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Luminița Prisecaru: Etiopia 

Lucrarea merge înainte deși se prevăd schimbări radicale în echipa de 
traducători, rugați-vă pentru noi cei rămași dar și pentru noul, sau noii 
traducători pe care sperăm ca Domnul să îi aducă în echipă. 

Rugați-vă pentru Solomon și Mihiretu ca să poată termina până la sfârșitul lunii octombrie ultima 
citire a celor patru Evanghelii și a cărții Faptele Apostolilor. Am trecut prin multe până acum și 
când mai e așa de puțin ca să ne bucurăm de roadele muncii noastre… suntem un pic împotmoliți. 
Rugați-vă pentru noi! 

Prin harul lui Dumnezeu voi încerca să iau două săptămâni de vacanță săptămâna viitoare. Vă rog 
frumos amintiți-vă și de mine în rugăciunile voastre. Vă mulțumesc tuturor celor ce vă luați din 
timpul vostru prețios pentru a-mi scrie înapoi, apreciez fiecare rând trimis. 

O altă petiție ar fi permisul meu de muncă și cartea de identitate etiopiană care îmi sunt pierdute 
pe undeva prin birourile birocrației din Addis sub învălmășeala Covidului. E cam trist căci am 
așteptat aproape 8 luni să se rezolve dar nimic. În luna ianuarie va trebui să reînnoiesc actele 
mașinii și pentru aceea am nevoie de actele etiopiene. Poate că ar fi nevoie de o minune, sau doar 
de înțelepciune de sus ca să știm ce-i de făcut. 

 

Lumi M: Asia 

Săptămâna aceasta printez ultimele cărți pentru copiii a două școli din 
munți. Mulțumesc Domnului pentru toate ajutoarele pe care mi le-a 
pregătit și fără de care n-aș fi reușit să pregăteasc cele peste 150 de 
cărticele.  Vă rog să vă rugați pentru pregătirile de călătorie și rămas-bun cu 

colegii și prietenii localnici, pentru călătoria spre casă duminică și timpul de tranziție și readaptare. 

 

Rugăciune pentru popoare fără Biblie: Pashayi, Afganistan 

După calendarul lunar, în luna octombrie ne rugăm pentru poporul Pashayi 
din Afganistan, neatinși cu Evanghelia și care nu au Biblia tradusă în limba 
lor. Să ne rugăm ca Domnul să mântuiască și să ridice lideri Pashayi care să 
predice Evanghelia acestui popor. Să ne rugăm ca proiectul de traducere a 

Bibliei să înceapă în limba lor și ca Domnul să trimită misionari la acest popor. Să ne rugăm ca 
legea din Afganistan, care acum interzice orice activitate creștină în țară, să fie schimbată. 
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Traducerile unui grup de limbi înrudite: Guatemala 

Într-un proiect de limbi înrudite din Guatemala, echipe de oameni din opt 
comunități de limbi mayaș traduc Vechiul Testament în limbile lor vorbite. 
Echipele revizuiesc și Noul Testament tradus cu ani în urmă pentru a 
produce o Biblie completă în fiecare limbă. Proiectul acestor limbi înrudite 

din Guatemala este un efort inter-organizațional de echipă condus de Asociația Educațională și 
Culturală Maya (AECM) în colaborare cu partenerul financiar și tehnic Seed Company. Rugați-vă 
pentru continuarea cooperării pașnice a comunității între autorități, furnizorii de sănătate și 
comunitățile indigene. Rugați-vă ca Dumnezeu să umple pe toți cei implicați cu energie, 
concentrare și bucurie în timp ce se concentrează asupra detaliilor. Rugați-vă ca oamenii din 
aceste comunități să folosească pe scară largă Scripturile disponibile, să-L cunoască pe Dumnezeul 
cel viu și pacea Lui. 

 

Cuvântul lui Dumnezeu în acțiune: Africa de Sud 

Cuvântul lui Dumnezeu este în acțiune în limba Sepulana, una dintre cele 20 
de limbi neoficiale din Africa de Sud și fără o traducere a Bibliei. Toate 
lucrurile sunt la locul lor pentru a începe lucrarea la o traducere orală în 
octombrie. În solidaritate cu cei 800.000 de vorbitori, un grup de bicicliști 

vor călători de la Johannesburg în partea de est a Africii de Sud pentru a saluta oamenii din 
comunitate și a arăta unitate și sprijin. Aceasta face parte dintr-o campanie prin care oricine se 
poate „mișca pentru Cuvântul lui Dumnezeu” și astfel poate strânge fonduri pentru traducere. 
Aflați mai multe aici: wycliffe.org.za/move-for-gods-word 

• Lăudați-l pe Dumnezeu că această nouă traducere este pe cale să înceapă. 
• Rugați-vă pentru echipa de traducători, în timp ce se pregătesc în traducerea Bibliei și se 

obișnuiesc să lucreze împreună. 
• Rugați-vă ca comunitățile să aștepte cu inimile deschise și ca testarea Scripturilor nou 

traduse să aibă un impact mare în viețile oamenilor Mapulana. 
• Rugați-vă pentru participanții la această campanie. 

 

Începe Academia Implicarea Bisericii: Europa 

În timpul pandemiei de coronavirus, a devenit foarte dificil pentru 
organizațiile Alianței din Europa să lucreze eficient cu bisericile din țările lor. 
Vă rugăm să vă rugați pentru această nouă inițiativă, Academia Implicarea 
Bisericii, care se va desfășura din octombrie 2020 până în iunie 2021. Echipa 

din zona Europei va găzdui prima sesiune Zoom a Academiei pe 20 octombrie. Personalul din 
unsprezece sau mai multe organizații ale Alianței vor participa cu membrii consiliului. Obiectivele 
Academiei sunt: 
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• A oferi participanților o oportunitate de a se sprijini reciproc în provocările implicării 
bisericii. 

• Dezvoltarea unei baze de idei și resurse eficiente pentru parteneriatul cu bisericile din 
întreaga Europă. 

• Crearea unei comunități vii și puternice care să se implice practic, între organizațiile 
Alianței și, de asemenea, cu bisericile din țările lor. 

• Accelerarea Missio Dei, Misiunea lui Dumnezeu, cu o bază teologică clară a bisericii care 
este principală în mișcarea de traducere a Bibliei. 

 

Resurse financiare: Thailanda 

Lăudați-l pe Dumnezeu pentru resursele financiare create membrilor 
personalului Fundației Thai Wycliffe. Susținerea financiară și în rugăciune a 
fost o provocare de când a început pandemia. Cereți-i lui Dumnezeu har 
pentru sensibilizarea inimilor viitorilor parteneri. Rugați-vă pentru 

încurajarea personalului, pe măsură ce se încred în Dumnezeu pentru dezvoltarea parteneriatului. 
În prezent, resursele financiare pot ține lucrarea încă nouă luni. Rugați-vă ca Dumnezeu să trimită 
mai mulți parteneri. 
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