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O problemă critică în ziua de 
azi este apatia credincioșilor. 
Am văzut și am auzit lucrători 
care se plâng de lipsa de interes 
a bisericilor, o atmosferă de 
moțăială și plictiseală, o rutină 
lipsită de viață. Întrebarea este 
cum revitalizezi o comunitate 
adormită? Citind cartea 
Neemia, am dat peste o trezire 
a poporului lui Dumnezeu, 
unde a avut loc chiar o reformă 
a întregii societăți evreiești. La 
sărbătoarea corturilor, Neemia 
8:9 spune că „tot poporul 
plângea când a auzit cuvintele 
Legii.” Nu a fost doar ceva 
emoțional de moment, ci de 
acolo au început schimbările. 

În capitolul 9 vedem că au ținut 
un timp de rugăciune și post. 
În capitolul 10 au semnat un 
contract înaintea Domnului cu 
lucruri foarte concrete pe care 
urmau să le facă. În capitolele 
11 și 12 s-au îngrijit de Casa 
lui Dumnezeu și de cetatea 
Ierusalimului... Dar ce a stat la 
baza acestei reforme? Un lucru 
care reiese clar din capitolul 
8, este accentul pus pe citirea 
și explicarea Scripturilor. Nu 
s-au citit doar câteva versete ci 
au citit de dimineață până la 
amiază, din prima zi până în a 
șaptea zi (Neemia 8:3, 18). La 
sărbători evreii își aminteau 
istoria poporului, aveau o privire 

de ansamblu asupra Scripturilor, 
care îi ajutau să înțeleagă planul 
lui Dumnezeu cu ei. Biblia este 
ca un puzzle, este o singură 
poveste mare, din veșnicie până 
în veșnicie, iar noi ne aflăm 
undeva în această poveste. Avem 
nevoie de întreaga poveste 
pentru a înțelege mesajul lui 
Dumnezeu și a fi schimbați de 
el. Ce mare har că noi avem 
acces la întreaga poveste!
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.”



Tabăra de misiune Wycliffe România a fost una 
bogată în părtășii frumoase, dezvoltate prin 
activități practice în care am simulat o misiune 
într-o cultură africană, o închinare contextualizată 
la cultura arabă, și am experimentat o masă 
etiopiană culturală. Am încercat metode de 
traducere a Bibliei, și am compus cântări noi pe 
baza textului biblic, lucruri prin care am crescut 
în cunoașterea misiunii lui Dumnezeu la care ni 
s-a oferit marea onoare să participăm. În felul 
acesta ne-am apropiat de Dumnezeu cunoscând 
mai mult inima Lui pentru popoarele neatinse 
cu Evanghelia. Escaladând munții Bihorului și 
coborând prin peșteri, în inima pământului, ne-
am imaginat călătorii misionare la popoare izolate 
pe acest pământ. Stând de vorbă cu misionari cu 
experiență, am fost transportați în lumi diferite, 

am învățat despre limbi și culturi noi și modalități 
de a te apropia de ei cu Evanghelia. Participanții 
au luat hotărâri să intre în parteneriat și să pună 
umărul la această lucrare, unii cu normă întreagă, 
alții să-i susțină. Mulțumim pentru rugăciuni. 
Continuați să vă rugați ca participanții să devină 
credincioși globali, implicându-se până la marginile 
pământului.
Atunci când stăm doar în biserica noastră de multe 
ori nici nu ne gândim că am putea avea o părtășie 
cu alții din alt cult sau alte biserici, dar venind la 
tabere de felul acesta din mai multe biserici ne dăm 
seama că și ei sunt frații noștri, și ei Îl iubesc pe 
Domnul și putem să avem un parteneriat împreună, 
să fim uniți pentru lucrarea Domnului. Ca lucrarea 
să avanseze trebuie să dai mâna și cu alți frați și 
surori.

Tabăra de misiune Wycliffe 2021



Am avut o părtășie cu Dumnezeu cum nu am 
mai avut de mult timp în alte tabere și pot să zic 
că momentul meu preferat din tabără a fost când 
ne întâlneam dimineața la părtășie și cântam, ne 
rugam și cineva ne spunea un îndemn la rugăciune. 
(Flavia)

Foarte mult în ultima periodă m-am rugat ca 
Domnul să îmi vorbească și să îmi arate cu ce pot 
să fiu eu de folos și în ce mă pot eu implica. Aseară 
când au fost cele două întrebări „Cu ce pot eu 
ajuta?” sau „Ce nevoi au ei?”, Domnul mi-a vorbit 
foarte personal și mi-a arătat că rugăciunea mea 
trebuie să sune altfel, nu „Ce pot face eu Doamne?”, 
ci „Ce nevoie au ei pe care Domnul poate să le 
împlinească prin mine?”. (Onisim)

Mi-au plăcut și mie exemplele practice pe care 
le-am făcut, mărturiile foarte frumoase, am învățat 
foarte multe din multe perspective. (Daniel)

Am înțeles că nu trebuie să avem prejudecăți cu 
privire la port, la modul de manifestare al credinței, 
al rugăciunii. Am învățat cu privire la prejudecăți, 
toate lucrurile sunt îngăduite de Dumnezeu pentru 
un anumit scop și pentru fiecare în parte și am 
înțeles lucrul acesta așa parcă mai bine ca niciodată. 
(Elena)

Am văzut practic că unitatea în duh deschide uși 
prin care Dumnezeu să lucreze și să fie exact cum 
zice acolo că toți erau un duh și o simțire și Duhul 
lui Dumnezeu era liber să lucreze și să se manifeste 
în diferite feluri. Mi-a plăcut felul modest în care 
s-au făcut toate lucrurile și simplitatea celor care 
ne-au slujit. Faptul că toți am avut același scop 
pentru care am venit, să cunoaștem despre misiune, 
să aflăm voia lui Dumnezeu pentru noi, asta cred că 
ne-a unit cel mai mult. (Zefiraș)

În această tabără și de dinainte să vin, Dumnezeu 
mi-a vorbit și m-a călăuzit, și așa de minunat a 
lucrat că nici nu mă așteptam. A fost cea mai faină 

tabără în care am fost până acum. Mi-au plăcut 
toate lucrurile noi cu care Dumnezeu m-a îmbogățit 
și Dumnezeu mi-a vorbit mie personal că planul 
Lui pentru noi are un moment potrivit când El Și-l 
împlinește și trebuie să avem răbdare. (Ana)

A fost o tabără foarte reușită din punctul meu de 
vedere, am venit să zic, fără așteptări, dar când am 
ajus aici am primit mai mult decât mi-aș fi putut 
imagina. A fost un bagaj de cunoștințe cu care nu 
m-am mai întâlnit și pot să zic că Dumnezeu mi-a 
deschis ochii foarte mult în multe lucruri pe care 
nu le știam, nu le înțelegeam și acum îmi sunt mult 
mai clare. Mi se pare că noi ca și creștini privim 
misiunea cu un ochi, dar când ajungi să te lovești de 
realitatea misiunii e cu totul altceva. (Anca)

A fost interesant să văd câtă muncă este în spatele 
acestei lucrări, o muncă pe care eu nu mi-am 
imaginat-o, nu eram conștient de acest lucru și m-a 
făcut foarte sensibil. Când vorbim de traducerea 
Bibliei nu este ca oricare altă carte care s-ar traduce. 
În general Biblia când se traduce, mai ales în zilele 
noastre, se traduce în limbi care multe sunt orale, nu 
au nicio altă carte scrisă. Acest lucru m-a marcat, 
despre munca depusă și greutatea de a ajunge la 
niște rezultate frumoase. (Mircea)

Am învățat și să nu renunțăm chiar dacă ni se 
pare greu, să nu disprețuim începuturile slabe. Aș 
recomanda tabăra aceasta tuturor prietenilor mei 
pentru că aici Dumnezeu îți descoperă și îți arată 
ceea ce El vrea pentru tine și mai mult decât atât, 
îți arată unde ai nevoie ca El să lucreze mai mult în 
viața ta. (Mădălina)



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

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

Lăudăm pe Domnul și 
mulțumim bisericilor care s-au 
implicat în trimiterea Tamarei în 
Sudanul de Sud. Tamara a ajuns 
cu bine și a început perioada de 
învățare a limbii și culturii. 

Damaris a început pregătirea 
din Anglia pentru lucrarea de 
misiune și mai avem un candidat 
în procesul de aplicare. Rugați-
vă pentru aceste persoane și 
Domnul să scoată mai mulți 
lucrători.

Vara aceasta am organizat o 
tabără de odihnă împreună 
cu PIM (Parteneri în Misiune) 
pentru aproximativ 80 de 
lucrători care slujesc în țară sau 
în alte țări. A fost un timp de 

împrospătare și încurajare pentru 
continuarea lucrărilor cu mai 
mult elan. Domnul să dea puteri 
noi celor din linia întâi pentru 
extinderea Împărăției Lui.

Pregătirile pentru începerea 
traducerii Bibliei pentru romii 
din țară avansează și vom 
demara lucrările în octombrie, 
după cum am planificat. De la 
ultimul buletin am mai organizat 

Donații

întâlniri de colaborare cu 
lucrători romi din Galați, Brașov 
și Craiova. Mulțumim Domnului 
și pentru toți partenerii care s-au 
alăturat proiectului. Rugați-vă 
pentru înțelepciune în traducere 
și unitate între toți cei implicați. 
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.

Întâlnire cu lucrători romi la Craiova

Familia Cuceuan

Zoltán Barabás

Tabita Vlassa

Familia Dubei
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