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Aniversarea de 10 ani Wycliffe România
Lăudați pe Domnul, toate 
neamurile, lăudați-L, toate 
popoarele! Căci mare este 
bunătatea Lui față de noi, și 
credincioșia Lui ține în veci. 
Lăudați pe Domnul! Psalm 117

Inimile noastre sunt pline de 
laudă la adresa lui Dumnezeu 
pentru purtarea Lui de grijă și 
călăuzirea Lui în ducerea 
Evangheliei de-a lungul celor 10 
ani de slujire.

Cu această ocazie vă invităm să 
sărbătorim împreună la Biserica 
Penticostală Logos din Cluj-
Napoca, vineri, 16 noiembrie 
orele 14.00-20.30, și sâmbătă, 
17 noiembrie orele 9.00-14.00.

Dorim să ne arătăm recunoștința 
față de biserici și parteneri pentru 
colaborarea lor fără de care 
lucrarea nu ar fi fost posibilă.

Se va prezenta situația traducerii 
Bibliei la nivel global și vom afla 
de noi parteneriate și strategii 
dezvoltate pentru împlinirea 
viziunii 2025: începerea 
traducerii Bibliei în fiecare limbă 
care are nevoie de Scriptură, 
până în anul 2025.

Pe lângă vorbitori, vom avea și 
misionari care vor împărtăși atât 
minunile pe care le face 
Dumnezeu la marginile 
pământului cât și provocările cu 
care se confruntă ei acolo.

De aceea vă invităm să-L 
glorificăm pe Domnul împreună 
pentru bunătatea și credincioșia 
Lui față de noi, și să fim încurajați 
în lucrarea care mai rămâne de 
făcut.

Ruben Dubei - Director Executiv

EVENIMENTE Întâlnirea organizațiilor de misiune din PIM 15-17 octombrie

Conferința națională de tineret din Chișinău 1-3 noiembrie
Vizită și prezentare la CRST 5 noiembrie

Aniversarea de 10 ani Wycliffe România 16-17 noiembrie
Ziua mondială a Bibliei 18 noiembrie



Tema: 10 ani de parteneriat 
în traducerea Bibliei

Vineri: Lăudați pe Domnul toate neamurile – 
Psalm 117

• Retrospectiva Wycliffe România – Jeroen Van 
Velden

• Proiectele Wycliffe România și perspective de 
viitor – Ruben Dubei

• Interviu misionari

• Dumnezeu glorificat în fiecare grup etnic – Dr. 
Cornel Boingeanu

Sâmbătă: Dumnezeu glorificat prin unitatea 
Trupului – Ioan 17:21

• Importanța unității în Trupul lui Hristos – Aurel 
Moldovan

• Dumnezeu glorificat prin colaborarea Trupului 
– Dr. Kirk Franklin

• Parteneriate în Europa, oportunități și 
provocări – Hannes Wiesmann

• Parteneriate în țară – salut din partea 
partenerilor români

• Dezvoltarea de parteneriate, între provocare 
și oportunitate – Virgil Achihai

Vorbitori români și invitații 
Alianței Globale Wycliffe

Detalii înscriere și contact

Locație: Biserica Penticostală 
Logos, str. Marin Sorescu nr. 2, 
Cluj-Napoca. Înregistrarea la 
biserică va fi pe 16 noiembrie, 
între orele 14.00-15.00.

Cazare: Hotel Gala, str. Miko 
Imre nr. 1, Cluj-Napoca (10 
minute de mers până la Biserica 
Logos). Cazarea se va face între 
orele 13.00-14.00.

Înscriere: Data limită pentru 
înscriere este 10 noiembrie. Vă 
puteți înscrie accesând următorul 
link ÎNSCRIERE

pe email: info@wycliffe.ro, sau 
la telefon: 0774642146, 
0762387043

Taxă: 50 RON/participant. 
Cazarea și mâncarea sunt 
asigurate de Wycliffe România.

Totuși, donațiile pentru conferință 
sunt binevenite! Se poate plăti cu 
cardul sau prin paypal pe site, 
sau la Banca Transilvania cont:

LEI 
RO24BTRL00501205N34078XX

EUR 
RO96BTRL00504205N34078XX

Lideri de închinare
Cătălin și Ramona Lup & Dani Andreica

Aurel Moldovan 
Pastor, și Vicepreședintele Cultului 
Creștin Penticostal

Cornel Boingeanu 
Pastor și Lector, Institutul Teologic 
Baptist București

Dr. Kirk Franklin 
Director Executiv, Alianța Globală 
Wycliffe

Ruben Dubei 
Director Executiv, Asociația Wycliffe 
România

Hannes Wiesmann 
Director Alianța Globală Wycliffe pe 
Europa

Virgil Achihai

Președintele Uniunii Bisericilor 
Creștine după Evanghelie

https://goo.gl/forms/CIqZJ35BFDbQ8pqg2
mailto:info@wycliffe.ro
https://goo.gl/forms/CIqZJ35BFDbQ8pqg2
mailto:info@wycliffe.ro


Lansare de carte
Cu ocazia aniversării de 10 ani, Wycliffe România lansează trei cărți noi prin care mărturisim 
minunile realizate de Dumnezeu prin lucrarea de traducere a Bibliei de-a lungul anilor. Cărțile vor 
fi lansate la evenimentul, ”10 ani de parteneriat în traducerea Bibliei” de la Cluj-Napoca, pe data 
de 16-17 noiembrie. Vă prezentăm mai jos aceste cărți și vi le recomandăm cu căldură.

Linia de sosire
Istorisiri încurajatoare din procesul traducerii Bibliei

de Bob Creson și Carol Schatz
Linia de sosire vorbește despre slujitori care se consumă pentru a 
rezolva o nedreptate: absența Scripturii în rândul grupurilor 
neevanghelizate de pe glob. ”Bob a scris această carte la momentul 
potrivit. Lanurile sunt cu adevărat pregătite pentru seceriș, dar este în 
continuare nevoie de mai mulți lucrători. Acestei generații i-au fost 
date resursele pentru a realiza ceva istoric, și noi asta intenționăm să 
facem. Nu putem invoca nicio scuză, iar această carte ne inspiră și ne 
încurajează să ducem întregii lumi Cuvântul lui Dumnezeu.”
Johnnie Moore, Vicepreședinte senior, Liberty University

Povestiți printre neamuri slava Lui
Mărturiile misionarilor Wycliffe România

Povestiți printre neamuri slava Lui însumează atât experiențele 
misionarilor români de pe câmpul de misiune, cât și împlinirea 
personală regăsită în acceptarea voii lui Dumnezeu; atât dificultățile 
lingvistice întâmpinate în procesul traducerii Bibliei în limbile 
diferitelor popoare, cât și pasiunea de nestăvilit pentru ca Biblia să fie 
tradusă și în limbile popoarelor care nu o au nici până în ziua de 
astăzi. Cartea îl duce pe cititor în lumi diferite. Detalii de mare valoare 
despre cultura în care slujesc misionarii, particularitățile specifice 
fiecărei culturi în parte, dar și provocările uriașe pe care le au de 
întâmpinat misionarii zi de zi se vor constitui într-o motivație suficient 
de puternică pentru cititor ca să mijlocească zilnic în rugăciune atât 
pentru misionarii români Wycliffe, cât și pentru grupurile etno-
lingvistice printre care lucrează frații noștri.
Valentin Hrihorciuc, Director Agentia de Misiune Externă Kairos

Centaurul și Crucea Sudului
de Marius Taciuc
Am avut harul să îl cunosc pe Marius chiar de când se năștea în el 
dorința de a sluji pe Dumnezeu pe câmpul de misiune. Am urmărit 
îndeaproape conturarea acestei chemări și am trăit momentul 
emoționant al consacrării familiei Taciuc ca misionari în Papua Noua 
Guinee. Mă bucur că Marius a ales să-și noteze experiențele și să le 
împărtășească cu noi, cititorii. “Centaurul și Crucea Sudului” este o 
lectură captivantă despre lucrarea lui Dumnezeu în și prin oamenii 
care se pun la dispoziția Lui.
Prof. Liviu Ursache, Director, Centrul de Instruire Biblică Betleem



DONAȚII • Banca Transilvania, Asociația Wycliffe România, 
SWIFT code: BTRLRO22
LEI RO24BTRL00501205N34078XX
EUR RO96BTRL00504205N34078XX
USD RO48BTRL00502205N34078XX

• Sau prin PayPal folosind butonul alăturat PayPal 
Donate

Vă rugăm menționați la transfer scopul donaţiei.

Pentru mai multe detalii și alte metode disponibile 
pentru a dona accesați pagina www.wycliffe.ro/donatii 

https://www.youtube.com/

facebo

http://wycliffe.ro/

http://wycliffe.ro/

Vești de la birou

Împreună cu APME am organizat TABĂRA DE 
MISIUNE de la Mărișel, Cluj, unde au 
participat în jur de 50 de tineri care au fost 
expuși la Cursul Kairos și mărturii misionare. 
Domnul să le facă o chemare specială la 
misiune.

Proiectul FLACĂRA PASIUNII PENTRU 
MISIUNE continuă. Împreună cu OM România 
am organizat o conferință cu Bisericile 
Creștine după Evanghelie din Ploiești, unde 
Dumnezeu a lucrat la deschiderea bisericilor 
pentru lucrarea de misiune.

Am ținut un seminar la conferința MISSION 
ROMANIA care a avut loc la Arad, și care a 
fost organizată de cele trei culte evanghelice 
din țară, împreună cu frații coreeni care 
lucrează în România. Mulțumim Domnului 
pentru unitate în misiune.

Rugați-vă pentru întâlnirea organizațiilor 
misionare membre în PIM (PARTENERI ÎN 
MISIUNE), care va avea loc la Casa Elim din 
Zărnești, pe 15-17 octombrie, și pentru 
planurile pe care le vom face pe anul viitor.

Rugați-vă pentru conferința de misiune de la 
Chișinău organizată de Cultul Baptist din 
Republica Moldova pe 1-3 noiembrie, și pentru 
seminariile pe care Wycliffe România le va ține 
pe tema traducerii Bibliei în lume.

ADRESA
Str. Grădina de Fragi nr. 5, 
Oradea, Bihor, 410532

Telefon: 0774 – 642 146

Email: info@wycliffe.ro

Rafael Năstase

Cornel Boingeanu

Marius Taciuc

Echipa de birou
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