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Atelier în Germania 

În perioada 3 - 7 iunie, Ruben Dubei va participa la un atelier despre identificarea 

contextului în care trăim și lucrăm și a planului lui Dumnezeu pentru Wycliffe în 

Europa și în lume. Atelierul cu tema, Forum despre viitor, se va desfășura în 

Germania. Rugați-vă pentru o călătorie în siguranță pentru toți participanții. Rugați-vă ca Domnul 

să călăuzească cu Duhul Lui discuțiile și activitățile care vor avea loc acolo. 

  

Un nou spațiu pentru birouri 

Wycliffe România are posibilitatea să achiziționeze un spațiu pentru birouri, în 

Oradea. Rugați-vă pentru călăuzire în luarea unei decizii care să fie în acord cu 

planul lui Dumnezeu. Rugați-vă ca Domnul să ofere finanțele necesare. 

  

Începerea unui proiect de alfabetizare: Asia 

Rugați-vă pentru un nou proiect de alfabetizare pentru adulți în care Lumi M. va 

fi implicată, în țara în care slujește în prezent. Proiectul va demara în toamna 

acestui an, în 12 sate dintr-un grup lingvistic pentru care traducerea Bibliei e în 

desfășurare. Rugați-vă pentru recrutarea învățătorilor potriviți și pentru o bună comunicare cu 

localnicii pentru ca proiectul să fie bine primit și eficient. În trecut, s-a mai încercat un program de 

alfabetizare de către stat, dar nu a avut prea mult succes și localnicii sunt dezamăgiți. 

 

Nevoie de personal: Filipine 

Asociația traducătorilor din Filipine (TAP), acum în al treizeci și șaselea an, este o 

organizație din cadrul Alianței Globale Wycliffe. TAP s-a angajat să slujească în 

traducerea Bibliei, alfabetizare, folosirea Scripturii în Filipine și în Asia. TAP are 

nevoie de trei persoane cheie: director pentru instruire, coordonator de dezvoltare a proiectelor și 

coordonator pentru casa de oaspeți. Până la acoperirea acestor nevoi, membrii comitetului de 

administrație adaugă sarcini suplimentare responsabilităților lor regulate. Rugați-vă pentru putere 

și înțelepciune pentru cei care fac aceste lucruri. Cereți-I Domnului să pregătească și să cheme 

oamenii calificați pentru a ocupa aceste poziții. Două dintre sarcinile esențiale implică scrierea de 

propuneri de proiecte și strângere de fonduri. 

 

Distrugerea suprafeței de lucru în proiectul Casa de lut: Thailanda 

Cele mai multe regiuni din Thailanda au o climă tropicală. În aprilie, Thailanda de 

Nord a fost afectată de furtuni de vară care au provocat ravagii și au cauzat 

distrugeri la 6.900 de case și alte structuri. Aceste furtuni au afectat foarte mult 

suprafața de lucru în proiectul casei de lut a organizației Wycliffe Thai. Cereți-I Domnului să 

furnizeze fondurile necesare pentru a reconstrui suprafața de lucru. Inițial a fost programat să fie 

terminată în iunie. Rugați-vă pentru încurajare, putere și înțelepciune pentru Wycliffe Thai și 

pentru voluntari în timpul reconstruirii. 
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Înregistrarea audio a Noului Testament: Taiwan 

Mulțumiți-I lui Dumnezeu pentru finalizarea înregistrării Noului Testament Yami 

Tao în format audio. Yami Tao este o limbă indigenă în Taiwan amenințată cu 

dispariția. Acest proiect a fost primul Nou Testament finalizat în format audio de 

către Wycliffe Taiwan, lucrând în parteneriat cu Credința vine în urma auzirii, Societatea Biblică din 

Taiwan și bisericile din Taiwan. Rugați-vă pentru următoarele limbi din Taiwan care vor avea Noul 

Testament în format audio. Cercetările și pregătirile sunt în desfășurare pentru proiectele 

următoare. Cereți-I Domnului înțelepciune și călăuzire în pregătirea și desfășurarea muncii de 

cercetare. Echipa ar dori să vadă următoarea înregistrare finalizată până la sfârșitul acestui an. 

 

Parteneri în instruire: Taiwan 

Se estimează că 70% din populația lumii învață pe cale orală. O organizație din 

cadrul Alianței Globale Wycliffe, Credința vine în urma auzirii (FCBH), colaborează 

cu Wycliffe Taiwan nu numai în producerea de Biblii audio, ci și în instruirea 

personalului pentru a le înregistra. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru acest parteneriat strâns. Rugați-

vă pentru echipa de înregistrare din Taiwan deoarece învață mai multe despre înregistrarea audio 

de la FCBH. Cereți-I Domnului să ghideze personalul Wycliffe din Taiwan în timp ce caută să 

recruteze două sau patru persoane suplimentare pentru a le instrui. 
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