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Pașcalău Petru și Mirela - Etiopia



Pașcalău Petru și Mirela 
- Etiopia

• Au ajutat la finalizarea NT în limba 
Shekkacho din Etiopia. Rugați-vă ca 
poporul Shakkacho să fie transformat 
de Cuvântul lui Dumnezeu. Petru a 
început să ajute la traducerea Bibliei în 
limba Kistane și pentru surzii din 
Etiopia. Ne rugăm ca Domnul să-i dea 
înțelepciune și putere în lucrare. 



Luminița Prisecaru - Etiopia



Luminița Prisecaru -
Etiopia

• Luminița Prisecaru asistă proiectul de 
traducere a Bibliei din poporul Ale care 
locuiește în ținuturi izolate din Etiopia. 
Rugați-vă ca prezența Domnului să o 
însoțească, și lucrările de traducere să 
înainteze.



Ada Vultur - Madagascar



Ada Vultur -
Madagascar

• lucrează în Madagascar și face călătorii 
de cercetare în grupurile etnice 
existente, privitor la nevoia de 
traducere a Bibliei. Ea ajută și la ateliere 
de lucru cu cele nouă echipe de 
traducere din Madagascar. Rugați-vă 
pentru putere, protecție și înțelepciune. 



Lumi M – Sudul Asiei



Lumi M – Sudul Asiei

• Lumi M lucrează în sudul Asiei. I s-a pus 
interdicție pentru țara în care lucra și a 
fost nevoită să se mute în țara vecină 
unde avem parteneri. De acolo 
continuă să ajute proiectele de peste 
graniță în domeniul alfabetizării și 
folosirii Scripturii, și asistă și lucrarea 
din țara în care se află. Rugați-vă pentru 
călăuzire. 



Familia Dumitriu în Papua Noua Guinea
Asistă la folosirea Scripturilor traduse



Dumitriu Mihai & Hajni

• Dumitriu Mihai & Hajni lucrează în 
Papua Noua Guinee în domeniul 
Promovarea Folosirii Scripturii. 
Folosirea Scripturii este împiedicată din 
diferite cauze, de aceea familia 
Dumitriu a fost chemată să ajute la 
depășirea acestor bariere. Rugați-vă 
pentru înțelepciune și călăuzirea 
Domnului. 



800 limbi - 276 încă așteaptă Biblia



Familia Taciuc 
în Papua 

Noua Guinea

Suport tehnic



Taciuc Marius & 
Mihaela

• Taciuc Marius & Mihaela lucrează în 
Papua Noua Guinee ca ingineri IT și 
programatori. Sute de popoare izolate 
din insulele țării au nevoie de ajutorul 
lor pentru ca traducerea Bibliei să 
înainteze. Rugați-vă pentru protecție și 
putere atât pentru ei cât și pentru 
copilașii lor, Iustin și Teodora. 



Panouri solare pentru alimentarea calculatoarelor folosite în TB



Cuceuan Ionuț și Daniela
Limbajul Semnelor Tanzania & România



Ionuț & Daniela 
Cuceuan

• Cuceuan Ionuț & Daniela sunt implicați 
în proiectele de traducere a Bibliei 
pentru surzi atăt în România, cât și în 
Tanzania de la distanță și cu câteva 
vizite pe an. Ei slujesc și în echipa 
Wycliffe România; Ionuț în cadrul 
departamentului de personal, iar 
Daniela în departamentul de 
promovare media. Rugați-vă pentru 
putere.



Jeroen –
manager 
finanțe și 
director 
adjunct



Ruben, 
Maria, 

Miriam & 
Levi Dubei

Misiune în Ghana 

și în Sudul Africii

2005 – 2015

Echipa de conducere Oradea



Familia Dubei

• Dubei Ruben și Maria s-au întors din 
Africa pentru a prelua rolul de director 
executiv, respectiv coordonator resurse 
umane. Rugați-vă pentru înțelepciunea 
Domnului în lucrarea de conducere a 
organizației, și pentru copiii lor, Miriam 
și Levi, să facă progrese în școală și cu 
intergarea lor în biserică. 



Traducerea 
Bibliei pt surzii 
din România
Testarea și 
distribuirea 
traducerii în 

țară



Limbajul Semnelor 
Românesc

• Traducerea Bibliei pentru surzii din 
România. Mulțumim Domnului pentru 
echiparea studioului de înregistrări care 
ajută la accelerarea lucrării. Rugați-vă 
pentru comitetul proiectului format de 
curând pentru susținerea și 
promovarea traducerii între 
comunitățile de surzi din țară. 



Proiectul Limbajul Semnelor Românesc



Zoltan Barabas – asistă proiectul de traducere a Bibliei pentru romii din 
România. El face cercetări în dialectele romilor și promovează traducerea Bibliei 

la diferite reuniuni. Rugați-vă pentru lucrarea cu romii. 



Propuneri de 
Parteneriat pentru 
Traducerea Bibliei

• Rugăciune – abonează-te la 
buletinele de rugăciune.

• Conferință anuală pentru
întărirea și urgentarea
mișcării de traducere a 
Bibliei.

• Susține un proiect din țară

• Susține un misionar român 

• Înrolează-te cu Wycliffe



Mulțumim 
pentru 
parteneriat



Asociația 
Wycliffe România

SEDIU Str. Grădina de Fragi Nr 5
Oradea, Bihor

TELEFON (+40) 774 642 146

EMAIL info@wycliffe.ro

INTERNET www.wycliffe.ro

Banca Transilvania, Conturi: 
LEI RO24BTRL00501205N34078XX
EUR RO96BTRL00504205N34078XX
USD RO48BTRL00502205N34078XX

http://www.wycliffe.ro/

