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Adunarea Generală Wycliffe România 

Vă rugăm să susțineți în rugăciune întâlnirea anuală a membrilor Wycliffe 

România cu bordul de conducere, care va avea loc în 15-16 martie, la Brașov. Se 

va face o evaluare a activității din anul 2018 și se vor discuta planurile și bugetul 

pentru anul 2019. Rugați-vă pentru protecție în călătoria spre Brașov pentru toți participanții. 

Rugați-vă pentru o comunicare eficientă, călăuzire și înțelepciune în lucrarea de viitor. 

 

Proiectul Traducerea Bibliei pentru Surzii din România (TBSR) 

Rugați-vă pentru buna desfășurare a proiectului de traducere a Bibliei pentru 

Surzii din România. Procesul de traducere este dificil și e nevoie ca traducătorii să 

aibă o înțelegere corectă și aprofundată a Scripturii și să transpună mesajul biblic 

în semne, cât mai clar și relevant pentru cultura Surzilor. Rugați-vă ca traducătorii să crească în 

cunoașterea procesului de traducere. Rugați-vă pentru o bună înțelegere în echipă și biruințe în 

luptele spirituale. 

  

Eliberarea vizelor 

Mulțumiți-I lui Dumnezeu că Lumi M. poate să continue slujirea pe câmpul de 

misiune din Asia deoarece viza a fost extinsă pentru al doilea an al proiectului de 

alfabetizare. Rugați-vă pentru Tabita care este în procesul de solicitare a vizei 

pentru Statele Unite. Este nevoie ca echipa GSLT (Echipa Globală pentru Limbajele Semnelor) să 

lucreze împreună la inițierea dezvoltării aplicației pentru crearea de dicționare în limbajele 

semnelor. În acest scop, se planifică o sesiune de instruire și dezvoltare de două săptămâni în 

Dallas. Rugați-vă ca Domnul să călăuzească toate lucrurile în acord cu planul Lui. 

  

Parteneriate: Taiwan 

Lăudați-L pe Dumnezeu pentru parteneriatul dintre Wycliffe Taiwan, Credința 

vine în urma auzirii, Societatea Biblică din Taiwan și bisericile din Taiwan. Pentru 

a ajuta la păstrarea limbii Yami Tao, o limbă indigenă în pericol în Taiwan, 

parteneriatul va produce un Nou Testament în format audio. Ei caută vorbitori Yami Tao pentru 

înregistrarea vocilor și verificarea înregistrărilor. Rugați-vă ca acest proiect să continue să unească 

toți creștinii Yami Tao în timp ce lucrează împreună. 

  

Operațiuni și procese: Indonezia 

Yayasan Jasa Aviasi Indonezia sau YAJASI este o organizație a Alianței Globale 

Wycliffe în Indonezia, care se concentrează pe traducerea Bibliei și pe aviație. 

Lăudați-L pe Dumnezeu pentru că la întâlnirea recentă a bordului ei au decis să 

continue să mențină concentrarea asupra traducerii Bibliei. Ei trebuie să-și 

reînnoiască autorizațiile de funcționare, astfel încât să poată continua să deservească zona cu 

zboruri calme și sigure, transportând persoane și lucruri spre zonele îndepărtate din Indonezia. 

Rugați-vă ca să îndeplinească toate cerințele la timp. 
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Construcții: Indonezia 

2019 este un an pentru a construi, pentru Yayasan Misi Penginjilan Pemuridan 

Papua (YMP3) din Indonezia. Viziunea YMP3 este aceea de a oferi oamenilor din 

Indonezia instruire biblică bună și ucenicizare. Rugați-vă pentru planurile lor și 

pentru fondurile necesare, deoarece aceștia construiesc un loc în care pot îndeplini această 

viziune. În timp ce încep construirea biroului lor, rugați-vă și pentru proiectele de construire a 

două grădinițe pe care le ajută deja, și în felul acesta să pună în practică principiul lor de a fi 

binecuvântați pentru a fi o binecuvântare. 

  

Programarea evenimentelor: Malaezia 

„Oralitatea se ocupă de studiul comunicării vorbite și de persoanele care învață în 

principal prin comunicare orală”. Rugați-vă pentru personalul Wycliffe Malaezia, 

deoarece acesta organizează un atelier de lucru pe tema Povestirea orală a 

Bibliei, în acest an. Atelierul are două părți: 

• Atelierul de formare din 13-15 martie are scopul de a introduce Povestirea Bibliei participanților 

și de a-i învăța cum să o folosească. 

• Atelierul de creație sau construire din perioada 18-22 martie va îndruma  participanții să 

dezvolte programe de povestire a Bibliei pentru trei grupuri lingvistice. 

Rugați-vă pentru buna coordonare a echipei de instruire care lucrează la aceste evenimente în 

Malaezia. Rugați-vă ca participanții, care sunt în mare parte lideri tineri ai bisericilor, să 

interacționeze bine cu instructorii și unul cu altul. Rugați-vă să răspundă pozitiv la viziunea pentru 

traducerea Bibliei. 
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