
Necesitatea Schimbării

Anul 2016 este un an al schimbării pentru
Wycliffe România. Cu toate că suntem cea mai
tânără organizație Wycliffe din Europa, după
opt ani de la înființare ne-am mai maturizat și
suntem gata pentru următorul pas. In primul
rând pregătim schimbarea conducerii care
credem că va aduce împrospătare, idei și
inițiative noi (detalii în secțiunea Vești de la
birou). Apoi, ca și organizație de traducere a
Bibliei, ne simțim tot mai responsabili pentru
lucrarea de traducere din România. De aceea
am început să ne implicăm mai mult în cele 2
proiecte din țară, despre care puteți citi mai mult în acest buletin.

De ce aceste schimbări? Lumea se schimbă, contextele se schimbă, și mai mult
decât toate, nevoia de traducere este încă mare. Mai sunt încă aproximativ 1800
de popoare care nu au nici măcar un verset din Biblie în limbile lor. Este
responsabilitatea noastră, a credincioșilor din România, să facem cunoscută
nevoia aceasta, și să ne facem partea noastră prin informare, recrutare, pregătire,
finanțare și trimitere. Multe popoare încă așteaptă cuvintele vieții. Noi le avem,
dar nu cumva credem că ni se cuvin, și suntem nepăsători de nevoia altora?
Suntem noi gata să dăm mai departe ceea ce am primit la rândul nostru prin
sacrificiile altora? Haideți să grăbim împreună împlinirea viziunii 2025, de a
vedea un proiect de traducere a Bibliei început în toate limbile care încă o
așteaptă, până în anul 2025!

CCuuvvâânnttuull ppeennttrruu
nnaațțiiuunnii

Cu ajutorul lui
Dumnezeu şi al

partenerilor, dorim să
vedem un proiect de
traducere a Bibliei
început în toate
limbile care au

nevoie de aceasta

EEVVEENNIIMMEENNTTEE
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Din partea directorului

Nevoia de traducere:

Total: 1.778 de limbi

33 -- 11 22 mmaaii
Conferința

Internațională
Wycliffe

11 00-- 11 22 mmaaii
Prezentare Conferință

Romiscon

11 44 mmaaii
Întâlnirea Comitetului

Proiectului Roma



Primul lor termen de slujire a fost în estul Africii. Ei s-au mutat la Oradea
și asistă Wycliffe România cu jumătate de normă și cu cealaltă jumătate de
normă pentru SIL GSLT (echipa de limbajele semnelor global); Ionuț în
cadrul departamentului de personal, iar în cadrul SIL GSLT își continuă
rolul de coordonator al proiectului din Tanzania. Daniela lucrează în
departamentul de comunicare și media al Wycliffe România, iar rolul ei în
SIL GSLT este de a-i ajuta pe noii interni care vin în România să învețe
limba română și limbajul semnelor românesc. Vor fi implicați și în
proiectul de traducere în limbajul semnelor românesc.

Cuceuan Ionuţ & Daniela

Zoltan asistă proiectul de traducere a Bibliei pentru romii din România. El face
cercetări în dialectele romilor, distribuie materiale cu porțiuni Biblice traduse,
promovează traducerea Bibliei la diferite reuniuni, școli, comunități, și la
biserici de romi, și ajută la traducerea Bibliei. A înregistrat pasaje din Scriptură
traduse, a editat înregistrarea, învață limba romani, a predat la cluburi pentru
copii, a ajutat colegii cu aplicarea pentru viză și a făcut multe călătorii în țară și
în afară. Rugați-vă pentru înțelepciune și protecție în lucrare.

Barabas Zoltan

Hajni și Mihai sunt implicați în echipa de la biroul Wycliffe România ajutând
cu promovarea misiunii, recrutare, și pregătirea misionarilor. Ei se pregătesc să
meargă pe câmpul de misiune în Papua Noua Guinee, pe termen lung, în
domeniul Promovarea Folosirii Scripturii. Sunt în perioada de extindere a
echipei de susținere regulată/lunară financiară și în rugăciune, pentru a putea
pleca. Deoarece Wycliffe nu are fonduri proprii pentru finanțarea misionarilor,
vă invităm să vă rugați pentru ei și să vă alăturați lor!

Dumitriu Mihai & Hajnalka

Lumi a fost plecată în sudul Asiei de două ori. Timpul ei de învățare a limbii și
culturii a fost un succes, și a trecut un test al limbii care o califică capabilă să
comunice cu o mare varietate de vorbitori. Ea a ajutat la un atelier pentru
Programul de Alfabetizare în Biserică și când s-a întors la proiectul în care
urmează să slujească, a prezentat ce a învățat, în limba locală, la un grup mai
mare de o sută de localnici. Acum este în Romania și se pregătește să se întoarcă
pe termen lung. Rugați-vă pentru pregătiri și pentru primirea vizei.

Lumi M.
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Familia Pașcalău ajută proiectul de traducere a Bibliei în limba Shekkacho din Etiopia. Prin munca și dedicarea
lui Petru împreună cu echipa, traducerea NT a fost finalizată. Acum Petru și echipa pregătesc manuscrisul care
urmează să fie trimis în Coreea pentru imprimare. Noi sperăm și ne rugăm ca NT Shekkacho să fie tipărit până la
sfârșitul anului 2016. Pentru educația copiilor lor, familia s-a mutat în capitală unde costurile de trai sunt mai
ridicate. Rugați-vă pentru creșterea suportului lor financiar.
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milia Pașcalău ajută proiectul de traducere a Bibliei în limba Shekkacho din
Etiopia. Prin munca și dedicarea lui Petru împreună cu echipa, traducerea
NT a fost finalizată. Acum Petru și echipa pregătesc manuscrisul care
urmează să fie trimis în Coreea pentru imprimare. Noi sperăm și ne rugăm
ca NT Shekkacho să fie tipărit până la sfârșitul anului 2016. Pentru educația
copiilor lor, familia s-a mutat în capitală unde costurile de trai sunt mai

Paşcalău Petru, Mirela, Ioan & Ana

Lumi a fost plecată în sudul Asiei de două ori. Timpul ei de învățare a limbii și
culturii a fost un succes, și a trecut un test al limbii care o califică capabilă să
comunice cu o mare varietate de vorbitori. Ea a ajutat la un atelier pentru
Programul de Alfabetizare în Biserică și când s-a întors la proiectul în care
urmează să slujească, a prezentat ce a învățat, în limba locală, la un grup mai
mare de o sută de localnici. Acum este în Romania și se pregătește să se întoarcă
pe termen lung. Rugați-vă pentru pregătiri și pentru primirea vizei.

Lumi M.

Marius și Mihaela se pregătesc să se implice într-un rol de sprijin tehnic în
Papua Noua Guinee, țară aflată în zona Pacific. Cele 800 de popoare izolate din
insulele țării au nevoie de tehnologie pentru ca traducerea Bibliei să ajungă mai
repede la ei. Marius și Mihaela vor ajuta lucrarea folosind talanții cu care
Dumnezeu i-a înzestrat ca și ingineri IT și programatori. Familia Taciuc este în
perioada de informare, strângere a suportului financiar și în rugăciune, pentru a
putea pleca. Vă invităm să vă alăturați lor în rugăciune și financiar!

Taciuc Marius, Mihaela, Iustin &Teodora

Luminița asistă proiectul de traducere a Bibliei din poporul Ale. Scriptura
este trăită de Luminița, ea dăruindu-se pe sine acestui popor care locuiește în
ținuturi izolate din Etiopia. Luminița a cumpărat o mașină pentru a ajunge
la proiectul acesta izolat, și mașina s-a defectat de două ori de când a
cumpărat-o, aceasta implicând costuri mari de reparație. De asemenea ea a
aflat că are nevoie de mai multe cursuri Biblice pentru a-și înnoi permisul de
lucru în aprilie. Rugați-vă pentru aceste obstacole financiare și cu permisul
de lucru.

Prisecaru Luminiţa

Ada este o binecuvântare atât prin persoana ei cât și prin contribuția la
lucrarea de traducere din Madagascar. Ea a călătorit împreună cu o colegă
în multe zone ale țării, inclusiv pe coasta de vest și de nord-vest, și pe o
insulă numită Nosy Be. Acestea au fost călătorii de cercetare în grupurile
etnice existente, despre legăturile lingvistice, relațiile sociale și nevoia de
traducere a Bibliei. Ea a asistat și la ateliere de lucru cu echipele de
traducere din Madagascar. Rugați-vă pentru perioada ei de învățare a
limbii, culturii și a lucrării de traducere.

Vultur Ada
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Familia Pașcalău ajută proiectul de traducere a Bibliei în limba Shekkacho din Etiopia. Prin munca și dedicarea
lui Petru împreună cu echipa, traducerea NT a fost finalizată. Acum Petru și echipa pregătesc manuscrisul care
urmează să fie trimis în Coreea pentru imprimare. Noi sperăm și ne rugăm ca NT Shekkacho să fie tipărit până la
sfârșitul anului 2016. Pentru educația copiilor lor, familia s-a mutat în capitală unde costurile de trai sunt mai
ridicate. Rugați-vă pentru creșterea suportului lor financiar.

Paşcalău Petru, Mirela, Ioan & Ana
Familia Pașcalău ajută proiectul de traducere a Bibliei în limba Shekkacho
din Etiopia. Prin munca și dedicarea lui Petru împreună cu echipa,
traducerea NT a fost finalizată. Acum Petru și echipa pregătesc manuscrisul
care urmează să fie trimis în Coreea pentru imprimare. Noi sperăm și ne
rugăm ca NT Shekkacho să fie tipărit până la sfârșitul anului 2016. Pentru
educația copiilor lor, familia s-a mutat în capitală unde costurile de trai sunt
mai ridicate. Rugați-vă pentru creșterea suportului lor financiar.



Wycliffe România are un
parteneriat cu Proiectul de
Traducere a Bibliei Roma
(limba romani). Pe 12 martie
a fost organizată o întâlnire
cu lideri romi și alți
parteneri, cu scopul de a
raporta progresul lucrării, a
împărtăși dificultățile
întâmpinate, și a planifica viitorul proiectului. Cu
această ocazie s-a format Comitetul Proiectului
cu lideri romi prezenți la întâlnire. Scopul
comitetului este să ofere stabilitate, direcție, și
sprijin lucrării de traducere, astfel încât romii să
primească mai repede Cuvântul vieții în limba
inimii lor. Mulțumim pentru rugăciuni.

Proiectul de Traducere a
Bibliei în limbajul semnelor

românesc a început la
inițiativa bisericii baptiste a

surzilor din Oradea,
traducătorii lucrând ca

voluntari. Acest proiect a
solicitat asociației Wycliffe

România să fie adoptat ca
proiect al asociației și, după câteva întâlniri,

cererea le-a fost aprobată. Wycliffe va asista acest
proiect cu angajarea membrilor, promovarea

lucrării, și administrare. Vom face tot posibilul să-
i ajutăm pe surzii din România să-L cunoscă pe
Domnul prin Cuvântul Său în limba inimii lor.

Rugați-vă pentru mai mulți traducători.

Proiectul Roma Proiectul limbajul semnelor

Anul 2016 este un an de
tranziție în procesul de
creștere pentru biroul
Wycliffe România. Jeroen
van Velden, directorul
asociației, își va încheia al
doilea mandat la sfârșitul
anului după mai bine de opt
ani de slujire, timp în care
s-a clădit o temelie solidă a
lucrării. El va rămâne
implicat cu jumătate de
normă ca și consultant. De asemenea, Mihai și
Hajni Dumitriu, care au completat echipa de birou,
se pregătesc să plece ca misionari pe termen lung.
De aceea, conducerea Wycliffe a cerut familiei

Dubei Ruben și Maria, să
preia rolurile de director,
respectiv coordonator al

personalului, după mai
bine de zece ani de misiune
în Africa. Pe lângă aceasta,

familia Cuceuan, care
slujește acum din Oradea,

va completa echipa de
birou, cu jumătate de

normă. Scopul principal
pentru anul acesta este de a

întări legătura cu bisericile din România și astfel
să formăm un Consiliu pentru Traducerea

Bibliei prin care să grăbim lucrarea de traducere.
Rugăciunile dumneavoastră sunt vitale,

mulțumim!

Adresa: Str. Grigore Moisil Nr. 2, Oradea,
410602, Bihor (vis-à-vis de Penny Market

Nufărul, în clădirea „Church ofGod
Chaplaincy & Care Center”)

Telefon: 0774 642-146
Email: info@wycliffe.ro

Banca Transilvania
LEI RO24BTRL00501205N34078XX
EUR RO96BTRL00504205N34078XX
USD RO48BTRL00502205N34078XX
Beneficiar: Asociația Wycliffe România

(din străinătate) SWIFT code: BTRLRO22
sau prin PayPal folosind butonul "Donate"

Se poate dona prin orice organizaţie Wycliffe din altă ţară
Atenție! Vă rugăm să menționați scopul donaţiei (ex: pt.

organizaţie, pt. un misionar anume, pt. misionari în nevoie)
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Ne puteţi găsi pe: www.wycliffe.ro facebook.com/paginawr

Asociaţia "Wycliffe România" Donaţii

Veşti de la birou

http://wycliffe.ro/
https://www.facebook.com/paginawr/
http://wycliffe.ro/donatii/



