
 

Biblia este esenţială pentru viaţa 
bisericii. Ea este deasemenea şi 
baza oricărei lucrări de misiune, 
dar Mesajul lui Dumnezeu 
trebuie să  fie înţeles pentru a 
aduce roadă (Mat 13:23).  

Prin urmare, oamenii au nevoie de Cuvântul lui 
Dumnezeu într-o limbă pe care o pot înţelege. 
Aproximativ 2300 de limbi nu au încă nimic 
tradus din acest Cuvânt. 

Petru şi Mirela doresc să fie parte dintr-o echipă 
multinaţională de traducători ai Bibliei care vor 
să schimbe acest lucru de dragul oamenilor 
care vorbesc aceste limbi. 

                          Wolfgang Binder       

    
Dumnezeu cheamă din ce în ce 
mai mulţi români să se implice în 
lucrare. Unii prin a merge, iar alţii 
prin a-i trimite pe cei care merg. 
Te invităm să te alături echipei 
de parteneri prin rugăciune şi 
sprijin financiar regulat.  

Petru şi Mirela nu primesc vreun   salariu, ca 
urmare ei se încred în Dumnezeu să le furni-
zeze banii prin diferite persoane şi biserici care 
să le permită astfel să facă munca la care El i-a 
chemat. 

Vei face o mare diferenţă nu doar în viaţa fami-
liei Paşcalău, ci şi în viaţa celor care aşteaptă 
să audă Evanghelia într-o limbă pe care ei o 
înţeleg! 

Iţi mulţumesc anticipat! 

                         Jeroen van Velden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Din partea: Directorului Wycliffe 

pentru Europa centrală şi de est 

şi a Directorului Wycliffe România 

 

 

Poţi face o diferenţă 

în Etiopia 

împreună cu familia Paşcalău   

se implică în dăruirea 

cuvintelor vieţii 

 

De ce este nevoie de  

traducerea Bibliei? 

Din totalul de aproximativ 6900 de limbi 
vorbite pe glob, doar 451 dintre acestea au 
tradusă întreaga Biblie. Limba română este 
una dintre acestea, pentru că avem 
disponibilă traducerea Bibliei de mai bine 
de 300 de ani (Biblia de la 1688). 

Majoritatea popoarelor nu au o traducere a 
Scripturii încă. Noi cei care avem însă, 
suntem datori să îi ajutăm să aibă o tradu-
cere a Scripturii în limba maternă, pentru 
că mesajul Bibliei este unul personal care 
trebuie să vorbească inimii omului. 

“Dacă vorbeşti unui om într-o limbă pe care el 

o înţelege, aceasta se duce în capul lui. Dacă îi 

vorbeşti în limba lui maternă aceasta se duce în 

inima lui.”     

Nelson Mandela 

 
 

 
 
 
                                                                                                   

 
 
 
 

 

 

 

*e-mail* 

Wycliffe România 
 

Str. Gh. Doja  nr. 217 B, 
Oradea, România, 410169 

 
0755 022 671 

info@wycliffe.ro 
 

www.wycliffe.ro 

pascalaup@yahoo.com 
petru_pascalau@wycliffe.org 

mobil:0752173345 
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M-am născut şi am locuit în România, până 
când am plecat la munca în Israel. M-am născut 
din nou la vârsta de 28 ani, în Ierusalim, şi am 
fost botezat în apă în biserica “Messianic 
Assembly”, din Ierusalim. Întors în România am 
slujit grupului de surzi din Mediaş, în Biserica 
Baptista Betel pe durata a 4 ani,  timp în care 
am urmat şi cursurile Colegiului Biblic Betel din 
Mediaş, după care am urmat cursurile Facultăţii 
de Teologie din cadrul Universităţii Emanuel 
Oradea. Imediat după absolvire am inceput 
slujirea ca păstor în Biserica Baptistă 
Huedin.Sunt căsătorit cu Mirela şi suntem 
binecuvântaţi cu 2 copii: Ioan (2005 ) şi  Ana-
Katarina (2009). 
 
De la vârsta de 16 ani Îl cunosc pe Domnul  
Isus ca Mântuitor şi Domn. Am fost botezată în 
apă şi în Duhul Sfânt în Biserica Penticostală 
“Albinii” Cluj-Napoca. După terminarea 
Facultăţii am lucrat ca profesor de specialitate.  

Suntem membri a organizaţiei Wycliffe din anul 
2008. Planul şi ţinta mea este să ajung să 
slujesc pe termen lung în lucrarea de traducere 
a Bibliei, iar a soţiei creşterea copiilor şi 
implicare în alfabetizare.   

În Etiopia sunt în total 118 grupuri mari de limbi. 
Este nevoie de traducerea Bibliei, de alfabeti-
zare ca oamenii să poată citi Biblia în limba lor, 
de promovarea folosirii Scripturii, ca oamenii să 

poată aplica învăţătura biblică în vieţile și 
comunităţile lor.  

 

“Te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci 

mântuirea până la marginile pământului.”  

   Isaia 49:6b  

Cum poţi 

să te implici? 
Despre noi 

Înainte de a pleca este nevoie de oameni 

ca tine dispuși să fie parteneri în rugăciune 

și financiar. Numai împreună putem să 
împlinim Marea Trimitere de a duce 
Evanghelia la toate popoarele şi de a fi 
gasiţi robi buni şi credincioşi vrednici de 
răsplata Domnului Isus Cristos.  

Ne vom bucura dacă şi tu vrei să faci 
parte din această lucrare a lui 
Dumnezeu. 

Dacă vrei, te rog să completezi talonul de 

pe ultima pagină și să ni-l dai personal sau 

să îl trimiți la una din următoarele adrese: 

-  Mirela Paşcalău, Str. Primăverii, Nr.6, 
Ap.350, Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj 

- Wycliffe România, Str. Gh. Doja  nr. 217 B, 
   Oradea, România, 410169 

Donaţii financiare se pot face prin: 

(În România) Asociaţia Wycliffe România, 
Banca Transilvania Oradea, agenţia Re-
publicii 
Conturi: 

 LEI    RO24BTRL00501205N34078XX 
 EUR  RO96BTRL00504205N34078XX 
 USD  RO48BTRL00502205N34078XX 

CIF-ul Asociaţiei este 24990606 
 
Vă rog să menţionaţi “Donaţie pentru 
Petru şi Mirela” sau sunaţi la Wycliffe 
România sau scrieţi un e-mail la  
finance_romania@wycliffe.org  
mentionând numele tău, suma transferată, 
data transferului si numele nostru. 

 

(În străinătate) Organizaţia Wycliffe în ţara    
respectivă, menţionând numele nostru şi 
numărul intern de cont 215562 

 
 
 

 

 

 

 

Încercuiţi, vă rog, modalitatea de implicare) 

Vreau să te susţin în rugăciune. 

 

Vreau să primesc regulat scrisoarea 
voastră de rugăciune prin: 

- Poştă 

- E-mail   

 

Vreau să te susţin lunar cu: 

 - 10   lei 

 - 25   lei 

 - 50   lei 

 - 100 lei 

 - altă sumă  _______ 

 

Vreau să te susţin financiar ocazional 

Nume:  ........................................................ 

..................................................................... 

Adresă: ........................................................ 

..................................................................... 

..................................................................... 

 

E-mail  ........................................................ 

 

Fix:  ........................................................ 

 

Mobil:  ........................................................ 

 

Biserică:.......................................................
..................................................................... 
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Cu ajutorul Domnului 

 poţi conta pe mine 

http://us.mc356.mail.yahoo.com/mc/compose?to=finance_romania@wycliffe.org

