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Întoarcerea pe câmpul de misiune 

Familia Pașcalău și familia Dumitriu s-au întors săptămâna trecută pe câmpul de 

misiune din Etiopia, respectiv Papua Noua Guinee. Rugați-vă pentru o adaptare 

ușoară și putere spirituală, fizică și emoțională, ca să poată continua lucrarea. 

Rugați-vă ca modul în care slujesc și impactul slujirii lor să contribuie la venirea Împărăției lui 

Dumnezeu și să fie în acord cu voia Lui. 

  

Ateliere pentru voluntari: Asia 

Rugați-vă pentru atelierele pentru voluntari dintr-un proiect de alfabetizare din 

Asia în care ajută Lumi M. Rugați-vă ca Dumnezeu să dea înțelepciune 

participanților și pentru o comunicare bună astfel încât să poată fi realizat primul 

manual de alfabetizare în această limbă. 

 

„Explorează Traducerea Bibliei”: Statele Unite 

„Explorează Traducerea Bibliei” este un eveniment de cinci zile care oferă 

oamenilor expunere la traducerea Bibliei. Personalul va prezenta module despre 

cultura și istoria viziunii pentru atingerea popoarelor fără Biblie. Cei care iau 

parte au ocazia să afle cum ar putea fi folosiți de Dumnezeu pentru a impacta traducerea Bibliei. 

Activitatea include experiențe de învățare interactivă care simulează viața interculturală. 

Următorul eveniment va avea loc în perioada 28 octombrie-2 noiembrie în campusul JAARS din 

Carolina de Nord, Statele Unite. Rugați-vă ca cel puțin 25 de participanți să se înregistreze și să 

participe, inclusiv lideri ai organizațiilor care împărtășesc aceeași viziune. 

 

Sărbătorirea a 10 ani de slujire: Peru 

Aduceți mulțumiri lui Dumnezeu. Pe 14 septembrie, în Peru, membrii AEL* vor 

sărbători 10 ani de activitate în diverse activități legate de promovarea traducerii 

Bibliei și alfabetizării în Misiunea lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru cei responsabili 

de logistica evenimentului și ca Dumnezeu să-i conducă pe mulți invitați să răspundă cu prezența 

lor. Rugați-vă ca sărbătoarea să influențeze pozitiv mobilizarea bisericii pentru traducerea Bibliei. 

Rugați-vă ca mai mulți voluntari să fie adăugați echipei pentru a continua să dezvolte lucrarea AEL 

pentru gloria lui Dumnezeu. 

 

*AEL - Atingerea fiecărei comunități în limba ei 

 

Noul semestru la CILTA: Peru 

Studenții CILTA 2019 din Peru, au început noul semestru pe 14 august. Continuați 

să vă rugați ca Dumnezeu să ofere resurse pentru taxele școlare și alte nevoi. Pe 

măsură ce intensitatea cursului crește și sarcinile de lucru se înmulțesc, rugați-vă 

ca studenții să aibă putere de concentrare și să finalizeze cerințele cursului. Rugați-vă pentru 

unitate și armonie între studenți și personal. Continuați să vă rugați pentru directorul Francisco 

Linares și pentru familia lui deoarece ei coordonează acest curs. Cereți-I lui Dumnezeu să le dea 
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studenților direcția cu privire la implicarea în viitor în traducerea Bibliei. 

 

Promovarea traducerii Bibliei: Argentina 

Pe 14 septembrie, membrii LETRA Argentina vor prezenta un program de o zi 

pentru susținătorii misiunii lor, membrii bisericii locale și persoanele interesate. 

Temele vor fi: 

• Nevoia traducerii Bibliei și de alfabetizare. 
• Rolul LETRA în acoperirea acestei nevoi. 
• Importanța mobilizării a noi membrii și conștientizarea bisericii din Argentina pentru ca 

misiunea LETRA să continue. 

Programul va include un timp de rugăciune în unitate pentru multe comunități din lume fără 

Biblie. Rugați-vă pentru acest eveniment. Cereți-I lui Dumnezeu să vorbească inimii celor care 

participă. Rugați-vă ca resurse umane și alte resurse să fie puse la dispoziție pentru continuarea 

activitatății LETRA și traducerea Bibliei în Argentina și în întreaga lume. 

 

Sărbătorind istoria Bibliei: Mexic 

Personalul Muzeului Bibliei din Maná, din Mexic, predă un curs despre istoria 

traducerii Bibliei Reina Valera. Cereți-I lui Dumnezeu să trezească conștiința 

bisericii față de importanța înțelegerii istoriei acestei traduceri a Bibliei. A hrănit 

spiritual milioane de urmași ai lui Isus, de asemenea, a ajutat oamenii să îndure persecuție, tortură 

și amenințări cu moartea. Biblia Reina Valera a edificat multe comunități creștine. A fost o resursă 

folosită în numeroase traduceri ale Bibliei în limbi indigene și a servit la evanghelizarea lumii. 

Lăudați-L pe Dumnezeu pentru impactul acestei traduceri, realizată cu 450 de ani în urmă. 
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