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„Eu sunt viţa, iar voi sunteţi 
mlădiţele. Cel care rămâne în 
Mine şi în care rămân Eu aduce 
mult rod, pentru că despărţiţi 
de Mine nu puteţi face nimic.” 
(Ioan 15:5 EDCR). Probabil 
cel mai important lucru pe 
care îl învățăm pe acest drum 
nou pe care am pornit în 
2021, este dependența totală 
de Dumnezeu. Lucrări pe 
care am crezut că le puteam 
face fără probleme, au eșuat. 
Domnul ne învață din nou lecția 
smereniei, fără El nu merge 
nimic. Avem în noi tendința 
aceasta satanică să credem că 
prin experiența acumulată ne 
descurcăm și singuri, tendința 

spre autonomie, spre mândrie, 
că noi știm, că ne-am ajuns mari 
înțelepți, și Domnul trebuie 
să ne aducă cu picioarele pe 
pământ. Pe de altă parte, avem 
o promisiune foarte mare în 
acest verset: dacă rămânem în 
El aducem mult rod. Cât de 
mult? Domnul nu pune o limită. 
Ceea ce e mult pentru noi e 
puțin pentru El. Cei care învață 
lecția dependenței de Domnul 
au un potențial extraordinar. Ne 
gândim la un pescar neșcolit ca 
Petru, la o fată neînsemnată ca 
Maria, la un cioban ca David 
și la mulți alții care au învățat 
lecția dependenței, că fără El 
suntem zero dar cu El putem 

totul. Nu știu cu ce te confrunți 
acum dar sunt două lucruri 
pe care trebuie să le luăm în 
considerare. Să ne întrebăm 
dacă suntem cu Domnul în ceea 
ce facem sau suntem singuri. 
Dacă ne trezim singuri, trebuie 
să ne întoarcem la El, să-L 
căutăm cu pocăință și smerenie. 
Dacă suntem cu El, să avem 
răbdare căci biruința e pe drum.

Ruben Dubei, Director Executiv

„Cu ajutorul lui Dumnezeu și al partenerilor, dorim să vedem 
un proiect de traducere a Bibliei început în toate limbile care au 

nevoie de aceasta până în anul 2025.”



Daniel și Inessa au locuit pentru o perioadă de doi 
ani într-o țară din sudul Asiei, unde din februarie 
2020, Daniel a fost membru al organizației Wycliffe 
locale. Ca membru al departamentului IT, a fost 
implicat în diverse activități, precum pregătirea 
noilor membri dornici să se implice în lucrarea de 
traducere a Bibliei, prin prezentarea programelor 
(SW) menite să faciliteze munca de traducere. 
Datorită contextului mai limitat cauzat de pandemia 
din 2020, o foarte mare parte a activităților a 

trebuit mutată online, iar pentru aceasta echipele 
au avut nevoie de pregătire și mentorare pentru a 
ști cum să își continue activitatea lucrând eficient 
la distanță unii de ceilalți. De asemenea, Daniel a 
lucrat la dezvoltarea a aproximativ 28 de aplicații 
mobile, pentru proiectele active, cuprinzând părți 
din Scripturile deja traduse, sau povestiri biblice cu 
imagini, dicționare, cărți de cântări sau manuale 
educative. În mai 2020 a venit pe lume primul lor 
copil, Marcus, iar din februarie 2021 ei s-au întors 
în România. Având în vedere că cea mai mare 
parte a activității IT se poate desfășura online de 
la distanță, Daniel va continua și din România 
implicarea s-a în organizația Wycliffe din sudul 
Asiei.
Motive de rugăciune: 
1. Acomodare cât mai rapidă în România și o 
colaborare eficientă cu cei din Asia. 
2. Călăuzirea Domnului în planurile de viitor.

Dani

Familia Dumitriu
Mihai și Hajni sunt mulțumitori lui Dumnezeu 
pentru că a făcut posibilă reîntoarcerea lor în Papua 
Noua Guinee în noiembrie. După 2 săptămâni 
de carantină, ședințe, și alte lucrări administrative 
și cele legate de lucrare, la centrul de misiune, în 
decembrie ei au avut și un timp de recuperare 
după traumele anului trecut. În 8 ianuarie au reușit 
să călătorească în zona poporului patep, unde 
în cadrul cursurilor de studiu biblic au reușit să 
studieze cărțile Geneza, Exod, Levitic, Numeri și 
Evrei. Aceste cursuri s-au desfășurat de-a lungul 
a 21 de zile în perioada ianuarie-martie. Au avut 
în total aproximativ 70 de participanți, dar nu 
concomitent. Unii dintre liderii care au început 
să participe recent, au mărturisit faptul că ei, ca și 
comunitate, s-au îndepărtat de Dumnezeu, și doresc 
ca aceasta să se schimbe. Au spus că aceste cursuri 
îi ajută în a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu și 
să se întoarcă la El. Mărturiile altor participanți pot 
fi vizionate pe site-ul https://wycliffe.ro/dumitriu. 

În februarie și martie Mihai a predat, în cadrul 
unui proiect nou, și la Școala Biblică din Bulolo, 
trei săptămâni, folosind materialele de studiu biblic 
pe care le-a creat în limba tok pisin în ultimii doi 
ani. Rugați-vă ca Domnul să poată folosi aceste 
materiale și cursuri, și pentru studenții/ucenicii 
din cele două proiecte, ca să priceapă cât mai bine 
Scriptura și să fie transformați prin ea! Rugați-vă 
pentru familia Dumitriu pentru protecție spirituală 
și sănătate, pentru a putea continua lucrarea la care 
au fost chemați!

https://wycliffe.ro/dumitriu


Familia Pașcalău

În luna septembrie 2020, familia Pașcalău s-a 
mutat într-un sat în apropiere de Oradea, pentru 
a continua să lucreze atât cu Asociația Wycliffe 
Romania, cât și cu Echipa Globală pentru 
Limbajele Semnelor (GSLT), a căror sediu este în 
Oradea. Pe lângă lucrarea de responsabilizare a 
bisericilor privind nevoia de traducere a Cuvântului 
lui Dumnezeu, Petru se implică în proiectul de 
traducere a Bibliei în limba rromani, având rolul 
de consultant în pregătire. Un alt proiect pe care 
Wycliffe România îl ia în considerare este nevoia 

de Scriptură în comunitatea de volohi din Ucraina, 
pentru care Petru face o cercetare a limbii și 
culturii. Continuă de asemenea, să lucreze online 
ca sfătuitor exegetic cu echipa de traducere în 
limbajul semnelor etiopian.  Desfășurarea lucrării 
prin intermediul internetului, este o mare provocare 
în munca de traducere cu echipele locale. Rugati-vă 
pentru înțelepciune și o înțelegere clară a discuțiilor 
care au loc pe baza textului Scripturii tradus în 
format video pentru surzi, trimis de către echipa de 
localnici. Rugați-vă pentru priceperea de a utiliza 
tehnologia și programele noi care sunt folosite în 
situația actuală.  Cunoscând importanța sprijinului 
emoțional, mental și spiritual de care are nevoie 
misionarul ca el să-și poată continua lucrarea, 
Mirela se implică în grija față de misionari. La 
începutul acestui an, Mirela a fost bolnavă. Rugati-
vă pentru întreaga familie, ca Dumnezeu să le 
dăruiască sănătate, înviorare și întărire în trup și 
duh. 

Vultur Ada
Mă simt privilegiată pentru că, în ultimii șapte ani, 
am văzut pentru prima dată trecerea anotimpurilor 
pe tărâm românesc, de la vară la toamnă, apoi 
la iarnă și la primăvară. Ploi de vară, culori și 
mirosuri de toamnă, frig și zăpadă, iar acum ghiocei 
și muguri proaspeți. De la începutul pandemiei, 
Madagascarul și-a închis granițele. Unii dintre noi 
au fost evacuați, alții eram deja în afara țării și încă 
nu am reușit să ne întoarcem. Facem demersuri 
pentru primirea vizei și ne dorim să ne revedem în 
Madagascar în acest an. 
Am petrecut jumătate din anul 2020 în Israel, la 
Jerusalem Centre for Bible Translators, unde am 
învățat nu doar limba ebraică, ci cum să privim 
și să înțelegem un text din Vechiul Testament, 
fiind conștienți de: stilul literar, istorie, geografie, 
anotimp, vegetație, obiceiuri din acele vremuri. 
Pentru că începem să lucrăm tot mai mult la 
traducerea Vechiului Testament, ne ajută mult să 

cunoaștem limba ebraică și să știm care sunt lucrurile 
pe care trebuie să le urmărim într-un text. 
Echipele de traducere din Madagascar continuă să 
lucreze în măsura în care sănătatea și noile restricții 
le permit acest lucru. Adaptarea la muncă și întâlniri 
online nu prea există acolo, pentru că viața se 
desfășoară afară, nu în casă, iar accesul la curent 
electric, internet și computere este un privilegiu. Dar 
păstrăm legătura și continuăm să lucrăm cât de bine 
putem de la distanță. 



MISIONARI ÎN NEVOIE

Vești de la birou

Adresa
Aleea Peneş Curcanu, Nr. 30, 

Bl. QB1, Sc. B, Ap. 12,

Oradea 410585

Telefon: 0774 – 642 146

Email: info@wycliffe.ro
Site: www.wycliffe.ro

Banca Transilvania, 
Asociația Wycliffe România, 
SWIFT code: BTRLRO22

LEI  RO24BTRL00501205N34078XX
EUR  RO96BTRL00504205N34078XX
USD  RO48BTRL00502205N34078XX

Vă rugăm menționați la transfer scopul 
donației. Pentru mai multe detalii și alte 

metode disponibile pentru a dona accesați 
pagina www.wycliffe.ro/donatii

Traducerea Bibliei în 
Rromani Standard (TBRS)
Noi românii am avut harul de 
a primi întreaga Biblie tradusă 
în limba română din anul 
1688. Un lucru la care suntem 
deficitari este că, deși am fost 
binecuvântați de sute de ani 
prin Biblia tradusă în limba 
noastră, nu ne-a preocupat 
nevoia romilor de lângă noi de 
a avea și ei Biblia în limba lor 
maternă, dar știm să-i criticăm. 
Domnul Isus ne-a spus în Matei 
22:39, „să iubești pe aproapele 
tău ca pe tine însuți.” Aceasta 
înseamnă în cazul nostru, să-i 
ajutăm pe romi să primească și 
ei binecuvântarea Scripturii în 
limba lor așa cum o avem și noi. 
Comitetul Traducerii Bibliei în 

Rromani Standard face pregătiri 
pentru începerea lucrărilor de 
traducere. S-a lucrat la un plan 
și la organizarea proiectului, 
la bugetul pe primii trei ani și 
la dezvoltarea parteneriatelor 
pentru diferitele roluri în 
program (Wycliffe România 
și SIL sunt primii parteneri). 
S-au identificat traducătorii și 
s-a început pregătirea lor. Pe 
data de 17 aprilie vom avea o 
întâlnire la Oradea cu lideri 
romi creștini din zonă pentru 
a dezvolta o colaborare bună. 
Vom continua cu întâlniri 
regionale în țară. Rugați-vă 
împreună cu noi pentru acest 
proiect. Suntem într-o perioadă 
în care căutăm parteneri care să 
finanțeze lucrările. Dacă doriți 

Donații

să contribuiți financiar aveți 
opțiunile pe această pagină: 
https://wycliffe.ro/donatii/
proiectul-rroma. Vă mulțumim.

Tabăra Wycliffe
Pregătim o tabără pentru cei care 
vor să învețe mai mult despre 
misiunea lui Dumnezeu și cum 
contribuie lucrarea Wycliffe 
la împlinirea acestei misiuni. 
Descoperim împreună scopul lui 
Dumnezeu pentru viețile noastre 
și aflăm cum schimbă Dumnezeu 
vieți și comunități prin puterea 
Cuvântului Său. Toate acestea 
vor avea lor în săptămâna 2-7 
august, în localitatea Boga, din 
Munții Bihorului. Aflați mai 
multe aici: https://wycliffe.ro/
tabara-wycliffe-2021

Procentele indică în ce măsură este acoperit 
bugetul lunar al misionarului, luând în calcul media 
donațiilor primite în ultimele 12 luni.
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