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Global Connect: global 
Să ne rugăm pentru întâlnirile pe Zoom, Global Connect, ale Alianței Globale 
Wycliffe, care au loc pe 17 și 18 septembrie în întreaga lume. Întâlnirile vor oferi 
oportunități directorilor și președinților bordului de conducere ale organizațiilor 
Alianței de a-și spune părerea cu privire la videoclipul viziunii directorului 

executiv Stephen Coertze, care a fost distribuit la începutul lunii septembrie. Să ne rugăm ca: 

• Toți directorii și președinții de bord să se poată conecta online și să nu existe probleme tehnice. 

• Dumnezeu să îi ajute pe facilitatori să conducă bine discuțiile. 

• Dumnezeu să îi ajute pe fiecare să asculte bine opiniile diferite și participanții să aibă împreună o 
direcție clară pentru viitor. 

Rugăciune pentru poporul Ale: Etiopia 
Să ne rugăm pentru încetarea conflictului dintre poporul Ale și tribul vecin. 
Luminița Prisecaru ne cere ajutor în rugăciune: „Suntem în a noua săptămână și 
nu avem nicio speranță că lucrurile s-ar îmbunătăți. Oamenii de aici sunt epuizați 
fizic și mental. Rugați-vă pentru noi ca să putem continua lucrarea; acest lucru nu 

a fost posibil în ultimele 3 săptămâni. Am vrea tare mult să putem termina cele patru Evanghelii și 
Faptele Apostolilor ca să le putem da la tipar cât mai repede. Rugați-vă pentru echipa de 
traducători care este foarte stresată de toată această situație. Rugați-vă pentru noi!” 

 
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. 

 
Suport tehnic necesar: Filipine, global 
Una dintre nevoile urgente ale mișcării de traducere a Bibliei, în special în 
mijlocul unei pandemii, este de asistență tehnică IT. Trecerea la munca de la 
distanță și învățarea a fost o mare ajustare pentru multe echipe care se află în 
zone cu acces redus sau deloc la internet sau asistență tehnică. Să ne rugăm 

pentru Asociația Traducătorilor din Filipine și alte organizații ale Alianței Globale Wycliffe, în timp 
ce depind de Domnul să ofere persoane sau echipe care își pot împărtăși expertiza în domeniul IT 
și calculatoare. Să ne rugăm ca oamenii să aibă har să-și continue munca în timp ce așteaptă ca 
asistența necesară să devină disponibilă. Să ne rugăm ca oamenii cu abilități tehnice să aibă inimile 
și mintea deschise pentru a lua în considerare această provocare. 
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Ajutor practic pentru educația creștină și folosirea Scripturii: Peru 
În Peru, AIDIA este o organizație membră în cadrul alianței organizațiilor numită 
ACIEP. Membrii AIDIA produc și înregistrează videoclipuri bazate pe Scriptură în 
limba Quechua Apurimac de Est. Liderii bisericii le descarcă pe telefoane și le 

folosesc pentru a-i învăța pe copii. De asemenea, AIDIA ajută la construirea unei școli care să fie 
folosită pentru educația creștină a copiilor Quechua. Liderii AIDIA pregătesc profesori și pastori și 
oferă fonduri pentru proiecte de promovare a folosirii Scripturii. Să ne rugăm pentru acești slujitori 
pe măsură ce își aplică abilitățile în diferite moduri pentru a încuraja creșterea și educația creștină. 
 

Serviciile de traducere susțin 45 de proiecte lingvistice: Asia și Canada 
Pentru proiectele de traducere a Bibliei din zonele sensibile ale lumii, resursele 
pentru traducere sunt o necesitate. Acestea trebuie să fie disponibile într-o limbă 
cunoscută celor care fac traducerea. Într-o regiune sensibilă din Asia, o echipă de 
oameni a tradus comentarii ale Scripturii, ghiduri de traducere și materiale de 

instruire în limba regională. Wycliffe Canada a asigurat fondurile pentru această muncă. 
Traducătorii Bibliei implicați în 45 de programe de traducere folosesc aceste materiale. Rugați-vă 
ca aceste resurse să continue să ajute traducătorii locali în proiectele actuale și viitoare. 

 
Recunoștință pentru credincioșia lui Dumnezeu: Papua Noua Guinee 
Asociația de traducere a Bibliei din Papua Noua Guinee (PNGBTA) a sărbătorit 40 
de ani pe 21 iulie. Chiar dacă planurile pentru o sărbătoare mare au fost reduse 
din cauza restricțiilor aduse de pandemie, au existat ocazii de a reflecta și a 
mulțumi Domnului pentru credincioșia sa. Pe măsură ce personalul PNGBTA a 

reflectat asupra acestei etape, un lucru s-a remarcat: angajamentul și prietenia partenerilor din 
întreaga lume de-a lungul istoriei organizației. Recunoscând acest lucru, conducerea PNGBTA și-a 
exprimat dorința de a căuta modalități de a ajuta și sluji alte organizații ale Alianței. Să ne rugăm 
ca Duhul Sfânt să crească această dorință de a-i binecuvânta pe ceilalți cu abilitățile și cunoștințele 
pe care le-au dobândit de-a lungul anilor. 
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