
“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

Puterea unității
”…Iată, fecioara va rămâne 
însărcinată, va naște un fiu, și-i 
va pune numele Emanue l 
(Dumnezeu este cu noi)” (Isaia 
7:14). Șansa noastră de a trăi, de 
a birui și de a fi împliniți, depinde 
de Dumnezeu și de unitatea 
noastră în El. De aceea Isus a 
venit la noi, să facă posibilă 
unirea omului cu Dumnezeu. 
Originea și modelul unității în 
familia lui Dumnezeu, se află în 
Dumnezeire, care a conceput 
funcționarea Bisericii Sale pe 
baza principiilor Trinității: ”Mă rog 
ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, 
eşti în Mine, şi Eu în Tine, ca şi ei 
să fie una în Noi, pentru ca 
lumea să creadă că Tu M-ai 
trimis” (Ioan 17:21). Planul lui 

Dumnezeu este să se reveleze 
pe Sine Însuși lumii, prin poporul 
Său care lucrează în unitate. 
U n i t a t e a B i s e r i c i i e s t e 
modalitatea cea mai frumoasă, 
puternică și eficientă de a duce 
Evanghelia până la marginile 
pământului, și este condiția ca 
lumea să creadă în Hristos. De 
a c e e a , W y c l i f f e R o m â n i a 
urmărește dezvoltarea unui 
mediu favorabil colaborării în 
Trupu l lu i Hr is tos , pen t ru 
mișcarea de traducere a Bibliei în 
lume. Cu scopul acesta am 
p l a n i f i c a t s ă o r g a n i z ăm 
conferințe anuale cu partenerii. 
Pe 20-21 octombrie am avut 
prima conferință de genul acesta, 
unde Dumnezeu a început deja 

să ne aducă mai aproape unii de 
alții și să deschidă uși pentru o 
colaborare mai strânsă. Ne 
bucurăm că ”Dumnezeu este cu 
noi” în unitate. 
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Barabás Zoltán, Rroma, România
Pentru o bună desfășurare a lucrării de traducere a Bibliei este nevoie de susținere și 
implicare din partea oamenilor. Aceasta este rugămintea lui Zoltan care este implicat în 
lucrarea cu rromii din România. Rugați-vă pentru comunitatea de rromi și pentru dorința 
lor de a se implica în proiectul de traducere, ca Dumnezeu să lărgească această 
implicare pe plan local, național și global. Rugați-vă de asemenea pentru familia lui 
Zoltan, pentru mântuirea sufletelor din casa lui și pentru creșterea suportului financiar, 
fără de care o slujire eficientă nu ar fi posibilă.

Familia Cuceuan, România & Tanzania
Ionuț și Daniela continuă să atingă prin mărturia lor sufletele oamenilor din 
comunitățile de auzitori și de surzi. Implicarea lor în traducerea Bibliei în 
limbajele semnelor globale, cât și în biroul Wycliffe România, își are rodul dar și 
provocările ei. Rugați-vă pentru sănătatea lor și protecție în călătoriile lor din țară 
și din afară. Slujirea lor implică traducerea Bibliei, promovarea lucrării, slujire 
printre comunitățile de surzi, informarea și încurajarea comunităților de auzitori și 
de surzi creștini pentru o mai mare implicare.

Familia Dubei, România & Global
Rugați-vă pentru slujirea familiei Dubei și pentru integrarea lor într-o comunitate 
creștină de frați și surori în care pot să se bucure de părtășie și creștere 
spirituală. La fel și copiii lor au nevoie să se integreze într-un grup de adolescenți 
tineri cu care să împărtășească viața de credință și să crească în Cuvântul lui 
Dumnezeu. Rugați-vă pentru împărtășirea viziunii și a nevoii de traducere a 
Bibliei în Bisercile din România și Republica Moldova pentru anul 2018. Rugați-
vă pentru membrii familiilor lor, care sunt în vârstă și au nevoie de ajutor.

Familia Dumitriu, Papua Noua Guinee
În ultimele două luni Mihai și Hajni au vizitat de două ori grupul lingvistic Patep 
din provincia Morobe. Acesta este grupul cu care ei cred că vor lucra în viitor, 
ajutându-i în domeniul Promovării Folosirii Scripturii, care înseamnă în bună 
parte ucenicizare. Acum așteaptă răspunsul comunității. Rugați-vă pentru 
sănătatea lor, protecție fizică și spirituală. Rugați-vă pentru membrii familiilor lor 
și pentru bunica lui Mihai care este în vârstă. Toți au nevoie să își predea viața 
lui Dumnezeu.

EVENIMENTE Schimbarea sediului Wycliffe RO 1 ianuarie 
Conferință de misiune, Alexandria 27-28 ianuarie
Conferință de misiune, Codlea 24-25 februarie
Conferință de misiune PIM, Cluj 23-24 martie



L M, Domeniul de alfabetizare, Asia
Datorită interdicției care i s-a pus de a intra în țara unde slujea, în prezent Lumi 
se află în țara vecină. Rugați-vă pentru învățarea limbii oficiale a țării în care se 
află acum, pentru o implicare eficientă în lucrarea de alfabetizare și folosire a 
Scripturii cu unele din grupurile minoritare în care se lucrează la traducerea 
Bibliei. Rugați-vă pentru viza pe termen lung pentru țara în care s-a mutat, și 
pentru implicarea ei pe viitor în această țară. De asemenea nivelul ei financiar 
trebuie să crească pentru noua locație.

Familia Pașcalău, Etiopia
Rugați-vă pentru Petru și implicarea sa cu echipa de surzi în traducerea Bibliei 
în limbajul semnelor etiopian. S-a propus să se realizeze un dicționar în format 
video pentru cuvinte cheie, și recrutarea surzilor din toate denominațiunile 
creștine din Etiopia pentru alcătuirea unui comitet de revizuire. Rugați-vă pentru 
înțelepciune și oameni potriviți în această slujire, care să ajute la dezvoltarea 
lucrării de traducere a Bibliei pentru comunitatea de surzi. Totodată familia 
Pașcalău este în căutarea unei noi chirii, rugați-vă ca Dumnezeu să-i 
călăuzească spre o locație bună.

Prisecaru Luminița, Etiopia
Evanghelia după Marcu și conceperea unui abecedar pot aduce rod printre 
comunitățile din poporul Ale. Rugați-vă pentru alegerea celor nouă lideri care vor 
fi instruiți să învețe și pe alții. S-a propus liderului guvernului local din Ale să le 
permită organizarea a trei zile de predare a sistemului de scriere pentru oricine 
este interesat. Rugați-vă pentru interes din partea liderilor și a bisericilor locale, 
ca tot mai mulți oameni din poporul Ale să aibă parte de educație și pregătire.

Familia Taciuc, Papua Noua Guinee
Viziunea familiei Taciuc este să continue implicarea lor în domeniul tehnic care 
ajută la avansarea și buna desfășurare a traducerii Bibliei în Papua Noua 
Guinee. Rugați-vă pentru putere de slujire la înaintarea Evangheliei, și la 
susținerea localnicilor așa cum Dumnezeu îi folosește, și cu resursele pe care El 
le pune la dispoziție. Rugați-vă pentru înțelepciune și putere în învățarea limbii 
naționale și aceasta să fie o unealtă bună pentru a împărtăși localnicilor despre 
Domnul. Vă invităm să-i susțineți și financiar pentru o slujire mai eficientă!

Vultur Ada, Madagascar
Epidemia de ciumă din Madagascar a fost îngrijorătoare. Din august au fost 
aproximativ 2000 de oameni bolnavi și peste 120 de morți. Rugați-vă pentru 
Madagascar, boala încă se răspândea în octombrie, însă autoritățile au anunțat 
că numărul bolnavilor descrește. Rugați-vă pentru Ada și perioada de învățare a 
limbii Vezo, și îmbunătățirea cunoștințelor de limba malgașă oficială. Rugați-vă 
ca implicarea ei și cunoștințele acumulate să ajute la înaintarea proiectelor de 
traducere a Bibliei în comunitățile în care Ada slujește.



Vești de la birou

Pe 20-21 octombrie a avut loc 
c o n f e r i n ța ” P a r t e n e r i î n 
Traducerea Bibliei” cu lideri de 
biserici și organizații misionare. 
A fost un timp în care ne-am 
cunoscut mai bine, atât ca 
lucrători, cât și lucrările variate 
în care slujim, și am căutat 
modalități prin care să dăm 
m â n a p e n t r u î n a i n t a r e a 
Evangheliei. Cu toții și-au arătat 
interesul pentru întâlnirea din 
noiembrie 2018 când Wycliffe 
România aniversează 10 ani de 
sluj ire. Pute ț i cit i raportul 
conferinței pe wycliffe.ro. 
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! 
De la 1 ianuarie 2018, biroul 
Wycliffe România, împreună cu 
echipa de traducere a Bibliei 
pentru Surzi, se mută la adresa: 
str. Grădina de Fragi nr. 5, 
Oradea, 410532, Jud. Bihor. 

Cu ocazia Nașterii Mântuitorului 
și sfârșitului de an, echipa 
Wycliffe România vă transmite 
toată dragostea și prețuirea 
”pentru partea pe care o luați la 
Evanghelie” împreună cu noi. 
Fiind binecuvântați din belșug 
prin Cuvântul Întrupat și prin 
Cuvântul scris, ducem împreună 
Mesajul Vieții mai departe, 
popoarelor neglijate până acum. 
Mântuitorul nostru să primească 
toată slava prin slujirea noastră. 
An Nou plin de binecuvântări 
spirituale și rod veșnic!

Proiectul Rroma
Rugați-vă pentru colaborarea 
parteneri lor proiectului de 
traducere a Bibliei în limba 
r romani . Avem nevoie de 
că lăuzirea ș i înțelepciunea 
Domnului în planificarea și 
o rgan iza rea luc ră r i l o r de 
traducere, și de o cooperare 
frumoasă pentru demararea 
lucrărilor în limba standardizată. 
Traducătorii așteaptă începerea 
oficială a traducerii. Domnul să-i 
binecuvinteze pe romi prin 
Cuvântul Său în limba lor 

maternă.
Proiectul limbajul 
semnelor
Mulțumim lui Dumnezeu că 
echipa de Surzi este completă 
a c u m , f o r m a tă d i n șa s e 
lucrători, trei la Oradea și trei la 
Cluj. Traducătorul care a avut 
probleme de sănătate se simte 
mai bine și este cu normă 
întreagă implicat în traducere. 
Avem în plan să instalăm un 
studio de înregistrări și la Cluj. 
Rugați-vă pentru un spațiu 
potrivit. Dorim să vedem surzii 
din țară schimbați de Cuvântul 
lui Dumnezeu tradus în limbajul 
lor.

ADRESA

Str. Grădina de Fragi nr. 5, 
Oradea, Bihor, 410532

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 


