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Rugăciune pentru familia Taciuc 

Dacă Domnul v-a pus pe inimă să vă rugaţi pentru familia Taciuc, iată mai jos o 

listă concretă cu motive de rugăciune: 

• Rugați-vă pentru sănătate pentru Marius. De vreo trei săptămâni are vertij 
cauzat de o labirintită virală. Această afecțiune cauzează oboseală și dificultate de 
concentrare în munca de zi cu zi. 

• Mulțumiți Domnului pentru că Iustin și Teodora se descurcă bine cu școala în limba engleză 
și s-au adaptat la viața de acolo. 

• Rugați-vă ca Mihaela să poată termina cărțile didactice la care lucrează în prezent în 
proiectul de sprijinire a educației în școli. 

• Rugaţi-vă ca Domnul să le dea putere pentru a sluji în continuare în noul an. 

Puteți să citiți ultima lor scrisoare de informare AICI. 

  

Rugăciune pentru familia Cuceuan 

Rugați-vă ca Domnul să binecuvânteze familia Cuceuan cu sănătate și cu 

îndurarea Lui. De asemenea, ei ne aduc în ultima lor scrisoare pe care o puteți citi 

AICI, câteva nevoi pentru care să ne rugăm: 

• Mulțumim Domnului pentru purtarea Sa de grijă față de noi, pentru protecție și harul 
primit în acest an; 

• Rugați-vă pentru Daniela și reluarea activității la birou, pentru o readaptare ușoară și 
rapidă și pentru înțelepciune; 

• Rugați-vă ca Domnul să atingă surzi din România și Tanzania prin pasajele biblice traduse 
până acum, și pentru mântuirea lor; 

• Rugați-vă pentru continuarea traducerii capitolelor 4-11 din Evanghelia după Marcu în LSR 
– nevoie de călăuzire și înțelepciune; 

• Rugați-vă ca Ionuț să termine cu bine și la timp scrierea dizertației; 
• Susținere financiară – suntem mulțumitori pentru donațiile primite, dar continuăm să ne 

rugăm ca nevoia financiară lunară să fie acoperită 100%. 

 

Rugăciune pentru familia Dumitriu 
Mulțumim lui Dumnezeu că a protejat familia Dumitriu în călătoria înapoi pe 
câmpul de misiune. Au ajuns în siguranță în Papua Noua Guinee. Rugați-vă să se 
poată readapta ușor la condițiile de acolo, să se reconecteze cu oamenii de care 
au fost despărțiți pentru o vreme. Rugați-vă să poată continua slujirea în poporul 

Patep, prin aceasta mulți oameni să înțeleagă Scriptura și să o aplice în viața lor. 
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Rugăciune pentru popoare fără Biblie: Surzi, Afganistan 

După calendarul lunar, în luna noiembrie ne rugăm pentru Surzii din Afganistan, 

neatinși cu Evanghelia și care nu au Biblia tradusă în limba lor, limbajul semnelor 

afgan. Rugați-vă ca Domnul să se îndure de surzii din această țară și să cunoască 

dragostea Lui pentru ei. Rugați-vă ca resurse creștine în format video să fie realizate în limba lor și 

să le poată folosi pentru a-L cunoaște pe Isus. Rugați-vă pentru o schimbare a mentalității în 

societate, iar surzii să fie acceptați și să li se ofere acces la educație, la locuri de muncă și în alte 

domenii și activități ale societății. 

  

Pacea transformă comunitățile și națiunile: global 

Rugați-L pe Dumnezeu să aducă pace, bunăstare și transformare în comunitățile 

lingvistice în care slujesc organizațiile Alianței Globale Wycliffe. Rugați-vă ca 

guvernele și națiunile să experimenteze pace în acest timp tumultuos, la fel și 

personalul Alianței Globale Wycliffe și al organizațiilor Alianței care s-au adunat împreună pentru a 

se ruga cu partenerii în Ziua Mondială de Rugăciune Wycliffe. 

  

Pace fizică și spirituală: Republica Centrafricană 

Lăudați-L pe Dumnezeu pentru pace și securitate în regiunea comunitară Ngbugu. 

Viața revine la normal după aproape trei ani de violență și conflicte din cauza 

facțiunilor armate concurente. Rugați-vă pentru comitetul înființat pentru a 

planifica lansarea Noului Testament în Ngbugu. Au nevoie de înțelepciune, inteligență și resurse, 

deoarece promovează folosirea Scripturilor în 35 de locații. Rugați-vă ca multe vieți să fie 

transformate și ca mulți oameni să experimenteze pace în timp ce interacționează cu Cuvântul lui 

Dumnezeu. 

  

Pace în mijlocul durerii: Peru 

În regiunea Apurímac din Peru, AIDIA lucrează pentru a vedea comunitățile 

transformate prin Cuvântul lui Dumnezeu. Ca parte a strategiei lor, ei difuzează 

emisiuni cu Scriptura la radio. O femeie a împărtășit următoarele: „Eram în stare 

proastă de sănătate și la pat. Mi-am pornit radioul și am auzit Cuvântul lui Dumnezeu în limba 

Quechua. A ajuns la inima mea. Am înțeles că Dumnezeul Atotputernic mă iubea și L-a trimis pe 

Fiul Său să moară pentru mine. Am început să ascult programul radio în fiecare seară. Nimeni nu 

mi-a predicat. L-am găsit pe Domnul doar ascultând Cuvântul Său. Acum cred în Isus și știu că El 

este Mântuitorul meu. Știu că voi fi cu El când voi muri, pentru că asta promite El în Cuvântul Său.” 

Lăudați-L pe Dumnezeu pentru puterea Scripturii traduse. 
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