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Tabără pentru adolescenții lucrătorilor: România 
Împreună cu alte agenții de misiune din România organizăm o tabără de 
adolescenți pentru copiii misionarilor și pastorilor din România. Tabăra are 
loc pe 27 noiembrie – 1 decembrie 2020 în județul Brașov. Am identificat 
nevoia de a-i ajuta pe copiii lucrătorilor, ei confruntându-se cu unele 
provocări specifice situației lor, cu care alți adolescenți nu se confruntă. Vă 

rog să vă rugați ca adolescenții să fie protejați și să rămână sănătoși în timpul taberei. De 
asemenea, rugați-vă ca programul să fie benefic pentru o viață spirituală sănătoasă și pentru 
planurile pe care le are Dumnezeu cu ei în viitor. 

  

Lansarea Noului Testament Mango: Ciad 
Sărbătoarea și lansarea Noului Testament Mango va avea loc pe 28 
noiembrie în Goré Nord Doba, Ciad. Bucurați-vă alături de comunitatea 
Mango și alături de toți cei care au fost implicați în procesul de traducere. 
Rugați-vă pentru siguranță în călătorii, precum și pentru protecție peste 
întregul eveniment și peste fiecare persoană care va participa. Rugați-vă ca 

această comunitate să experimenteze o mare bucurie în timp ce primesc Cuvântul lui Dumnezeu în 
limba lor. Rugați-vă ca Dumnezeu să transforme viețile celor care vor citi și vor înțelege Cuvântul 
Său. 

  

Biserica sărbătorește ziua internațională a Bibliei 
În data de 29 noiembrie, sărbătorim Ziua Internațională a Bibliei. Vă invităm 
să vă alăturați milioanelor de credincioși din întreaga lume să mulțumim 
împreună lui Dumnezeu pentru Biblia în limba noastră, să promovăm citirea 
Cuvântului lui Dumnezeu, și să ne rugăm pentru popoarele fără Biblie. Vă 
trimitem informații și idei care vă vor ajuta să sărbătoriți Ziua Bibliei cu 

biserica, în familie și personal (Ziua internațională a Bibliei). Dumnezeu să vă binecuvânteze prin 
Cuvântul Său cel prețios. 

  

Familia Dumitriu: Papua Noua Guinee 
Familia Dumitriu împărtășește cu noi gânduri de mulțumire dar și cereri de 
rugăciune. Rugați-vă împreună cu noi! 
„Mulțumim Domnului pentru oportunitățile pe care ni le va da pentru a vesti 
Evanghelia poporului Patep și altora din jurul nostru. Rugați-vă pentru 
călăuzirea Domnului și pentru ca Duhul Sfânt să lucreze în noi și prin noi în 

continuare. Rugați-vă ca Domnul să ne dea sănătate și înțelepciune, nouă și liderilor noștri din 
PNG, cu privire la modul în care să continuăm lucrarea de misiune din Bulolo și din satele Patep în 
contextul provocărilor create de COVID-19. Sunt multe provocări în acest sens. Vă mulțumim 
pentru suportul vostru!”  
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Rugăciune pentru popoare fără Biblie: Surzi, Afganistan 
După calendarul lunar, în luna noiembrie ne rugăm pentru Surzii din 
Afganistan, neatinși cu Evanghelia și care nu au Biblia tradusă în limba lor, 
limbajul semnelor afgan. Rugați-vă ca Domnul să se îndure de surzii din 
această țară și să cunoască dragostea Lui pentru ei. Rugați-vă ca resurse 
creștine în format video să fie realizate în limba lor și să le poată folosi 

pentru a-L cunoaște pe Isus. Rugați-vă pentru o schimbare a mentalității în societate, iar surzii să 
fie acceptați și să li se ofere acces la educație, la locuri de muncă și în alte domenii și activități ale 
societății. 
  

Mărturia unei prietenii: Argentina 
„Numele meu este Ivanna. Sunt membru al LETRA Argentina. După ce am 
studiat lingvistică, alfabetizare și pregătirea misionară interculturală, am 
început să lucrez în alfabetizare în comunitatea lingvistică Mbya din nord-
estul Argentinei. Când am vizitat prima dată locațiile Mbya, am făcut 
cunoștință cu Misión Guaraní (MG), o organizație evanghelică care lucrează 

cu Mbya. Lucrătorii lor aplică principiile biblice în timp ce predau strategii pentru o transformare 
comunitară cuprinzătoare. Am aflat că un prieten din clasa mea de pregătire interculturală, Rafael, 
a început să slujească cu MG. M-am rugat ca Dumnezeu să-mi dea un co-echipier pentru munca de 
alfabetizare. Domnul mi-a răspuns oferindu-mi-l pe Rafael, care acum este soțul meu. Slujirea 
noastră se completează foarte bine. Avem sprijinul atât al LETRA Argentina, cât și al MG. 
Dumnezeu ne-a pus laolaltă pentru a face alfabetizare și dezvoltarea comunității și totul a început 
cu o prietenie”. Rugați-vă pentru Ivanna și Rafael, lucrarea ce o fac pentru Dumnezeu printre 
poporul Mbya din Argentina. 
 

  

Unitate și dragoste în diversitate: Global 
Echipa de conducere a alianței (ALT) este formată din 13 persoane care 
locuiesc și lucrează din nouă țări diferite. De-a lungul anilor, ALT s-a bucurat 
de o adevărată comunitate. Lucrează de la distanță, totuși dragostea și 
aprecierea lor unul pentru celălalt au fost stabilite și întărite de vremurile pe 
care le-au împărtășit împreună. Ei provin din medii și culturi foarte diferite, 

totuși s-au bucurat de o bogată legătură în dragostea lui Hristos. Rugați-vă ca această unitate, 
dragoste și prietenie reciprocă să continue, să fie puternică în timp chiar și atunci când nu se pot 
întâlni. 
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