
În prezent, în lume există aproximativ 1900 de limbi care nu au nici 
măcar un verset din Biblie tradus în limba lor maternă - aceste popoare 
reprezintă mai mult de 145 de milioane de oameni. Organizațiile Wycliffe 
au fost implicate în traducerea Noului Testament sau a Bibliei în cel puțin 
1628 de limbi.Totuși, la două mii de ani de la venirea lui Isus pe pământ, 
Evanghelia încă nu a ajuns la aproximativ 1900 de popoare. Au aşteptat 
prea mult! Este responsabilitatea noastră să le ducem Cuvântul 
vieții! 

Viziunea 2025 este o chemare îndrăzneaţă la dedicare şi acţiune, un „NU” 
hotărât spus situaţiei actuale. Înseamnă să găsim noi soluţii pentru a 
rezolva această problemă şi să fim gata să ne asumăm riscuri pentru a 
vedea lucrarea împlinită. În cadrul Viziunii 2025 dorim, cu ajutorul 
Domnului și al partenerilor, să vedem un proiect de traducere a 
Bibliei început în toate limbile care au nevoie de aceasta până în 
anul 2025. 

Câteva aspecte importante ale Viziunii 2025: 

1. Urgență: îndeplinirea lucrării într-un timp mai scurt decât ne permite 
starea actuală. 

2. Parteneriate: împărtășirea viziunii în vederea colaborării în trupul lui 
Hristos - atât din țările care pot trimite misionari, cât și din cele ce 
reprezintă câmpul de misiune - pentru a dezvolta mișcarea de traducere a 
Bibliei în lume. 

3. Sustenabilitate: inițierea unor proiecte de traducere cu dezvoltare 
durabilă care să continue dincolo de implicarea organizației Wycliffe.

Despre Viziunea 2025

Wycliffe România 
Cuvântul lui Dumnezeu în limba fiecărui popor

DONAȚII
Banca Transilvania  

LEI RO24BTRL00501205N34078XX 
EUR RO96BTRL00504205N34078XX 
USD RO48BTRL00502205N34078XX

GBP RO18BTRLGBPCRT00N3407801 
Beneficiar: Asociația Wycliffe România

SWIFT code: BTRLRO22 

Vă rugăm să menționați scopul donaţiei (ex: pt. organizaţie,
pt. un misionar anume, pt. un proiect anume, pt. misionari în nevoie). 

Pentru mai multe detalii și alte metode disponibile pentru a dona 
accesați pagina www.wycliffe.ro/donatii

Wycliffe România


e-mail: info@wycliffe.ro

www.wycliffe.ro

Cuvântul lui Dumnezeu  
este temelia unei biserici puternice și 

a unei misiuni eficiente 

Cel mai mare misionar este 

Biblia în limba maternă



Wycliffe România este o organizație de misiune 
interdenominațională românească dedicată traducerii 
Cuvântului lui Dumnezeu în limbile popoarelor care au 
nevoie de el. 

Cu scopul acesta, Wycliffe România formează parteneriate în 
trupul lui Hristos pentru a face ucenici din toate neamurile 
folosind Cuvântul lui Dumnezeu tradus în limbile lor.  

În parteneriat cu bisericile locale şi cu partenerii săi naționali și 
internaționali, Wycliffe România trimite misionari în toată 
lumea, care lucrează în diferite roluri necesare pentru 
traducerea și folosirea eficientă a 
Bibliei.  

Aceste roluri pot fi:  

cercetare și dezvoltare a 
limbii 

alfabetizare 

traducerea Bibliei 

promovarea folosirii Scripturii 

Suport tehnic: IT, media, contabilitate, 
management

Cum poți să te implici?

Să te rogi:  
Rugăciunea este vitală pentru succesul 
traducerii Bibliei. Putem să-ți trimitem 
regulat motive de rugăciune și mijlocire. 

Să mergi:  
Dacă crezi că poți contribui la lucrarea de traducere a Bibliei în 
rolurile prezentate mai înainte, ne-ar face plăcere să stăm de 
vorbă. 

Să dăruiești:  
„Cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși?”  
Dacă nu mergi, poți să faci parte din trimiterea misionarilor prin 
susținere financiară. Poți să susții un misionar anume sau lucrarea 
de traducere a Bibliei în general. Vezi detalii pentru donații pe 
ultima pagină.

Ce face Wycliffe România?

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în Numele Tatălui 
şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i 

să păzească tot ce v-am poruncit.”

La dedicarea Noului Testament în limba Bilua, 
pastorul Ivupitu a ajuns la următoarea 

concluzie:  
„Am mai văzut misionari aici. Au venit, și-au 
construit case, și-au făcut lucrarea, și când le 

venea timpul, plecau.  
Casele lor rămâneau ca amintire. Cu voi, le 
spunea traducătorilor Wycliffe, este diferit: 

  
Casele la un moment dat se dărâmă, dar 
Cuvântul lui Dumnezeu rămâne veșnic.”

Pentru mai multe 
informații vezi: 

www.wycliffe.ro

Pentru mai multe 
informații vezi: 

www.wycliffe.ro


