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Rugăciune pentru popoare fără Biblie: Tai Laing, Myanmar 
După calendarul lunar, în luna octombrie ne rugăm pentru poporul Tai Laing din 
Myanmar, neatinși cu Evanghelia și care nu au Biblia în limba maternă. Rugați-vă pentru 
deschidere spirituală în rândul acestui popor. Ei cred în vise și interpretarea lor. De 

aceea, rugați-vă ca Domnul să le vorbească prin vise și viziuni liderilor Tai Laing. Rugați-vă ca 
poporul Tai Laing să aibă șansa de a auzi Evanghelia într-un mod adecvat contextului în care 
trăiește. 
 

Aproape de alegerea rolurilor: România 
Damaris ne scrie: „Îi sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru suportul moral, 
spiritual, financiar și fizic pe care l-am găsit în echipa de misionari de la Oradea. Viața e 
atât de frumoasă, atunci când o trăiești împreună cu oameni ai lui Dumnezeu! Rugați-

vă pentru: 

• susținere în rugăciune pentru anul 2023 
• acoperirea bugetului pentru anul 2023 
• călăuzire în alegerea oficială a rolurilor 
• terminarea cu bine a programului de pregătire pentru lucrarea cu surzii în decembrie.” 

Ziua a 15-a: Asato Ma - 15 zile de rugăciune pentru lumea hindusă 
Găsit în unele dintre cele mai vechi texte de înțelepciune hindusă, Asato Ma este una 
dintre cele mai utilizate și bine cunoscute rugăciuni ale hindușilor. 
 

Asato ma sad gamya  
Tamso ma jyotir gamya  
Mrityor ma amritm gamya  
 
Traducere: 
Condu-mă de la neadevăr la adevăr, 
Condu-mă de la întuneric la lumină, 
Condu-mă de la moarte la nemurire.  
 
De-a lungul secolelor, strămoșii populației hinduse actuale, au rostit rugăciunea de mai sus către 
diverși zei și zeițe, așa cum descendenții lor continuă să facă asta și astăzi. Unii, cu siguranță, chiar 
au strigat în disperare către orice Dumnezeu necunoscut pentru un răspuns. Pe scurt, hindușii nu 
au renunțat. În inimile lor există o dorință reală de adevăr, lumină și o recunoaștere a faptului că 
fiecare individ are un potențial etern, dar un viitor incert. Isus S-a descris pe Sine drept „calea, 
adevărul și viața”. El S-a numit pe Sine „lumina lumii” și „învierea și viața”. În Isus, dorul neîmplinit 
al inimii hinduse este palpabil și umplut. 
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• Rugați-vă ca hindușii să audă Vestea Bună că, în Isus, această rugăciune a multor generații, 
este îndeplinită și are un răspuns deplin. 

• Rugați-vă ca slujitorii Evangheliei să fie întăriți în lucrarea lor și curajoși în proclamarea lor.  
• Rugați-vă pentru hindușii care au făcut pasul curajos și disperat de a căuta orice Dumnezeu 

necunoscut, ca aceștia să-L găsească pe Isus prin harul Său miraculos și să primească darul 
eliberării de păcat și suferință.  

Vezi ghidul întreg aici. 

Pregătirea materialelor: Wycliffe România 
Toamna aceasta sunt patru ani de când Tabita lucrează în biroul Wycliffe România din 
Oradea. Ea ne spune: „Mulțumesc Domnului pentru harul Lui și ajutorul pe care ni l-a 
dat până acum. Mulțumesc pentru echipa noastră și comunicarea bună dintre noi. 

Avem nevoie de rugăciune pentru: 

• Pregătirea materialelor pentru Ziua Bibliei care va fi sărbătorită pe 27 noiembrie. Creștinii 
români să își amintească de faptul că încă mai sunt oameni care nu pot citi Biblia pentru că 
nu o au în limba lor. 

• Pregătirea calendarului de rugăciune pentru popoare fără Biblie pe anul viitor. Domnul să 
ne dea călăuzire și inspirație. 

• Sunt câteva persoane care sunt interesate să ajute ca voluntari în domeniul IT. Domnul să îi 
folosească după voia Lui.” 

Întâlnire de rugăciune: Coreea de Sud 
În ultimii șase ani, organizația Traducătorii Bibliei Globali (GBT) a găzduit o întâlnire 
lunară de rugăciune la sediul principal, cu excepția pandemiei COVID-19, când a avut 
loc online. Pe măsură ce pandemia s-a atenuat, GBT a reluat întâlnirile de rugăciune 

față în față în septembrie. Rugați-vă ca mulți susținători ai rugăciunii să se alăture și ca toți cei 
prezenți să își recapete entuziasmul pe care îl aveau înainte de pandemie. Cereți Domnului 
călăuzirea și protecția Sa pentru cei care coordonează întâlnirile. Rugați-vă ca cei care participă să 
crească în credință și pasiune pentru rugăciune. 

 
Mișcarea de rugăciune a femeilor: Germania 
Organizația germană FGB (Frauen-Gebets-Bewegung sau Mișcarea de rugăciune a 
femeilor) se roagă de peste 120 de ani pentru femeile singure în misiune. Mai mult de 
600 de grupuri de rugăciune din Germania și Austria se întâlnesc în mod regulat în case 

sau biserici pentru închinare și rugăciune. Acestea țin legătura cu 120 de femei singure misionare, 
le trimit scrisori de încurajare și strâng bani pentru a sprijini activitatea femeilor „adoptate” care 
slujesc în diferite organizații din întreaga lume. Publică o broșură în fiecare lună - aproximativ 
11.000 de exemplare - care prezintă aproximativ 15 femei și cererile lor de rugăciune. Ei o trimit 
grupurilor de rugăciune, organizațiilor și persoanelor care se roagă. FGB a „adoptat” 13 femei 
singure din Wycliffe Germania. În septembrie, Wycliffe Germania și-a sărbătorit cea de-a 60-a 
aniversare cu o mare zi a porților deschise. FGB a sprijinit această zi prin prezentarea activității lor 
și prin invitarea vizitatorilor să se alăture în rugăciune pentru aceste 13 femei, în fiecare oră. 
Parteneriatul cu FGB este o mare binecuvântare pentru Wycliffe Germania și Wycliffe Austria și 
invită oamenii să se roage pentru această organizație. Rugați-vă ca mai multe femei tinere să se 
alăture FGB și rugați-vă în mod regulat pentru alte femei care slujesc în întreaga lume. Rugați-vă 
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pentru înțelepciune pentru conducerea FGB în timp ce încearcă să sensibilizeze Germania cu 
privire la importanța misiunii și a rugăciunii pentru misiune. 

Noul Testament în Ambonese Malay: Indonezia 
Traducătorii în limba Ambonese Malay s-au confruntat cu multe obstacole în finalizarea 
Noului Testament: riscurile pentru sănătate din cauza COVID-19, servicii de telefonie și 
internet întrerupte și lipsa temporară de hârtie pentru tipărirea Noilor Testamente. 

Slăvit să fie Dumnezeu, El a îndeplinit fiecare nevoie, iar Noul Testament a fost dedicat în 
septembrie 2022. Rugați-vă: 

• Pentru o distribuire largă a Noului Testament în format tipărit, format electronic și audio, 
astfel încât toți oamenii din comunitate să aibă acces. 

• O înțelegere clară a Cuvântului lui Dumnezeu în limba lor care să îi determine să-L urmeze 
pe Hristos din toată inima. Fie ca ei să înțeleagă marea dragoste a lui Dumnezeu pentru ei 
și să experimenteze eliberarea de păcat și frică. 

• Pentru tinerii care se pregătesc să devină păstori și viitori lideri ai bisericii, să-L aibă pe 
Hristos Domn și să se hrănească din Cuvântul lui Dumnezeu. 
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