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„Nimeni nu va putea să stea
împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi
fi cu tine, cum am fost cu Moise;
nu te voi lăsa, nici nu te voi
părăsi.” Iosua 1:5 Oricât de bun
ar fi un lider, este și el un om
trecător și vine timpul când
trebuie să predea ștafeta. Numai
că tranzițiile nu sunt ușoare.
Moise a fost un om cu mare
influență și autoritate. Așa că la
plecarea lui, poporul ar fi putut
să-și piardă curajul și motivația
de a cuceri Canaanul. De
asemenea Iosua, în umbra lui
Moise, probabil se simțea mic,
slab și nepregătit în fața uriașilor
din Canaan cu care avea de
luptat. De aceea, tranziția de la

Moise la Iosua a trebuit făcută
cu împuternicirea și
supravegherea atentă a lui
Dumnezeu. Conducerea
Wycliffe România intră într-o
tranziție în care avem nevoie de
ajutorul lui Dumnezeu. Rolul
meu se va schimba din
septembrie anul acesta. Am fost
invitat de către conducerea
Alianței Globale Wycliffe să
preiau rolul de director pe
Europa. Este o responsabilitate
foarte mare pentru mine, mai
ales că vin după un director
foarte bun. Ca director al
Asociației Wycliffe România a
fost numit Ionuț Cuceuan. Atât
eu cât și Ionuț, dar și Wycliffe

România și Wycliffe Europa,
avem nevoie în această tranziție
de prezența lui Dumnezeu, de
aceea, rugați-vă pentru noi. Ca
familie, noi vom rămâne în
Oradea, și Maria rămâne pe
poziția de coordonator resurse
umane la Wycliffe România,
doar că eu voi călători mai mult.
Vă mulțumesc mult pentru
colaborarea de-a lungul anilor.

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.”



Mă numesc Ionuț Cuceuan, sunt din Zalău,
căsătorit din 2011 cu Daniela, tot din Zalău, iar
împreună avem doi copii: Timotei (3 ani și
jumătate) și Naomi (10 luni). Suntem membri ai
Asociației Wycliffe România din 2010, respectiv
2011 și suntem implicați în lucrarea de traducere a
Bibliei în limbile semnelor din anul 2013 alături de
SIL Echipa Globală Limbile Semnelor (SIL GSLT).
Domnul ne-a chemat să slujim surzilor și să ajutăm
la înaintarea Evangheliei în limbile semnelor. Pentru
aproximativ doi ani am locuit în Africa (Kenya și
Etiopia) unde am învățat și slujit alături de surzi din
diferite țări africane. La finalul anului 2015 ne-am
mutat în România (Oradea) pentru a sluji în cadrul
Wycliffe România în diferite departamente și am
continuat să fim implicați în lucrarea de traducere a
Bibliei pentru surzi, cu preponderență în Tanzania,
unde am călătorit adesea până în anul 2018 și în
România, ajutând la formarea și dezvoltarea
proiectului de traducere a Bibliei pentru surzi
(TBSR).
În anul 2018 ne-am dorit să ne întoarcem în Africa,
dar Domnul ne-a binecuvântat cu primul copil.
Acest lucru și alte câteva împrejurări, ne-au
confirmat că Domnul dorește să rămânem în locul
în care ne-a așezat și să continuăm să lucrăm cu
credincioșie în proiectele în care eram implicați:
proiectele Wycliffe România, proiectul TBSR și
proiecte ale SIL GSLT (local în Oradea și
internațional).
Slujirea noastră a implicat diferite domenii de

activitate și adesea a trebuit să învățăm să fim
flexibili și să ne adaptăm din mers lucrurilor. Mi-am
dorit ca lucrurile să capete contur și să am o
oarecare stabilitate în lucrare. De aceea, invitația de
a prelua rolul de director al Wycliffe România a fost
una neașteptată și provocătoare. Gândul la viitor și
noul rol, unul de conducere, mă sperie, dar în
același timp înțeleg că Domnul dorește să ies din
zona de confort.
Cuvintele adresate de Domnul lui Iosua „întărește-
te și îmbărbătează-te”, sunt cuvinte care răsună în
mintea și inima mea tot mai mult în ultima
perioadă. Pe de o parte realizez provocările, dar
încrederea oferită de frații și surorile din bordul de
conducere și echipa de birou ale Wycliffe România,
este o onoare și o îmbărbătare pentru mine. Chiar
dacă rolul de director aduce cu sine multe alte
responsabilități și atribuții, îmi doresc să slujesc
Domnului cu credincioșie, în orice lucru. Ca familie
vom continua slujirea în traducerea Bibliei în
limbile semnelor în tot acest timp, de aceea, rugați-
vă ca Domnul să ne ajute și să ne dea har în tot ce
va urma.
Cu privire la viziunea și slujirea Asociației Wycliffe
România, am nădejdea că vom putea continua
buna colaborare cu dumneavoastră, ca parteneri în
traducerea Bibliei. Iar împreună cu colegii din
cadrul Wycliffe România și cu ajutorul Domnului,
vom continua în eforturile noastre spre gloria Lui și
să ajutăm astfel la răspândirea Evangheliei la toate
popoarele.

Ionuț Cuceuan, director ales Wycliffe România



Traducerea Bibliei în Madagascar
Togheter in Bible Translation (TiBT) / „Împreună în
traducerea Bibliei” a luat naștere ca primul efort
organizat ca traducerea Bibliei să aibă loc și în alte
comunități lingvistice din Madagascar, în afară de
cele care vorbesc malgașa merina. TiBT a lucrat cu
diferite grupuri lingvistice din Madagascar timp de
mai mult de 20 de ani. Ceea ce a început cu doar
câteva proiecte de traducere a crescut și continuă să
crească și astăzi. Timp de 200 de ani, nu s-a făcut
nimic pentru limbile minoritare din Madagascar.
Iar prima dată când s-a întâmplat ceva a fost prin
intervenția lui Dumnezeu și s-a întâmplat ca noi să
facem parte din echipa Sa. Noi prețuim diversitatea
varietăților lingvistice din Madagascar. Ne-am
angajat să vedem Cuvântul lui Dumnezeu făcut
accesibil tuturor grupurilor de oameni din
Madagascar, în limba pe care o înțeleg cel mai bine.
Suntem o echipă numeroasă, formată din peste 60
de persoane, compusă din traducători în limba
maternă și alți membri ai echipelor, facilitatori și
consultanți. Lucrăm în nouă comunități lingvistice
diferite din întreaga insulă, cu membrii echipei de
traducere reprezentând cel puțin zece confesiuni.
Este pentru prima dată când mulți dintre acești
oameni se roagă în propria lor limbă, pentru că ei
credeau că trebuie să se roage întotdeauna în
limba din Antananarivo. Traducătorii sunt bărbați
și femei de diferite profesii care își reprezintă
comunitățile lingvistice. În mare parte sunt
credincioși creștini din diferite confesiuni. Ei
lucrează în echipe care traduc Biblia în propriile lor
limbi, specifice culturilor lor și într-un mod care să

aibă un impact și să transforme comunitățile lor
prin experiența lor personală. Fiecare proiect este
unic în călătoria lor prin Scripturi. Unii au terminat
Evangheliile și se îndreaptă spre finalizarea
Noului Testament, alții au redactat complet Noul
Testament și se îndreaptă spre Vechiul Testament.
Alții se concentrează pe Lecționarul folosit în
Biserica Luterană sau pe alte colecții de
mici publicații, cum ar fi broșurile The Wonderful Plan
of God (Planul minunat al lui Dumnezeu).
În prezent, lucrăm cu nouă echipe de traducere.
Fiecare proiect are nevoie de cel puțin 1000 USD în
fiecare lună pentru a-și continua activitatea. Aceasta
include costuri precum: cheltuieli administrative,
plata lucrătorilor, deplasări, cazare și mâncare,
telefon/internet și tipărire.
Suntem încrezători că este lucrarea lui Dumnezeu,
că El a pornit-o și continuă să crească prin grija și
protecția Lui.
Rugați-vă împreună cu noi pentru toată susținerea
și resursele de care avem nevoie pentru viitor:
favoare, oameni care îmbrățișează viziunea, resurse
financiare, armonie și dragoste în relațiile dintre
noi. Avem nevoie de înțelepciune și pace în toate
lucrurile în care suntem implicați.
De asemenea, rugați-vă pentru colegii noi care ni se
vor alătura, familii tinere din Norvegia și Germania.
Ei vor fi într-o perioadă de acomodare și adaptare
în primii doi ani. Ne rugăm ca viața la care i-a
chemat Dumnezeu aici să fie o binecuvântare
pentru toate popoarele cu care vor intra in contact.
Ada Vultur



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

În perioada 4-8 iulie va avea loc
Retreatul Wycliffe România, în
care ne retragem pentru a
reflecta la lucrarea asociației,
întărim legăturile dintre noi și ne
refacem pentru a continua
slujirea.
În săptămâna 1-6 august
organizăm Tabăra de Misiune
Wycliffe la Boga jud. Bihor,
pentru cei interesați să afle mai
multe despre Wycliffe și care
doresc să se implice în lucrare.
Pentru mai multe informații și
înscriere intrați pe: https://
wycliffe.ro/tabara-wycliffe-2022/
În perioada 15-19 august,
Wycliffe România este implicată
în organizarea Taberei de
Odihnă PIM. Beneficiarii sunt
familii de misionari și lucrători

care au nevoie de refacere pentru
continuarea slujirii în prima linie.
La final de an, trei din patru
traducători surzi vor părăsi
proiectul de traducere. Rugați-vă
ca Domnul să aducă traducători
potriviți pentru continuarea
lucrărilor. Rugați-vă și pentru
finalizarea traducerii Evangheliei
după Marcu.
Traducătorii romi lucrează la
Evanghelia după Ioan. Comitetul
proiectului este în discuții cu o

Donații

nouă persoană interesată să
devină traducător. Rugați-vă
pentru călăuzire. Continuați să
vă rugați pentru atelierele de
verificare și de folosire a pasajelor
traduse.
Împreună cu Societatea Biblică
am organizat cursul Vindecarea
Traumei la Brașov pentru
lucrători implicați în consilierea
persoanelor afectate de traume.
Rugați-vă pentru vindecare.

Vă invităm să susțineți

următorii misionari cu

nevoi financiare. Vedeți

detalii mai jos.

Vă așteptăm în tabăra de misiune!

Lumi M.

Familia Pașcalău
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