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Wycliffe România 
Rugați-vă pentru proiectul de traducere a Bibliei în limbajul semnelor românesc 
care trece printr-o tranziție și se confruntă cu provocări iar echipa este 
descurajată. Rugați-vă și pentru proiectul de traducere a Bibliei în limba rromani: 
repornire și strategie bună, parteneriat bun și o finanțare suficientă, conducere 

locală și folosirea Scripturilor deja traduse. Rugați-vă pentru evenimentul Parteneri în Misiune din 
22 - 23 noiembrie. Organizațiile de misiune din România se reunesc în această perioadă. Unul 
dintre aspectele din program este programarea unei conferințe de rugăciune în mai 2020. 

 
Wycliffe Ungaria 
Directorul Wycliffe Ungaria cere rugăciune pentru stabilitate, bună înțelegere și 
sprijin financiar adecvat pentru echipa de birou. Toți sunt în nevoie din punct de 
vedere financiar și foarte solicitați cu munca. Ei încearcă să găsească un echilibru 
sănătos. Rugați-vă pentru procesul de planificare strategic pe care bordul îl 

parcurge în prezent pentru a căuta călăuzirea lui Dumnezeu pentru viitor. De asemenea, directorul 
a ieșit recent dintr-o perioadă sabatică de 3 luni. Rugați-vă pentru acomodarea ei înapoi la un 
volum de muncă complet și la numeroasele preocupări și responsabilități. 
 

Italia (AITB) 
Rugați-vă pentru două proiecte de traducere în care este implicată Asociația 
Italiană de Traducere a Bibliei: 

• Proiectul din Africa de Vest are nevoie de mai multe persoane care să ajute 
la testarea traducerii în comunitate, astfel încât să primească o bază bună de răspunsuri. 

• Proiectul din Orientul Mijlociu - traducerea întregii Biblii este aproape finalizată. În prezent 
se lucrează la verificarea și testarea finală. Rugați-vă pentru protecție și înțelepciune. 

Directorul asociației, ar dori, de asemenea, să vadă oameni în fiecare biserică locală care se roagă 
pentru mișcarea de traducere a Bibliei. Unii se roagă în prezent, dar el ar dori să-I ceară lui 
Dumnezeu mai mulți, mult mai mulți! 

  
Wycliffe Suedia (Folk&Språk) 
Anul trecut au fost schimbări semnificative în ceea ce privește primirea de 
fonduri guvernamentale. Rugați-vă pentru metode creative de strângere de 
fonduri pentru lucrarea de traducere a Bibliei. Rugați-vă de asemenea pentru 
proiectul de traducere a Bibliei în limba Balochi, pentru implementarea noilor 

strategii care s-au dezvoltat recent. 
 

Wycliffe Olanda 
Directorul Wycliffe Olanda și echipa călătoresc mult. Rugați-vă pentru protecție și 
ca Dumnezeu să îndeplinească toate planurile și scopurile Sale bune în și prin 
fiecare călătorie. Rugați-vă, de asemenea, pentru relații bune cu donatorii. 
Rugați-vă și pentru Noul Testament Koei, care este gata să fie tipărit și dedicat pe 

23 februarie. Rugați-vă pentru protecția divină a lui Dumnezeu asupra acestui proiect, precum și 
pentru supravegherea tuturor detaliilor finale. 
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Wycliffe Norvegia 
Rugați-vă pentru protecția lui Dumnezeu asupra poporului R. și asupra proiectului 
de traducere a Bibliei. Acest proiect este supravegheat de Wycliffe Norvegia. 
Rugați-vă pentru modalități creative de a lucra, consulta și traduce din alte locații 
din lume. O conexiune bună la internet este necesară pentru verificarea 

înțelegerii care a fost oprită din cauza problemelor cu internetul. Rugați-vă ca oamenii R. să poată 
accesa videoclipul Luca, tradus și disponibil acum pe YouTube. De asemenea, rugați-vă pentru 
proiectele Parkari și Kachhi, pentru obținerea vizelor, protecția asupra proprietății și a 
personalului. 
 

Wycliffe Elveţia 
Directorul Wycliffe Elveția și echipa sa au multe oportunități de a vorbi în biserici 
și la evenimente. Rugați-vă pentru înțelepciune pentru a se pregăti cât mai bine 
pentru ca Domnul să poată vorbi în viața oamenilor. Rugați-vă pentru bord și 
conducerea strategică a acestora. Cereți înțelepciune de la Dumnezeu, deoarece 

Wycliffe Elveția încearcă să-și extindă activitățile în special prin finanțarea proiectelor, dar și prin 
rugăciune și trimiterea mai multor lucrători. 

 

www.wycliffe.ro

