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Proiectele de alfabetizare: Asia
Grupurile de alfabetizare din cadrul proiectelor în care este implicată Lumi
M. în Asia au fost stopate din martie și nu se întrevăd posibilități pentru a se
relua până la sfârșitul anului. Doar câteva întâlniri de planificare și instruire
au fost posibile în luna iulie. O veste încurajatoare este că unii adulți din
grupurile care deja primiseră manualul de citire, au continuat să învețe să
citească de acasă și exersează acum să citească din Scriptură. Lumi continuă să se întâlnească
regulat pe Zoom cu coordonatorii a trei dintre proiecte pentru a adapta strategia și pentru a
pregăti noi manuale și planuri de predare pentru când situația va permite reînceperea activităților
pe teren. Să ne rugăm pentru călăuzire, pricepere, internet stabil și o bună comunicare în timpul
acestor pregătiri. Să ne rugăm ca Domnul să dea în continuare har celor care învață să citească
acasă.

Rugăciune pentru poporul Ale: Etiopia
Să ne rugăm în continuare pentru poporul Ale din Etiopia în care slujește
Luminița Prisecaru. În ciuda eforturilor făcute de guvernul local pentru
reconciliere, războiul cu tribul vecin continuă. Bisericile locale sunt într-un
program de post și de rugăciune în această săptămâna cu ocazia noului an,
sărbătorit pe 11 septembrie. Să le fim alături mulțumind Domnului pentru
protecția Sa și rugându-ne să fie păziți în continuare atât fizic, sufletește, dar mai ales spiritual.

Rugăciune pentru popoare fără Biblie: Tomini, Indonezia
După calendarul lunar, în luna septembrie ne rugăm pentru poporul Tomini
din Indonezia, neatinși cu Evanghelia și care nu au Biblia tradusă în limba
lor. Să ne rugăm ca poporul Tomini să-L cunoască pe Isus ca adevăratul
Domn și Mântuitor. Să ne rugăm ca ei să renunțe la practicile islamului și
animismului. Să ne rugăm ca Domnul să trimită misionari la acest popor și
un proiect de traducere a Bibliei să înceapă cât mai repede.

Parteneriat în rugăciune: global
Parteneriatul în rugăciune este o inițiativă cu ocazia Zilei Mondiale de
Rugăciune Wycliffe. Organizațiile participante din Alianța Globală Wycliffe
sunt asociate fiecare cu o altă organizație dintr-o zonă diferită a lumii. Se
angajează să se roage pentru nevoile lor în timpul Zilei Mondiale de
Rugăciune, care are loc de obicei la 11 noiembrie. Să ne rugăm ca multe
organizații să se înscrie și să demonstreze unitate și generozitate, rugându-se cu sârguință. Să-L
rugăm pe Dumnezeu să lucreze cu putere prin aceste conexiuni.
Cuvântul lui Dumnezeu în limba fiecărui popor
www.wycliffe.ro

Servicii de traducere: global
Mulți voluntari și o parte din personal traduc materialele Alianței Globale
Wycliffe în diferite limbi pentru a fi postate pe wycliffe.net și distribuite prin
alte canale de comunicare. Să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru această
echipă de traducători dedicați care lucrează pentru a traduce aceste resurse
pentru o utilizare mai largă în întreaga lume. Să ne rugăm pentru o comunicare bună între
coordonatorul de traduceri și echipele de traducere care lucrează virtual pe mai multe fusuri
orare. Să-L rugăm pe Dumnezeu să le ofere în continuare înțelepciunea și priceperea de care au
nevoie pentru a traduce clar și cu acuratețe. Să-L rugăm pe Dumnezeu să aducă și alți traducători
calificați pentru a ajuta Alianța cu acest important serviciu de specialitate.
Parteneriat: global, Wycliffe SUA
Wycliffe SUA participă în echipa Parteneriate Globale, o colaborare între
mai multe organizații în mișcarea de traducere a Bibliei la nivel local,
regional și global. Echipa explorează noi modalități prin care organizațiile
pot coopera și lucra împreună. Să ne rugăm pentru echipa care împreună cu
organizațiile partenere caută soluții creative la nevoile lor în acest sezon al
COVID-19. Blocajele continuă, strângerea de fonduri pentru organizațiile locale este o provocare,
iar oamenii sunt fără locuri de muncă în multe locații. Să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru abordările
creative și inovatoare față de provocărilor actuale pe care le prezintă COVID. Să ne rugăm pentru
siguranța coordonatorilor echipei care încă lucrează în zone din lume care au fost puternic
afectate de pandemie. Să ne rugăm ca parteneriatele globale să continue să ofere oportunități
organizațiilor partenere de a lucra împreună. Aflați mai multe aici.
Învățare și împărtășire: Camerun
Personalul CABTAL Îi mulțumește lui Dumnezeu în special pentru personalul
dintr-o altă organizație a Alianței Globale Wycliffe care instruiește echipa lor
de finanțe în folosirea programului de contabilitate ACCPAC. Acest lucru
permite managerului financiar și echipei CABTAL să lucreze cu o mai mare
încredere. Echipa pregătește acum personalul dintr-o altă organizație a
Alianței din aceeași zonă. Să-L rugăm pe Dumnezeu să binecuvânteze aceste relații și să întărească
relațiile cu alte organizații din Alianță. Să ne rugăm ca această pregătire reciprocă să
binecuvânteze toate organizațiile implicate prin relații întărite. Să ne rugăm ca astfel de relații și
schimb de expertiză între organizații să aibă loc și în alte domenii.
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