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Rugăciune pentru misiune 
Buletin săptămânal 30 sept - 6 nov 2022 

 

Citirea și studiul Scripturii în limba maternă  
Săptămâna trecută a ieșit de la tipar un mic manual pentru o comunitate etnică din 
Asia care să-i ajute pe credincioșii care știu să citească în limba națională, să practice 
citirea în limba locală. Manualul conține reguli și exerciții de citire, nouă pilde, întrebări 

pentru discuție asupra pasajului, cântări și versete de memorat. Tot săptămâna trecută echipa de 
traducere a Scripturii a primit instruire să instruiască opt voluntari din zona unde se vorbește 
această limbă să conducă grupuri de citire și studiu folosind aceste manuale. 

• Rugați-vă pentru protecție și pricepere pentru echipa de traducere a Scripturii care 
călătorește săptămâna aceasta în zona unde se vorbește această limbă pentru a da 
instruire voluntarilor.  

• Rugați-vă pentru procesul de verificare împreună cu localnicii a ultimelor două cărți din NT 
care au mai rămas de finalizat înainte de publicarea NT.  

• Rugați-vă pentru procesul de implementare a unui proiect asemănător care a fost solicitat 
de o altă comunitate lingvistică. Ei speră ca prin acest proiect, NT care a fost tradus și 
distribuit cu câțiva ani în urmă, să poată fi folosit mai mult în viitor.   

 
Curs de studiu biblic pentru poporul Buang: Papua Noua Guinee 
Mihai și Hajni Dumitriu au ajuns în Mapos la poporul Buang, sâmbătă seara, după o 
călătorie foarte lungă și grea. E a doua vizită în acest sat de munte. Ei se bucură că 
oamenii au reușit să le construiască o casă de bambus, unde pot sta în cele 17 zile pe 

care le vor petrece aici, din care 10, vor face un curs de studiu biblic pe cărțile Exodul și Ioan. 
Rugați-vă pentru impactul Cuvântului în inimile participanților și în comunitățile acestora. Numărul 
participanților în prima zi a fost bun (31), considerând că cineva a decedat în noaptea precedentă, 
ceea ce de regulă blochează toate evenimentele din zilele următoare. Rugați-vă ca numărul 
participanților să crească, precum și ca cei care au participat la cursul precedent (în jur de 80 de 
persoane) să vină din nou la studiu. Rugați-vă și pentru protecție spirituală și fizică, mai ales pentru 
Mihai și Hajni, care sunt foarte obosiți după multe călătorii și cursuri în șir. 
 

Pregătire și orientare în noul rol 
Ruben Dubei ne scrie: „Mi-am început oficial rolul de director Wycliffe pe Europa de pe 
19 septembrie și sunt într-o perioadă de orientare și pregătire pentru demararea 
lucrărilor la care m-a chemat Domnul. De aceea am nevoie de rugăciune în următoarele 

domenii: 

• Înțelepciune pentru formarea unei strategii care să ducă la înaintarea mișcării de traducere 
a Bibliei în Europa și dincolo de granițele ei. Pe 16-22 octombrie voi merge în Africa de Sud 
să stabilesc împreună cu directorul global direcția lucrării în care mergem împreună ca 
alianță globală.  
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• Dezvoltarea echipei de lucru pe baza lucrărilor propuse. Am trei colegi în echipă (doi vor 
pleca anul viitor) și ar mai fi nevoie de patru.  

• O bună colaborare atât cu cele 19 organizații din Europa cât și cu alți parteneri implicați în 
lucrarea de traducere a Bibliei. 

• Domnul să ne ajute să începem lucrările de traducere cu popoarele care nu au încă Biblia în 
limbile lor. 

• Miriam este în ultimul an la liceu. Rugați-vă pentru călăuzirea Domnului cu privire la 
viitor.”  

 

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. 
 

Proiectul de povestire a Bibliei în limba Teochew 
Wycliffe Singapore a lansat proiectul de povestiri biblice în limba Teochew în 2021, cu 
scopul de a îmbunătăți accesul vorbitorilor acestei limbi la povestirile biblice. Echipa a 
făcut progrese constante în elaborarea și revizuirea povestirilor biblice, iar trei dintre 

ele au fost finalizate. Rugați-vă ca Dumnezeu să continue să-i susțină și să le dea energie 
creatorilor de povestiri - care sunt toți în vârstă - și facilitatorilor. Cereți Domnului să folosească 
povestirile biblice pentru a aduce Evanghelia vorbitorilor de limbă Teochew. 
 

Proiectul AEL Kids: Peru 
În timpul pandemiei, personalul proiectului AEL pentru copii a folosit noi metode 
pentru a învăța copiii despre traducerea Bibliei și pentru a-i mobiliza să se implice. 
Profesorii  au fost invitați la seminarul online „Învățând copiii despre traducerea 

Bibliei”. De asemenea, profesori din diferite țări și organizații care lucrează cu copii au participat la 
o instruire virtuală, constând în 15 sesiuni. Cel de-al treilea grup de profesori va absolvi în curând. 
Lăudați-L pe Dumnezeu pentru oportunitatea pe care o au participanții la proiectul AEL Kids de a 
învăța noi metode de predare. Rugați-vă ca atât copiii cât și profesorii să beneficieze de aceste 
metode. 
 

Kaaps | Revitalizarea unei limbi ascunse 
La umbra Muntelui Table se află BoKaap. Inițial a fost cartier de sclavi în secolul al XVII-
lea, acum o suburbie plină de culoare a orașului Cape Town, Africa de Sud. Aici s-a 
născut o limbă creolă olandeză care, în cele din urmă, s-a transformat în Afrikaans. 

Vorbitorii originali de descendență mixtă au păstrat propria variantă numită Kaaps. Niciodată 
recunoscută oficial, Kaaps a înflorit ca limbă ascunsă timp de trei secole. Cu toate acestea, în 
ultimul deceniu, s-a înregistrat o puternică afirmare a identității Kaaps și utilizarea Kaaps în mass-
media. Vorbitorii limbii sunt astăzi în număr de aproximativ un milion și vor Biblia în limba lor!  
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• Mulțumiți-I Domnului că bisericile, vorbitorii de Kaaps și artiștii sunt dornici să lucreze la 
traducerea și interpretarea Psalmilor, folosind propriile lor forme de artă verbală bogate. 

• Lăudați-L pe Domnul că Evanghelia după Marcu este redactată și pregătită pentru 
verificare. 

• Deși există biserici peste tot și mulți mărturisesc o formă de credință, suburbiile din Kaaps 
sunt cuprinse de sărăcie, bande de traficanți de droguri și violență excesivă, ceea ce face ca 
anumite zone din frumosul Cape Town să fie capitala crimelor din țară. Rugați-vă ca 
afirmarea îndreptățită a identității lor prin traducerea Bibliei să restabilească dreptatea și 
să vindece greșelile din trecut. 
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