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Trecând prin pandemie: Papua Noua Guinee, Insulele Solomon și Pacific
Rugați-vă pentru organizațiile Alianței Globale Wycliffe din Pacific. Rugați-vă
pentru putere pentru lideri și cei din departamentul Resurse Umane în timp ce
trec prin aceste momente dificile și oferă sprijin și încurajare personalului. Rugațivă pentru personalul care încearcă să facă planuri de călătorie pentru misiune sau
să se întoarcă în țările în care slujesc, în această vreme de continuă schimbare din
cauza pandemiei. În Papua Noua Guinee, vârful COVID-19 a adus noi măsuri care restricționează
călătoriile între provincii și interzice întrunirile de peste 10 persoane. În Insulele Solomon, exegeții
din proiecte lingvistice nu pot reveni la locul unde se desfășoară. Acest lucru cauzează piedici
pentru a merge mai departe. Rugați-vă Psalmul 90:17 pentru toți liderii organizațiilor Alianței și
partenerii lor din Pacific: Fie peste ei bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru! Şi întăreşte
lucrarea mâinilor lor, da, întăreşte lucrarea mâinilor lor!
Rugăciune pentru popoare fără Biblie: Kangean, Indonezia
După calendarul lunar, în luna mai ne rugăm pentru poporul Kangean din
Indonezia, neatinși cu Evanghelia și care nu au Biblia tradusă în limba lor. Rugațivă ca poporul Kangean să renunțe la practicarea ritualurilor prin care încearcă să
potolească spiritele. Rugați-vă ca frica de lumea spiritelor să fie înlocuită cu
nădejdea și credința în Dumnezeu. Deși au o mare nevoie de educație și
electricitate, cea mai mare nevoie a lor este cea spirituală. Rugați-vă pentru ei.
Numirea noului președinte al bordului de conducere: Argentina
În februarie, Adunarea Generală LETRA Argentina a anunțat pensionarea
președintelui bordului de conducere, pastorul Daniel Bianchi. El a ocupat această
funcție încă de la înființarea organizației. Daniel a avut viziunea de a vedea
argentinienii concentrându-se pe traducerea Bibliei și alfabetizare. În timpul
conducerii sale, organizație a crescut la peste 100 de persoane. Mulțumiți-I lui
Dumnezeu pentru pastorul Bianchi și rugați-vă pentru el. LETRA Argentina îl învestește pe Rodolfo
Senn în funcția de președinte al bordului de conducere. Rodolfo a tradus Noul Testament pentru
poporul Nadeb din Brazilia, a fost Director Executiv al LETRA Argentina în perioada 2012-2017 și
este consultant în traducerea Bibliei. Rugați-vă pentru Rodolfo în această nouă provocare și
responsabilitățile cu care se confruntă. Rugați-vă pentru întreaga familie LETRA în acest moment
de tranziție.
Mediul online deschide posibilități mai mari: Rusia
Wycliffe Rusia organizează un sfârșit de săptămână în fiecare an pentru a oferi
potențialilor misionari posibilitatea de a afla mai multe despre echipa Wycliffe,
de a discerne vocea lui Dumnezeu și de a pune întrebările cheie care îi ajută să ia
în considerare implicarea în lucrarea de traducere a Bibliei în Rusia. Potrivit lui
Alexander Phillipov, directorul Wycliffe Rusia, în mod normal, ei au aproximativ
35 de participanți. Datorită pandemiei, au organizat evenimentul online și au avut peste 80 de
participanți. Întâlnirile au avut loc virtual și același conținut a fost acoperit ca și cum participanții sar fi întâlnit împreună cu echipa. Au fost prezenți participanți din Asia Centrală, Polonia, Franța,
Rusia și Germania. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru disponibilitatea oamenilor de a se conecta
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online. Rugați-vă ca acești oameni prețioși să audă vocea lui Dumnezeu și să discearnă în mod clar
rolul în care El îi cheamă în mișcarea de traducere a Bibliei.
Oamenii formează o echipă: Republica Cehă
Wycliffe din Republica Cehă Îl laudă pe Dumnezeu că tot personalul care slujește
în alte țări este în siguranță. Katka așteaptă viza pentru a începe să slujească întro țară africană. Rugați-vă pentru proces și aprobare. Kristina lucrează acum din
Republica Cehă. La fel ca mulți alți misionari din alte țări, a fost puternic
încurajată să se întoarcă acasă la începutul pandemiei. Honza și Jarka au decis,
împreună cu biserica lor de acasă, să rămână în Asia. Granițele sunt închise, dar Îl laudă pe
Dumnezeu că lucrarea de traducere continuă. Rugați-vă pentru instruirea noilor colegi naționali în
traducere. Pentru întreaga echipă, rugați-vă pentru putere de la Dumnezeu și ajutorul Său pentru
a discerne când personalul care s-a întors acasă în Republica Cehă va putea să meargă în țările în
care au fost alocați să slujească.
Noi membri ai personalului: Taiwan și Japonia
Lăudați-L pe Dumnezeu că îi cheamă pe oameni să slujească în lucrarea de
traducere a Bibliei. Rugați-vă pentru noii membri ai organizațiilor Wycliffe Taiwan
și Wycliffe Japonia. Mulțumiți-I lui Dumnezeu pentru inima lor pentru misiune, în
special pentru traducerea Bibliei și alfabetizare. Rugați-L pe Domnul să crească și
să le întărească credința în timp ce răspund chemării Lui. Fie ca ei să slujească cu
bucurie.
Moartea unui lider creează un gol: Papua Noua Guinee
Rugați-vă pentru Societatea Biblică din Papua Noua Guinee (PNGBS), un partener
în mișcarea de traducere a Bibliei din Papua Noua Guinee. Moartea subită a
liderului, Verenagi Ravu, secretarul general al PNGBS care a murit pe 26 martie, a
creat un gol în conducere. Rugați-L pe Domnul să dea înțelepciune bordului de
conducere în timp ce lucrează împreună pentru a căuta și a numi un nou secretar
general. Rugați-vă pentru pace și mângâiere pentru familia sa și personalul PNGBS.
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