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„Poporul Tău este plin de 
înflăcărare când Îţi aduni 
oştirea; cu podoabe sfinte, ca din 
sânul zorilor, vine tineretul Tău 
la Tine, ca roua” (Ps 110:3).
În acest psalm, Hristos este 
prezentat ca Stăpân de drept 
al universului, al cărui titlu este 
incontestabil. El, cu siguranță, 
va veni să ia și să păstreze 
posesiunea acelei Împărății 
pe care Tatăl I-a promis-o, și 
nimeni nu se poate împotrivi. În 
contextul acesta, David vede, în 
versetul 3, cum Hristos își adună 
oștirea înflăcărată pentru luptă, 
iar în prima linie înaintează 
tinerii Lui echipați în sfințenie. 
Acesta este adevărul cu privire 

la viitorul Împărăției lui Hristos, 
și se va împlini la timpul potrivit 
chiar dacă vrăjmașii sunt tot 
mai mulți și mai puternici. Dacă 
avem ochi spirituali, vedem că 
se dă o luptă tot mai crâncenă 
împotriva Împărăției lui Hristos. 
Diavolul, împreună cu sistemul 
lumii, urmărește să pună 
stăpânire pe pământ. Pe de altă 
parte Hristos își adună oștirea 
să-și extindă Împărăția spre 
marginile pământului. În acest 
buletin veți vedea cum Hristos 
își ridică tinerii și îi trimite să 
cucerească teritorii stăpânite de 
cel rău. De aceea, vă chemăm 
ca popor al Domnului să fiți 
plini de înflăcărare susținându-i 

pe acești tineri în luptă. De 
asemenea, este o strigare de 
mobilizare și recrutare pentru 
linia întâi, pentru întregirea 
oștirii Lui. Ne rugăm ca Domnul 
să scoată 15 bărbați și 10 fete 
ca ostași pentru traducerea 
Bibliei până în anul 2025. Ne 
bucurăm că luptăm împreună în 
oastea Lui Hristos și că suntem 
biruitori împreună cu El.

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.”



De la începutul pandemiei ne-am confruntat cu 
provocări, atât în viața personală, cât și în slujirea 
noastră. Dar, slavă Domnului, căci El ne-a călăuzit 
în fiecare activitate. Am lucrat în mod direct cu 
proiectul Traducerea Bibliei pentru Surzii din 
România și ne-am confruntat cu multe obstacole 
care ne-au ajutat pe noi, ca echipă, să învățăm să ne 
depășim limitele și să ne dezvoltăm. Da, a fost greu, 
cu multe întâlniri online, cu situații în care a trebuit 

să descoperim noi metode de verificare a traducerii 
cu surzi din diferite zone ale țării. Domnul a fost cu 
noi și ne-a dat izbândă. Astfel, traducerea primelor 
patru capitole ale Evangheliei după Marcu a fost 
finalizată, iar surzii din România au acces la o mică 
parte din Vestea Bună. Într-adevăr a fost o perioadă 
dificilă, cu multe obstacole, dar s-a meritat.Vestea 
Bună ajunge la inima surzilor din România.
Pandemia ne-a deschis noi orizonturi de colaborare 
cu colegii noștri surzi din Tanzania. Datorită 
lipsei de informații despre COVID și pandemie în 
general, am lucrat împreună cu echipa de traducere 
a Bibliei pentru surzii din Tanzania și colegi din 
cadrul echipei noastre internaționale la producerea 
unor materiale video informative pentru surzii 
din Tanzania. Astfel, pandemia ne-a obligat să ne 
lărgim orizontul și să oferim acces la un alt tip de 
veste bună: Nu suntem singuri în pandemie.

Familia Cuceuan

Tamara B
Mă numesc Tamara și sunt misionară cu Wycliffe 
România. Cu ajutorul Domnului am parcurs etapa 
de pregătire pentru misiune și acum am ajuns la 
etapa de pregătire pentru plecare în Africa. În 
această privință, am verificat actele și în afară de 
viză, toate au fost rezolvate. De fapt, viza este o 
verigă dintr-un lanț: nu pot aplica pentru viză dacă 
nu am biletul de avion iar biletul de avion nu îl pot 
cumpăra până nu am promisiuni pentru minim 
80% din nevoile financiare pentru cei doi ani de 
slujire pe câmpul de misiune. Așadar, din punct de 
vedere al documentelor, mai am viza. În ce privește 
situația medicală, cu ajutorul Domnului, o voi 
rezolva la început de iulie când mi se va administra 
ultimul vaccin, cel împotriva febrei tifoide. Rugați-
vă pentru mai mulți parteneri care să mă susțină în 
rugăciune și financiar. Dacă Domnul vă pune pe 
inimă să mă susțineți, vă rog să mă contactați.
La nivel internațional, sunt frământări cauzate de 
pandemie, frământări care persistă și dau starea 
de nesiguranță în varii domenii, dar și referitor la 

zboruri. Din fericire sau din păcate, în Africa nu pot 
ajunge decât cu avionul. Și totuși: Dumnezeu este 
deasupra acestor lucruri: și deasupra vizei, cu tot 
ce presupune ea, și deasupra pandemiei, așa încât 
cred și știu că El va lucra negreșit: la timpul Lui și 
după voia Lui. În viitorul apropiat, mai precis în 
săptămâna care vine, voi pleca la Oradea pentru a 
rezolva acele lucruri care necesită prezența mea‚ „în 
carne și oase”, iar apoi mă voi reîntoarce la Galați 
pentru cât va mai voi Domnul.
Aceste lucruri de mai de sus le scriu cu o inimă 
foarte mulțumitoare lui Dumnezeu.



Zoltán Barabás

Vă salut pe toți cu dragostea eternă și harul 
protector al lui Isus. Eu sunt foarte mulțumitor, 
că am putut trăi o parte din bunătatea Lui eternă 
încă o dată, din care aș dori să vă împărtășesc ceva, 
ca să putem slăvi și mai departe pe Tatăl nostru 
pentru toate lucrările Sale făcute în noi și prin 
noi. Am putut continua orele de Biblie cu copiii în 
ciuda perioadei grele de pandemie. Deși vremea nu 
era favorabilă de fiecare dată, mica echipă a venit 
regulat la întâlnirile noastre. În timpul primăverii 
am putut finaliza cele 22 de întâmplări din Biblie, 

la care am lucrat în timpul iernii. Le-am publicat în 
spațiul online și am finalizat CD/DVD-urile, trebuie 
numai să le distribuim. Am continuat lucrarea cu 
dialectul din sud (Roma Ursari). Aici am început 
să caut imagini pentru cei 32 de psalmi înregistrați 
mai înainte. Scopul este același, ca psalmii să fie 
publicați atât în format audio (CD), cât și în format 
video (DVD). Această lucrare se desfășoară pe cale 
voluntară, pentru că proiectul SIL din România 
s-a încheiat oficial. Eu am fost repus sub tutela 
Wycliffe României și acum trebuie să lucrez mai 
mult la proiectul traducerii Bibliei în limba romani 
standard (TBRS). Proiectul TBRS se conturează 
ușor. Anul aceasta am putut participa la 3 întâlniri, 
unde am discutat despre limitele și posibilitățile 
acestui proiect. Să ne rugăm ca voia Domnului să 
se realizeze și în acest proiect nou. În același timp să 
ne rugăm ca Domnul să ne dea tot ce este nevoie și 
să deschidă inima atât a traducătorilor, cât și a celor 
care vor folosi traducerea.

Damaris Zlatan
Deși sunt membru Wycliffe doar de câteva luni, abia 
aștept să mă pot implica deplin și pe termen lung 
în chemarea pe care mi-a încredințat-o Dumnezeu. 
Deși perspectiva misiunii nu a fost ce mi-am 
imaginat eu că voi face în viitor, acum înțeleg că 
nimic altceva nu mi s-ar potrivi și nu m-ar putea 
împlini. Momentan, sunt studentă la Facultatea de 
Litere (română-engleză) a Universității Emanuel 
din Oradea, iar peste câteva zile îmi voi susține, 
cu ajutorul Domnului, examenul de licență. După 
finalizarea studiilor, începe perioada de pregătire 
pentru lucrarea cu surzii în care voi fi implicată. 
Primul pas în acest sens este plecarea mea în Anglia 
pentru un curs transcultural, de pe 1 septembrie 
până pe 16 noiembrie. Apoi, a doua fază a pregătirii 
include un internship la Oradea, perioadă în 
care voi învăța bazele limbajelor semnelor și voi 
interacționa cu oamenii din comunitatea de surzi. 
Mulțumesc Domnului pentru viziunea aceasta clară 

în privința lucrării cu surzi, dar și pentru purtarea 
de grijă în lucrurile mici, precum și în cele mari. 
Pentru următoarea perioadă, am nevoie de susținere 
în rugăciune în ce privește aranjarea tuturor 
detaliilor privind plecarea în Anglia (susținere 
financiară, achiziționarea biletelor, găsirea unei 
chirii, putere și înțelepciune în învățare) și apoi 
pentru o călăuzire specifică spre unul dintre rolurile 
în cadrul echipei misionare de limbajul semnelor.
Domnul e mare și poartă de grijă!



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
GBP RO18BTRLGBPCRT00N3407801

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

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

Ne pregătim pentru tabăra de 
misiune Wycliffe care va avea 
loc în localitatea Boga, în munții 
Bihorului, pe 2-7 august. Rugați-
vă ca Domnul să folosească 
această tabără pentru a mobiliza 
persoanele potrivite pentru 
înaintarea mișcării de traducere 
a Bibliei către popoarele fără 
Scriptură. Vă invităm în tabără. 
Înscrierile se pot face până pe 
15 iulie aici https://wycliffe.ro/
tabara-wycliffe-2021

Împreună cu Parteneri în 
Misiune (PIM) organizăm 
o tabără de odihnă pentru 
misionari și lucrători, în perioada 
23-28 august, în județul Argeș. 
Nevoia de refacere este foarte 
mare așa că cele 95 de locuri 

s-au ocupat de ceva timp deja. 
Rugați-vă pentru refacerea 
lucrătorilor și ca Domnul să ne 
ajute să oferim ajutorul necesar 
la cât mai mulți slujitori din 
câmpul Evangheliei.

Continuăm pregătirile pentru 
începerea oficială a lucrărilor 
de traducere a Bibliei în limba 
rromani standard, start planificat 
pentru 1 octombrie. Organizăm 

Donații

întâlniri de colaborare cu 
comunități de romi din diferite 
zone ale țării. Până acum ne-am 
întâlnit cu lideri romi din Bihor, 
Mureș și București. Rugați-vă 
ca totul să fie pregătit până pe 1 
octombrie; un parteneriat solid 
care să aducă împreună toate 
resursele umane și financiare 
necesare. Puteți dona pentru 
acest proiect aici https://wycliffe.
ro/donatii/proiectul-rroma

Vă invităm să susțineți 

următorii misionari cu 

nevoi financiare. Vedeți 

detalii mai jos.

Lideri romi din Mureș

Familia Cuceuan

Zoltán Barabás

Tabita Vlassa

Familia Dubei
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