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Reîntoarcerea pe câmpul de misiune: Asia 
Lumi M. va pleca astăzi din România spre locul în care slujește în Asia. Rugați-vă 
ca Domnul să fie cu ea în călătorie, să o păzească de orice rău și să ajungă cu 
bine. Rugați-vă ca acolo, departe de familie, prieteni, biserică să fie plină de curaj 
și credință în Domnul și să slujească din toată inima pentru slava Lui. Cereți 
Domnului să o călăuzească în alegerea subiectului pentru teza de masterat, 

înțelepciune în cercetările pe care le va face și în așezarea în scris a informațiilor găsite. 
  

Rugăciune pentru popoare fără Biblie: Tai Pao, Vietnam 
După calendarul lunar, în luna octombrie ne rugăm pentru poporul Tai Pao din 
Vietnam, neatinși cu Evanghelia și care nu au Biblia în limba lor încă, dar ne 
bucurăm că s-a început traducerea. Rugați-vă ca lucrarea să continue și ei să aibă 
acces cât de repede la Cuvântul lui Dumnezeu. Rugați-vă ca ochii și inima 
oamenilor să fie îndepărtate de la bogățiile superficiale și să fie deschise spre Isus 

Hristos. Rugați-L pe Dumnezeu să trimită lucrători care să le spună despre măreția de neegalat a 
lui Dumnezeu și a Fiului Său. Rugați-vă ca poporul Tai Pao să nu mai fie ascuns de influența 
creștinismului. 
  

Multe oportunități: Rusia 
Wycliffe Rusia este binecuvântată de numeroasele oportunități pe care le are de 
a sluji în propria țară, precum și în întreaga lume. Rugați-vă pentru bordul de 
conducere format din nouă persoane și prezidat de Dmitri Zharikov și pentru 
directorul Alexander Philippov. Ei au nevoie de înțelepciune pentru a conduce 
bine organizația. Alăturați-vă lor și personalului Wycliffe Rusia pentru a vă ruga 

ca, lucrând cu bisericile, să Îl slujească pe Dumnezeu cu credincioșie și să fie o binecuvântare 
pentru poporul lui Dumnezeu. Rugați-vă ca slujirea lor să aducă mai multă slavă lui Dumnezeu și să 
fie o lumină pentru popoarele neatinse, în special pentru cei care nu au încă acces la Scripturi în 
limba inimii lor. 
  

Tranziția în conducere: Pacific 
Erik Stapleton, persoana de contact pentru FCBH (Credința vine prin auzire) din 
zona Pacificul de Sud, va părăsi acest rol în septembrie. Lăudați-L pe Domnul 
pentru anii săi de slujire și contribuția la FCBH și la mișcarea de traducere a Bibliei 
în Pacificul de Sud. Mulțumim Domnului pentru parteneriatele solide construite și 
întărite în această perioadă. Cereți-I Domnului să-l binecuvânteze în timp ce se 

mută în următorul domeniu de activitate. Mulțumiți-I Domnului pentru Roy Cañada, pe care FCBH 
l-a numit recent pentru a prelua acest rol. Rugați-vă pentru el în timp ce continuă lucrarea acolo 
unde a lăsat-o colegul său. 
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Tranziția în conducere: Taiwan 
Albert Fung, directorul executiv Wycliffe Taiwan, își va încheia activitatea în acest 
rol la sfârșitul anului 2021. În același timp, un nou bord de conducere va înlocui 
actualul bord al organizației. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru slujirea credincioasă 
a liderilor Wycliffe Taiwan. Rugați-vă pentru pregătirea pentru aceste două 
tranziții importante în conducere. Rugați-vă pentru înțelepciune pentru bordul de 

conducere în selectarea noului director executiv. Rugați-vă pentru harul și călăuzirea Domnului în 
timp ce liderii actuali încearcă să termine cu bine și să facă tranziția către următoarea perioadă. 
Cereți-I Domnului o adaptare ușoară pentru noul director executiv și pentru echipă. 
  

Conducerea în parteneriat: Thailanda 
Rugați-vă pentru parteneriatele care se dezvoltă între organizațiile misionare 
OMF Thailanda, OM Thailanda, SIM International și Wycliffe Thai Foundation. 
Liderii celor patru organizații se vor întâlni și vor discuta despre cum pot lucra 
împreună pentru a mobiliza biserica din Thailanda pentru misiuni. Cereți-I lui 
Dumnezeu călăuzire în timp ce partenerii lucrează la o declarație de viziune care 

să rezume obiectivele parteneriatului și să decidă asupra planurilor de mobilizare a bisericii din 
Thailanda. Rugați-vă pentru înțelepciune și unitate în extinderea Împărăției lui Dumnezeu în 
Thailanda și în afara ei. 
  

Îndrumare și înțelepciune pentru următorii trei ani: El Salvador 
TRES, Asociația Traducătorilor Bibliei din El Salvador, face parte din mișcarea de 
traducere a Bibliei și din Alianța Globală Wycliffe de aproximativ 17 ani. Din 2015, 
aceasta are statut juridic și un bord de conducere care îl sprijină pe directorul 
executiv în elaborarea direcției strategice a organizației, definirea politicilor, 
aprobarea bugetelor etc. În acest an, TRES pregătește un plan pe 3 ani pentru 

finalizarea obiectivelor asociației, precum și un plan de succesiune a conducerii pentru o tranziție 
ordonată, transparentă și sănătoasă. În plus, se caută persoane potrivite pentru a conduce în 
domeniile comunicării și dezvoltării partenerilor financiari. Rugați-vă pentru conducerea TRES în 
timp ce stabilesc planuri și iau decizii în rugăciune în lunile următoare. Rugați-vă, de asemenea, ca 
Dumnezeu să ofere persoanele potrivite pentru a acoperi nevoile de personal. 
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