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Atelierul pe domeniul resurse umane: Germania
Săptămâna viitoare Maria Dubei va participa la un atelier pe domeniul resurselor
umane, care va avea loc în Germania. Rugați-vă pentru Maria, pentru protecție
pe drum și timpul ei acolo, pentru întâlnirile și relațiile pe care le va avea cu alți
reprezentanți din diferite organizații globale care lucrează împreună în lucrarea de traducere a
Bibliei. Rugați-vă pentru o comunicare bună și discuții care să fie folositoare pentru lucrarea cu
personalul care slujește în traducerea Bibliei local și global.
Planuri pentru anul 2019
Rugați-vă ca Domnul să călăuzească echipa Wycliffe România în planificarea
lucrărilor pentru anul acesta. Rugați-vă ca deciziile care se vor lua să fie în
concordanță cu planul pe care Dumnezeu l-a pregătit deja pentru noi și pentru
avansarea Împărăției Lui prin lucrarea de traducere a Bibliei. Rugați-vă ca Dumnezeu să deschidă
oportunități potrivite și să trimită resursele necesare.
Proiectul Traducerea Bibliei pentru Surzii din România (TBSR)
Prima fază a proiectului TBSR se va încheia în septembrie anul acesta. Pentru
această fază au fost alocate 32 de pasaje biblice pentru a fi traduse în limbajul
semnelor românesc. Rugați-vă ca traducerea tuturor acestor pasaje să fie
finalizată în timpul care a fost planificat. Rugați-vă pentru echipa de traducere, pentru inspirație și
înțelepciune. Rugați-vă ca Dumnezeu să le dea pricepere ca să realizeze o traducere clară și
naturală, astfel încât mesajul Scripturii să fie înțeles și să atingă inimile oamenilor din comunitățile
de Surzi din România.
Tranziția în conducerea Alianței Globale Wycliffe: Global
În septembrie 2020, mandatul lui Kirk Franklin, în calitate de Director Executiv al
Alianței Globale Wycliffe, se va încheia. Alianța sărbătorește bunătatea lui
Dumnezeu expusă prin conducerea vizionară a lui Kirk începând cu anul 2008. Un
comitet pentru căutarea noului Director Executiv supraveghează procesul de nominalizare și
selecție. Schimbarea conducerii într-o organizație înseamnă tranziții. Rugați-vă pentru Alianță pe
măsură ce trece prin această schimbare semnificativă a conducerii, până în septembrie 2020, când
noul Director Executiv va intra în funcție. Alăturați-vă organizațiilor Alianței din întreaga lume în
rugăciune pe măsură ce procesul de selecție și tranziție progresează.
Găsirea de noi roluri: Global
Mulți traducători experimentați și personal administrativ trebuie să lucreze de
acasă din motive familiale sau pentru că se apropie de pensionare. Ei ar dori să
găsească roluri adecvate pentru a-și folosi abilitățile și experiența. Pe măsură ce
iau diferite responsabilități, rugați-vă să se adapteze rapid la medii de lucru noi. Rugați-vă pentru
înțelepciune pentru ca supervizorii să știe cum să utilizeze cel mai bine aptitudinile acestor oameni
experimentați în activități esențiale.
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Rugați-vă pentru vieți transformate: Asia
Traducătorii fac progrese bune într-o limbă vorbită de un popor asuprit în Asia.
Traducătorul principal este un refugiat care lucrează în Europa, fiind nevoit să se
mute. Porțiuni din Vechiul Testament și din Noul Testament sunt disponibile în
format audio. Aduceți mulțumiri că filmul ISUS a fost înregistrat recent în acea limbă. Cereți-I lui
Dumnezeu să transforme multe vieți, pe măsură ce filmul este prezentat în lunile următoare.
Actualul lider al echipei se apropie de vârsta de pensionare. Rugați-vă ca Dumnezeu să-i aducă un
înlocuitor capabil exact la momentul potrivit.
Reorientarea spre misiuni: Global
Lăudați-L pe Dumnezeu pentru atelierul despre misiuni pe care Wycliffe Caraibe
l-a organizat împreună cu conducerea Bisericii Penticostale a lui Dumnezeu din
Caraibe, în noiembrie. Printre participanți au fost episcopi, păstori și lideri de
rang înalt din Jamaica și din alte părți din Caraibe, America Latină și Statele Unite. Ei sunt conduși
de Duhul lui Dumnezeu spre dezvoltarea de modalități pentru a reorienta oamenii spre misiuni în
întreaga lume. Rugați-vă pentru acești lideri ai bisericii, deoarece încurajează bisericile locale să-și
sporească impactul global pentru Împărăția lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru dezvoltarea unor
relații bune cu Wycliffe Caraibe, care va aduce noi persoane chemate pentru a sluji în traducerea
Bibliei.
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