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Proiectul Rroma: România 
Proiectul de traducere a Bibliei pentru Romii din România a stagnat o perioadă de 
aproximativ un an datorită unor parteneriate care nu au funcționat. Se duc lupte 
spirituale în fiecare proiect de traducere. Evident că cel rău caută pe orice cale să 
oprească această lucrare. Rugați-vă pentru întâlnirea care are loc la Brașov mâine 

pentru a se discuta reorganizarea proiectului. Rugați-vă pentru biruință și o colaborare frumoasă, 
pentru traducători devotați și pentru finanțarea necesară. 

 
Introducerea buletinului „Râuri de rugăciune”: Global 
La sfârșitul anului 2019, apar modificări la buletinul săptămânal de rugăciune 
publicat de Alianța Globală Wycliffe. În prezent se numește Buletinul concentrat 
pe rugăciune, iar noul nume al buletinului va fi Râuri de rugăciune. Formatul, 
metoda de distribuire și o parte din conținut vor fi diferite. Cei care primesc 

săptămânal buletinul nu trebuie să-și reînnoiască înscrierea pentru a primi Râuri de rugăciune. 
Rugați-vă pentru personalul din echipa de rugăciune să facă bine aceste schimbări, deoarece 
adună motive de rugăciune într-un stil diferit și învață să folosească diferite programe pe 
calculator. Rugați-vă ca predarea de la un sistem la altul să se realizeze fără probleme. 

 
Pregătirile pentru Atelierul de consultanță în traducere: Asia de Sud-Est 
În ultimii ani, noi proiecte lingvistice au fost lansate cu o frecvență din ce în ce 
mai ridicată, necesitatea formării mai multor consultanți în traducere crește 
odată cu aceasta. Echipa de coordonare a traducerilor din Asia lucrează pentru a 
rezolva această necesitate stringentă, organizând anual Atelierul de dezvoltare a 

consultanților în traducere (TCDW). În trecut, avea loc la fiecare doi ani. Rugați-vă pentru 
pregătirile pentru următorul TCDW planificat pentru 15 iunie - 10 iulie 2020. 
 

Întâlnirile echipei Wycliffe America din ianuarie: Zona America 
Echipa Wycliffe America se va întâlni în ianuarie. Cereți-I lui Dumnezeu protecție 
în călătorii pentru membrii echipei. Rugați-vă pentru călăuzire și direcție în timp 
ce ei se concentrează pe dezvoltarea următoarelor domenii: 

• Instruirea oamenilor pentru o mai mare implicare în traducerea Bibliei, inclusiv roluri de 
susținere. 

• Dezvoltarea structurilor în care organizațiile din zona America pot susține în continuare o 
mișcare în creștere de traducere a Bibliei. 

• Analiza și extinderea implicării Bisericii din America în deciziile și conversațiile cheie. 

Membrii echipei lucrează virtual din multe locații de-a lungul anului. Rugați-vă ca Dumnezeu să le 
binecuvânteze timpul când se vor întâlni împreună. 
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Cercetarea limbii: Caucaz 
O organizație lingvistică internațională intenționează să cerceteze utilizarea limbii 
într-o zonă din Caucaz. Multă vreme, o astfel de muncă nu a fost posibilă din 
cauza problemelor de securitate. Mai multe agenții partenere naționale doresc să 
înțeleagă mai bine comunitățile de limbi din regiune, în special nevoia lor de 

Scriptură. Situația sociolingvistică este complexă și de-a lungul timpului populația locală a fost 
suspicioasă față de străini. Cereți-I lui Dumnezeu să ghideze și să protejeze oamenii implicați în 
planificarea și realizarea acestei cercetări. Rugați-vă pentru contacte favorabile din fiecare 
comunitate pentru a lucra cu cei care cercetează. 
 

Finanțare pentru folosirea Scripturii: Federația Rusă și Asia Centrală 
Finanțarea pentru folosirea Scripturii este o provocare continuă pentru o 
organizație care lucrează cu comunitățile de limbi din Rusia și Asia Centrală. 
Diverși parteneri financiari importanți aleg să finanțeze doar activități de 
traducere. Aceasta înseamnă că organizațiile interesate de folosirea Scripturii 

trebuie să găsească noi parteneri financiari. Rugați-vă ca Dumnezeu să ofere modalități noi și 
creative de a finanța domeniul folosirii Scripturii. 
 

Parteneriat în rugăciune cu ocazia Zilei Mondiale de Rugăciune Wycliffe: Global 
Lăudați-L pe Dumnezeu că peste 30 de organizații ale Alianței Globale Wycliffe și 
organizații partenere s-au unit în rugăciune în Ziua Mondială de Rugăciune 
Wycliffe din noiembrie 2019. Organizațiile s-au unit două câte două, au schimbat 
motive de rugăciune și mulțumire și s-au angajat să se roage reciproc. Această 

experiență de comunicare este un mijloc de consolidare a relațiilor și de înțelegere între 
organizațiile Alianței. Rugați-vă ca organizațiile să continue să se încurajeze și să se roage unele 
pentru celelalte pe tot parcursul anului. 
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