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Rugăciune pentru popoare fără Biblie: Pashayi, Afganistan 

După calendarul lunar, în luna octombrie ne rugăm pentru poporul Pashayi 

din Afganistan, neatinși cu Evanghelia și care nu au Biblia tradusă în limba 

lor. Să ne rugăm ca Domnul să mântuiască și să ridice lideri Pashayi care să 

predice Evanghelia acestui popor. Să ne rugăm ca proiectul de traducere a 

Bibliei să înceapă în limba lor și ca Domnul să trimită misionari la acest 

popor. Să ne rugăm ca legea din Afganistan, care acum interzice orice activitate creștină în țară, să 

fie schimbată. 

 

Revizuirea și reînnoirea condițiilor de parteneriat: Papua Noua Guinee 

Liderii Asociației de Traducere a Bibliei din Papua Noua Guinee și Biserica 

din Papua din regiunea insulelor s-au întâlnit pe 28 august în vederea 

revizuirii Memorandumului de înțelegere (MOU) semnat acum doi ani. 

Lăudați pe Domnul pentru întâlnirile bune care au avut loc. Liderii ambelor 

organizații și-au afirmat angajamentul și parteneriatul în traducerea Bibliei. 

Să cerem lui Dumnezeu înțelepciune și înțelegere, deoarece acești lideri slujesc în domenii de 

interes reciproc, astfel încât să poată reînnoi MOU cât mai curând posibil. 

 

  

Strategii pentru a lucra cu Biserica în misiune: Tonga 

Wycliffe Tonga Missions (WTM) folosește următoarele strategii pentru a 

orienta bisericile din Tonga pentru a crește participarea tinerilor și a copiilor 

la misiunea lui Dumnezeu. Ei vizitează școlile pentru a oferi elevilor educație 

și conștientizare cu privire la misiune. Câțiva ani WTM a lucrat în parteneriat cu Wycliffe Noua 

Zeelandă și bisericile din Tonga pentru a organiza și desfășura cursurile de misiune Kairos. Rugați-

vă ca generațiile viitoare de tongalezi să fie motivați să se angajeze în lucrarea de misiune, inclusiv 

traducerea Bibliei, prin aceste demersuri. Rugați-vă ca aceste eforturi depuse să ajute bisericile la 

încurajarea tongalezilor și să înțeleagă mai bine misiunea lui Dumnezeu. 

 

 

Ziua Rugăciunii și a Recunoștinței: Ghana 

Lăudați-L și mulțumiți lui Dumnezeu pentru implicarea bisericilor din Ghana 

în Ziua de Rugăciune și Ziua Recunoștinței GILLBT, care a avut loc la sfârșitul 

anului 2019. Echipele au fost primite cu căldură în toate bisericile pe care le-

au vizitat. Un număr semnificativ de congregații s-au înscris pentru a fi 

parteneri cu GILLBT. Rugați-vă pentru echipa care planifică următorul 

eveniment pe 2020 și pentru o participare crescută a bisericilor din Ghana. 

Scopul Zilei de Rugăciune și Zilei Recunoștinței GILLBT este: 

• Amintiți-vă și mulțumiți lui Dumnezeu pentru credincioșia, susținerea și realizările GILLBT pe tot 

parcursul anului. 
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• Cereți ca bunătatea și binecuvântările lui Dumnezeu să fie peste GILLBT în anul viitor. 

• Interacționarea cu cât mai multe biserici care vor găzdui echipe din GILLBT în vederea organizării 

acestui eveniment în incinta lor. 

 

 

Resurse pentru biserici: Taiwan 

Site-ul Wycliffe Taiwan oferă o listă cuprinzătoare a resurselor misiunilor 

disponibile bisericilor și organizațiilor. Aceste resurse acoperă subiecte 

precum educația, instruirea și alte activități legate de ministerul 

intercultural. Roagă-L pe Dumnezeu să consolideze parteneriatele existente 

cu bisericile care folosesc materialele. Rugați-vă pentru inspirație și 

creativitate deoarece Wycliffe Taiwan facilitează evenimente de misiune, instruire și stagii. 

 

  

Personal necesar: Austria 

Wycliffe Austria a fost împiedicată să interacționeze pe deplin cu bisericile 

din țara lor din cauza lipsei de personal. Ei au o mulțime de idei cum să 

dezvolte parteneriatul cu bisericile, dar nu au reușit să avanseze în mod 

adecvat cu aceste obiective. Rugați-vă ca Dumnezeu să inspire tineri 

austrieci capabili și motivați să devină membri ai Wycliffe Austria. Rugați-vă pentru uși deschise, 

astfel încât Wycliffe Austria să poată interacționa cu bisericile în vederea mișcării de traducere a 

Bibliei. 

  

Parteneriatul M28: Ungaria 

Rugați-vă pentru viitorul parteneriatului M28. Acesta este un nou grup de 

lucru multi-organizațional care este susținut de  Uniunea Baptistă Maghiară 

(și denumit M28 după Marea Trimitere din Matei 28). Wycliffe Ungaria are 

un rol important în acest parteneriat și împărtășește obiectivul lor de a 

încuraja Bisericile Baptiste să găsească diverse modalități de implicare în 

misiunea globală. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru acest parteneriat mult așteptat cu oameni 

pasionați și cu gânduri similare care lucrează împreună la: călătorii de misiune, recrutare, 

comunicare, seri de laudă și închinare, evenimente de rugăciune și conferințe. Rugați-vă în mod 

specific: 

• Pentru o mai mare deschidere în biserici și parteneriate bune cu liderii bisericii și grupurile de 

tineri. 

• Pentru înțelepciune, să știe cum să planifice viitoare călătorii pe termen scurt și evenimente de 

mobilizare pe tema misiunii. 

• Situația pandemiei de COVID-19 să nu împiedice toate aceste eforturi. 
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