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„Domnul este aproape de cei cu
inima înfrântă, și mântuiește pe
cei cu duhul zdrobit.” (Ps 34:18)
Realizăm zilele acestea tot mai
mult, câtă suferință există în
lume. Biserica din care fac parte
are un loc de tabără folosit
acum pentru refugiați. Am avut
73 de copii orfani cu patru
educatoare din două orfelinate
de lângă Kiev. Recent au venit
peste 60 de persoane, în special
mame cu copii bolnavi cu
diferite afecțiuni. Am fost la
spital cu una dintre aceste mame
cu băiețelul ei de 11 ani care are
diabet și era foarte crescut.
Medicul a spus că datorită
stresului a crescut așa de mult.

Mama copilului spunea că soțul
ei, sora, mama, rudele... au
rămas în Ucraina. Nu știu ce era
în inima copilului dar se vedea
că era agitat. Nu știe nimeni ce
se va întâmpla cu Ucraina și cu
locuitorii care au rămas acolo.
Sunt mulți care suferă în inima
lor, unii sunt răniți iar alții nu se
vor mai întâlni niciodată cu cei
dragi. Totuși, vestea bună este
că Domnul Isus a luat păcatele
noastre pe cruce și a
experimentat multă suferință.
Știe ce înseamnă să fii atacat și
apoi refugiat în Egipt. El știe
prin ce trecem și este aproape de
toți cei cu inima frântă de
durere și întristare. Dumnezeu

nu stă departe de problemele
noastre ci ne-a dovedit
dragostea Lui cea mare venind
la noi, suferind mult din partea
oamenilor și fiind gata să-și dea
viața pentru noi. De aceea El
este Singurul care poate să ne
ajute în situații de criză, să
rezistăm sufletește și mental, să
ne păstrăm credința în El și
nădejdea unei vieți mai bune.

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.”



Cine s-ar fi gândit că spre finalul iernii ne vom trezi
cu o ploaie...de rachete. Chiar dacă aici, în Juba,
nu s-a resimțit efectul lor fizic, totuși pe toți ne-a
îngenunchiat. Dar nu cum se așteptau: ne-a
îngenunchiat pentru a lupta în rugăciune. Când am
aflat vestea, eram spre finalul Evangheliei după
Marcu, verificând întrebările pentru comunitate.
Am rămas puțin locului și deodată, parcă am văzut
sintagma „războaie și vești de războaie” cu alți ochi.
Și partea cea mai interesantă e că acel pasaj face
parte din cele în care am fost implicată în verificare.

Echipa a fost foarte înțelegătoare cu momentele
în care mintea mea a zburat aproape trei mii de
mile, în România: ca unii care au trecut prin
greutăți mari și foarte mari, incluzând conflicte
armate, m-au încurajat și ne-am rugat pentru
situația din Europa și la birou, nu doar la biserică.
Totuși, nici o încurajare nu se compară cu a
Domnului Însuși. La timpul personal de părtășie am
ajuns la Psalmul 27, psalmul care mereu a fost o
lecție pe care să o învăț și are un final care nu are
deloc de-a face cu răzbunarea. Cuvintele
„Dumnezeu e lumina vieții mele: ce să mă tem?”
„de cine să îmi fie frică?” mi-au răsunat încă odată
în urechi și Domnul, răbdător, mi-a adus aminte că
e Suveran: atributul meu favorit. Și după ce m-a
încurajat El, sigur, mi-a păsat în continuare: dar fără
să mă mai îngrijorez. Așadar, de la kilometri
distanță, vă îndemn să citiți psalmul 27, dar aș dori
să fac o precizare: de citit, îl poate citi oricine. Însă
implicațiile sale sunt doar pentru cei a căror Lumină
este Dumnezeu. Cu voi pacea!

Tamara B

L.M.
În 2021, L.M. a putut călători în Anglia pentru
cursurile în domeniul educației multilingve și
dezvoltării limbilor pentru comunități etnice
minoritare. În timpul celor șase luni, a experimentat
harul Domnului prin oportunitatea de a învăța
lucruri relevante pentru slujirea în Asia, prin faptul
că a putut trece cu bine toate examenele, dar și prin
cazările de care a avut nevoie în timp de restricții
severe de pandemie și prin alte nevoi care au fost
acoperite. După câteva săptămâni petrecute și în
țară, L.M. s-a întors în Asia la sfârșitul anului trecut
pentru a continua într-un proiect de cercetare în
domeniul educației multilingve. De atunci a avut
ocazia să viziteze de două ori școlile din proiect și
acum se pregătește pentru o nouă instruire pentru
învățătorii acestor școli, care va avea loc în a doua
jumătate a lunii aprilie. Copiii din această
comunitate au avut foarte mult de suferit din punct

de vedere educațional din cauza pandemiei, ceea ce
face situația lor și mai complicată decât era deja.
Rugați-vă pentru înțelepciune în pregătiri și pentru
o bună comunicare cu toți cei implicați astfel ca
micuții elevi din această comunitate lingvistică să
aibă parte de o bază cât mai solidă din toate
punctele de vedere pentru viața lor.



Zoltán Barabás

Cu dragostea veșnică a Domnului, vă salut din nou
pe toți. Am continuat lecțiile biblice pentru copii în
decembrie cu viața lui Moise. Lăudat să fie Domnul
că grupul mic continuă să participe la sesiuni, dar să
ne rugăm în continuare ca Cuvântul să nu treacă
din viața lor fără urmă! Proiectul de traducere
oficială (standard) a Bibliei în limba rromani este
acum în plină desfășurare. Traducătorii, împreună
cu colegii mei, au reușit să traducă capitolele 18-21

din Evanghelia după Ioan (întâmplările Paștelui) și
acum au corectat textul. Traducătorii au adăugat și
materiale audio pentru a-i ajuta pe cei care nu pot
sau nu le place să citească, astfel încât să poată
participa și ei la verificare. Cu colegul meu am
reușit să încărcăm aceste capitole pe internet,
capitol cu capitol, astfel încât mulți oameni au avut
acces la materialul produs. Pe parcursul iernii, am
reușit în sfârșit să distribuim materialele rămase de
la vechiul proiect SIL. Au fost livrate în peste 13
comunități din 3 județe (Bihor, Sâlaj și Satu Mare).
M-am angajat să le livrez personal în județele
Mureș și Bistrița – Năsăud în cadrul vizitelor la
biserică. Rugaţi-vă ca proiectul de traducere în
limba rromani standard să continue cu succes și să
fie posibilă producerea de materiale pentru Paște.
Rugați-vă ca Domnul să folosească materialele
distribuite și să binecuvânteze atât comunitățile de
romi cât și altele.

Luminița Prisecaru
Dragi frați și surori de departe,
Vă salut cu un călduros „Nakaye!” de pe pământul
poporului Ale, din sud vestul Etiopiei unde prin
Harul Lui m-am putut întoarce pe data de 20
februarie. Ceea ce pe data de 12 noiembrie părea o
plecare nedorită și dramatică pe perioadă
nedeterminată, a fost exact 3 luni. Aceste luni în
România le-am petrecut cel mai mult alături de
familie și biserică. A fost un timp bun și folositor din
multe puncte de vedere. Slăvit să fie Domnul căci El
știe cum să facă „toate lucrurile să lucreze împreună
spre bine”. Vă scriu din nou la un timp de grea
cumpănă căci conflictul local aici cu cei din Konso
este din nou intensificat și chiar în aceste momente
aud zgomot de împușcături. Dumnezeu vede și
aude strigatul celui nenorocit...slăvit să Îi fie
Numele! Rugați-vă pentru pace aici și să se facă voia
Lui în toate. Rugați-vă să putem continua în pace
lucrarea de traducere. Frații au lucrat bine în lipsa
mea terminând multe cărți de schițat. Împreună am

terminat de citit Galateni, Coloseni și acum aproape
am terminat Efeseni. Domnul să aibă milă și să ne
țină pe toți sănătoși și să ne dea pace sufletească aici
în mijlocul tuturor încercărilor. Săptămâna aceasta
au venit ploile mult așteptate. Slăvit să fie
Dumnezeu nostru Milos! Să ne rugăm ca Domnul
să dea pâine celor înfometați ...să îi întoarcă de la
groapă trimițându-le Cuvântul Lui. (Psalmul
107:20). A lui să fie slava în toate lucrurile și în veci
de veci! Amin



MISIONARI ÎN NEVOIE

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

Pe data de 4-5 martie a avut loc
Adunarea Generală Anuală a
Asociației Wycliffe România.
Proiectul Rroma a tradus și
verificat capitolele 18-21 din
Ioan și a planificat ateliere de
folosire a Scripturii în biserici din
diferite regiuni ale țării.
Proiectul de traducere a surzilor
s-a implicat în ajutorarea
refugiaților ucraineni surzi cu
trecerea graniței, transportul și
cazarea lor în România sau
tranzitarea spre vestul Europei.
Spunem bun venit Alinei-Naomi
Spoială acceptată recent ca
membru Wycliffe România. Ea
va începe pregătirea pentru
lucrarea de misiune. Mai avem
un candidat nou în procesul de
aderare.

Suntem într-o perioadă de
pregătiri pentru taberele din vara
aceasta. Tabăra de misiune va
avea loc în perioada 1-6 august
iar tabăra de refacere pentru
misionari va avea loc în perioada
15-19 august.
Împreună cu Societatea Biblică
Interconfesională din România
organizăm cursuri de instruire în
Vindecarea Traumelor pentru

Donații

lucrători care ajută oameni cu
inimi rănite.
S-a format un grup de rugăciune
online, o dată pe lună, pentru
mișcarea de traducere a Bibliei,
pentru lucrători și pentru
popoarele fără Biblie. Vă invităm
să vă alăturați grupului aici
https://wycliffe.ro/grup-de-
rugaciune-wycliffe.

Vă invităm să susțineți

următorii misionari cu

nevoi financiare. Vedeți

detalii mai jos.

Tineri romi verificând traducerea

Flavia Munteanu

Damaris Zlatan

Alina-Naomi Spoială
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