
“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.”2025

VIZIUNEA

Linia de sosire
Misiunea lui Dumnezeu, prin care 
aduce la mântuire oameni din 
orice neam, din orice seminție, 
din orice norod și de orice limbă, 
după p ro fe ț i a descoper i tă 
apostolului Ioan în Apocalipsa 
7:9-10, va fi împlinită în curând. 
Pentru că este misiunea Lui, nu 
poate eșua. Dumnezeu ne oferă 
n o u ă m a r e a o n o a r e ș i 
responsabilitate de a duce la 
îndeplinire această misiune 
împreună cu El! Vestea bună este 
că, în ce privește traducerea 
Bibliei în toate limbile care mai au 
nevoie de ea, ne apropiem de 
LINIA DE SOSIRE! De când a 
apărut Viziunea 2025 (în anul 
1999), prin care se urmărește 
începerea traducerii Bibliei în 

toate limbile până în anul 2025, 
chiar dacă pe atunci părea 
imposibil de realizat, pasul 
traducerii s-a accelerat așa de 
mult încât astăzi credem că se 
poate. Generația noastră are 
privilegiul de a vedea ziua în care 
fiecare om de pe pământ va avea 
acces la Cuvântul lui Dumnezeu 
în limba lui maternă! Lucrarea de 
evanghelizare și ucenicie rămâne 
încă de făcut, dar se va face mult 
mai repede, având deja Biblia 
t r a d u s ă î n t o a t e l i m b i l e . 
Dumnezeu realizează lucrul 
acesta prin unitatea și implicarea 
crescândă a Bisericii, și prin 
parteneriatele care se dezvoltă 
mereu. Vă invităm la conferința 
”Parteneri în Traducerea Bibliei,” 

unde vom ana l iza s i tua ț i a 
traducerii Bibliei, și vom căuta 
fața Domnului pentru dezvoltarea 
acestei mișcăr i . Mai multe 
informații despre conferință găsiți 
pe ultima pagină. Maranata, 
Domnul nostru vine!  

Ruben Dubei - Director Executiv

Cuvântul pentru națiuni
BULETIN INFORMATIV TRIMESTRIAL 

NR. 3 / IUL-SEPT / 2017



Barabás Zoltán, Rroma, România
Zoltan este implicat în proiectul de traducere a Bibliei în limba rromani. 
El ajută și comunitățile de rromi; alături de colegii internaționali și ai 
bisericii locale s-au realizat mai multe proiecte precum: redactarea unor 
manuale cu lecții biblice pentru copii și pentru studiu în familie, și 
distribuirea ajutoarelor de alimente pentru familii. Rugați-vă pentru 
aceste proiecte și pentru slujirea lui Zoltan, iar bisericile locale să fie 
implicate în această lucrare.

Familia Cuceuan, România & Tanzania
Ionuț și Daniela continuă activ implicarea în biroul Wycliffe România, cu 
studiile necesare ce țin de pregătire, cu proiectele de traducere în 
limbajele semnelor din România și Tanzania. Rugați-vă pentru relații 
bune în comunitățile de surzi, traducerile care s-au realizat să fie cu rod 
în inimile surzilor, Dumnezeu să-i călăuzească cu înțelepciune în 
promovarea lucrării, iar tot mai mulți lideri creștini surzi să se implice și 
să susțină această lucrare.

Familia Dubei, România & Global
Familia Dubei s-a bucurat vara aceasta de părtășie atât cu familia lui 
Ruben cât și cu a Mariei. Miriam și Levi au început noul an școlar cu bine. 
Maria ține legătura cu misionarii plecați și-i ajută în diferite domenii. 
Pasiunea și marea implicare a lui Ruben e formarea de parteneriate cu 
diferite biserici și organizații, pentru mișcarea de traducere a Bibliei. 
Rugați-vă pentru uși deschise.

Familia Dumitriu, Papua Noua Guinee
Mihai și Hajni au călătorit la câteva popoare din Papua Noua Guinee, 
pentru diferite ateliere de pregătire, și pentru o înțelegere mai bună a 
limbilor și culturilor locale. Rugați-vă pentru călăuzirea lui Dumnezeu 
în identificarea locației în care se vor implica pe termen lung. Rugați-
vă de asemenea pentru relații bune cu localnicii și colegii cu care vor fi 
implicați în Promovarea Folosirii Scripturii.

EVENIMENTE • Conferința Parteneri în Traducerea Bibliei 20-21 octombrie

• Ziua Mondială a Bibliei                                           12 noiembrie

• Conferința Flacăra Pasiunii pentru Misiune             2-3 decembrie

(Biserica Baptistă Sfânta Treime, București)                                         



L M, Domeniul de alfabetizare, Asia
Din cauza problemelor cu viza, L M s-a mutat în țara vecină. Rugați-vă 
ca Domnul să o ajute să se acomodeze cu noua situație, și împreună cu 
noua echipă să înțeleagă planul Domnului și implicarea ei în lucrare. 
Între timp va continua să coordoneze de la distanță cele două echipe cu 
care a slujit peste graniță. Rugați-vă ca aceste echipe să nu 
descurajeze, ci să continue lucrarea cu credincioșie.

Familia Pașcalău, Etiopia
Mulțumesc Domnului pentru relația bună cu echipa de surzi din Etiopia 
și pentru faptul că văd un progres frumos în folosirea limbajului etiopian. 
Domnul să-mi dăruiască sănătate, pentru că datorită climei umede și 
reci de aici, durerile reumatismale s-au accentuat și persistă, sunt 
nevoit să iau medicamente. Protecția Domnului peste copii în drumul 
spre școală, pentru a fi feriți de accidente și alte situații neprevăzute.

Prisecaru Luminița, Etiopia
Aducem mulțumiri pentru frații care au contribuit financiar la ajutorarea 
celor afectați de seceta din Etiopia. În prezent Luminița lucrează la 
înregistrarea cărții Marcu, verificarea traducerii Luca, dar și la 
pregătirea filmului Isus cu ocazia sărbătorilor de crăciun pentru 
poporul Ale. Rugați-vă ca Dumnezeu să o folosească pe Luminița 
pentru gloria Sa.

Familia Taciuc, Papua Noua Guinee
Prin slujirea lor în domeniul IT, traducerea Bibliei în diferite proiecte 
avansează, ș i Evanghelia ajunge la localnicii cu care ei 
interacționează. Rugați-vă ca Dumnezeu să folosească darurile lor în 
răspândirea Evangheliei. Rugați-vă pentru pacea din Papua, iar în 
urma alegerilor care au avut loc, să nu izbucnească alte conflicte 
civile.

Vultur Ada, Madagascar
Un motiv special de rugăciune și susținere pe care îl are Ada, este 
pentru poporul Tsimihety. Un grup de 15 credincioși se întâlnesc din 
proprie inițiativă să traducă Evanghelia după Luca. Ei fiind la început 
de drum, au nevoie de instruire, dar nu au susținere financiară. Vă 
invităm să contribuiți financiar la completarea bugetului pentru 
pregătirea acestor traducători. (vezi secțiunea DONAȚII pe ultima 
pagină)



Vești de la birou
Confer in ța PARTENERI ÎN 
TRADUCEREA BIBLIEI va avea 
loc la Centrul AMEC din Sibiu în 
perioada 20-21 octombrie. 

Invitați sunt frați și surori din 
c o n d u c e r e a b i s e r i c i l o r ș i 
organiza ț i i lor partenere în 
lucrarea de traducere a Bibliei, 
impl ica ț i în t r imiterea sau 
susținerea misionarilor, sau 
doritori să afle mai multe despre 
această misiune. Detalii găsiți pe 
site-ul wycliffe.ro

Pe 12 noiembrie sărbătorim  
ZIUA MONDIALĂ A BIBLIEI în 
Biserici sau în alte instituții 
creștine. Este ziua în care 
mul țumim Domnului pentru 
Cuvântul Său, și ne rugăm 
pentru cei care nu î l au.  
Materiale ajutătoare găsiți pe 
http://wycliffe.ro/ziua-bibliei2016.

Lucrăm la dezvoltarea echipei de 
VOLUNTARI REGIONALI pentru 
mobilizarea comunității creștine 
din regiune la mișcarea de 
traducere a Bibliei. Contactează-
ne dacă dorești să te implici! 

În luna iulie am avut DOUĂ 
TA B E R E m i n u n a t e , u n a 
organizată împreună cu PIM, 
pentru refacerea emoțională și 
întărirea spirituală a misionarilor 
de la diferite organizații.

A doua tabără am organizat-o 
împreună cu APME, pentru 
motivarea și mobilizarea tinerilor 
la misiune.

Proiectul Rroma
Cei nouă candida ț i pentru 
lucrarea de traducere a Bibliei în 
limba rromani, au trecut printr-o 
perioadă de pregătire și testare a 
abilităților și a caracterului în 
vederea implicării în proiect pe 
termen lung.

Urmează evaluarea activității și 
selectarea celor care se califică 
pentru această mare lucrare. 
Rugați-vă ca Domnul să dea 
înțelepciunea și călăuzirea Sa 
celor care se vor implica. Dorim 
ca poporul rroma să primească 
Biblia în limba lor maternă cât 
mai curând.

Proiectul limbajul 
semnelor
Rugăciunile au fost ascultate, iar 
acum echipele de surzi din 
Oradea ș i Cluj-Napoca se 
bucură de un voluntar care ajută 
pe parte de editare.

S-au achiziționat echipamente 
noi în studioul de înregistrare și 
traducerea progresează mult.
Rugaț i-vă pentru sănătatea 
surzilor, și pentru formarea 
comitetului de surzi care să 
sprijine lucrarea de traducere. 
Dumnezeu să călăuzească pe 
surzii care sunt implicați deja în 
acest comitet.

ADRESA
Str. Grigore Moisil Nr. 2, 
Oradea, 410602, Bihor

În clădirea „Church of God 
Chaplaincy & Care Center”

Telefon: 0774 – 642 146

Email: info@wycliffe.ro

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

Vă rugăm menționați la transfer scopul donaţiei.

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


