatori ai unei limbi 
a semnelor nu au la dispoziție un dicționar, 
iar multe dintre dicționarele care există sunt 
foarte slabe. Unele echipe de traducere în limba 
semnelor au încercat să creeze dicționare biblice 
care să însoțească traducerile lor, dar acestea 
sunt împiedicate de factori tehnici de producție. 
Dicționarele tipărite cu fotografii sau desene lineare 
adesea nu reprezintă clar un semn și este dificil să 
găsești un semn în ele dacă nu știi și sensul acestuia. 
Dacă semnificația unui semn necesită explicații 
suplimentare, acestea nu pot fi date decât într-o 
limbă scrisă, pe care multe persoane surde nu o 
înțeleg bine. Deoarece mediul de comunicare al 
surzilor este vizual, un dicționar video este soluția 
preferată, dar dicționarele video necesită un suport 
tehnic pe care multe echipe nu îl au pe cont propriu.
Organizația SIL a început dezvoltarea programului 
de calculator SooSL în 2009 pentru a răspunde 

acestei nevoi. Scopul a fost de a avea un instrument 
care să permită persoanelor surde să creeze 
cu ușurință un dicționar, fără a avea nevoie 
de cunoștințe tehnice. De asemenea, s-a dorit 
încurajarea creatorilor de dicționare să adopte 
bune practici de creare a dicționarelor, cum ar fi 
includerea sinonimelor, a sensurilor multiple, a 
exemplelor și a variațiilor dintre dialecte. Întrucât 
produsul inițial a ajuns la maturitate, proiectul 
se concentrează acum pe rafinarea designului 
original și pe extinderea funcționalității, inclusiv pe 
dezvoltarea recentă a unui mijloc de publicare a 
dicționarelor pe un site web: https://web.soosl.net.
Wycliffe România se implică în dezvoltarea acestei 
platforme din 2018.
Estimările privind numărul de limbi ale semnelor 
și de utilizatori ai acestor limbi variază. Există cel 
puțin 200-300 de comunități suficient de mari 
pentru a necesita probabil o muncă de dezvoltare 
a limbii (inclusiv traducerea Scripturilor) și pentru 
care un dicționar ar fi un mare avantaj.
În general, se estimează că există undeva între 10 
și 35 de milioane de utilizatori ai limbii semnelor; 
unele estimări ajung la 70 de milioane. SooSL poate 
fi utilizat în limbi de orice dimensiune de către: 
• persoanele surde care doresc să învețe limba 

scrisă națională;
• persoanele surde care au nevoie să învețe 

vocabular specializat în limba lor de semne;
• copiii surzi care învață limba semnelor;
• profesori ai surzilor;
• părinții copiilor surzi care învață limba semnelor, 

fie pentru a comunica cu copiii lor, fie pentru a-i 
ajuta pe copii să învețe limba semnelor;

• adulți auzitori care doresc să devină interpreți 
în limba semnelor sau să își îmbunătățească 
abilitățile de interpret.

Dicționare pentru Surzi



12 popoare 
pentru 12 luni

wycliffe.ro/calendar-de-rugaciune-pentru-popoare-fara-biblie

Vești de la birou

Adresa
Aleea Peneş Curcanu, Nr. 30, 

Bl. QB1, Sc. B, Ap. 12,

Oradea 410585

Telefon: 0774 – 642 146

Email: info@wycliffe.ro
Site: www.wycliffe.ro

Banca Transilvania, 
Asociația Wycliffe România, 
SWIFT code: BTRLRO22

LEI  RO24BTRL00501205N34078XX
EUR  RO96BTRL00504205N34078XX
USD  RO48BTRL00502205N34078XX
GBP RO18BTRLGBPCRT00N3407801

Vă rugăm menționați la transfer scopul 
donației. Pentru mai multe detalii și alte 

metode disponibile pentru a dona accesați 
pagina www.wycliffe.ro/donatii

Membrii Wycliffe România vă 
mulțumesc pentru colaborarea 
frumoasă în rugăciune și 
financiar, pe parcursul anului 
2021. Domnul a fost cu noi și, 
din unele puncte de vedere, a 
fost un an mai bun decât alții. 
Am avut cazuri de boală dar fără 
probleme serioase. Domnul să fie 
slăvit.
În 2021, Lumi M. și Ada 
s-au întors pe câmpurile lor 
de misiune. Tamara a plecat 
în Sudanul de Sud pentru 
prima dată. Damaris și Flavia 
au devenit membre Wycliffe 
România și se pregătesc pentru 
lucrare. Avem un candidat nou 
în procesul de aplicare și alții 
interesați. Am putut organiza 
tabere...!

O altă minune a Domnului a 
fost începerea proiectului de 
traducere a Bibliei pentru romii 
din România în limba standard. 
Începuturile sunt grele, rugați-vă 
pentru acest proiect. Traducerea 
în limba semnelor pentru surzii 
din țară continuă chiar dacă au 
rămas puțin în urmă.

Donații

Am început un grup de 
rugăciune online, o dată pe lună, 
pentru mișcarea de traducere a 
Bibliei, pentru lucrători și pentru 
cei care îi susțin. Vă rugăm să vă 
alăturați grupului aici: 
https://wycliffe.ro/grup-de-
rugaciune-wycliffe

Calendarul de rugăciune 

pentru popoare fără Biblie, 

pentru 2022, se găsește aici:


