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Rugăciune pentru popoare fără Biblie: Nyenpa, Butan 
După calendarul lunar, în luna ianuarie ne rugăm pentru poporul Nyenpa 
din Butan, neatinși cu Evanghelia și care nu au Biblia tradusă în limba lor. 
Rugați-vă pentru poporul Nyenpa să audă și să primească Cuvântul lui 
Dumnezeu. Rugați-vă ca întăritura budismului să fie distrusă de puterea lui 
Dumnezeu. Rugați-vă pentru creștinii persecutați din Butan să fie tari în 
credință și să-L mărturisească pe Isus cu îndrăzneală. 
 
Reconectarea prin alfabetizare: Camerun 
În zonele urbane, mulți oameni din comunitățile partenere ale CABTAL nu 
au ocazia să învețe, să citească și să scrie în limba lor prin intermediul 
programelor de alfabetizare a satelor. Pentru a depăși acest lucru, CABTAL 
va relansa în curând cursurile de alfabetizare în orașe. Acest program îi va 
face pe vorbitori să conștientizeze importanța citirii Cuvântului lui 

Dumnezeu în limba lor maternă și va crea o legătură între populațiile urbane și rurale ale aceleiași 
comunități. Pentru participanții adulți care sunt alfabetizați în franceză sau engleză, programul 
accelerat durează între 15 și 36 de ore într-una sau două săptămâni. De asemenea, se pregătesc 
cursuri pe WhatsApp. Rugați-vă pentru curaj pentru cei care învață să citească și să-l întâlnească 
pe Dumnezeu în timp ce citesc Cuvântul Său. 
 

Dezvoltarea oamenilor Siphuthi prin traducerea Bibliei: Lesotho 
Vorbitorii Siphuthi din Lesotho sunt încântați că limba lor va fi în curând 
recunoscută oficial. Liderii comunității cred că proiectul Siphuthi de 
traducere orală a Bibliei și entuziasmul bisericii au convins oficialii 
guvernamentali să recunoască Siphuthi ca limbă oficială. Liderii comunității 
Baphuthi s-au angajat să sprijine activitatea de traducere. Liderii au 
încurajat difuzarea prin radio a Scripturii înregistrate. Câțiva au copiat, de 

asemenea, Scriptura pe propriile dispozitive pentru a le împărtăși prietenilor și familiilor. Unul 
dintre membrii comitetului de conducere a proiectului folosește un sistem PA pentru a face 
publicitate proiectului de traducere a Bibliei Siphuthi din satele Baphuthi. De asemenea, biserica 
începe să primească Scriptura înregistrată. Rugați-vă pentru această traducere orală a Bibliei, 
pentru Cuvântul lui Dumnezeu să prindă rădăcini adânci în inimile poporului Baphuthi. Rugați-vă 
pentru echipa de traducere, pentru consultant și familiile acestora și timpul lor în seminarul care 
va avea loc în ianuarie 2021. Rugați-vă ca această mișcare să continue iar mass-media și guvernul 
din Lesotho să-și arate interes în continuare. 

 
Conferința Împreună în Hristos: regiunea Asia-Pacific 
Rugați-vă pentru conferința Împreună în Hristos care va avea loc prin Zoom 
în perioada 19-21 ianuarie. Peste 150 de persoane sunt așteptate să 
participe la conferință. Printre aceștia vor fi lideri din organizațiile Alianței și 
SIL din regiunea Asia-Pacific, precum și participanți invitați din întreaga 
lume. Rezultatele anticipate pentru aceste întâlniri sunt trei: 

• să dezvolte un simț al comunității pe măsură ce fiecare luptă cu 
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impactul COVID-19 și complexitatea sporită a parteneriatului, 
• să întărească comunitatea și relațiile dintre liderii organizațiilor Alianței și liderii SIL la 

diferite nivele 
• să învețe unul de la altul. 

Rugați-vă pentru vorbitorii principali: Dr. Jay Matenga, director executiv, Comisia de misiune, 

Alianța evanghelică mondială; Dr. Stephen Coertze, director executiv, Alianța Globală Wycliffe; și 

dr. Michel Kenmogne, director executiv, SIL International. 

 

Parteneriat încurajator: Bangladesh, Africa de Sud 

Lăudați-l pe Dumnezeu pentru parteneriatul de rugăciune al Connections, o 

organizație a Alianței Globale Wycliffe din Bangladesh și Wycliffe Africa de 

Sud. Parteneriatul în rugăciune la recentul eveniment numit Ziua mondială 

de rugăciune Wycliffe a fost un punct culminant pentru ambele echipe. Ei s-

au rugat unul pentru celălalt pentru a dobândi o înțelegere mai profundă a 

darurilor unice pe care fiecare grup le aduce lucrării de traducere a Bibliei. A 

fost un timp de rugăciune încurajator. Rugați-vă ca Dumnezeu să întrețină această prietenie în 

timp ce continuă să se roage unul pentru celălalt. Rugați-vă pentru oportunități de parteneriat în 

viitoarele proiecte de traducere a Bibliei. 

 

Nevoia de sprijin reciproc și încurajare: Global 

În timpul pandemiei coronavirusului, simțul comunității a scăzut 

semnificativ pentru mulți lucrători din Alianța Globală Wycliffe. Mulți 

angajați au fost forțați la izolare și singurătate. Aceasta include atât cei care 

slujesc în țările lor natale, cât și cei care lucrează în țările la care au fost 

trimiși. Rugați-vă pentru formarea de comunități, astfel încât nimeni să nu 

rămână singur. Rugați-vă ca noi, membrii Alianței Globale Wycliffe, să 

creștem în înțelegerea conceptului biblic de „comunitate” în acest moment dificil. Cereți lui 

Dumnezeu încurajare și mângâiere pentru cei care sunt singuri. Rugați-vă ca Împărăția lui 

Dumnezeu să se manifeste în această situație! 

 

Experiența englezei online: Australia, Indonezia 

Lăudați-L pe Domnul pentru prima experiență online în limba engleză (EOE) 

pe care Wycliffe Australia a reușit să o ofere personalului Kartidaya din 

Indonezia plus un traducător din East Timor. Mulțumiți lui Dumnezeu 

pentru beneficiile oferite de Zoom. Subiectele de conversație s-au 

concentrat în jurul nevoii participanților pentru o mai bună cunoaștere a 

limbii engleze pentru o participare mai bună cu partenerii de limbă engleză 

și pentru a accesa resursele de traducere în limba engleză. Rugați-vă pentru dezvoltarea continuă 

în domeniul asistenței virtuale în limba engleză. Lăudați-l pe Dumnezeu pentru împărtășirea 

reciprocă și relațiilor de prietenie care au rezultat din sesiunile online EOE. Puteți citi povestea 

acestei experiențe aici. 
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