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Tabara de misiune 2019 

Săptămâna trecută, la Mărișel, a avut loc tabăra de misiune pentru tineri și adulți. 

Mulțumiți-I lui Dumnezeu pentru părtășia binecuvântată și predarea cursului 

Kairos care a conștientizat pe mulți de nevoia ca Evanghelia să fie dusă 

popoarelor neevanghelizate. Rugați-vă ca dragostea lui Dumnezeu pentru lumea pierdută să 

aprindă inimile lor și bisericile din care fac parte și să le mobilizeze la a se implica în misiune. 

  

Nevoie de personal în proiectul TBSR: România 

Echipa proiectului TBSR (Traducerea Bibliei pentru Surzii din România) caută noi 

membri. Este nevoie de traducători în limbajul semnelor românesc și un editor 

video. Rugați-vă ca Domnul să echipeze și să aducă persoanele potrivite pentru 

această lucrare. Rugați-vă pentru călăuzirea Domnului pentru etapa a doua a proiectului care 

începe în luna septembrie. 

  

Tabăra de odihnă: România 

Tabăra Membre Care este organizată anual de PIM și aduce împreună slujitori 

tineri, familiști și nu numai la un timp de odihnă fizică și spirituală. Rugați-vă 

împreună cu noi pentru toți participanții taberei, să aibă un timp cu adevărat de 

zidire în părtășie unii cu alții și în Cuvântul Domnului. Rugați-vă pentru noi ca organizație și pentru 

organizațiile partenere, deoarece avem nevoie de călăuzire și înțelepciune în pregătirea acestei 

tabere. Dorim să vedem prezența lui Dumnezeu la lucru în viețile slujitorilor care au nevoie de 

înviorare și îmbărbătare în vederea unei slujiri mai eficiente. 

 

Instruire într-un grup lingvistic: Asia de Sud-Est 

În perioada 5-23 august vor fi organizate ateliere de instruire pentru traducătorii 

implicați într-un proiect de șase limbi înrudite în Asia de Sud-Est. Lăudați-L pe 

Dumnezeu pentru traducerea finalizată a cărții Luca și înregistrarea audio a 

filmului ISUS. Rugați-vă pentru cei 30 de participanți, ca să aibă o înțelegere mai profundă despre 

Dumnezeu și să împărtășească ceea ce au învățat în comunitățile lor. Angajamentul și sprijinul din 

partea bisericilor din diferite culturi ajută traducerea Bibliei să continue. Cereți-I lui Dumnezeu 

încurajare reciprocă și unitate între echipă și biserici. Rugați-vă pentru înțelepciune și călăuzire 

pentru lideri în timp ce slujesc acestui grup de limbi. 

 

Înregistrarea și tipărirea Noului Testament: Asia de Sud 

Echipa media din Asia de Sud va începe înregistrarea audio a unui Nou Testament 

în această lună. Rugați-vă pentru întreaga echipă de înregistrare care include 

tehnicieni, artiști, revizuitori și actori vocali. Mulțumiți-I Domnului pentru 

finalizarea tehnoredactării și tipărirea a două traduceri ale Noului Testament. Rugați-vă pentru 

planificarea și coordonarea sărbătorii de dedicare din luna octombrie. 
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Programe de instruire: Asia de Sud 

Lăudați-L pe Dumnezeu pentru finalizarea primei faze a unui curs de greacă 

desfășurat în iulie. Rugați-vă pentru diferitele programe de instruire, seminarii și 

ateliere care vor avea loc în lunile următoare într-o școală de instruire pentru a 

facilita proiectele de traducere din Asia de Sud. Cereți-I lui Dumnezeu înțelepciune, răbdare și 

înțelegere atât pentru instructori cât și pentru cursanți. 

  

Tabăra de misiune pentru copii: Malaezia 

Wycliffe Malaysia a coordonat o tabără de misiune pentru copii în 27 iulie și 3 

august în Malaezia. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru că evenimentul a avut o bună 

participare. O bună comunicare între facilitatori și copii a contribuit la formarea 

de relații strânse. Rugați-vă pentru copii, ca ei să crească în continuare în cunoașterea lui Isus. 
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