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Rugăciune pentru familia Dumitriu: Papua Noua Guinee 
În iulie, familia Dumitriu a susținut 8 zile de curs de studiu Biblic în satul Dengalu 
pentru poporul Patep din Papua Noua Guinee. Mulțumim Domnului, că în ciuda 
unor împotriviri, totuși mulți dintre participanți s-au bucurat de adevărurile 
descoperite și s-au părut hotărâți să facă schimbări în viața lor și în comunitate. 
Atât familia Dumitriu, precum și principalii participanți ai cursurilor în care 

Dumnezeu a început să facă mari schimbări, se află sub o serie de atacuri spirituale. Rugați-vă 
pentru protecție, sănătate fizică și emoțională pentru ei toți! Rugați-vă în special pentru un 
membru al comitetului de revizuire al Noului Testament în limba Patep și principalul ajutor al 
familiei Dumitriu, care, în ciuda lucrării semnificative făcute în el de Domnul, încă se teme de 
spiritele rele și este suspicios față de ceilalți participanți la curs, cu privire la utilizarea puterilor 
spirituale negative, ceea ce îl face să aibă o atitudine nepotrivită și îl provoacă la mânie! Se pare că 
și gelozia e un factor provocator. Aceste lucruri îl fac pe acesta să nu se poată concentra asupra 
învățăturii din Cuvânt și îl poate opri în conlucrarea lui cu ceilalți la îndeplinirea misiunii date de 
Hristos, pe care ceilalți participanți se pare că ar dori să o împlinească împreună. Rugați-vă ca să fie 
eliberat de frică, gânduri rele și acțiuni și atitudini păcătoase, ca lucrarea să poată să meargă mai 
departe și Domnul să fie glorificat! 
  

Rugăciune pentru familia Cuceuan 
Suntem recunoscători Domnului pentru toate lucrurile, și în special pentru 
binecuvântarea de a ne lărgi familia cu al doilea copil. Daniela este însărcinată și 
trebuie să nască peste puțin timp (4-6 săptămâni). Timotei va avea o surioară! 
Recent am aflat că sunt ceva probleme cu sarcina. Rinichiul drept al fetiței este 
dublu în mărime, față de cât ar trebui, este acoperit cu chisturi, care continuă să 

crească și nu funcționează renal. De altfel, rinichiul stâng este perfect sănătos și funcționează 
normal. Avem nevoie de susținerea dumneavoastră în rugăciune. Domnul este bun și credincios și 
ne rugăm ca Numele Lui să fie slăvit în toată această situație și orice va urma. O altă provocare în 
această primă jumătate a anului a fost starea de sănătate a tatălui lui Ionuț. Rugați-vă ca Domnul 
să lucreze înspre mântuirea tatălui lui Ionuț. Vă invităm să citiți scrisoarea lor aici. 

  
Rugăciune pentru Tamara 
Tamara se pregătește să plece în Africa la jumătatea lunii august, pentru un 
termen de doi ani. Rugați-vă ca Domnul să facă posibil acest lucru, dacă este voia 
Lui. Rugați-vă pentru procesul de aplicare pentru viză, achiziționarea biletelor de 
avion și ca Domnul să mai găsească oameni și biserici care să se angajeze să o 
susțină în rugăciune și financiar. De asemenea, rugați-vă ca Domnul să îi 

pregătească locul și echipa în care va sluji și să o păzească de orice rău. 
  
Rugăciune pentru popoare fără Biblie: Kanuri, Niger 
După calendarul lunar, în luna iulie ne rugăm pentru poporul Kanuri din Niger, 
neatinși cu Evanghelia și care nu au Biblia tradusă în limba lor. Rugați-vă ca acest 
popor să aibă o foame spirituală și dorința din ce în ce mai mare de a-L cunoaște 
pe Isus. Rugați-vă ca Domnul să pregătească și să trimită misionari care să facă 
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ucenici ai lui Hristos printre ei. Rugați-vă ca resurse creștine în limba acestui popor să fie 
dezvoltate, în mod special să aibă acces la Scriptură. 

  
Biblia Digo finalizată: Kenya 
Ne bucurăm că după mai bine de 30 de ani de muncă și câteva întârzieri din 
cauza pandemiei, echipa de traduceri Digo împreună cu personalul de la 
Traducerea Bibliei și alfabetizare au finalizat Biblia în limba Chidigo! Lansarea 
oficială a avut loc în mai 2021 în regiunea Digo de pe coasta Kenyei. Nu sunt 
mulți creștini Digo. Rugați-vă ca biserica să fie încurajată și întărită acum că au 

întreaga Biblie. Rugați-vă ca mulți vorbitori Chidigo să citească Cuvântul lui Dumnezeu și să vină la 
Hristos. Rugați-vă ca Dumnezeu să-Și folosească Cuvântul pentru a transforma viețile multora din 
comunitatea Digo. 
  

Dumnezeu deschide uși pentru proiectul Himba: Africa de Sud 
Personalul de la Wycliffe Africa de Sud este încântat de progresul traducerii în 
limba Himba. La începutul acestui an, unul dintre partenerii de finanțare nu a 
putut să își îndeplinească angajamentul. În ianuarie când s-a discutat acest lucru 
la întâlnirea conducerii, o biserică a anunțat că dorea să înceapă să se implice. Au 
fost încântați să acopere golul și au fost de acord să continue sprijinul și în 

următoarea fază de 3 ani. Ei au, de asemenea, o misiune care finanțează distribuirea Bibliei, care s-
a oferit să ajute la înregistrarea pasajelor biblice orale Himba pe dispozitive pentru a fi distribuite 
și folosite. Acest lucru a determinat Wycliffe Africa de Sud să înceapă să colaboreze cu Trans World 
Radio ca un potențial parteneriat pentru difuzarea radio. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru 
bunătatea și generozitatea acestei biserici. Rugați-vă pentru ca această inițiativă să se extindă la 
alte comunități. 

  
Tranziții online eficiente: Thailanda 
Pandemia a adus modalități creative de a continua activitatea de traducere a 
Bibliei. Wycliffe Thai Foundation a trecut la platformele online pentru unele 
dintre programele sale. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru al treilea tur virtual din 5 
iunie despre traducerea Bibliei pentru oamenii P (P este un pseudonim). Tabăra 
Wycliffe va avea loc online anul acesta. Programul are două părți: abilități de 

bază și aplicație practică. Rugați-vă pentru înțelepciune și îndrumare pentru echipele care lucrează 
la aceste programe. Rugați-L pe Domnul să miște inimile participanților pentru a prinde viziunea 
pentru traducerea Bibliei. 
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