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Rugăciune pentru familia Dumitriu: Papua Noua Guinee 

Mihai și Hajni Dumitriu, misionari în Papua Noua Guinee, se pregătesc să 

meargă din nou în satul Dengalu în 19 iunie, unde doresc să continue șirul 

cursurilor de studiu Biblic pentru două săptămâni. Data trecută au 

experimentat multe împotriviri din partea celui rău, și situația nici acum nu 

pare să fie una promițătoare. Și Hajni are probleme (sperăm) ușoare de 

sănătate. Rugați-vă ca, dacă e voia Domnului, Hajni să-și revină și să poată 

pleca cum au plănuit, iar înțelegerea Scripturii să-i transforme pe participanți și comunitatea lor 

după chipul lui Hristos! 

  

Întâlniri de colaborare cu lucrători rroma – București 

Comitetul proiectului de Traducere a Bibliei în Rromani Standard (TBRS) 

împreună cu partenerii, au început o serie de întâlniri de colaborare cu 

lucrătorii romi, în diferite zone din România. Pe data de 19 iunie va avea loc 

a treia întâlnire de genul acesta la București cu lucrătorii din zonă. Rugați-vă 

pentru o părtășie frumoasă și o colaborare de viitor în lucrările de traducere 

și folosire a Scripturii în limba rromani. Continuați să vă rugați pentru pregătirile care se fac în 

vederea demarării lucrărilor de traducere. Rugați-vă și pentru traducători dedicați și parteneri 

financiari stabili. 

  

Tabăra de misiune Wycliffe România 

În săptămâna 2-7 august, în localitatea Boga, jud. Bihor, va avea loc tabăra 

Wycliffe România pentru mobilizare la misiune. Rugați-vă pentru pregătirile 

în desfășurare și ca Domnul să scoată lucrători la secerișul Lui. Dacă doriți să 

participați, vă rugăm să vă înscrieți aici până la data de 1 iulie. 

 

 

Rugăciune pentru popoare fără Biblie: Phunoi, Laos 

După calendarul lunar, în luna iunie ne rugăm pentru poporul Phunoi din 

Laos, neatinși cu Evanghelia și care nu au Biblia tradusă în limba lor. Rugați-L 

pe Domnul secerișului să trimită lucrători creștini să lucreze printre oamenii 

din poporul Phunoi. Rugați-vă ca Dumnezeu să deschidă inimile liderilor lor 

la Evanghelie. Rugați-vă ca Dumnezeu să zidească o biserică viguroasă 

pentru gloria Numelui Său în acest popor. 
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Traduceri ale Vechiului Testament în regiunea Volta: Ghana 

Lăudați-L pe Dumnezeu pentru progresul bun realizat în traducerea unor 

porțiuni semnificative ale Vechiului Testament în patru limbi din proiectul 

Regiunea Volta: Selee, Siwu, Sekpele și Tuwuli. Rugați-vă pentru o sănătate 

continuă pentru traducători, consultanți, managerul de proiect, exegeți și 

comitetele lingvistice. Rugați-L pe Dumnezeu să ofere mai multe resurse 

pentru ca obiectivele proiectului să poată fi îndeplinite. Rugați-vă ca aceste 

comunități să contribuie semnificativ la traducerea în limbile lor. 

 

Perseverând în mijlocul provocărilor: Ciad 

Rugați-vă pentru personalul proiectului de traducere Niellim (Kaibéné Félix 

și Dannkoula Sosthène) și al proiectului Tounia (Ramadji Salomon). În 

prezent nu au transport, nici acces la energia solară sau electrică pentru 

munca lor. De asemenea, nu au apă decât din iazuri sau râuri. Rugați-L pe 

Dumnezeu să-i ajute să găsească modalități de a continua să lucreze la 

traducere și să ofere soluții la aceste probleme. 

  

Progresul traducerii Bibliei: Canada 

Poporul Oji-Cree din nordul provinciei Ontario, Canada, are acum acces la 

noua Evanghelie după Marcu tradusă în limba lor. Lăudați-L pe Dumnezeu 

pentru acest pas înainte. Echipa de traduceri lucrează acum la 1, 2 și 3 Ioan. 

O carte care conține o colecție de povestiri de la bătrânii comunității este de 

asemenea disponibilă în limba lor. Rugați-vă ca această carte să îi ajute pe 

oameni să-și dezvolte abilitățile de a citi în Oji-Cree, astfel încât să fie bine 

echipați pentru a citi următoarele pasaje traduse ale Bibliei pe măsură ce devin disponibile. Rugați-

vă pentru putere zilnică și încurajarea traducătorilor. Biserica are în vedere să mai angajeze încă o 

persoană în echipa de traducători. Rugați-L pe Dumnezeu să-i îndrume către persoana aleasă de 

El. Rugați-vă pentru Matt și Caitlin Windsor, lucrătorii SIL care slujesc în acest proiect. În prezent, 

așteaptă sosirea celui de-al treilea copil în iunie. Rugați-vă pentru o sănătate bună pentru Caitlin și 

pentru copil. 
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