
Vállalj nélkülözhetetlen szerepet  
a bibliafordítás mozgalmában!

Vállalj nélkülözhetetlen szerepet  
a bibliafordítás mozgalmában!

„Tizenöt éves informatikus múlttal rendelkeztem a versenyszférában. 
Jelenlegi munkámban nap mint nap hasonló feladatokat végzek, 
mint korábban a világi munkahelyemen, hiszen itt is a legfejlettebb 
technológiát használjuk. Számomra fontos látni, hogy amit teszünk, 
hatással van a világra, és embereket segít ahhoz, hogy Isten Igéjét 
saját nyelvükön olvashassák.”

—Judy Bokelman, nemzetközi IT vezető, Waxhaw, Egyesült Államok

„Tíz évvel ezelőtt számítógépes hálózati mérnökként nem gondoltam, 
hogy valaha is a misszióban fogom használni a tudásomat. Most 
viszont a külmissziós területen a legújabb ADSL, vezeték nélküli és 
VSAT technológiákkal ismerkedem illetve segítek azokat használatba 
helyezni. Ezzel növeljük a fordítók munkájának hatékonyságát.”

—Chris Hecht, IT menedzser, Ukarumpa, Pápua Új-Guinea

„A Cél 2025 hatalmas motivációt jelent: emiatt több száz nyelven  
indult meg a bibliafordítás. Most minden eddiginél nagyobb szükség 
van a számítógépes szakemberekre, akiknek segítségével automa-
tizálni és integrálni lehet a munka befejező fázisát, az összetett 
íráskép kialakítását és az elkészült mű kiadását. A legizgalmasabb 
fejlesztések egy része még mindig előttünk áll!”

—Alan Conner, nemzetközi kiadásszervező, Dallas, Egyesült Államok

„Itt, Kelet-Afrikában az IT munkatársak legnehezebb feladata az, 
hogy működésben tartsák a sokféle számítógépet és szervereket. 
Nagy szükségünk van tapasztalt IT szakemberekre, akik széleskörű/
értékes tudásukkal segíteni tudják a bibliafordítást Nairobiban.”

—Paul Merrill, Nairobi, Kenya
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Az IT szakemberek manapság a Wycliffe által legkeresettebb 
munkatársak közé tartoznak: világszerte több mint 200 
emberre van szükség. A következő területeken keresünk 
specialistákat:

Mivel ilyen sok területen küzdünk munkaerő-
hiánnyal, biztos lehetsz abban, hogy a Wycliffe olyan 
feladatot fog neked találni, ami a leginkább személyre-
szabott és ahol képességeidet a legjobban ki tudod 
használni. Ugyanakkor a manapság elérhető legújabb 
fejlesztőeszközöket és technológiát használjuk, 
lehetőséged lesz arra is, hogy szakterületeden tanulj 
és fejlődj. Nem utolsó sorban pedig akárhová is kerülj 
a világban szolgálatod által, bizonyosan elégedettség-
gel tölt majd el a tudat, hogy munkáddal te is ahhoz 
járulsz hozzá, hogy Isten Igéjét világszerte – a ma még 
Bibliával nem rendelkező népek is – anyanyelvükön 
olvashassák.

IT szakember vagy? Lehet, hogy éppen Te vagy az, 
akit Isten arra választott, hogy ezt a nagyon sajátsá-
gos szükségletet betöltsd. Biztos lehetsz abban, hogy 
a bibliafordításban végzett munkádnak örökkévaló 
értéke lesz!
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                                   Nagyon szereted a munkádat, 
de azt kívánod, bárcsak képességeidet egy örökkévaló  
cél szolgálatába állíthatnád? A bibliafordítás mozgal-
mában pontosan Rád van szükség!

A Wycliffe célja az, hogy Isten Igéjét lefordítsa 
az adott népcsoport által legjobban ismert és értett 
nyelvre. A fordítók, írás-olvasási szakemberek, pilóták, 
orvosok mellett még sokan mások szolgálnak együtt 
közös célunk: a Biblia lefordítása érdekében. Az egyes 
részfeladatok sikeréhez azonban létfontosságú a magas 
szintű számítógépes háttér megteremtése, a szoftver-
fejlesztés és az ezirányú oktatás is. Nem csupán azért, 
mert a kommunikáció és az infrastruktúra bővítése ezt 
megköveteli, hanem mert a folyamatosan újuló és 
egyre hatékonyabb nyelvészeti eszközök fejlesztésére 
és karbantartására is szükség van.

Légy te is a csapat tagja és a megoldás része!  
Változtasd meg a világot!


