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Tabăra de odihnă pentru misionari 
În săptămâna 23-27 august va avea loc tabăra de odihnă pentru misionari interni 
și externi organizată în județul Argeș, sub umbrela PIM (Parteneri în Misiune). 
Vom fi peste 90 de persoane, familii cu copii, care au nevoie de refacere și 
întărire fizică și spirituală, pentru a-și continua lucrările cu puteri proaspete. 
Rugați-vă pentru protecție, apropiere de Domnul, încurajare și prietenii 

frumoase. Domnul să se folosească de noi pentru înaintarea Împărăției Lui. 
  

Rugăciune pentru Luminița Prisecaru și echipa 
Luminița ne solicită ajutor în rugăciune: „Aș dori să cer rugăciune pentru 
protecția Domnului în mod fizic și spiritual asupra noastră aici ca echipă. Cel rău 
nu poate atinge lucrarea în sine dar ne încearcă pe fiecare în parte. Vă rog să vă 
rugați pentru unul dintre traducători: domnul Mihiretu care are o situație 
conflictuală cu tatăl său ce îl descurajează mult și îi fură liniștea sufletească. 

Săptămâna asta vom încerca să terminăm de verificat împreună cu revizuitorii 1 Corinteni. Domnul 
să ne călăuzească cu Duhul Său!” 

  
Rugăciune pentru popoare fără Biblie: Kimr, Sudan 
După calendarul lunar, în luna august ne rugăm pentru poporul Kimr din Sudan, 
neatinși cu Evanghelia și care nu au Biblia tradusă în limba lor. Rugați-L pe 
Domnul să trimită lucrători în Sudan pentru a împărtăși dragostea lui Isus cu 
poporul Kimr. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să înmoaie inimile lor față de creștini, 
astfel încât aceștia să fie receptivi la Evanghelie. Rugați-L pe Domnul să 

mântuiască liderii cheie din poporul Kimr care să declare cu îndrăzneală Evanghelia. 
  

Deficitul de finanțare și nevoile de transport: Ciad 
Există multe aspecte care pot încetini sau opri traducerea Bibliei. Mulți 
traducători lucrează în situații instabile și cu limitări dificile. Rugați-vă pentru 
proiectele din Ciad care au nevoie de finanțe pentru a continua. În special, rugați-
vă ca Dumnezeu să deschidă calea pentru traducerea Vechiului Testament în 
limbile Mango și Nangda și pentru revizuirea Noului Testament în Kaba. În plus, 

personalul ATALTRAB (Asociația de Alfabetizare, Lingvistică și Traducerea Bibliei din Ciad) are 
nevoie de acces la vehicule fiabile pentru a putea călători la diverse proiecte. Cereți-I lui 
Dumnezeu să asigure toate aceste nevoi. 
   

Acoperirea postului vacant: Ciad 
Rugați-vă pentru personalul de la ATALTRAB (Asociația de Alfabetizare, Lingvistică 
și Traducerea Bibliei din Ciad), care încearcă să acopere munca coordonatorului 
proiectului de traducere Niellim, care recent a părăsit organizația. Acesta a 
coordonat, de asemenea, proiecte de povestire orală a Bibliei în cinci comunități 
lingvistice. Rugați-vă ca Dumnezeu să dea înțelepciune și călăuzire echipei, astfel 

încât aceste proiecte importante să poată continua să progreseze. Cereți-I lui Dumnezeu să aducă 
noi lideri. 
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Lipsă de personal pentru rugăciune: America, Europa, Africa 
Echipa de coordonare a rugăciunii din Alianța Globală Wycliffe participă la 
eforturile de rugăciune din întreaga mișcare de traducere a Bibliei. Rugați-vă 
pentru schimbările de personal și pentru nevoia de personal nou: 

• Pe 21 iulie 2021, iubita noastră Dorothea Kirkendall (coordonatorul de 
rugăciune în Alianța Globală Wycliffe din America) a trecut la Domnul în urma unui atac de 
cord. Rugați-vă pentru familia ei în această perioadă. Rugați-vă pentru înțelepciune ca 
echipa de conducere a Alianței să identifice pe cineva care să poată îndeplini rolul de 
coordonator de rugăciune pentru America. 

• Lăudați-L pe Dumnezeu pentru Helma Rem, consultant în domeniul personalului din 
Alianță pentru Europa, care intervine pentru a aduna motivele de rugăciune din zona 
Europei pentru buletinul de rugăciune al Alianței. Rugați-vă pentru o tranziție ușoară în 
timp ce ea își asumă acest rol. 

• Rugați-vă, de asemenea, ca Dumnezeu să ofere pe cineva care să ocupe rolul de 
coordonator de rugăciune pentru Africa, post vacant de ceva timp. Jo Johnson, 
coordonatorul de rugăciune al Alianței, îl ocupă în prezent, dar are deja o agendă plină de 
responsabilități. 

Rugăciune pentru lucrarea de traducere a Bibliei: Japonia 
Wycliffe Japonia a organizat o întâlnire online numită „Ziua Wycliffe Online” pe 
31 iulie. A fost prima ocazie pentru bisericile care trimit misionari, grupurile de 
rugăciune Wycliffe din Japonia și lucrătorii transculturali de a se întâlni, de a se 
vedea și de a se ruga împreună pentru lucrarea Wycliffe. Lăudați-L pe Dumnezeu 
pentru un eveniment de succes. Rugați-vă ca Dumnezeu să-i încurajeze în 

continuare pe participanți în timp ce se roagă pentru lucrarea de traducere a Bibliei. Rugați-vă ca 
această oportunitate de a participa împreună la misiune prin rugăciune să devină o activitate 
continuă. 
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