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Întâlniri de colaborare cu lucrători rroma: Craiova 

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

împreună cu partenerii au următoarea întâlnire de colaborare cu lucrătorii 

romi pe data de 25 septembrie la Craiova. 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 în luna octombrie 2021. 

Rugați-vă și pentru traducători dedicați și parteneri financiari stabili. 

  

Folosirea Scripturii în poporul Qale: Etiopia 

Rugați-vă ca oamenii din comunitatea Qale să folosească porțiunile din 

Scriptură traduse. Deși în fiecare duminică au program de citire a 

Evangheliei la biserică, frații nu folosesc cele patru Evanghelii în limba Qale, 

ci merg pe sistemul cu care s-au obișnuit. Citesc în amharică și traduc oral. 

Rugati-vă pentru înțelepciune, călăuzire și putere pentru echipa de 

traducere ca sa meargă înainte și să nu fie descurajată de această situație. 

  

Rugăciune pentru popoare fără Biblie: Razihi, Yemen 

După calendarul lunar, în luna septembrie ne rugăm pentru poporul Razihi 

din Yemen, neatinși cu Evanghelia și care nu au Biblia tradusă în limba lor. 

Rugați-vă ca poporul Razihi să caute și să găsească noi răspunsuri spirituale 

de la Isus Hristos. Nu există resurse creștine în limba Razihi. Rugați-vă ca ei 

să poată auzi adevărul într-o limbă pe care o pot înțelege. Rugați-vă să pună 

capăt dependenței lor de qat (o plantă care creează dependență). 

  

Oferirea de ajutor: India 

Lăudați-L pe Dumnezeu pentru că a oferit ajutor în situația COVID pentru 

140 de familii de pe coasta de vest a Indiei, prin conducerea unei organizații 

a Alianței Globale Wycliffe din țară, în parteneriat cu guvernul. Eforturile de 

ajutorare îi vor ajuta, sperăm, să reziste la efectele celui de-al doilea val de 

COVID din India. Cereți-I Domnului înțelepciunea și discernământul Său în 

timp ce liderii organizației lucrează împreună cu coordonatorii de stat 

pentru a implementa eficient programul în comunitățile care au nevoie de ajutor. Rugați-vă pentru 

călăuzire și protecție pentru echipe în timp ce slujesc comunitățile din întreaga țară prin această 

nouă oportunitate de parteneriat. Cereți-I lui Dumnezeu să aducă vindecare în comunitățile 

afectate și să le redea complet sănătatea fizică și spirituală. 
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Pregătiri pentru extinderea conducerii: Hong Kong 

Lăudați-L pe Dumnezeu pentru slujirea credincioasă a lui Rence Law ca 

director executiv al Wycliffe Hong Kong în ultimii cinci ani. Slujirea sa este 

prelungită pentru încă trei ani. Pentru a se reîncărca și a se reîmprospăta, 

Rence și soția sa Pauline vor lua o permisie timp de cinci luni, urmată de o 

lună de concediu, începând cu ianuarie 2022. În timpul concediului, 

directorul executiv asociat Florence Lau va acționa ca director interimar. 

Rugați-vă pentru înțelepciune și îndrumare pentru Rence, Florence și echipa de birou în această 

perioadă de tranziție. Cereți-I Domnului protecția și direcția Sa pentru personalul Wycliffe Hong 

Kong în această perioadă importantă. 

  

Dialogul cu liderii bisericii dă roade: America, Brazilia 

Rugați-vă pentru eforturile depuse de liderii organizațiilor Alianței Wycliffe 

din cele două Americi pentru a promova o implicare și o colaborare mai 

largă a bisericii în mișcarea de traducere a Bibliei. Liderii Alianței apreciază 

dialogul cu liderii cheie ai bisericilor pentru a le înțelege modul de gândire și 

viziunea pentru o implicare mai profundă în traducerea Bibliei. Marcos 

Agripino, un pastor din Brazilia, a împărtășit cât de important a fost pentru 

el să participe la consultările Alianței, deoarece l-a ajutat să vadă cum ar trebui să răspundă 

denominațiunea sa la nevoile de traducere la nivel mondial. Acum, viziunea sa este de a încorpora 

în fiecare seminar al Bisericii Prezbiteriene din Brazilia un program de studii și seminarii care să îi 

ajute pe viitorii lideri și pastori ai bisericii să înțeleagă problemele legate de traducerea Bibliei și să 

sprijine mișcarea. Rugați-vă ca aceste eforturi din Brazilia să creeze pasiune în viitorii pastori și 

lideri de biserică pentru a consolida rolul bisericii în domeniul traducerii. Rugați-vă ca inițiative 

similare să se răspândească în toată America Latină. 

  

Provocările și nevoile în conducere: Pacific 

În acest an de pandemie globală, mai mulți lideri care slujesc în mișcarea de 

traducere a Bibliei în insulele mai mici din Pacific au trecut prin probleme 

dificile de sănătate, iar unii au murit. Președintele Consiliului Bisericilor din 

Vanuatu și cel al organizației de traducere a Bibliei din Vanuatu au murit 

amândoi; unul în iunie și celălalt în iulie. Secretarul general al Societății 

Biblice din Papua Noua Guinee a murit în martie. Parteneriatul pentru 

traducerea Bibliei și alfabetizare din Insulele Solomon a rămas fără director de ceva timp. Rugați-

vă pentru aceste organizații care se confruntă cu decesul liderilor lor și care se confruntă cu 

provocările legate de găsirea înlocuitorilor lor și de perseverența în perioadele de tranziție. Nevoia 

de a ridica noi lideri pentru traducerea Bibliei în aceste națiuni din insule este atât de critică. 

Cereți-I Domnului care se ocupă de Seceriș să scoată mai mulți lucrători (Matei 9:37-38). 
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