
“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

Bogatul și săracul
Domnul Isus redă întâmplarea cu 
bogatul ș i Lazăr din Luca 
16:19-31. Bogatul se lăfăia în lux 
și belșug de bunătăți, în haine 
scumpe, strălucitoare, și bucate 
alese. În timp ce se înfrupta la 
masa plină cu bunătăți, cu 
mâinile și gura încărcate, cădeau 
firimituri mari pe jos cu care 
săracul Lazăr s-ar fi săturat dacă 
le-ar fi primit, dar nu i le dădea 
nimeni…
Când am ci t i t întâmplarea 
aceasta m-am gândit dacă pe 
plan spiritual se poate întâmpla 
așa ceva.
Noi am fost binecuvântați cu tot 
felul de binecuvântăr i , am 
beneficiat de harul nespus de 
mare al lui Dumnezeu, avem 

Biblii în diferite versiuni, biserici 
mari și frumoase, predici și studii 
de calitate, posturi creștine de 
radio și TV, și cântări cu miile. 
Venind de pe câmpul de misiune, 
gândul m-a dus la cei care și-ar 
dori mult să se sature cu 
firimiturile care cad de la mesele 
bogaților dar nu le duce nimeni…
Sunt milioane de oameni care 
așteaptă Pâinea vieții, sunt mii 
de popoare fără nici un verset în 
limba lor.
Cine le va duce măcar firimiturile 
de la mesele noastre? Se va 
duce fratele mai mare să-l caute 
pe cel mai mic, care rătăcește 
departe de casă, să-l îmbrace, 
să-l hrănească, și să-l conducă 
spre casă?

Citiți mai departe despre lucrarea 
câtorva fraț i care au auzit 
strigarea săracului și au plecat să 
îi slujească.

Ruben Dubei - Director Executiv
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Barabás Zoltán, Rroma, România
Mulţumesc Domnului pentru lucrarea cu copiii, pe care am continuat-o şi în acest an 
şcolar. Am făcut progrese semnificative cu povestirile biblice. Să ne rugăm mai 
departe, ca Domnul să folosească aceste întâmplări, pentru a schimba viaţa acestor 
tineri. Mulţumesc Domnului că ne-a ajutat să finalizăm înregistrările câtorva pasaje 
din biblie. Să ne rugăm ca Domnul să le folosească în lucrarea Sa pentru a salva 
suflete. Sunt mulțumitor Domnului şi pentru vizitele la biserici şi predicile prin care am 
slujit în această perioadă. Domnul să le folosească pentru zidirea bisericii Lui. Să ne 
rugăm la fel şi pentru planurile de vară (tabere, conferinţe etc.), ca Domnul să lucreze 
totul pentru slava Sa şi pentru zidirea Împărăției Lui.

Familia Cuceuan, România & Tanzania
Dăm slavă lui Dumnezeu pentru binecuvântările Sale în lucrarea cu Surzii. În special 
suntem mulțumitori pentru copilul pe care îl așteptăm. Până în momentul de față 
sarcina Danielei se dezvoltă bine și așteptăm cu nerăbdare sosirea noului membru al 
familiei în luna decembrie. Rugați-vă pentru perioada sarcinii, puterea de a continua 
lucrarea și studiile dar și pentru protecție în călătoria care va urma în Statele Unite. 
Perioada în State va fi scurtă și vom participa la întâlniri alături de toți membrii GSLT, 
echipa din care facem parte global și asistăm cu proiectele de traducere pentru Surzi.

EVENIMENTE
Tabăra de misiune (Cluj) 31 mar-1 apr

Tabăra de misiune (Arad) 27-28 aprilie

Conferința Mission Romania (Arad) 26-30 septembrie

L M, Domeniul de alfabetizare, Asia
LM ne încurajează prin mărturiile localnicilor cum clasele de alfabetizare aduc rod în 
comunitate și asta se vede de la generație la generație. Femeile și mamele care 
participă la clase sunt capabile să scrie și să citească. Datorită claselor de 
alfabetizare, copiii lor sunt activi, se bucură de clase și au învățat să citească 
propoziții și versete biblice. Copiii mereu încep clasele cu rugăciune, cântări și versete 
biblice. Rugați-vă însă pentru cei care se împotrivesc claselor de alfabetizare, 
deoarece aceștia se tem că participanții vor fi convertiți de către voluntarii creștini. De 
asemenea rugați-vă pentru traducerea orală a primelor cărți ale Noului Testament în 
limba lor care se află în progres.

Familia Dubei, România & Global 
Miriam și Levi au terminat cu bine anul școlar și s-au integrat bine în grupul de tineri 
de la biserică. Maria menține legătura cu misionarii și ajută de la distanță cu ceea ce 
au nevoie. Ea a fost într-o călătorie în Caucaz pentru a cunoaște nevoile în domeniul 
traducerii și posibilități de implicare pentru români. Ruben ține legătura cu partenerii, 
vizitează biserici și participă la diferite conferințe pentru dezvoltarea mișcării de 
traducere a Bibliei în lume. Rugați-vă pentru călăuzire.



Familia Pașcalău, Etiopia
Anul acesta a fost anul mult așteptat și plin de bucurie în care familia Pașcalău a ținut 
în mână primul exemplar al Noului Testament în limba shekkacho. Rugați-vă ca orice 
piedică să fie înlăturată și cât de curând să ajungă transportul testamentelor care vor fi 
tipărite în Coreea de Sud. În luna martie, Petru împreună cu un consultant senior, a 
călătorit în Tanzania pentru a lucra cu echipa de surzi la verificarea cărții Rut, ca parte 
a programului de pregătire pentru a deveni consultant. Rugați-vă pentru Petru și 
următoarea călătorie care va urma să o facă în luna septembrie. Rugați-vă ca 
proiectele din Etiopia să continue cu bine iar Mirela și copiii să fie sub protecția lui 
Dumnezeu.

Prisecaru Luminița, Etiopia
Etiopia s-a aflat într-o perioadă dificilă din punct de vedere politic. Tensiunile ce s-au 
iscat au afectat oamenii de acolo, însă Luminița a continuat cu credincioșie lucrarea 
de traducere în poporul Ale. Rugați-vă în continuare pentru pacea țării și de 
asemenea pentru actuala echipă de traducători, să fie implicați cu toată inima în 
această lucrare. Rugați-vă pentru dezvoltarea limbii Ale scrise, multe decizii trebuie 
făcute de către membri informați din comunitate. Ne rugăm să ia ființă o organizație 
locală a intelectualilor din Ale ce vor avea ca viziune dezvoltarea propriei limbi.

Familia Taciuc, Papua Noua Guinee
Mulţumim Domnului Isus pentru harul Său nespus de mare pe care şi l-a arătat faţă 
de noi în această lucrare de misiune. Ne bucurăm că această dorinţă a noastră de a 
sluji, s-a materializat şi acum putem fi de ajutor pentru aceste procese de traducere a 
Scripturii aici la marginile pământului. Domnul ne-a arătat în repetate rânduri utilitatea 
unei astfel de lucrări şi pentru aceasta nu putem să fim decât recunoscători. Mulţumiţi 
Domnului că El ne-a ajutat şi ne-a pregătit de-a lungul anilor ca să putem sluji aici în 
Papua Noua Guinee. Rugaţi-vă pentru toţi localnicii care tocmai intră în contact pentru 
prima dată cu Noul Testament tradus în limbile Baruga, Minavegha şi Gumawana. 
Rugaţi-vă ca harul şi pacea Domnului Isus să vină peste inimile localnicilor, mânate 
de generaţii spre conflict, ceartă şi lupte de clanuri. Rugaţi-vă ca Domnul să 
zădărnicească lucrările celui rău în aceste locuri. Mulţumiţi Domnului că El se 
îngrijeşte de toate nevoile noastre aici la marginile pământului.

Vultur Ada, Madagascar
Echipele din Madagascar continuă munca de traducere și verificare a pasajelor 
biblice. Unii dintre ei sunt motivați și entuziasmați de această muncă, iar alții au 
nevoie de o reîmprospătare în viețile lor. Ne rugăm pentru o reînnoire a 
devotamentului lor, care să se vadă în acțiunile și planurile pe care le fac și ca 
bucuria de a avea Biblia în limba lor să îi motiveze în continuare. Eu sunt implicată în 
analiza unei limbi vorbite în sudul Madagascarului. Apreciez ajutorul vostru în 
rugăciune pentru acest proces detaliat. Am nevoie de răbdare și multă atenție, de 
înțelepciune și înțelegere a modului în care funcționează această limbă, pentru ca 
ceea ce scriu să fie adevărat și interesant.



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 

Familia Dumitriu, 
Papua Noua Guinee
Din februar ie am început 
lucrarea cu poporul Patep. În 
prima zonă pe care am vizitat-o 
oamenii ne-au primit bine. Au 
fost deschiși să ne învețe limba 
lor, să învețe mai mult din 
Cuvânt, și să trimită lideri din 
biserică să participe la cursul de 
instruire Biblică ce va începe din 
2 iulie. În aprilie însă am vizitat 
celelalte 3 locații principale unde 
nu am fost primiți la fel de bine. 
Î n u l t i m u l s a t , a m f o s t 
întâmpinați chiar cu respingere. 
Am aflat de la unul dintre liderii 
importanți din zonă, că într-
adevăr sunt oameni care ne 
resping pentru că le este teamă 
că vom fura limba și secretele 
lor strămoșești. Chiar el a fost 
unul dintre cei care susținea 
astfel de crezuri și a învinuit 
misionarii care traduseseră Noul 
Testament, că ar fi furat ceva 
magic din locul lor, cu care au 
făcut mâncare și bani din nimic, 
și apoi l-ar fi dus în țara lor de 
origine. Tot el ne-a spus că 
acum îi pare rău că a făcut-o și 
va face ce îi stă în putință să 
oprească aceste vorbe. Astfel 
de ziduri nu cad într-o zi. 
Rugați-vă pentru poporul Patep, 
ca Domnul să aducă liderii 
Patep la instruirea biblică, 
oameni în stare să învețe pe 
alții, care să persevereze în 
studierea Scripturii, prin care 

Dumnezeu să aducă schimbare 
în inimile celor din Patep, iar 
barierele și minciunile Satanei, 
împreună cu crezurile legate de 
aces tea , să cadă pen t ru 
totdeauna! Rugați-vă pentru noi 
în mi j locul acestor bă tă l i i 
spirituale, să nu cădem de 
o b o s e a l ă ș i s ă n u fi m 
descurajați! Vă mulțumim dragi 
frați pentru rugăciuni și ne 
rugăm și noi ca Domnul să vă 
facă roditori în toate lucrurile! 

Vești de la birou
Am avut prima întâlnire cu 
VOLUNTARII Wycliffe România 
care s-au hotărât să ajute 
lucrarea de traducere a Bibliei 
cu darurile și timpul lor.
Dacă doriți să ajutați în felul 
a c e s t a vă r u găm să n e 
contactați. Proiectul FLACĂRA 
PASIUNII PENTRU MISIUNE a 
ajuns și la Galați. Împreună cu 
OM România am organizat o 
conferin ță cu simulare de 
misiune, și parteneriatul nostru 
cu bisericile locale s-a întărit.
În perioada 18-23 iunie a avut 
loc TABĂRA DE ODIHNĂ pentru 
misionarii care au avut nevoie 
de refacere și încurajare pentru 
a continua slujirea popoarelor la 
care au fost trimiși.
Rugați-vă pentru misionari. 
Împreună cu APME organizăm 
TABĂRA DE MIS IUNE la 
Mărișel, jud. Cluj. Trecem 
împreună prin cursul Kairos iar 

seara interacționăm cu misionari 
care ne vor împărtăși lucrarea. 
Pen t ru însc r i e r i accesa ț i 
wycliffe.ro/tabara-misiune-2018/
Continuăm pregătirile pentru 
ANIVERSAREA DE 10 ANI a 
Asociației Wycliffe România 
care va avea loc pe 16-17 
noiembrie.
Vom lăuda pe Dumnezeu, 
împreună cu partenerii, pentru 
ajutor în lucrarea de traducere a 
Bibliei. Pentru detalii și înscrieri 
accesați wycliffe.ro.
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