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Oportunități de a împărtăși de Crăciun: Asia 

Rugați-vă pentru creștinii din diferite locuri din Asia în perioada vacanței de 

Crăciun. Mulți asiatici sunt mai deschiși să audă povestea nașterii și a vieții lui Isus 

în timpul sărbătorilor. Rugați-vă pentru biserici întrucât planifică activități de 

evanghelizare. Cereți-I lui Dumnezeu înțelepciune pentru urmașii lui Isus pe măsură ce aceștia 

împărtășesc cu prietenii și familia în această perioadă. Rugați-vă ca inimile lor să fie întărite prin 

bucuria și încurajarea Duhului Sfânt. 

  

Distribuirea Noului Testament: Papua Noua Guinee 

Lăudați-L pe Dumnezeu pentru dedicarea Noului Testament Doromu-Koki, în 

Papua Noua Guinee. Rugați-vă pentru călăuzire de la Dumnezeu pentru găsirea 

celei mai bune modalități de a distribui Noul Testament și versiunea audio pe 

aparatele MegaVoice. Echipa speră să călătorească în decembrie pentru a le distribui. Rugați-vă 

pentru echipa de traducere, pentru a decide dacă va continua sau nu să traducă și Vechiul 

Testament. Cere-I lui Dumnezeu înțelepciune pentru coordonatorul traducerii, în timp ce 

pregătește un dicționar în limba Doromu-Koki pentru publicare. 

  

Instruire pentru înregistrarea Scripturii: Asia de Sud-Est 

Lăudați-L pe Dumnezeu pentru un coleg care va sluji prin înregistrarea Scripturii 

în Asia de Sud-Est. El a petrecut o parte din 2018, lucrând alături de doi membri 

ai personalului experimentați, înregistrând un Nou Testament. De asemenea, a 

pregătit un studio de înregistrări pentru a face înregistrări suplimentare. O echipă de la Credința 

vine prin auzire îl va vizita la începutul anului 2019 pentru a-i oferi instruirea completă și 

echipamentul pentru a face înregistrări ale Scripturii. Între timp, el ajută echipa prin înregistrarea 

povestirilor biblice și a ghidurilor de instruire în alfabetizare. 

  

Atelierul Împrospătare și perfecționare pentru povestirea orală a Bibliei: Papua 

Noua Guinee 

Rugați-vă pentru pregătirile pentru atelierul Împrospătare și perfecționare pentru 

povestirea orală a Bibliei, planificat pentru februarie 2018. Scopul atelierului de 

două săptămâni este de a aduce în jur de 11 povestitori orali ai Bibliei la această instruire. Atelierul 

îi va pregăti ca instructori pentru a merge și a asista pe alții în Papua Noua Guinee în învățarea 

abilităților și cunoștințelor de povestire orală a Bibliei. Rugați-vă ca notificările trimise 

participanților să ajungă la ei, astfel încât să poată confirma participarea lor în curând. Cereți de la 

Domnul înțelepciunea și claritatea Lui, pe măsură ce se lucrează la planuri. Această instruire este 

organizată de personalul Asociației de Traducere a Bibliei din Papua Noua Guinee și Compania 

Seed. 
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În căutarea unui director: Filipine 

SIL Filipine (SILP), un partener în traducerea Bibliei din Filipine, cere ajutor în 

rugăciune în căutarea următorului lor director. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru 

slujirea și conducerea credincioasă a directorului care își încetează activitatea, 

Tammy Ruch. Rugați-vă pentru procesul de depunere a candidaturii și ca persoane calificate și 

temătoare de Dumnezeu să facă parte din listă. Rugați-vă pentru înțelepciune și discernământ de 

la Dumnezeu, deoarece liderii și personalul aleg următorul director. Rugați-vă pentru personalul 

celor două organizații ale Alianței Globale Wycliffe din țară, Asociația traducătorilor din Filipine și 

Wycliffe Filipine, deoarece vin împreună cu SILP în rugăciune și încurajare în această perioadă de 

încercare a credinței. 

  

Unitate mai mare în Trupul lui Hristos 

Rugăciunea noastră pentru anul 2019 este ca Domnul să aducă o unitate mai 

mare în Trupul lui Hristos pentru îndeplinirea misiunii pe care am primit-o, de a 

duce Evanghelia la fiecare popor. Rugați-vă pentru o mai mare colaborare în 

ducerea Cuvântului lui Dumnezeu popoarelor fără Biblie în limba lor, în care gândesc și simt. 

Rugați-vă ca Dumnezeu să reaprindă în inima Bisericii pasiunea pentru cei pierduți și să-i dea un 

nou avânt în chemarea de a le duce Vestea Bună. 

  

Rugăciune pentru plecarea Luminiței Prisecaru pe câmpul de misiune 

Luminița Prisecaru se va întoarce în ianuarie la slujirea ei în poporul Ale din 

Etiopia. Rugați-vă să aibă o călătorie în siguranță și să se poată readapta ușor la 

condițiile de pe câmpul de misiune. Rugați-vă ca Domnul să o binecuvânteze cu 

sănătate și să fie cu ea la orice pas. Rugați-vă ca prezența ei acolo să fie o bucurie și încurajare 

pentru oamenii cărora le slujește cu toată inima. 
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