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Pe 18 septembrie, la Biserica
Penticostală „Noua Speranță”
din Zalău a avut loc ceremonia
de dedicare a lui Ruben Dubei,
ca director Wycliffe Europa și a
lui Ionuț Cuceuan, ca director
Wycliffe România. Această
biserică este parteneră a lucrării
Wycliffe România printr-o
susținere continuă în rugăciune
și financiară a familiilor Dubei,
din 2003 și Cuceuan, din 2013.
Pe lângă membri și apropiați ai
familiilor celor doi, la ceremonie
au participat și membri și
colaboratori ai Asociației
Wycliffe România. Din partea
Wycliffe Europa au participat
Hannes Wiesmann, fost director
al Wycliffe Europa și actualul

asistent al directorului executiv
al Alianței Globale Wycliffe,
Barbara Speck, responsabilă pe
departamentul de rugăciune a
Wycliffe Europa și Helma Rem,
consultant resurse umane pe
Europa. Și-au adus aportul
președintele bordului Wycliffe
Romania, Luca-Samuel Leonte,
printr-un cuvânt de mulțumire
pentru biserica locală din
Filipeni 1:3-7 și un cuvânt de
încurajare pentru ce doi, din
Iosua 1:1-9. Hannes Wiesmann,
folosind Exodul 33:12-18, a
subliniat faptul că Dumnezeu
inițiază misiunea, El depășește
așteptările noastre iar toată
lucrarea este spre slava Lui. Au
urmat cuvinte de mulțumire din

partea lui Ruben Dubei si Ionuț
Cuceuan. Pastorul Valerian
Mocan a avut un cuvânt de
îmbărbătare din Evrei 11:21-28
accentuând faptul că la fel ca
Moise avem libertatea de a alege
să fim de partea Domnului și să
ne implicăm în lucrare prin
credință. Ceremonia s-a încheiat
cu rugăciunea de dedicare a
celor doi directori. Domnul să
își arate slava prin tot ce se face
prin robii săi!

Samuel Leonte, Președinte bord WRO

„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.”



Gânduri din partea reprezentanților Alianței Globale Wycliffe

„Într-un fel aparte, Wycliffe România, biserica de aici şi
această ţară par să ofere ceva special Alianţei.”

HANNES WIESMANN
Asistent al directorului executiv
al Alianței Globale Wycliffe

În timp ce avionul nostru se apropia de aeroportul
din Cluj și contemplam frumusețea peisajului,
bogăția solului, verdele luxuriant al câmpurilor și
unduirea dealurilor la orizont, mi-am dat seama de
un lucru: Wycliffe România a fost organizația
Alianței pe care am vizitat-o mai des decât oricare
alta în timpul mandatului meu ca director regional.
Prima dată am venit cu ocazia celebrării celei de-a
zecea aniversări, apoi am mai venit să vorbesc la o
conferință misionară, sau pur și simplu să vizitez și
să cunosc echipa Wycliffe România, iar odată
întreaga noastră echipă regională a ales să se
întâlnească la Oradea pentru a ne întări legăturile
cu Wycliffe România. Într-un fel aparte, Wycliffe
România, biserica de aici și această țară par să ofere
ceva special Alianței. Situată la capătul estic al
Europei, este expusă și i se amintește în mod
constant de „lumea de dincolo de Alianță”

După zece ani de existență, Wycliffe România este
suficient de matură pentru a avea o fundație solidă
pe care să construiască și suficient de tânără pentru
a se aventura în noi domenii și a lansa inițiative
vizionare.
Zdruncinătura din timpul aterizării mă face să mă
reculeg după cugetările mele. De data aceasta am
venit pentru a transfera atribuțiile mele noului
director regional și să celebrez punerea în funcție a
noului director al Wycliffe România. Având ajutorul
lui Dumnezeu, susținerea bisericii locale și a
echipelor competente din jurul lor, sunt convins că
amândoi vor face o treabă excelentă și vor continua
să inspire mișcarea globală de traducere a Bibliei.



În activitatea mea de consultant al personalului Wycliffe pe Europa
am avut privilegiul de a fi parte a procesului de aderare a lui Ruben
și a Mariei Dubei la mișcarea de traducere a Bibliei și i-am urmărit
pe parcursul anilor în care au slujit în Africa și mai târziu în
România. Prin contactul regulat cu Wycliffe România și în urma
vizitelor în România am aflat și despre Ionuț și Daniela Cuceuan. Iar
acum am avut un alt privilegiu: am asistat la serviciul de învestire a
lui Ionuț și a lui Ruben în noile roluri. Învestirea a avut loc la o
biserică care a sprijinit ambele familii de mult timp. Neștiind limba
română, dar având parte de traducere și cred că prin lucrarea
Duhului Sfânt, am experimentat dragostea bisericii pentru aceste
familii, dar nu numai pentru ele, ci și pentru toți cei din comunitatea
bisericii. Și cât de special a fost faptul că toți cei care au vorbit s-au
referit la Moise. O echipă muzicală extraordinară a făcut ca și
cântatul într-o limbă pe care nu o înțelegeam și în care probabil nu
mă exprimam bine să fie o adevărată binecuvântare și să îmi dea
simțământul de unitate cu această comunitate. Am apreciat foarte
mult ospitalitatea bisericii și a echipei Wycliffe România și mă rog
pentru amândouă ca Domnul să continue să le binecuvânteze în
slujirea lor.

HELMA REM
Consultant resurse umane

Wycliffe Europa

Am avut privilegiul de a participa la serviciul de dedicare pentru
Ionuț și Ruben. Am venit din Holzhausen, Germania, cu o zi înainte
pentru a asista la investirea oficială a acestor bărbați în fața lui
Dumnezeu în noile lor roluri. Ce eveniment memorabil! Mesajele
predicate i-au îndemnat și încurajat pe toți credincioșii să își asume
rolurile lor unice în cadrul lucrării de traducere a Bibliei și să-și
folosească aptitudinile primite de la Dumnezeu ca să Îl slujească,
fiind parte a misiunii Sale. Cântările și mesajele au fost profunde.
Am beneficiat de traducerea în română și am putut să mă închin lui
Dumnezeu cu toată inima mea în timpul serviciului. Încă o dată a
devenit evident pentru mine cât de importantă este traducerea
Bibliei. Mi s-a oferit un dar prețios în acea zi, prin faptul că, în timp
ce ni se traducea, am înțeles sensul cuvintelor și am putut astfel să
răspund cu bucurie lui Dumnezeu. Aproape de finalul serviciului
religios a fost un timp de rugăciune atât pentru Ruben, cât și pentru
Ionuț. Am fost binecuvântați în prezența lui Dumnezeu în timp ce
acești bărbați îngenuncheau în fața congregației pentru a fi învestiți
în noile funcții de slujire. Responsabilitatea lor este mare, însă
Dumnezeu le va împlini orice nevoie, potrivit bogățiilor Sale
nelimitate în Hristos (Filipeni 4:19). La urma urmei, la fel ca Estera
din vechime, care a fost folosită cu putere de Dumnezeu, și ei au fost
ridicați „pentru un timp ca acesta” (Estera 4:14).

BARBARA SPECK
Responsabilă pe departamentul
de rugăciune Wycliffe Europa

Echipa de închinare a Bisericii
Penticostale Noua Speranță, Zalău

De la stânga: Helma Rem, Barbara Speck,
Hannes Wiesmann, Samuel Leonte
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Tabăra de misiune: mărturii și impresii

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

Cel mai mult mi-a plăcut faptul că programul a fost
diversificat și am învățat lucruri noi în fiecare zi. Aș
recomanda această tabără tuturor celor care vor să
guste dintr-o misiune transculturală.

Ce m-a impresionat cel mai mult în tabără a fost
lucrarea cu surzii. Am aflat lucruri noi la care nu
mă gândisem înainte și mi-a plăcut că am putut să
avem câțiva în
fața noastră și
să-i vedem
cum comunică
între ei.

Mi-a plăcut
foarte mult
această tabără.
Timp de o
săptămână, am
avut parte de un gust al misiunii prin discuții, jocuri
și simulări în care am fost provocați să ne lărgim
viziunea asupra culturii și am avut ocazia să vorbim
cu misionari în carne și oase cu povești de pe
câmpul de misiune, din Ghana, din Malaezia, din
Papua Noua Guinee. Am învățat atât de multe
despre traducerea Bibliei, despre faptul că nu este
vorba doar de a te muta într-o junglă timp de zece
ani și de a sta într-o cameră și a traduce Biblia, ci
există și multe alte moduri de a te implica.

Mi-a plăcut faptul că am cunoscut oameni care Îl
iubesc pe Domnul, care au pasiune pentru Biblie și
care vor să împlinească această dorință venită din
inima lui Dumnezeu de a duce Cuvântul Lui la
oamenii la care nu a ajuns niciodată. Un alt lucru
fain au fost și drumețiile unde am putut admira
peisaje deosebite și ne-am bucurat împreună de
ceea ce Dumnezeu a creat.

Sunt foarte
fericit că am
ajuns în tabăra
Wycliffe. Am
întâlnit aici o
familie
deosebită,
frumoasă,
oameni fericiți,
oameni plini de

Dumnezeu care mi-au transmis un lucru frumos, că
familia mare a lui Dumnezeu este și în depărtări și
în apropieri și Dumnezeu iubește extrem de mult
popoarele care sunt atât de departe și care nu-L
cunosc. Recomand cu căldură această tabără pentru
că am cunoscut lucruri care m-au marcat, m-au
făcut să înțeleg atât de bine că jertfa și iubirea față
de semeni și de chemarea care a făcut-o Hristos
transcende și nu are limite.

Donații

Teodora

Ioana

Florina


