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Reîntoarcerea pe câmpul de misiune: familia Dumitriu 
Familia Dumitriu și alte familii de misionari din diferite țări se pregătesc să se 
reîntoarcă în Papua Noua Guinee în 8 Noiembrie. Rugați-vă ca toate aprobările 
necesare și testele Covid negative să vină la timp, și Domnul să deschidă ușile 
care trebuie deschise după voia Lui! Continuați să vă rugați pentru ei pentru 

sănătate, putere și pace în această perioadă nesigură! 

Rugăciune pentru familia Cuceuan 

Familia Cuceuan continuă slujirea lor în diferite activități. Vă invităm să citiți 

scrisoarea lor de informare aici și să îi purtați în rugăciune: 

• Rugați-vă pentru Daniela și reluarea activității la birou, pentru o readaptare 
ușoară și rapidă și pentru înțelepciune; 

• Rugați-vă ca Domnul să atingă surzi din România și Tanzania prin pasajele biblice traduse 
până acum, și pentru mântuirea lor; 

• Rugați-vă pentru continuarea traducerii capitolelor 4-11 din Evanghelia după Marcu în LSR 
– nevoie de călăuzire și înțelepciune; 

• Rugați-vă pentru ca Ionuț să termine cu bine și la timp scrierea dizertației; 
• Rugați-vă ca nevoia financiară lunară să fie acoperită 100%.  

Rugăciune pentru Etiopia 
Primul ministru al Etiopiei a ordonat armatei să răspundă la un atac asupra unei 
baze militare în regiunea Tigray, escaladând o confruntare între guvernul federal 
și cel al statului. Operațiunile militare au început peste noapte în Tigray și a fost 
declarată o stare de urgență de șase luni în regiunea nordică. Etiopia riscă 

izbucnirea unui război civil pe măsură ce tensiunile se aprind. Rugați-vă pentru pace. Rugați-vă ca 
Domnul să o ocrotească pe Luminița Prisecaru și toți misionarii care sunt în Etiopia. 

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 ca ei 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. 

  

Dăruind din inimă: Global 

Wycliffe Global Alliance formează o comunitate de organizații care împărtășesc o 

preocupare și o pasiune comună pentru traducerea Bibliei. Fiecare organizație 

participă în moduri unice. O parte din această participare este exprimată prin 
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generozitate în împărtășirea timpului, abilităților și resurselor financiare. Recent, un director zonal 

a împărțit un mare dar financiar cu o altă zonă pentru a le acoperi nevoile. La o scară mai mică, 

directorul unei organizații din Alianță a contribuit recent la ajutarea semnificativă a unui misionar 

nou dintr-o altă organizație a Alianței. Slavă lui Dumnezeu pentru aceste expresii tangibile de 

generozitate și grijă în rândul organizațiilor de traducere a Bibliei la nivel global. Rugați-vă ca 

Dumnezeu să facă să continue din belșug acest mod de gândire și bunătate. „Veți fi îmbogățiți în 

orice privință pentru întreaga voastră generozitate care, prin noi, face să se aducă mulțumire lui 

Dumnezeu.” 2 Corinteni 9:11 (NTR) 

  

Alegând calea păcii: Papua Noua Guinee 

Anul trecut, oamenii din Bougainville au votat în mod covârșitor să se despartă de 

Papua Noua Guinee și să devină o națiune independentă. Pe 24 septembrie au 

făcut un alt pas important. Ei au organizat pașnic primele alegeri generale și și-au 

ales președintele. Acceptând alegerea sa, președintele ales a promis că va colabora cu toți oamenii 

din Bougainville. Tatăl său a fost un traducător cheie pentru Noul Testament Nasioi, lansat în 1994. 

Mai multe proiecte de traducere a Bibliei continuă pe insulă. Rugați-vă ca președintele să 

recunoască importanța Scripturilor și să continue moștenirea tatălui său în Bougainville, sprijinind 

traducerea Scripturii. 

  

În sprijinul partenerilor: Regatul Unit și Irlanda 

Wycliffe Marea Britanie și Irlanda își pregătesc echipa de îngrijire a partenerilor 

pentru a se oferi să se roage pentru fiecare partener cu care vorbesc la telefon. 

Ce mod minunat de a-i sprijini pe cei care colaborează financiar cu organizația 

Alianței lor, în special în timpul acestei pandemii. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru acest mod de 

exprimare a aprecieri și recunoștinței din partea Wycliffe Marea Britanie și Irlanda. Rugați-L pe 

Dumnezeu ca aceste apeluri telefonice și orele de rugăciune să îi încurajeze foarte mult pe 

partenerii lor. „Purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Cristos”. Galateni 6: 2 

(NTR) 
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